
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 

 

«Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ  

ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ (1992-έως σήμερα)» 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Μ. 78 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ (Επίκουρος καθηγητής) 

    ΜΕΛΗ:  Ν.ΖΑΙΚΟΣ, Ι. ΜΑΝΟΣ (Επίκουροι καθηγητές) 

          

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 



1 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Περίληψη          2 

Abstract          3        

Εισαγωγή : Η «μετα-σοβιετική» ρωσική εξωτερική πολιτική    4 

1.       Οι ρώσο-γεωργιανές σχέσεις 

           1.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή       10 

           1.2. Οικονομικές σχέσεις και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 15 

           1.3. Στρατιωτική συνεργασία      17 

2.       Οι ρώσο-αζερικές σχέσεις  

           2.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή      19 

           2.2. Οικονομικές σχέσεις και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 21 

           2.3. Στρατιωτική συνεργασία      24 

3.       Οι ρώσο-αρμενικές σχέσεις 

           3.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή      26 

           3.2. Οικονομικές σχέσεις και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας  28 

           3.3.       Στρατιωτική συνεργασία      30 

4.        Η ρωσική εξωτερική πολιτική απέναντι στις διενέξεις του Ν. Καυκάσου  33 

           4.1. Η διένεξη του Ναγκόρνο – Καραμπάχ    35 

                   4.1.1. Η ρωσική πολιτική στη διένεξη του Ναγκόρνο – Καραμπάχ 40 

           4.2. Η διένεξη της Νότιας Οσσετίας     43 

                   4.2.1. Η ρωσική πολιτική στη διένεξη της Νότιας Οσσετίας  47 

           4.3. Η διένεξη της Αμπχαζίας      49 

                   4.3.1. Η ρωσική πολιτική στη διένεξη της Αμπχαζίας   53 

5.    Συμπεράσματα: Η Ρωσία στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου  

σήμερα και οι προοπτικές μιας συνεργατικής προσέγγισης    57 

Βιβλιογραφία          62 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Περίληψη 

 

Η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις της Ρωσίας. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας 

στην περιοχή αυτή εκδηλώθηκαν μέσα από τις διενέξεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας για 

τη Νότια Οσσετία και την Αμπχαζία και Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-

Καραμπάχ. Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν έμμεσα την επιστροφή της Ρωσίας στη διεθνή 

σκηνή ως μεγάλης δύναμης. Η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στρατηγικό 

εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα ο Καύκασος αποτελεί 

πεδίο αντιπαράθεσης των γεωπολιτικών συμφερόντων των μεγάλων αυτών δυνάμεων. Η 

ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών της Δύσης, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έθεσε ως στόχο να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία. 

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά τον προσδιορισμό και την 

ανάδειξη των διμερών οικονομικών, στρατιωτικών και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της 

Ρωσίας με την Αρμενία, τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν, έτσι όπως αυτές χαράσσονται τα 

τελευταία 25 χρόνια και τη διαμόρφωση της ενεργειακής και στρατηγικής πολιτικής της 

Ρωσίας στο Νότιο Καύκασο. Παράλληλα, πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στις 

διενέξεις του Νοτίου Καυκάσου στα πλαίσια των οποίων εξετάζεται η ρωσική πολιτική 

στις προαναφερθείσες χώρες. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος της Ρωσίας στον Καύκασο σήμερα 

και οι εν δυνάμει προοπτικές μιας συνεργατικής προσέγγισης στην περιοχή.  
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Abstract 

 

South Caucasus still plays a vital role in Russia’s global strategy. Its geopolitical 

interests in the region were expressed through the conflicts between Georgia and Russia 

over South Ossetia and Abkhazia as well as in the conflict between Armenia and 

Azerbaijan over Nagorno-Karabakh. The process of the conflicts and their outcomes 

confirmed the return of Russia in international politics as a great power.  

Russia still remains a strategic partner for the EU and the US, while the area of 

Caucasus remains a battlefield of conflicting interests of powerful states. The discovery of 

rich oilfields and natural gas in Caspian Region attracted great multinational enterprises 

from the West. At the same time the EU aimed at reducing dependency on Russian energy 

resources. 

The topic of the dissertation is related to the description and analysis of bilateral 

economic, military and diplomatic relations among Russia and Armenia, Georgia and 

Azerbaijan as they have been formulated during the last 25 years and the formulation of 

Russia’s energy, military and geopolitical strategy in South Caucasus. At the same time the 

dissertation looks into the conflicts and the way Russia is involved in them. Finally, it 

thoroughly analyses the role of Russia in the Caucasus today and the potential for a 

cooperative, non-conflictual approach in the region.   
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Εισαγωγή : Η «μετά-σοβιετική» ρωσική εξωτερική πολιτική 

 

Η διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. το 1991 αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός και οδήγησε 

στη δημιουργία νέων κρατών, τα οποία κληρονόμησαν τις οργανωτικές δομές της 

Σοβιετικής Ένωσης. Στις 8 Δεκεμβρίου 1991, οι Πρόεδροι της Ρωσίας, της Ουκρανίας και 

της Λευκορωσίας (Yeltsin, Kravchuk, Shushkevich) υπέγραψαν τις Συμφωνίες Belavezha 

οι οποίες κήρυξαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και καθιέρωσαν την Κοινοπολιτεία 

των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)
1
.  

Στις 21 Δεκεμβρίου 1991, οι αντιπρόσωποι όλων των σοβιετικών δημοκρατιών 

εκτός από τη Γεωργία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δημοκρατιών που είχαν 

υπογράψει τις Συμφωνίες Belavezha, υπέγραψαν το Πρωτόκολλο της Alma Ata, το οποίο 

επιβεβαίωσε τη διάλυση της ΕΣΣΔ και επαναδιατύπωσε την καθιέρωση της ΚΑΚ. Η 

Ρωσία ως το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κράτος που προέκυψε από αυτή τη διάλυση 

πέρασε ένα στάδιο εσωστρέφειας η οποία την απομόνωσε προσωρινά στο πεδίο των 

διεθνών σχέσεων και αυτό γιατί υπήρχε αναποφασιστικότητα στα ανώτερα μέλη της 

κυβέρνησης σχετικά με το ποια θα είναι η κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής που θα 

ακολουθούσε η Ρωσία.  

Με την άνοδο στην εξουσία του Boris Yeltsin, στις 3 Ιουνίου 1991, η Ρωσία άρχισε 

να βλέπει ως λύση για τα προβλήματα της τη στροφή προς τη Δύση. Ο Yeltsin επεδίωξε 

για πρώτη φορά τη «Δυτικοποίηση» της Ρωσίας, ως βασική προτεραιότητα της διεθνούς 

στρατηγικής της χώρας. Η ιδέα αυτή στηριζόταν σε τρία σημεία κλειδιά. Αρχικά, ο Yeltsin 

και ο υπουργός εξωτερικών Andrey Kozyrev υποστήριξαν την υιοθέτηση μιας σειράς 

στρατηγικών ριζικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αποκαλούμενων “shock therapy”, 

ώστε η μετάβαση της Ρωσίας σε ένα οικονομικό σύστημα δυτικού τύπου να είναι άμεση 

και μη αναστρέψιμη. Δεύτερο σημείο κλειδί ήταν η στρατηγική προσεταιρισμού της 

Ρωσίας στη Δύση. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και οι άλλες δυτικές χώρες ήταν τώρα «φυσικοί 

                                                           
1
 Ο σκοπός της ΚΑΚ ήταν να παράσχει ένα διακυβερνητικό πλαίσιο για τη συνεργασία των χωρών της 

πρώην ΕΣΣΔ. Το διοικητικό της κέντρο ήταν το Μινσκ, πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Για ορισμένες χώρες 

ήταν μια ευκαιρία για να διαχωριστούν ειρηνικά από τη Ρωσία ενώ για κάποιες άλλες ευκαιρία να 

εδραιώσουν μια πιο ισότιμη σχέση με την πρώην ηγεμονεύουσα δημοκρατία της ΕΣΣΔ. Η ΚΑΚ λοιπόν 

εξελίχθηκε σε μια χαλαρή συνεργασία των χωρών σε δύο κύκλους, έναν «εσωτερικό» απαρτιζόμενο από 

χώρες που επιθυμούσαν στενότερη συνεργασία όπως η Αρμενία, το Καζαχστάν, το Τατζικιστάν, η 

Λευκορωσία, η Κιργιζία, η Ρωσία και έναν «εξωτερικό» με χώρες όπως η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, η 

Ουκρανία και η Μολδαβία οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν εθνικιστικές αναταραχές που σχετίζονταν με 

τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με τη Ρωσία. Μαλκίδης, Θεοφάνης. (2005) «Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία 

στη Σύγχρονη Ρωσία» (Αθήνα: Γόρδιος) σελ. 41 
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σύμμαχοι» της Ρωσίας, η Ρωσία θα έπρεπε να αποκτήσει ένα καθεστώς πλήρους 

ενσωμάτωσης στους διατλαντικούς οργανισμούς πολιτικής και οικονομικής ασφάλειας, 

όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, το ΔΝΤ και οι G-7. Τέλος, η νέα ρωσική εξωτερική πολιτική αξίωνε 

ότι ο προσανατολισμός της Ρωσίας προς στη Δύση θα αποτελούσε προτεραιότητα σε 

σχέση με την ενδυνάμωση των σχέσεών της με τις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες
2
. O 

Kozyrev ανάφερε χαρακτηριστικά ότι «η ρωσική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται 

στην «κοινή αίσθηση». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από μεσσιανικές 

ιδέες, οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν από περισσότερο πρακτικές ανησυχίες για την 

πνευματική και υλική αναγέννηση της Ρωσίας ως δημοκρατικό κράτος»
3
. Δήλωσε επίσης ότι 

«ο σκοπός μας είναι να γίνουμε ένα πλήρες μέλος της διεθνούς κοινότητας, και να 

θεωρούμαστε ένα δημοκρατικό, φιλειρηνικό κράτος που δεν αποτελεί απειλή ούτε για τους 

ίδιους του τους πολίτες, αλλά ούτε και για τους πολίτες άλλων χωρών»
4
.  

Με την κυριαρχία της λεγόμενης «ευρωατλαντικής σχολής σκέψης» στη ρωσική 

εξωτερική πολιτική η ρωσική ηγεσία δείχνει να παραμελεί την περιοχή του Καυκάσου, 

όπως και αυτή της Κεντρικής Ασίας κατά τη διάρκεια του 1992
5
. Ωστόσο οι 

Ευρωατλαντιστές θα αμφισβητηθούν όλο και περισσότερο καθώς οι προσδοκίες τους δεν 

επιβεβαιώθηκαν: «Η απότομη οικονομική παρακμή της Ρωσίας συνεχίστηκε, η δομική 

μεταρρύθμιση ήταν αργή… η διεθνής βοήθεια ήταν αναποτελεσματική, ενώ οι ιδιωτικές 

επενδύσεις ήταν ασήμαντες. Το εξωτερικό χρέος της Ρωσίας αυξήθηκε και η ολοφάνερη 

                                                           
2
 Tsygankov, A. P. (2005b). “Do Rationalists Have a Theory of Foreign Policy? Understanding Russia’s 

Geostrategic Chances After the Cold War”, Paper presented for the Annual Meeting of the International 

Studies Association, Hawaii, March, pp 16-17   

Ήδη κατά τα τέλη του 1991 είχαν διαμορφωθεί δύο σαφή ρεύματα ή τάσεις στην ρωσική εξωτερική πολιτική, 

οι Δυτικόφιλοι ή Ευρωατλαντιστές και οι Ευρασιατικοί. Οι Δυτικόφιλοι πίστευαν πως τα συμφέροντα της 

Ρωσίας θα εξυπηρετούνταν καλύτερα με τη στενή συνεργασία των εκδημοκρατισμένων και 

εκβιομηχανισμένων χωρών του δυτικού μπλοκ και δεν επιθυμούσαν στενές σχέσεις με πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες οι οποίες φαίνονταν να μη θέλουν να συνεργαστούν με τη Ρωσία. Αρχικά αυτή η θέση 

υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο Yeltsin και τον ΥΠΕΞ Andrei Kozyrev. Αντίθετοι με το δυτικό 

προσανατολισμό της Ρωσίας ήταν οι Ευρασιατικοί, οι οποίοι υποστήριζαν πως η Ρωσία ως μεγάλη δύναμη 

είχε τα δικά της συμφέροντα τα οποία δε συμβάδιζαν πάντα με αυτά του δυτικού κόσμου. Η Ρωσία έπρεπε να 

επαναφέρει και να διατηρήσει την επιρροή της στο εγγύς περιβάλλον, δηλαδή τις πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες. Rubinstein A.Z. & Smolansky O.M. (eds) (1995), “Regional Power Rivalries in the New 

Eurasia: Russia, Turkey and Iran”, (New York-London: M.E. Sharpe) , p.205 
3
 Smolansky, Ο.Μ. (1997). “Russia and the Asia-Pacific Region: Policies and Polemics”, in Blank, Stephen 

J., and Rubinstein, Alvin Z. (ed.) “Imperial Decline, Russia’s Changing Role in Asia”, Duke Uni. Press, 

London, p. 10   
4
 Rubinstein, Α.Ζ. (1997). “The Transformation of Russian Foreign Policy”, in Karen Dawisha (ed.) “The 

International Dimension of Post-Communist Transitions in Russia and the New States of Eurasia”, M. E. 

Sharpep, p.34 
5
 Cornel S.E. (2001) Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, 

Curzon, Surrey, p. 337  
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αποτυχία της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια νέα «εκδυτικοποιημένη» Ρωσία η οποία θα 

μπορούσε να στηρίξει την ισχύ της στην οικονομική της δύναμη οδήγησε στην αυξανόμενη 

δημοτικότητα εκείνων των απόψεων που προέβλεπαν την αποκατάσταση εκείνου του 

εργαλείου κρατικής πολιτικής που έπαιξε κεντρικό ρόλο τόσο στην Τσαρική Ρωσία, όσο 

και στη Σοβιετική Ένωση: της στρατιωτικής ισχύος»
6
. Κατά τη διάρκεια του 1993 η 

Μόσχα, ενώ θα συνεχίσει να διατηρεί καλές σχέσεις με τη Δύση, θα ακολουθήσει μια πιο 

διεκδικητική (assertive) και αναθεωρητική (revisionist) εξωτερική πολιτική στην περιοχή 

του λεγόμενου «Εγγύς Εξωτερικού» (Near Abroad) δηλαδή τις πρώην Σοβιετικές 

Δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Νότιου Καυκάσου
7
. Σαφής 

έκφραση μιας πιο διεκδικητικής εξωτερικής πολιτικής αποτέλεσε και η υιοθέτηση, τον 

Νοέμβριο του 1993, του νέου στρατιωτικού δόγματος της Ρωσίας όπου δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στη σταθερότητα «περιοχών οι οποίες γειτονεύουν άμεσα με τη Ρωσική 

Ομοσπονδία»
8
.    

Τον Ιανουάριο του 1996, ο Andrey Kozyrev αντικαταστάθηκε από τον Yevgeny 

Primakov. O Primakov πίστευε ότι ενώ η Ρωσία επιδιώκει την ανάπτυξη καλών σχέσεων 

με τη Δύση, θα πρέπει παράλληλα να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Κίνα, την Άπω 

Ανατολή και τη Μέση Ανατολή. Οι προτεραιότητες του Primakov σχετικά με τη ρωσική 

εξωτερική πολιτική αφορούσαν τη δημιουργία συνθηκών για την ενίσχυση της εδαφικής 

ακεραιότητας της Ρωσίας, την υποστήριξη των ενοποιητικών διαδικασιών εντός της ΚΑΚ, 

τη σταθεροποίηση των περιφερειακών συγκρούσεων και την πρόληψη της εξάπλωσης των 

όπλων μαζικής καταστροφής
9
. Πιο συγκεκριμένα, ο Primakov υποστήριξε ότι «η Ρωσία, 

όπως και κάθε άλλη μεγάλη δύναμη, χρειάζεται μια διαφοροποιημένη εξωτερική πολιτική, 

που εκτός από την προώθηση καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, θα πρέπει επίσης να 

εστιάσει στην καλλιέργεια ισχυρών δεσμών με την Κίνα και την Ιαπωνία καθώς και με τις 

χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, ώστε να αποκατασταθούν οι ισορροπίες της ρωσικής 

πολιτικής»
10

. 

Η άνοδος στην εξουσία του Vladimir Putin στις 31 Δεκεμβρίου 1999 

σηματοδότησε μία καταλυτική στροφή στη ρωσική εξωτερική πολιτική και το ρόλο της 

Ρωσίας ως περιφερειακής δύναμης. Σύμφωνα με τον Primakov, η ρωσική εξωτερική 

                                                           
6
  Ibid, p.338  

7
  Ibid, p.340 

8
  Ibid, p.340 

9
 Sakwa, R. (1996). “Russian Politics and Society”, Routledge, Second Edition, p. 280 

10
 Blacker, C.D. (1998.) “Russia and the West”, in Micheal Mandelbaum (ed.) “The New Russian Foreign 

Policy”, Council on Foreign Relations, (167-193), p. 183 
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πολιτική θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ως βασικό εργαλείο ισχύος την προσήλωση στην 

οικονομική ανάπτυξη ώστε το κράτος να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους, που θα το βοηθήσουν να δρα ανεξάρτητα. Ο Putin βοήθησε να εδραιωθεί αυτή η 

προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική ως μια σημαντική στρατηγική προτεραιότητα της 

χώρας του
11

. 

Η προσέγγιση Primakov – Putin επηρέασε άμεσα τη ρωσική εξωτερική πολιτική. 

Ως υποστηριχτής της ανάπτυξης των σχέσεων με τις χώρες της Κοινοπολιτείας, θεωρούσε 

τις ΗΠΑ βασικό εταίρο επιδιώκοντας εξίσου την αναθέρμανση των σχέσεων με την ΕΕ. Το 

βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής του Putin σε σχέση με τις ΗΠΑ ήταν η 

αποφυγή συγκρούσεων η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στην εξωτερική πολιτική, η 

οποία συνδύαζε τον προσανατολισμό της Ρωσίας από παραδοσιακές προσεγγίσεις προς μια 

ρεαλιστική πολιτική με αναγνώριση της αλληλεξάρτησης και της διεθνούς οικονομικής 

ολοκλήρωσης
12

. 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 9/11/2001 στις ΗΠΑ πρόσφεραν μια περαιτέρω 

ώθηση για τον Putin στην προσπάθεια δημιουργίας μιας περισσότερο ρεαλιστικής σχέσης 

με την Ουάσιγκτον. Ο Putin ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που ήρθε σε επαφή με τον 

Αμερικανό πρόεδρο George Bush τις πρώτες ώρες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη 

Νέα Υόρκη
13

. Παρά την αντίθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποστήριξε την 

αντι-τρομοκρατική εκστρατεία των ΗΠΑ, χωρίς προϋποθέσεις και αποδέχθηκε την 

ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κεντρική Ασία. Οι αποφάσεις 

αυτές επέτρεψαν στον Putin να προωθήσει περισσότερο αποτελεσματικά τις πολιτικές της 

Ρωσίας στη Δύση και να παρουσιάσει τη στρατιωτική εκστρατεία του στην Τσετσενία το 

1999 ως μια καθαρά αντι-τρομοκρατική επιχείρηση
14

. 

Ως αποτέλεσμα της οχτάχρονης παραμονής του Putin στη ρωσική προεδρία η 

Ρωσία εξελίχτηκε σε μια σοβαρή αντίπαλο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Cohen «το 

Κογκρέσο και οι υπεύθυνοι χάραξης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ πρέπει να 

καταλάβουν ότι η Ρωσία αναπτύσσεται ως μια αυτόνομη διεθνής δύναμη έτοιμη να 

                                                           
11

 Mankoff, J. (2006). “Vladimir Putin and the Re-Emergence of Russian Foreign Policy”, Yale University, 

International Security Studies Certificate Paper Series, Number 06-02, p.6-7 
12

 Ilya Ebelev, (2011). “Neo-Realism Meets Noe-Liberalism: Nord Stream and Its Implications for EU-Russia 

Energy Relations”, GRIN Verlag, p.5.   
13

 Mankoff, J. (2006), op.cit. p. 17 
14

 Rywkin, Μ. (2003). “Russia and the Near Abroad Under Putin”, American Foreign Policy Interests, 25:3-

12, p. 10 
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αμφισβητήσει την αμερικανική ηγεσία, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ασία, στον Καύκασο, στην 

Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή»
15

. 

Όταν ο Dmitri Medvedev εκλέχτηκε 3
ος 

Πρόεδρος της  Ρωσικής Ομοσπονδίας το 

Μάρτιο του 2008, φάνηκε ότι ίσως ο προσανατολισμός της εξωτερικής του πολιτικής θα 

είναι περισσότερο φιλοδυτικός σε σχέση με αυτόν του Vladimir Putin. Στις 12 Ιουλίου 

2008, υπέγραψε μια νέα έκδοση της έως τότε Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσίας. Το 

έγγραφο αυτό ανέλυε θέματα όπως: το ρόλο της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή, τις ευρω-

ατλαντικές δομές ασφαλείας και τη συνεργασία με τους Ασιάτες εταίρους (Κίνα και Ινδία). 

Η νέα αυτή εκδοχή περιγράφει τη Ρωσία ως μια μεγάλη δύναμη με πολυσχιδή ρόλο στις 

παγκόσμιες υποθέσεις. Όσον αφορά την ευρω-ατλαντική ασφάλεια, το έγγραφο αυτό 

αναφέρει την επιθυμία της Μόσχας να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό συλλογικό σύστημα 

ασφαλείας από αυτό που έχει η Δύση. Επιπλέον, τίθεται ενάντια στην περαιτέρω επέκταση 

του ΝΑΤΟ, κυρίως όσον αφορά την Ουκρανία και τη Γεωργία και τονίζει την αντίθεση της 

Μόσχας στην προγραμματισμένη πυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ στην Ευρώπη
16

. 

Στις 12 Μαΐου 2009, ο Medvedev υπέγραψε το διάταγμα «Εθνικής Στρατηγικής 

Ασφαλείας για τη Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι το 2020». Το διάταγμα αυτό που αντικαθιστά 

τα προηγούμενα (1997 επί Yeltsin και 2000 επί Putin) εστιάζει στους τομείς της διεθνούς 

ασφάλειας, των εθνικών συμφερόντων, των προτεραιοτήτων και των απειλών καθώς και 

στην εξασφάλιση της στρατιωτικής ασφάλειας και άμυνας, την κοινωνική ασφάλιση, την 

ευημερία των πολιτών, της οικονομίας, της επιστήμης και της εκπαίδευσης
17

. Από τα πιο 

σημαντικά σημεία του εγγράφου ήταν η επιθυμία της Ρωσίας να ξαναγίνει παγκόσμια 

δύναμη, η ικανότητά της να υπερασπίζεται την εθνική της ασφάλεια και τους Ρώσους 

πολίτες στο εγγύς περιβάλλον και οι ενστάσεις στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Μεγάλη 

έμφαση δίνεται επίσης στην ενέργεια και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός 

δύναμης. Τέλος, το έγγραφο αποδίδει μεγάλη σημασία στην οικονομική ανάπτυξη και 

υποστηρίζει πως μόνο μια αύξηση στην οικονομική παραγωγή της χώρας θα προσφέρει 

στη Ρωσία τα μέσα να ικανοποιήσει την επιθυμία της να κυριαρχήσει ως μεγάλη δύναμη
18

. 

                                                           
15

Cohen, A. (2007). “Domestic Factors During Russia’s Foreign Policy”, Executive Summary Backgrounder, 

Heritage Foundation, available in http://www.heritage.org/research/reports/2007/11/domestic-factors-driving-

russias-foreign-policy (Last visited on 10 June 2014) 
16

 Marcel De Haas, (2009). “Medvedev’s Security Policy: A Provisional Assessment”, Russian Analytical 

Digest, No.62, 18 June, p.2.   
17

  Ibid p. 3 
18

 Henning Schröder, (2009). “Russia's National Security Strategy to 2020”, Russian Analytical Digest, 

No.62, 18 June, p.6. 

http://www.heritage.org/research/reports/2007/11/domestic-factors-driving-russias-foreign-policy
http://www.heritage.org/research/reports/2007/11/domestic-factors-driving-russias-foreign-policy


9 
 

Τα πέντε κυριότερα σημεία της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας υπό την ηγεσία του 

Medvedev, γνωστά ως «Δόγμα Medvedev» είναι τα εξής
19

.  

«Πρώτον, η Ρωσία αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία των θεμελιωδών αρχών του 

διεθνούς δικαίου, οι οποίες καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτισμένων λαών. Εμείς, 

θα οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας με άλλες χώρες στο πλαίσιο αυτών των αρχών και με 

αυτήν την έννοια του διεθνούς δικαίου. 

Δεύτερον, ο κόσμος θα πρέπει να είναι πολυπολικός. Ένας κόσμος μονοπολικός είναι 

απαράδεκτος. Η κυριαρχία είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Εμείς δεν μπορούμε 

να δεχτούμε μια παγκόσμια τάξη στην οποία η μία χώρα λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, ακόμη 

και από μια σοβαρή και με μεγάλη επιρροή χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Ένας τέτοιος κόσμος είναι ασταθής και απειλείται από συγκρούσεις. 

Τρίτον, η Ρωσία δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Ρωσία 

δεν έχει καμία πρόθεση να απομονωθεί. Θα αναπτύξουμε φιλικές σχέσεις με την Ευρώπη, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, όσο αυτό είναι δυνατόν. 

Τέταρτον, η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των πολιτών μας, όπου κι αν 

βρίσκονται, αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Οι αποφάσεις της 

εξωτερικής πολιτικής μας θα πρέπει να βασίζονται σε αυτή την ανάγκη. Εμείς θα 

προστατεύσουμε επίσης τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της κοινότητας μας στο εξωτερικό. 

Θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι θα ανταποκριθούμε σε τυχόν επιθετικές πράξεις που 

διαπράχθηκαν εναντίον μας. 

Τέλος, πέμπτον, όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών, υπάρχουν περιοχές στις 

οποίες η Ρωσία έχει προνομιακά συμφέροντα. Αυτές οι περιοχές είναι οικίες σε χώρες με τις 

οποίες μοιραζόμαστε ιδιαίτερες ιστορικές σχέσεις και συνδέονται μεταξύ τους ως φίλοι και 

καλοί γείτονες. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο έργο μας σε αυτές τις περιοχές και θα 

δημιουργήσουμε φιλικές σχέσεις με τις γείτονες χώρες» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Friedman, G. (2008). “The Medvedev Doctrine and American Strategy”, Stratfor, 2 September, available in 

 http://www.stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy (Last visited on 10 June 2014)  

http://www.stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy
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1. Οι ρώσο-γεωργιανές σχέσεις 

1.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Το 1921, αμέσως μετά την Επανάσταση των Μπολσεβίκων και την επακόλουθη 

κατάρρευση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, η Γεωργία έγινε μια Σοβιετική Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία. Αρχικά αποτελούσε κομμάτι της Ομοσπονδίας της Υπερκαυκασίας μαζί με 

την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν και στις 5 Δεκεμβρίου 1936 συμπεριλήφθηκε επίσημα 

στην ΕΣΣΔ
20

. Εντός των εδαφών της περιλαμβάνει την Αμπχαζία και την Αζαρία, 

αυτόνομες πρώην Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, και τη Νότια Οσσετία που 

αποτελεί επίσης αυτόνομη περιοχή. 

Χάρτης 1: Η περιοχή της Νότιας Οσσετίας εντός των συνόρων της Γεωργίας
21

 

 

 

Στις εκλογές του γεωργιανού κοινοβουλίου το 1990, ο συνασπισμός 

Roundtable/Free Georgia του Gamsakhurdia κέρδισε 150 έδρες από τις 250 του 

κοινοβουλίου
22

. Ο Gamsakhurdia ήταν πρεσβευτής της άποψης ότι θα πρέπει να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε εθνοτικές συγκρούσεις με τις μειονότητες, ώστε να 

ενισχυθεί ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Γεωργίας, με εξαίρεση όμως τις περιπτώσεις 

                                                           
20

 Από το 1922 έως και το 1936 η Γεωργία αποτελούσε μέρος της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 

Υπερκαυκασίας μαζί με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. 
21

 Στο χάρτη 1 μπορούμε να δούμε την περιοχή της Νότιας Οσσετίας στη Γεωργία, διαθέσιμο στο  All World 

Wars,  

http://www.allworldwars.com/Battle%20for%20the%20South%20Ossetia%20August%202008.html 
22

 Thomas Goltz, “Georgia Diary: A Chronicle of War and Political Chaos in the Post-Soviet Caucasus”, 

(London: ME Sharpe, 2006), p.21 

http://www.allworldwars.com/Battle%20for%20the%20South%20Ossetia%20August%202008.html
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όπου οι εθνικές μειονότητες θα προκαλούσαν «ανησυχίες». Οι πρώτοι αγώνες υπέρ της 

ανεξαρτησίας υποστηρίχτηκαν από τις ομάδες των Αρμενίων, των Κούρδων και των άλλων 

μειονοτήτων που ζούσαν στη Γεωργία. Ο Gamsakhurdia θεώρησε ότι το εθνικό 

συναίσθημα ήταν σε ένα επίπεδο κατάλληλο για να τον βοηθήσει να αυξήσει τη 

δημοτικότητα του και υποστήριξε το διαμοιρασμό των φιλελεύθερων αξιών της εθνικής 

ανοχής και της ισότητας όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Παράλληλα όμως, δεν 

δίσταζε να εξαπολύει έντονες απειλές κατά των μειονοτήτων που «δεν θα 

συμπεριφερόντουσαν με σωστό τρόπο»
23

. 

  Η απόφαση του Gamsakhurdia αμέσως μετά τις εκλογές του 1990 να καταργήσει 

την αυτονομία της Νότιας Οσσετίας προκάλεσε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς η Νότια 

Οσσετία διεκδίκησε την απόσχισή της από τη Γεωργία - βίαιες συγκρούσεις οι οποίες 

ξέσπασαν τον Ιανουάριο του 1991 και συνεχίστηκαν μέχρι τα μέσα του 1992
24

. Στις 9 

Απριλίου 1991, το κοινοβούλιο της Γεωργίας κήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας, ενώ ένα 

μήνα αργότερα ο Zviad Gamsakhurdia εξελέγη πρόεδρος με ποσοστό 86%. Την ίδια 

χρονιά, οι Αμπχάζιοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να παραμείνουν μέρος της Ρωσίας, ενώ 

οι Αζαριανοί
25

 ήταν απρόθυμοι να εγκαταλείψουν την πολιτική τους αυτονομία. Τον 

Αύγουστο του 1991, το πραξικόπημα στη Μόσχα ενάντια στον Πρόεδρο Gorbachev, έκανε 

την κατάσταση που επικρατούσε περισσότερο περίπλοκη. Ο έλεγχος των σοβιετικών 

στρατευμάτων που παρέμεναν στη Γεωργία μετά την ανεξαρτησία της δεν ήταν άμεσος. 

Σύμφωνα με τους Mackinlay και Sharov
26

, σε πολλές περιπτώσεις οι πρώην σοβιετικές 

στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από τα ρωσικά εδάφη, δεν αποκαλούνταν ούτε 

σοβιετικές ούτε ρωσικές. Ήταν ανεξάρτητες στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες ενεργούσαν 

χωρίς πολιτικό έλεγχο από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι δυνάμεις αυτές θεωρούνταν από 

                                                           
23

 Nodia, G. (1996). “Political Turmoil in Georgia and the Ethnic Policies of Zviad Gamsakhurdia” in Bruno 

Coppieters (ed.)  “Contested Borders in the Caucasus”, VUB University Press, 1996, available in 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/contents.htm (Last visited on 8 July 2014) 
24

 UN Security Council, “Georgia-Russia Historical Chronology,” UN Security Council Report, August 12, 

2008, available in http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-

4423477.php (Last visited on 5 April 2014) 
25

 Η Αζαρία έγινε τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γεωργίας το 1920, αποκτώντας καθεστώς σημαντικής 

τοπικής αυτονομίας το 1921. Έπειτα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανεξαρτητοποίηση της 

Γεωργίας, η Αζαρία παρέμεινε τμήμα του γεωργιανού κράτους διατηρώντας την αυτονομία 

της.“Saakashvili’s Ajara Success : Repeatable Elsewhere in Georgia?”, Europe Briefing, Tbilisi/Brussels, 18 

August 2004, International Crisis Group, available in 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan018787.pdf (Last visited on 20 June 2014)  
26

 Mackinlay, J. and Sharov, E. (2003). “Russian Peacekeeping Operations in Georgia” in John Mackinlay 

and Peter Cross (eds.) “Regional Peacekeepers: The Paradox of Russian Peacekeeping”, pp. 63-110, New 

York, US: United Nations University Press 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/contents.htm
http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-4423477.php
http://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup-c-glKWLeMTIsG-b-4423477.php
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan018787.pdf
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τους Οσσέτιους ως υπερασπιστές των συμφερόντων τους, ενώ είναι άγνωστο εάν η 

στρατιωτική βοήθεια που τα σοβιετικά/ρωσικά στρατεύματα πρόσφεραν στη Νότια 

Οσσετία, αποτελούσε μέρος μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής από τη Μόσχα ώστε να 

καταφέρει η ίδια να διατηρήσει μακροπρόθεσμα την παρουσία της στην περιοχή αυτή. 

 

Χάρτης 2: Οι περιοχές της Αμπχαζίας και της αυτόνομης δημοκρατίας της Αζαρίας
27

 

 

 

Στις 23 Μαρτίου 1991, ο Ρώσος πρόεδρος Boris Yeltsin και ο Gamsakhurdia 

συμφώνησαν στην αποχώρηση των σοβιετικών δυνάμεων από τη Νότια Οσσετία και στην 

αντικατάστασή τους από μια κοινή ρωσο-γεωργιανή μονάδα. Η μονάδα αυτή απέτυχε στον 

έλεγχο των συγκρούσεων και στον αφοπλισμό των παράνομων δυνάμεων, στις οποίες 

προσφέρθηκε εξωτερική βοήθεια από τη Συνομοσπονδία των Ορεινών Λαών του Καυκάσου 

(Confederation of Mountain Peoples of the Caucasus)
28

. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές του 

Gamsakhurdia οδήγησαν τη Γεωργία στην απομόνωση της από τη Ρωσία και τη Δύση, 

αφού ο ίδιος όχι μόνο αρνήθηκε να αποτελέσει η χώρα μέλος της ΚΑΚ, αλλά ταυτόχρονα 

                                                           
27

 Πηγή wikipedia, The Free Encyclopedia, “Abkhazia”, http://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia  
28

 Mackinlay, J. and Sharov, E. (2003). op.cit. pp. 75-81  

http://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia
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κατηγορήθηκε ότι υποστήριξε το πραξικόπημα του Αυγούστου ενάντια στον Gorbachev. 

Παράλληλα, οι εχθροπραξίες μεταξύ των επικριτών και των υποστηρικτών του 

Gamsakhurdia κορυφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 1991 και ο Gamsakhurdia αναγκάστηκε 

να φύγει από την Τιφλίδα στις 5 Ιανουαρίου το 1992. Αμέσως μετά τη φυγή του ο 

Gamsakhurdia και οι υποστηρικτές του οργάνωσαν εξέγερση εναντίον του νέου προέδρου 

της Γεωργίας Eduard Shevardnadze. Ο Shevardnadze εξελέγη πρόεδρος στις 11 Οκτωβρίου 

1992, με τους Αμπχάζιους, τους Οσσέτιους και τους υποστηρικτές του Gamsakhurdia να 

μποϊκοτάρουν τις εκλογές αυτές. 

Την περίοδο αυτή τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Γεωργία όσον 

αφορά την ασφάλειά της, ήταν οι συγκρούσεις στη Νότια Οσσετία και την Αμπχαζία. Η 

ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Γεωργίας και της Νότιας Οσσετίας 

που ξέσπασε τον Ιανουάριο του 1991, συνεχίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 1992, όταν οι 

Yeltsin και Shevardnadze υπέγραψαν τη συμφωνία του Σότσι για κατάπαυση του πυρός 

και ένα μήνα αργότερα ίδρυσαν το Joint Control Commission (στο εξής JCC). Το JCC 

ακολουθούσε εντολές σχετικά με την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων, τη διάλυση των 

μονάδων αυτοάμυνας και τον έλεγχο μιας ειρηνευτικής δύναμης joint peacekeeping force 

(στο εξής JPF), που περιελάμβανε ρωσικές, γεωργιανές και νότιο-οσσετικές δυνάμεις. Η 

JPF ήταν υπεύθυνη για τη διατήρηση της τάξης στις εμπόλεμες ζώνες γύρω από τη Νότια 

Οσσετία και τα δυτικά της σύνορα με τη Γεωργία
29

. 

Το Φεβρουάριο του 1994, υπεγράφη το Σύμφωνο Συνεργασίας και Φιλίας (Treaty 

of Friendship and Cooperation, στο εξής TFC) ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γεωργία και ο 

Yeltsin πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στη Γεωργία. Το Σύμφωνο αυτό 

καθιέρωσε μια ευρεία συνεργασία στον πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό τομέα 

ανάμεσα στις δύο χώρες. Το ρωσικό κοινοβούλιο, η Δούμα, η οποία ελεγχόταν από 

εθνικιστές και κομμουνιστές, μπλόκαρε την επικύρωση της TFC. Την ίδια περίοδο οι δύο 

χώρες ολοκλήρωσαν μια συμφωνία για τη μεταφορά της γεωργιανής επιχείρησης αγωγών 

αερίου Transgazi στο ρωσικό κρατικό μονοπώλιο Gazprom μέχρι το 1999
30

.   

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

το Νοέμβριο του 1999 έγινε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος 

ασφαλείας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το πόρισμα του τελικού εγγράφου της 

                                                           
29

 Welt, C. (2005). “Balancing the Balancer: Russia, the West and Conflict Resolution in Georgia”, Global 

Dialogue, Summer/Autumn 2005; 7, ¾, pp. 22-36 
30

 Jervalidze, L., (2006). “Georgia: Russian Foreign Energy Policy and Implications for Georgia’s Energy 

Security”, London, UK: Global Market Briefings Publishing Ltd 
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Συνόδου ανέφερε την υποχρέωση της Ρωσίας να αποσύρει τις στρατιωτικές βάσεις από τη 

Γεωργία, ενώ η απόφαση αυτή θα έπρεπε να αποτελεί τη βάση για την αποστρατικοποίηση 

της περιοχής και την επίλυση των υφιστάμενων συγκρούσεων
31

. 

Αμέσως μετά την εκλογή του Vladimir Putin στη προεδρία το 2000, η Ρωσία 

φάνηκε να αποδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στην αύξηση της επιρροής της στην 

περιοχή. Η «Επανάσταση των Ρόδων» το 2003 οδήγησε στην απομάκρυνση του προέδρου 

Eduard Shevardnadze από την εξουσία και στην άνοδο του Mikheil Saakashvili
32

. Ο 

Saakashvili ερχόμενος στην εξουσία υποσχέθηκε σύγχρονη ανάπτυξη του κράτους και ένα 

τέλος στην ανεξέλεγκτη διαφθορά που υπήρξε κατά την περίοδο της ηγεσίας του 

Shevardnadze. Ταυτόχρονα, η νέα κυβέρνηση του Saakashvili δεν έκρυψε το φιλοδυτικό 

της προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένου και του ενδιαφέροντος για την ένταξη της 

Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό συνέπεσε με μια περίοδο αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων 

Γεωργίας – ΗΠΑ μέσα από την ανάπτυξη μιας προσωπικής φιλίας ανάμεσα στον πρόεδρο 

των ΗΠΑ George Bush και τον Saakashvili
33

.Υποσχέθηκε επίσης να αποκαταστήσει την 

εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και να «αποκαταστήσει» τις σχέσεις με τη Μόσχα.  

Η ιδεολογική εστίαση της κυβέρνησης Bush στον εκδημοκρατισμό της Γεωργίας, 

συμβάδιζε απόλυτα με τη εικόνα που επιθυμούσε ο Saakashvili να προωθήσει στις ΗΠΑ. Η 

εικόνα της Γεωργίας προωθήθηκε ως μια επιτυχημένη ιστορία εκδημοκρατισμού, 

προκειμένου να εδραιωθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση Saakashvili. Η 

γεωργιανή κυβέρνηση προσπάθησε επίσης να εδραιώσει τη διμερή αμερικανο-γεωργιανή, 

στρατιωτική συνεργασία, αν μη τι άλλο με τη συμβολή στρατιωτικών δυνάμεων στις 

επιχειρήσεις της συμμαχίας στο Κοσσυφοπέδιο, καθώς και στο συνασπισμό των ΗΠΑ στο 

Ιράκ. Μέχρι το 2008, η Γεωργία είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά μη μέλους του ΝΑΤΟ 

στην εν λόγω επιχείρηση - ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος χορηγός στρατευμάτων συνολικά
34

. 

Η πολιτική αμυντικής συνεργασίας που ανέπτυξε η Γεωργία με το ΝΑΤΟ και τις 

ΗΠΑ σχεδιάστηκε όχι μόνο για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της 

                                                           
31

 Pkhaladze, T. and Silaev, N., (2011). “Russian-Georgian relations in the context of European Security” in 

“Russia and Georgia: Searching the way out”, Policy Discussion Papers by Georgian and Russian Experts, 

Carnegie Moscow Center, p. 14 
32

 Socor, V., "Rose, Orange Revolutions' Protagonists against ‘Color Revolution' in Azerbaijan", The Eurasia 

Daily Monitor, November 1, 2005, p.3 
33

 Khelashvili, G. (2011). “Georgia’s Foreign Policy Impasse is consensus crumbling?”, PONARS Eurasia 

Policy Memo No. 187  September 2011, p. 4, available in http://old.ucss.ge/Khelshvili%20ponars-%20187-

2011-09.pdf (Last visited on 12 June 2014)   
34

 S. Neil MacFarlane, The Reluctant Patron: Georgia-U.S. Relations. In “Georgian Foreign Policy The 

Quest for Sustainable Security”, Edited by Kornely Kakachia and Michael Cecire, Konrad-Adenauer-Stiftung 

(KAS), 2013, pp. 88-93 

http://old.ucss.ge/Khelshvili%20ponars-%20187-2011-09.pdf
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Γεωργίας, αλλά για την επίτευξη της φιλοδοξίας της Γεωργίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η 

υποστήριξη λοιπόν αυτή στις ΗΠΑ, δεν ήταν παρά μόνο μια προσπάθεια να δείξει ότι η 

Γεωργία θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στις δραστηριότητες της συμμαχίας. Η 

Ρωσία ωστόσο από την πλευρά της, κατέστησε σαφές ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ σε πρώην σοβιετικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής 

του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι στις 3 Απριλίου του 2008
35

, ο Putin προειδοποίησε ότι η 

ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ θα αποτελέσει άμεση και σοβαρή απειλή κατά της 

ασφάλειας της Ρωσίας
36

 και της εδαφικής της ακεραιότητας.  

 

1.2. Οικονομικές σχέσεις και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 

Στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και 

Γεωργίας οικοδομήθηκαν ως συστατικό μέρος του σοβιετικού κράτους, δηλαδή εντός του 

πλαισίου ενοποίησης των εθνικών οικονομιών. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και της 

συγκεντρωτικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις στο σοβιετικό χώρο έπρεπε να προβούν στην 

αναζήτηση νέων αγορών για την πώληση των προϊόντων τους
37

. Οι οικονομικές σχέσεις 

μεταξύ Ρωσίας – Γεωργίας μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ διήλθαν από περιόδους κρίσης, μια 

κατάσταση που επαναλαμβάνεται μέχρι και σήμερα. Το 2006, η απαγόρευση που επέβαλε 

η Γεωργία στις μετακινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων και η διακοπή παροχής visa 

στους Γεωργιανούς από την πλευρά της Ρωσίας, προκάλεσαν επιδείνωση στις σχέσεις των 

δύο χωρών, ενώ διάφορα οικονομικά μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή από τη Ρωσία, όπως ένα 

εμπάργκο στις εισαγωγές γεωργιανών κρασιών και αλκοολούχων ποτών, προϊόντα που 

αντιπροσώπευαν το 10% του συνόλου των γεωργιανών εξαγωγών
38

. Παρά την επιδείνωση 

αυτή και τις περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, οι εμπορικές 

σχέσεις τους δεν διακόπηκαν. 

                                                           
35

 Bucharest Summit Declaration, 3 April 2008, North Atlantic Treaty Organization,  available in 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (Last visited on 22 April 2014) 
36

 Dr. Vaezi, M., (2009). “Geopolitical Changes and Crises in the Caucasus”, July 2009, Center for Strategic 
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visited on 3 April 2014) 
37

 Papava, V., (2005). “Necroeconomics – the Theory of Post-Communist Transformation of an Economy” , 

International Journal of Social Economics, 2002, Vol. 29, No. 9/10 on Vladimer Papava, Necroeconomics: 

The Political Economy of Post-Communist Capitalism. New York, iUniverse  
38

 Zaal Anjaparidze. “Russia Continues to Press Georgian Wine Industry”. Eurasia Daily Monitor, The 

Jamestown Foundation, 2006, April 20, available in 
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Μετά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών τον Αύγουστο του 2008 και την 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και Νότιας Οσσετίας από τη Ρωσία, οι 

ρωσο-γεωργιανές σχέσεις επιδεινώθηκαν και η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων 

ανάμεσα στις δύο χώρες είχε άμεσο αντίκτυπο στις διμερείς οικονομικές σχέσεις τους
39

.  

Η οικονομική πολιτική της Ρωσίας απέναντι στις μετα-σοβιετικές χώρες βασίζεται 

στο δόγμα της «φιλελεύθερης αυτοκρατορίας» (“liberal empire”), σύμφωνα με το οποίο 

μεγάλες κρατικές και ιδιωτικές εταιρίες της Ρωσίας αναλαμβάνουν τον έλεγχο των 

βασικών οικονομικών μονάδων σε ολόκληρη την επικράτεια των πρώην σοβιετικών 

δημοκρατικών με την απόκτηση των περιουσιακών τους στοιχείων
40

. Η ρωσική εταιρία 

Itera ήταν ο κύριος προμηθευτής αερίου στη Γεωργία από το 1996 έως το 2003. Τον Ιούλιο 

του 2003 η Γεωργία υπέγραψε μια 25ετή στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την 

Gazprom η οποία στο εξής θα αναλάμβανε την μεταφορά φυσικού αερίου καθώς και τη 

λειτουργία του δικτύου των γεωργιανών αγωγών
41

-η συγκεκριμένη συμφωνία επικρίθηκε 

έντονα από την επόμενη κυβέρνηση του Saakashvili καθώς παραχωρήθηκαν κρατικά 

περιουσιακά στοιχεία σε αντάλλαγμα διαγραφής χρεών 
42

. 

 Παράλληλα την ίδια χρονιά ο πρόεδρος της RAO EES (Unified Energy System of 

Russia), Anatoly Chubais, αγόρασε μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία της 

αμερικανικής εταιρίας “AES – Silk Road”, η οποία διαχειριζόταν το δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας της Τιφλίδας, με αποτέλεσμα η RAO EES να ελέγχει το 75% του 

ηλεκτρικού δικτύου της χώρας
43

. Οι Jervalidze και Rosner (2006) έχουν υποστηρίξει 

χαρακτηριστικά ότι «η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας συνίσταται στην υπονόμευση ή στην 

άσκηση ελέγχου στις τοπικές αγορές αερίου και στη δημιουργία εμποδίων για την αποτροπή 

μιας πιο ανταγωνιστικής ροής μεταφοράς αερίου από το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν 

διαμέσου Γεωργίας και Τουρκίας»
44

. 
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40

 Papava, V., (2007).  “Russia’s Illiberal “Liberal Empire”, in Project Syndicate The World’s Opinion Page, 

28
th 

February 2007, available in http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-s-illiberal--liberal-
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Ο πόλεμος το 2008 προκάλεσε την προσωρινή διακοπή των σιδηροδρομικών 

μεταφορών πετρελαίου από το Αζερμπαϊτζάν στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και ορισμένες 

αποστολές αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά δεν καταστράφηκαν 

σημαντικοί αγωγοί μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν ο αγωγός BTC 

(Baku–Tbilisi–Ceyhan) είχε «παγώσει», το Αζερμπαϊτζάν εξέτρεψε τις προμήθειες 

πετρελαίου προς τη Ρωσία μέσω του αγωγού Νοβοροσίσκ και προς το Ιράν μέσω της 

Neka. Μετά τον πόλεμο, το Μπακού συνέχισε να προμηθεύει μέσω αυτών των αγωγών
45

. 

Η σύγκρουση του 2008 βοήθησε τη Μόσχα να εδραιώσει την κυριαρχία της πάνω 

στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Καυκάσου και ενθάρρυνε την Ευρώπη να εστιάσει 

περισσότερο σε εναλλακτικές παροχές ενέργειας. Σύμφωνα με τον Jaffe, «όπως η 

στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία κατέδειξε ότι, συμπεριλαμβανομένου του 

αγωγού BTC από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, ο αγωγός BTE από το Αζερμπαϊτζάν στο 

Ερζερούμ μέσω Γεωργίας και ο αγωγός CPC από το Καζακστάν θα λειτουργούν μόνο υπό 

την άδεια της Ρωσίας»
46

.  

 

1.3. Στρατιωτική συνεργασία 

Η πρώτη απόπειρα της Ρωσίας να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή 

ήταν η διακήρυξη για την ίδρυση της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών και της 

Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας
47

 το 1992, η οποία δέσμευσε τα μέλη της να έρχονται σε 

συνεννόηση σε περίπτωση απειλής ενός ή περισσοτέρων μελών και να παρέχουν αμφότερα 

βοήθεια εάν δεχθούν επίθεση. Η Ρωσία στη συνέχεια εξασφάλισε άδεια για τέσσερις 

στρατιωτικές βάσεις στη Γεωργία. Για αρκετά χρόνια ωστόσο οι γεωργιανές αρχές 

εξέφραζαν δυσαρέσκεια για το ρόλο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην επίτευξη 

μιας συμφωνίας ζητώντας την αντικατάσταση τους ή τη δημιουργία μιας ευρύτερης 

διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πολλοί ήταν αυτοί 

                                                                                                                                                                                 
ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο το γεωπολιτικό ρόλο της Gazprom και της Ρωσίας στον Καύκασο και 

τον Περσικό Κόλπο. 
45
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47
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1994 και το 1999 το Πρωτόκολλο Διακήρυξης της Συνθήκης υπεγράφη από έξι χώρες εκτός του 

Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και του Ουζμπεκιστάν. 
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που ζητούσαν να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις, λαμβάνοντας υποστήριξη από την ΕΕ 

κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την τροποποίηση της Συμφωνίας για τις Συμβατικές 

Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη (Conventional Armed Forces in Europe – CFE). 

Η διαμεσολάβηση της Ρωσίας για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Γεωργίας 

και των αποσχισθέντων περιοχών της στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατέληξε σε 

συμφωνία των μερών σχετικά με την παρουσία ρωσικών στρατιωτικών ειρηνευτικών 

δυνάμεων σε Αμπχαζία και Νότια Οσσετία. Ο ειρηνευτικός αυτός ρόλος της Ρωσίας έλαβε 

τη σιωπηρή έγκριση των διεθνών οργανισμών, με την προϋπόθεση ότι ο ΟΗΕ και ο 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) θα παρακολουθούν 

και θα ελέγχουν την κατάσταση. 

Το 1999 η Ρωσία και η Γεωργία προέβησαν σε συμφωνία σχετικά με τις διατάξεις 

της Τροποποιημένης Συνθήκης CFE και ζητήθηκε από τη Ρωσία να μειώσει το 

στρατιωτικό εξοπλισμό στις τέσσερις βάσεις της στη Γεωργία, να κλείσει σύντομα τις δύο 

από τις τέσσερις βάσεις και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το καθεστώς 

των δύο άλλων βάσεων. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απέφευγαν να επικυρώσουν την 

τροποποιημένη Συνθήκη έως ότου η Ρωσία ικανοποιήσει αυτούς τους όρους. Μια βάση 

σύντομα έκλεισε, ενώ η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι έκλεισε μια βάση ακόμη. Το Νοέμβριο του 

2007, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε διακήρυξη του υποστήριξε ότι έκλεισε την 

τελευταία βάση και ότι η Ρωσία είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Γεωργίας 

σχετικά με την απομάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων
48

. 

Πριν την παρέλευση ενός χρόνου – ακολουθώντας τη σύγκρουση Ρωσίας και 

Γεωργίας τον Αύγουστο του 2008 – η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δύο στρατιωτικές ταξιαρχίες 

θα πρέπει να αναπτυχθούν σε νέες στρατιωτικές βάσεις στην Αμπχαζία και τη Νότια 

Οσσετία
49

. Επιπλέον, ρώσικα στρατεύματα αναπτύχθηκαν κατά μήκος των περιφερειακών 

συνόρων με τη Γεωργία και δημιουργήθηκαν οχυρώσεις, χαρακώματα και ναρκοπέδια. 

Ένα μέρος επίσης του στόλου της Μαύρης Θάλασσας αναπτύχθηκε στην Οτσαμτσίρα της 

Αμπχαζίας. Από τις αρχές του 2012 υπάρχουν 7.000 ρώσικα στρατεύματα στην Αμπχαζία 

και τη Νότια Οσσετία
50

. 
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2. Οι ρώσο-αζερικές σχέσεις  

2.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Οι ρώσο-αζέρικες σχέσεις στη μετα-σοβιετική περίοδο αποτέλεσαν κυρίως μια 

συνάρτηση δύο παραγόντων: της μη επίλυσης του ζητήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 

της εξαγωγή πετρελαίου από το Αζερμπαϊτζάν. Στις 18 Οκτωβρίου 1991, το Αζερμπαϊτζάν 

διακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση
51

. Αρχικά η Ρωσία αρνήθηκε να 

συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το νεοσύστατο κράτος και επιπλέον, αρνήθηκε να 

υπογράψει το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας που πρότεινε το Αζερμπαϊτζάν
52

. Η Ρωσία 

αναγνώρισε την ανεξαρτησία του στις 4 Απριλίου 1992. 

Η αζερική κυβέρνηση, που είχε ήδη σχηματιστεί στις 30 Αυγούστου 1991, υπό την 

ηγεσία του Ayaz Mutalibov, αρχικά προσδοκούσε την υποστήριξη της Ρωσίας για την 

επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο – Καραμπάχ και σχεδίασε μια εξωτερική πολιτική 

βασιζόμενη στη δημιουργία στενών σχέσεων με τη Ρωσία. Με τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης και την επιδείνωση του προβλήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
53

, ο Mutalibov, 

παρά την ομόφωνη άρνηση του Κοινοβουλίου, ενέταξε το Αζερμπαϊτζάν στην ΚΑΚ το 

Δεκέμβριο του 1991, πιστεύοντας ότι η ΚΑΚ θα προσέφερε βοήθεια στη χώρα του όσον 

αφορούσε τη διαμάχη του Ναγκόρνο – Καραμπάχ.  

Στις 7 Ιουνίου 1992, ο Abulfaz Elchibey κέρδισε τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές 

στο Αζερμπαϊτζάν ακολουθώντας ένα φιλοδυτικό προσανατολισμό στο σχεδιασμό της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας, καθώς και μια φιλο-τουρκική εξωτερική πολιτική
54

.  Τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία σύναψαν Σύμφωνο Φιλίας, 

υποσχόμενοι αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης
55

. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο του 

Αζερμπαϊτζάν ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την αποχώρηση της χώρας από την 

ΚΑΚ, καθώς αντιμετώπιζε τον οργανισμό αυτό με μεγάλη καχυποψία.  

Τον 15 Ιουνίου του 1993 ο Heydar Aliyev ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του 

Κοινοβουλίου και λίγο αργότερα ανέλαβε την ηγεσία της χώρας, μετά το πραξικόπημα του 
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συνταγματάρχη Suret Huseynov εναντίον του Elchibey. Η πολιτική φιλοσοφία του σχετικά 

με τις σχέσεις της χώρας του με τη Ρωσία ήταν πιο ήπια και πιο μετριοπαθής από αυτή του 

Elchibey. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Aliyev επιδιώκοντας να σταματήσει την 

αρμενική προέλαση σε αζερικά εδάφη επισκέφτηκε τη Μόσχα. Ο ίδιος ήθελε να 

οικοδομήσει σταθερές σχέσεις με τη Ρωσία και έδειξε καθαρά την πρόθεσή του να 

συμμετάσχει το Αζερμπαϊτζάν εκ νέου στην ΚΑΚ. Το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν 

ενέκρινε τη Συμφωνία Μέλους στην ΚΑΚ στις 20 Σεπτεμβρίου 1993 και ο Aliyev 

υπέγραψε τις σχετικές συμφωνίες στη Μόσχα στις 24 Σεπτεμβρίου 1993
56

. 

Το 1994, η κυβέρνηση του Aliyev πρόθυμη να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που 

παρείχαν οι δυτικές εταιρίες, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις μαζί τους και την ίδια περίοδο 

υιοθετήθηκε ένα νέο πλαίσιο ρωσο-αζέρικων σχέσεων βασιζόμενο σε μια ισορροπημένη 

εξωτερική πολιτική. Η Ρωσία παρόλο που δεν έδειξε μεγάλη προθυμία να δεχτεί τις 

ενεργειακές συμφωνίες του Αζερμπαϊτζάν με τις ξένες εταιρίες προσπάθησε να 

οικοδομήσει καλές σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Η συμφωνία με τίτλο «Το Συμβόλαιο του 

Αιώνα» (“The Contract of the Century”)
57

, υπεγράφη στο Μπακού στις 20 Σεπτεμβρίου 

1994 μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και εννέα ξένων εταιριών
58

, και σύμφωνα με αυτή το 

Αζερμπαϊτζάν θα αποκόμιζε το 80% των κερδών από την εξόρυξη και μεταφορά του 

πετρελαίου.  

Από το 1991 έως το 2001 κανένας Ρώσος πρόεδρος δεν επισκέφτηκε το 

Αζερμπαϊτζάν. Στις 9 Ιανουαρίου του 2001 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη ρώσου 

προέδρου στο Αζερμπαϊτζάν, από τον Vladimir Putin, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης 

στο ζήτημα συνεργασίας των δυνάμεων ασφαλείας στην Κασπία Θάλασσα. Το δεύτερο 

στάδιο διαπραγματεύσεων μεταξύ Putin και Aliyev ξεκίνησε με την επίσκεψη του Aliyev 

στη Ρωσία στις 24-26 Ιανουαρίου 2002
59

. Στη συνάντηση αυτή ο Putin ανακοίνωσε πως 

για πρώτη φορά θεσπίζεται στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και το 

Αζερμπαϊτζάν. Μεταξύ των δύο χωρών υπεγράφησαν οι εξής συμφωνίες: 

 Συμφωνία για το Σταθμό Ραντάρ Gabala (The Status and Benefiting Principles of 

Gebele Radio Location Station – Gebele RLS) 
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 Μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και το 

Αζερμπαϊτζάν έως το 2010 

Οι συμφωνίες αυτές εγκαθίδρυσαν αρχές οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις 

δύο χώρες και προώθησαν τη συνεργασία των δύο χωρών στο ζήτημα της ασφάλειας των 

συνόρων. 

Το Σεπτέμβριο του 2008, η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου  Abdullah Gul στο 

Ερεβάν της Αρμενίας για την παρακολούθηση του αγώνα της εθνικής ομάδας 

ποδοσφαίρου και η συνάντησή του με τον Αρμένιο πρόεδρο Serj Sarkisyan προκάλεσαν τη 

δυσαρέσκεια του Αζερμπαϊτζάν
60

. Όταν λοιπόν οι εντάσεις ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και 

την Αρμενία επανεμφανίστηκαν, το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψε συμφωνία φυσικού αερίου με 

τη Ρωσία καθώς και τη συμφωνία “Moscow Declaration” στις 2 Νοεμβρίου 2008 ενάντια 

στη χρήση στρατιωτικής δύναμης στην επίλυση του ζητήματος Ναγκόρνο – Καραμπάχ
61

.  

Σήμερα, με την ενεργό διασυνοριακή συνεργασία και τις κοινές ανησυχίες για την 

ασφάλεια, η Ρωσία είναι προσεχτική στις σχέσεις της με το Αζερμπαϊτζάν, φοβούμενη ότι 

οι δραστηριότητές της θα επηρέαζαν αρνητικά την περιοχή του Καυκάσου. Το 

Αζερμπαϊτζάν είναι έτσι σε θέση να συνδέσει τα συμφέροντά του με αυτά της Ρωσίας, 

εξασφαλίζοντας ότι η Μόσχα δεν θα ενδιαφερθεί μόνο να διατηρήσει καλές σχέσεις με το 

Αζερμπαϊτζάν, αλλά επίσης και την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στην περιοχή. 

 

2.2. Οικονομικές σχέσεις και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 

Η Ρωσία έχει σημαντικά στρατηγικά οικονομικά συμφέροντα στο Αζερμπαϊτζάν, 

αφού ιστορικά υπήρξε η μοναδική διαδρομή εξαγωγών ενέργειας για το Αζερμπαϊτζάν 

καθώς και ένας σημαντικός συνεργάτης παραγωγής ενεργειακών πόρων. Όταν οι δυτικές 

εταιρίες άδραξαν των ευκαιριών να συνάψουν συμβάσεις παραγωγής στην περιοχή της 

Κασπίας και υποστήριξαν εξαγωγικές διαδρομές Ανατολής – Δύσης αφήνοντας τη Ρωσία 

εκτός, η Ρωσία έχασε σημαντικό μέρος πιθανών εσόδων από την ενέργεια καθώς και την 

πολιτική της επιρροή
62

. 
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Όταν η κυβέρνηση του Abulfez Elchibey αρνήθηκε τη συμμετοχή της χώρας του 

στην ΚΑΚ, η αζέρικη βιομηχανία πετρελαίου είχε ουσιαστικά αποκοπεί από την πρόσβασή 

της στο παλιό σοβιετικό δίκτυο αγωγών πετρελαίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε το 

Αζερμπαϊτζάν το 1992 σε συζητήσεις με την Τουρκία για την κατασκευή του αγωγού BTC 

(Baku–Tbilisi–Ceyhan)
63

. Με την άνοδό του στην εξουσία ο Aliyev αποφάσισε να ανοίξει 

τον ενεργειακό τομέα στην Κασπία προς τους διεθνείς επενδυτές και κατάφερε να 

προσελκύσει εταιρίες της Δύσης, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την παροχή βοήθειας στο 

Αζερμπαϊτζάν με σκοπό την εξεύρεση και εξόρυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου καθώς και την κατασκευή αγωγών που θα παρέκαμπταν τη Ρωσία
64

.  

Στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης μετα-σοβιετικής δεκαετίας, η Ρωσία 

αντιτάχθηκε στην κατασκευή ενός αγωγού Ανατολής – Δύσης, υπερασπιζόμενη την 

εξαγωγή φυσικών πόρων μέσω ρωσικών αγωγών, έτσι ώστε να διατηρήσει την εξάρτηση 

των κρατών της Κασπίας από τη Ρωσία. Η στάση της αυτή άλλαξε στα τέλη του 1999 με 

αρχές του 2000, όταν η Μόσχα δέχθηκε το σχέδιο για τον αγωγό BTC
65

 (βλ. χάρτη 3).  

 

Χάρτης 3:Ο αγωγός BTC – Baku-Tbilisi-Ceyhan 
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Την τελευταία πενταετία η Gazprom αγοράζει περίπου δύο δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από το Αζερμπαϊτζάν ενώ έχει προγραμματίσει να αυξήσει 

τον αριθμό αυτό. Υπάρχουν δύο παράγοντες που ωθούν τη συνεργασία μεταξύ των δύο 

χωρών. Πρώτον, η Ρωσία προσπαθεί να μειώσει την ελκυστικότητα του έργου που προωθεί 

η ΕΕ για την κατασκευή αγωγού που θα διοχετεύει αέριο στην Ευρώπη από το κοίτασμα 

του Shah Deniz, θέλοντας να αποδείξει ότι ο προτεινόμενος αγωγός από το Αζερμπαϊτζάν 

προς την Ευρώπη δεν θα διαθέτει αρκετό αέριο. Δεύτερον, το Κρεμλίνο προσπαθεί να 

διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό στο Βόρειο Καύκασο
66

. Μεταφέροντας αέριο στις 

απομακρυσμένες περιοχές του Καυκάσου, η Ρωσία επιθυμεί να αποφύγει τη μεταφορά 

ενέργειας από τον κεντρικό πυρήνα των εδαφών της, αφού θεωρεί ότι η κίνηση αυτή θα 

έχει αρκετά υψηλό κόστος
67

. Η προμήθεια φυσικού αερίου στο Νταγκεστάν και σε άλλες 

δημοκρατίες του Βόρειου Καυκάσου, καθιστά το Αζερμπαϊτζάν ένα σημαντικό παίχτη 

στην παροχή οικονομικής ασφάλειας στην περιοχή
68

. 

Ο Alexei Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom, δήλωσε ότι «το 

Αζερμπαϊτζάν δίνει προτεραιότητα στη Ρωσία όσον αφορά την αύξηση των προμηθευτών 

φυσικού αερίου». Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία θα επιθυμούσε να εξασφαλίσει ακόμη 

μεγαλύτερες ποσότητες αερίου για τον σχεδιαζόμενο αγωγό της South Stream
69

. Σύμφωνα 

με τη Rzayeva, με αυτόν τον τρόπο το Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο αποδυναμώνει τη θέση της 

Τουρκίας ως ένα σημαντικό κράτος διέλευσης του φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν 

και την Κεντρική Ασία στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει τα συμφέροντα της ΕΕ 

και των ΗΠΑ για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ως 

αποτέλεσμα, τα αποθέματα του Αζερμπαϊτζάν θα μπορούσαν εύκολα να διανεμηθούν στην 

Ευρώπη μέσω του αγωγού South Stream και όχι μέσω του αγωγού Nabucco  στο εγγύς 

μέλλον
70

. 

O Putin επισκέφτηκε το Αζερμπαϊτζάν στα μέσα Αυγούστου 2013 με ένα κλιμάκιο 

υπουργών και αξιωματούχων αναγνωρίζοντάς το ως ένα «παραδοσιακό και μακρά 
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αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο». Ο ίδιος τόνισε ότι η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων 

ανάμεσα στις δύο χώρες θα συνεχιστεί, ενώ περισσότερες από 500 ρωσικές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στο Αζερμπαϊτζάν και σχεδόν ένα εκατομμύριο Αζέροι εργάτες 

μετανάστες βρίσκονται στη Ρωσία
71

. 

Η συμφωνία Rosneft – SOCAR, που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2013, άνοιξε μια 

νέα σελίδα στην ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν. Ο πρόεδρος του 

Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev τόνισε ότι «Η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν είναι παραγωγικές 

και εξαγωγικές χώρες ενεργειακών πόρων. Τα συμφέροντα μας στον τομέα αυτό συμπίπτουν. 

Έτσι όσον αφορά την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία στην περιοχή πολλά θα 

εξαρτηθούν από την μεταξύ μας συνεργασία και το συντονισμό των προσπαθειών μας»
72

. 

 

2.3. Στρατιωτική συνεργασία 

Όπως αναφέραμε στην αρχή, η πορεία της διένεξης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ έχει 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη των ρώσο-αζερικών σχέσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής τους συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 

δεκαετίας της ανεξαρτησίας του Αζερμπαϊτζάν και κατά την κλιμάκωση της σύγκρουσης 

στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ, το Μπακού είδε τη Ρωσία ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην 

ειρηνευτική επίλυση του ζητήματος. Ενώ λοιπόν κατανοούσε τη σημασία της συμμετοχής 

της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις, επισήμανε την παράλογη συμπεριφορά της Μόσχας να 

μεσολαβεί ενώ ταυτόχρονα παρείχε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Αρμενία
73

. 

Ωστόσο από το 2000 και μετά υπεγράφησαν στρατιωτικές συμφωνίες συνεργασίας 

ανάμεσα στη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν. Πιο συγκεκριμένα, στις 27 Φεβρουαρίου 2003, 

ο Ρώσος υπουργός άμυνας Sergei Ivanov συνάντησε στο Μπακού τον Αζέρο ομόλογό του 

Safar Abiyev και υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή 

όρισε ένα πλαίσιο πώλησης όπλων από τη Ρωσία προς το Αζερμπαϊτζάν, 

συμπεριλαμβανομένων των βαρέων όπλων και των ανταλλακτικών αυτών, αξίας 

τουλάχιστον τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και για τεχνική βοήθεια όσον 

αφορά τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών βιομηχανιών στο Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, 
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συμφωνήθηκε η αναβάθμιση και η επισκευή στρατιωτικού υλικού και όπλων στο 

Αζερμπαϊτζάν.  

Η συμφωνία προέβλεπε και την εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού 
74

. Η 

Ρωσία συμφώνησε να παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση για τουλάχιστον 100 

αξιωματούχους των αζερικών ενόπλων δυνάμεων και το Αζερμπαϊτζάν φέρεται να 

συμφώνησε στην απομάκρυνση του από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την 

ασφάλεια της Κασπίας και την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τη Ρωσία 
75

.  
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3. Οι ρώσο-αρμενικές σχέσεις 

3.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η Αρμενία αποτελεί τη μικρότερη από τις τρεις δημοκρατίες του Καυκάσου. 

Συνορεύει στο βορρά με τη Γεωργία, ανατολικά και νοτιοδυτικά με το Αζερμπαϊτζάν, 

νότια με το Ιράν και δυτικά με την Τουρκία. Από όλες τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, η 

Αρμενία είναι η μοναδική που διατηρεί σταθερή φιλο-ρωσική πολιτική και αναπτύσσει 

κεφαλαιακές και εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
76

. 

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας έχουν τις ρίζες τους στην ιστορική 

αντιπαλότητα μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οικοδομήθηκαν πάνω 

στο κοινό όραμα των δύο χωρών σε θέματα ασφαλείας στοχεύοντας στην παρεμπόδιση της 

επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου. Η διμερής αυτή συμμαχία 

επέζησε από την διάλυση της ΕΣΣΔ ενώ μέσω της ΚΑΚ, η Ρωσία στήριξε την Αρμενία στη 

στρατιωτική της νίκη έναντι του Αζερμπαϊτζάν για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 

Ο 21
ος

 αιώνας βρήκε τη Ρωσία και την Αρμενία με ένα ήδη ανεπτυγμένο και 

ολοκληρωμένο πλαίσιο διμερών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των δύο χωρών 

υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μια σειρά από μακροπρόθεσμες 

διμερείς συμφωνίες - όπως η Συμφωνία για την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών 

δυνάμεων στην Αρμενία
77

 και το Σύμφωνο Φιλίας & Συνεργασία μεταξύ Ρωσίας – 

Αρμενίας για αμοιβαία βοήθεια και δημιουργία εταιρικής σχέσης
78

 - που αποτέλεσαν τη 

βάση για την ανάπτυξη μιας σχέσης στρατηγικής συνεργασίας.  

Αν και αμέσως μετά τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της, στις 23 Αυγούστου 1990, η 

Αρμενία επιδίωξε να μειώσει τους δεσμούς της με τη Ρωσία - μια κίνηση η οποία 

αποτελούσε μια προσπάθεια επιβεβαίωσης της κυριαρχίας της - σύντομα ωστόσο 

συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν σε θέση να απομονωθεί από τη μεγάλη περιφερειακή 
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δύναμη, τη Ρωσία. Από την πλευρά της η Μόσχα αναγνώρισε τα συμφέροντα που είχε 

στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου, όπως και την ανάγκη να αντιδράσει στην επέκταση 

της αμερικανικής, ιρανικής και τουρκικής επιρροής στην περιοχή. Ο πρώην υπουργός 

εξωτερικών της Ρωσίας Andrey Kozirev κατέστησε σαφές ότι «αυτή η περιοχή, δηλαδή η 

Υπερκαυκασία, αποτελεί ζώνη συμφερόντων για τη Ρωσία. Αν η Ρωσία χάσει τη θέση της 

εκεί, άλλες δυνάμεις θα πάρουν τη θέση της και αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 

αποσταθεροποίηση της περιοχής του Καυκάσου»
79

. Στις 3 Απριλίου 1992 οι δύο χώρες 

σύναψαν διπλωματικές σχέσεις, ενώ τον Απρίλιο του ίδιους έτους η Αρμενία αποτέλεσε 

την πρώτη χώρα της Υπερκαυκασίας που εντάχθηκε στην ΚΑΚ 
80

. Το 1993 και 1994 

υπεγράφησαν μια σειρά από στρατιωτικές συμφωνίες μέσω των οποίων επετράπη στη 

Ρωσία πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις κατά μήκος της συνοριακής περιοχής Αρμενίας-

Τουρκίας όσο και κατά μήκος των συνόρων Αρμενίας- Ιράν
81

. 

Για το νέο, ανεξάρτητο αρμενικό κράτος το ζήτημα του Ναγκόρνο- Καραμπάχ ήταν 

αυτό που θα επικεντρώσει την προσοχή της εξωτερικής του πολιτικής την περίοδο 1992-

1994, με το Ερεβάν να παρέχει πλήρη υποστήριξη στις αρμενικές δυνάμεις του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ στη σύγκρουση τους με το Μπακού. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Levon 

Ter-Petrosyan, πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρμενίας, «η ασφάλεια του κράτους και 

του λαού, χωρίς να αποκλείονται άλλοι παράγοντες, εξαρτώνται από τις σχέσεις καλής 

γειτονίας, από την ειρηνική επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και από την 

ανάπτυξη οικονομικής περιφερειακής συνεργασίας, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

συστήματος συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή»
82

.  

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ, το βασικό μέλημα 

της Αρμενίας ήταν η διατήρηση της ασφάλειάς της. Προκειμένου η ίδια να εξασφαλιστεί, 

συμφώνησε να επιτρέψει στη Ρωσία να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις εντός των 

συνόρων της και τα ρωσικά στρατεύματα να συνεχίσουν τις περιπολίες στα σύνορα
83

. Η 

Αρμενία αποτελεί το μόνο κράτος στο Νότιο Καύκασο που διατηρεί την ιδιότητα μέλους 

στην ΚΑΚ και ενθάρρυνε τη Ρωσία στη δημιουργία του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής 
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Ασφάλειας (στο εξής CSTO, Collective Security Treaty Organization). Η συνεργασία αυτή 

για την ασφάλεια επέτρεψε στη Ρωσία να διατηρεί σημαντική στρατιωτική παρουσία στην 

περιοχή, διευκολύνοντας έτσι την ικανότητά της να δρα ως περιφερειακός ρυθμιστής 

ασφαλείας
84

. Η Ρωσία ουσιαστικά ανέλαβε τον ρόλο «προστάτη» των συνόρων της 

Αρμενίας με την Τουρκία και το Ιράν, με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να 

εξασφαλίζουν, εκτός από τα ρωσικά συμφέροντα, και την ασφάλεια της Δημοκρατίας της 

Αρμενίας. To 1996 o Ter-Petrosyan επανεξελέγη πρόεδρος της Αρμενίας, θέση στην οποία 

τον διαδέχτηκε, τον Μάρτιο του 1998, ο Robert Kocharyan. 

 

3.2. Οικονομικές σχέσεις και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας  

Η Αρμενία θεωρείται ως ιδιαίτερα οικονομικά ευάλωτη, καθώς δεν διαθέτει 

υδρογονάνθρακες, όπως το γειτονικό της Αζερμπαϊτζάν, ενώ την οικονομική της θέση 

έχουν υπονομεύσει και τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει με την Τουρκία και το 

Αζερμπαϊτζάν
85

. Ο διπλός αποκλεισμός της Αρμενίας μετά από το 1993 από Αζερμπαϊτζάν 

και Τουρκία έχει εντείνει της εξάρτηση της από τη Ρωσία στο εμπόριο και την ενέργεια 

καθώς και τα αυξημένα κόστη μεταφοράς των αγαθών που παράγονται στο έδαφός της
86

. 

Μάλιστα, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Robert Kocharyan, το 1998, υπήρξαν 

αρκετές παραχωρήσεις στη Ρωσία με αποτέλεσμα τη ρωσική κυριαρχία στην οικονομία της 

Αρμενίας και το ρωσικό έλεγχο στο αρμενικό σύστημα μεταφορών, τις τηλεπικοινωνίες, 

τον τραπεζικό τομέα και τον τομέα της ενέργειας.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Ρωσία υιοθέτησε τη στρατηγική αγοράς 

χρέους άλλων εθνών, με αντάλλαγμα τη ρωσική ιδιοκτησία και έλεγχο πολλών 

επιχειρήσεων των εθνών αυτών. Εκτός από την περίπτωση της Αρμενίας, παρόμοιες 

προσφορές είχαν γίνει στην Κεντρική Ασία, προκειμένου η Ρωσία να αποκτήσει σημαντικά 

περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της ενέργειας
87

. Στην περίπτωση όμως της Αρμενίας, το 

χρέος που όφειλε η Αρμενία ήταν σχετικά μικρό για τα διεθνή πρότυπα, μόλις 93 
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εκατομμύρια δολάρια, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Αρμενία 

ανήλθε στο 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 1992-2005
88

. 

 Η σημαντικότερη οικονομική συμφωνία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των 

δύο χωρών στη μετασοβιετική εποχή όσων αφορά τις υποχωρήσεις των Αρμένιων είναι η 

συμφωνία Equity for Dept. Το 2003 η ρωσική κυβέρνηση απαίτησε την εξόφληση του 

χρέους της Αρμενίας, η οποία αναγκάστηκε να προσφέρει στη Ρωσία πέντε μεγάλα 

περιουσιακά της στοιχεία, ανάμεσα στα οποία και τη διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας 

του εργοστασίου Medzamor. Η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις 

με τα υπόλοιπα μέρη της κυβέρνησης και το λαό της Αρμενίας. Μετά την ανταλλαγή αυτή 

υπήρξαν διαμαρτυρίες των Αρμενίων ενώ ο Kocharyan επικρίθηκε έντονα γιατί δεν 

προσπάθησε να διαπραγματευτεί την πληρωμή του δανείου με άλλες εναλλακτικές λύσεις 

αλλά προτίμησε να παραδώσει η χώρα τον ενεργειακό της πλούτο
89

. 

Η Ρωσία απέκτησε την κυριότητα του πυρηνικού σταθμού Medzamor, ο οποίος 

προμήθευε την Αρμενία με το 40% της συνολικής εγχώριας ενέργειας
90

 , τον έλεγχο σε έξι 

από τις συνολικά εννέα υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
91

 καθώς και την κυριότητα του 

μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή του Καυκάσου στο 

Hrazdan,. Το γεγονός αυτό έδωσε στη Ρωσία τη δυνατότητα να ελέγχει μια πρώτη ύλη 

απαραίτητη για την αρμενική κατασκευαστική βιομηχανία, ενώ όταν η συμφωνία 

οριστικοποιήθηκε, η Ρωσία κράτησε στον έλεγχό της πάνω από το 90% του ενεργειακού 

τομέα, κυριαρχώντας στις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής
92

. Οι Ρώσοι επενδυτές ελέγχουν 

κυρίως το σιδηροδρομικό δίχτυο της Αρμενίας και το 90% του φορέα κινητής τηλεφωνίας. 

Τον Απρίλιο του 2006, η Gazprom υπέγραψε με την αρμενική κυβέρνηση συμφωνία 25 
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ετών όσον αφορά την ενεργειακή συνεργασία και δεσμεύτηκε να μην αυξήσει τις τιμές του 

αερίου έως το 2009
93

. 

Στις 19 Μαρτίου 2007, ο πρόεδρος της Αρμενίας Robert Kocharyan και ο Ιρανός 

πρόεδρος Mahmoud Ahmadinejad εγκαινίασαν αγωγό φυσικού αερίου μήκους 88 μιλίων 

από το Tabriz του Ιράν στο Kadjaran της Αρμενίας. Ο αγωγός αυτός που αρχικά 

προοριζόταν για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Αρμενίας, κατέληξε 

να ελέγχεται κατά 75%
94

 μέσω της θυγατρικής της Gazrpom στην Αρμενία, ArmRosGas
95

. 

 

3.3.  Στρατιωτική συνεργασία 

Μεταξύ των νέων ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή της Κασπίας, η διάκριση 

μεταξύ δυτικο-προσανατολισμένων και ρωσο-προσανατολισμένων πολιτικών ασφάλειας 

και άμυνας, είναι περισσότερο ευδιάκριτη στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου. Η 

Αρμενία, όπως και το Αζερμπαϊτζάν, αυξάνει συνεχώς τις αμυντικές της δαπάνες, 

προφανώς βάσει των απειλών που αντιλαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων και των 

απειλών από τις γείτονες χώρες. 

Ενώ λοιπόν το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία κινούνται περισσότερο προς τη δυτική 

τροχιά, η Αρμενία ενοποιεί και ενισχύει τους δεσμούς της με τη Ρωσία μέσω διμερών 

στρατιωτικών συμφωνιών για τη μεταφορά όπλων και την ανάπτυξη των εθνικών ενόπλων 

δυνάμεων της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αμυντικές δαπάνες της Αρμενίας αυξήθηκαν κατά 

45% κατά την πενταετία 1995-2000, λόγω των αντιλαμβανόμενων απειλών από το 

Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία
96

. 

Η Ρωσία υπέγραψε συμφωνίες με την Αρμενία, σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο 

κύριος προμηθευτής όπλων και καυσίμων της Αρμενίας. Η Αρμενία από την πλευρά της 
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φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες βάσεις της Ρωσίας στο εξωτερικό, ενώ το Ερεβάν έχει 

αναθέσει τη φύλαξη των τουρκικών και ιρανικών συνόρων του στη Ρωσία
97

. 

Για να διασφαλίσει η Αρμενία την εθνική της ασφάλεια, οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής της πιστεύουν ότι η χώρα τους πρέπει να αναπτύξει δεσμούς με τη Ρωσία και την 

ΚΑΚ και ταυτόχρονα δομές ασφαλείας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η στρατιωτική 

συνεργασία με τη Ρωσία παραμένει υψηλή προτεραιότητα. Οι στρατιωτικοί δεσμοί της 

Αρμενίας με τη Ρωσία ενισχύθηκαν με την υπογραφή της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας 

και Αμοιβαίας βοήθειας (Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance) στις 

29 Αυγούστου 1997. Συμφώνησαν επίσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 

αμυντικών βιομηχανιών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους. Για την Αρμενία, αυτό 

σήμαινε την απόκτηση όπλων ρωσικής κατασκευής με μειωμένο κόστος και δωρεάν 

εκπαίδευση για το στρατιωτικό προσωπικό σε ρωσικές στρατιωτικές ακαδημίες. Το 

Μάρτιο του 1999, οι δύο χώρες υπέγραψαν «Οδηγίες για κοινή δράση από τις δυνάμεις 

αέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας». Σύμφωνα με τη 

συμφωνία αυτή, αν ο εναέριος χώρος της Αρμενίας παραβιάζεται, ο εκάστοτε διοικητής 

της στρατιωτικής βάσης της Ρωσίας είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί στις κατάλληλες 

κινήσεις σε συμφωνία με το στρατό της Αρμενίας.  

Σύμφωνα με υπογραφή Πρωτοκόλλου το Μάρτιο του 2000, η Ρωσία μπορεί να 

διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην Αρμενία για 25 έτη και στις 27 Σεπτεμβρίου 2000 οι 

στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών ενισχύθηκαν επιπλέον με την υπογραφή τριών 

συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας για την αδειοδότηση των αρμένικων και ρωσικών 

αεροσκαφών, ώστε να πετούν στον εναέριο χώρο της μιας και της άλλης χώρας. Τον 

Απρίλιο του 2001, αποφασίστηκε η περαιτέρω ενσωμάτωση των αρμενικών και ρωσικών 

ενόπλων δυνάμεων στη δημιουργία μιας κοινής στρατιωτικής μονάδας, η οποία σύμφωνα 

με εκπροσώπους της Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια το 1992, θα διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας στο Νοτιο-ανατολικό Καύκασο. Στις 3 

Οκτωβρίου 2001, κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίσκεψης του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Anatoly Kvashnin στο Ερεβάν, υπεγράφη ένα πρωτόκολλο σχετικά με τις 

προμήθειες και εκτέλεση κοινών ασκήσεων αεράμυνας. Οι δύο χώρες προχώρησαν σε δύο 

άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας για την από κοινού χρήση των στρατιωτικών 
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υποδομών και την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αρμένιου 

Υπουργού Άμυνας Serzh Sargsyan στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 2002
98

. 

Η Ρωσία και η Αρμενία συμφώνησαν να εμβαθύνουν τους ήδη κλειστούς 

στρατιωτικούς δεσμούς τους με τροποποιήσεις σε διμερή συμφωνία του 1995 σχετικά με 

την παρουσία στρατιωτικών βάσεων στην πόλη Gyumri της Αρμενίας. Οι τροποποιήσεις 

αυτές υπεγράφησαν από τον Αρμένιο πρόεδρο Serzh Sargsyan και από το Ρώσο πρόεδρο 

Medvedev κατά την επίσκεψή του στο Ερεβάν στις 19-20 Αυγούστου 2010
99

 και 

αφορούσαν την παράταση χρήσης της ρωσικής στρατιωτικής βάσης έως το 2044. Ο Ρώσος 

υπουργός άμυνας δήλωσε ότι «οι όροι της συμφωνίας του 1995 για τη στρατιωτική βάση 

στην πόλη Gyumri επεκτείνονται από 25 σε 49 έτη» ενώ σε ερώτηση που δέχτηκε για το 

κόστος μίσθωσης της βάσης είπε ότι «δεν τίθεται θέμα χρημάτων
100

». 
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4. Η ρωσική εξωτερική πολιτική απέναντι στις διενέξεις του Ν. Καυκάσου  

Η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου χαρακτηρίζονταν από τάσεις αποσταθεροποίησης 

και εθνο-πολιτικές συγκρούσεις πολύ πριν την ανεξαρτησία της Αρμενίας, της Γεωργίας 

και του Αζερμπαϊτζάν. Τρεις από τις πέντε ένοπλες συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης αφορούσαν διεθνοτικές 

συγκρούσεις στον Καύκασο. Οι συγκρούσεις αυτές κορυφώθηκαν με τη διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης και επικεντρώθηκαν στο εδαφικό καθεστώς των τριών περιοχών: τη μη 

αναγνωρισμένη de facto ανεξάρτητη Δημοκρατία του Ναγκόρνο – Καραμπάχ στο 

Αζερμπαϊτζάν, την Αυτόνομη Δημοκρατία της Αμπχαζίας στη Γεωργία και την αυτόνομη 

περιοχή της Νότιας Οσσετίας, επίσης στη Γεωργία. 

Η αλλαγή του πολιτικού συστήματος και οι οικονομικές σχέσεις των τριών χωρών 

του Νοτίου Καυκάσου έφεραν στην επιφάνεια σοβαρές εσωτερικές αντιφάσεις. Η 

ταυτότητα των εθνοτήτων των δημοκρατιών αυτών και το δικαίωμά τους στην 

αυτοδιάθεση αμφισβητήθηκαν έντονα, ενώ η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι οι συγκρούσεις 

αυτές αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδο για την οικοδόμηση βιώσιμων κρατών και 

λειτουργικών οικονομικών συστημάτων. Προς το παρόν καμία από τις συγκρούσεις στο 

Νότιο Καύκασο δεν έχει επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ ακόμη παραμένουν 

«παγωμένες» υπό τη σκιά ασταθών πολιτικών κατάπαυσης του πυρός. 

Η μέτα-σοβιετική ρωσική εξωτερική πολιτική στο Νότιο Καύκασο βίωσε 

σημαντικές αλλαγές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ρωσία διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στις διενέξεις της περιοχής, υποστηρίζοντας κάποιες φορές τις αποσχιστικές 

δυνάμεις, ενώ κάποιες άλλες φορές τις κεντρικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990, η Ρωσία απομακρύνθηκε από τις άμεσες στρατιωτικές επεμβάσεις στα νότια 

σύνορά της, ενώ εμπλεκόμενη στον πόλεμο με την Τσετσενία, οι εκάστοτε διαδοχικές 

κυβερνήσεις της δεν διέθεταν τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα για μεγαλύτερη ανάμειξη 

στο εγγύς εξωτερικό
101

. 

Από το 2000 και μετά, η χάραξη της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής επηρεάζεται 

κυρίως από τον Putin. Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσία σκεφτόταν να  αποδεσμευτεί από την 

ύπαρξη ισχυρών δεσμών στρατιωτικής παρουσίας, αλλά οι δεσμοί αυτοί δεν 

εγκαταλείφθηκαν άμεσα, αφού συνέχισε να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη Γεωργία και 

σε ένα μεγάλο μέρος της Αρμενίας. Σταδιακά η εξωτερική πολιτική  της Ρωσίας στον 
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Καύκασο, αρχίζει να εστιάζει περισσότερο στην ικανοποίηση των γεω-οικονομικών 

συμφερόντων της στην περιοχή, μέσω οικονομικού ελέγχου καθώς και μέσω 

διπλωματίας
102

. Υπό την ηγεσία του Putin, η ρωσική εξωτερική πολιτική διαφοροποιήθηκε 

στην περιοχή. Η στρατιωτική και οικονομική διάσταση της στρατηγικής συμμαχίας με την 

Αρμενία ενισχύθηκε. Οι δεσμοί ενισχύθηκαν περισσότερο μεταξύ Μπακού και Μόσχας 

όσον αφορά τις ενεργειακές πηγές της Κασπίας θάλασσας, ενώ το Αζερμπαϊτζάν 

συμμετείχε στις μεγάλης κλίμακας ναυτικές ασκήσεις που οργανώθηκαν από τη Ρωσία 

στην Κασπία θάλασσα το 2002. 
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4.1  Η διένεξη του Ναγκόρνο – Καραμπάχ 

 

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία δεν έχουν ακόμη διευθετήσει την εδαφική τους 

διαμάχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια περιοχή που αποτελείται ως επί το πλείστον από 

αρμένικο πληθυσμό αλλά βρίσκεται εντός των εδαφικών συνόρων του Αζερμπαϊτζάν 

(όπως μπορούμε να δούμε στο Χάρτη 1). Ο πόλεμος στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που 

κατέληξε το 1994 σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, άφησε σχεδόν το 20% της 

επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν υπό αρμενικό έλεγχο, ενώ η περιοχή του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ έγινε το μήλο της έριδος για την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.  

 

Χάρτης 1:Το Ναγκόρνο Καραμπάχ
103

 

 

 

Όταν το 1985 ανέλαβε την εξουσία της ΕΣΣΔ ο Mikhail Gorbachev, εφάρμοσε την 

πολιτική της glasnost και της perestroika. Επωφελούμενος της πολιτικής αυτής, ο 

αρμενικός πληθυσμός του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ξεκίνησε να διαδηλώνει το 1988 στο 

Stepanakert, πρωτεύουσα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, διεκδικώντας την ένωσή του με τη 

                                                           
103

Πηγή: International Crisis Group, Europe Briefing N°71, Baku/Yerevan/Tbilisi/Brussels, 26 September 

2013 



36 
 

Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Αρμενίας. Οι Αρμένιοι υποστήριζαν πως 

παραμελούνταν οικονομικά από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και ότι στερούνταν των 

πολιτιστικών τους δικαιωμάτων. Κατήγγειλαν επίσης την πολιτική εγκατάστασης Αζέρων 

εποίκων στο Καραμπάχ που εφαρμοζόταν με σκοπό την αλλαγή της δημογραφικής του 

σύνθεσης
104

. 

Το Φεβρουάριο του 1988 το Εθνικό Συμβούλιο του Καραμπάχ ζήτησε επίσημα από 

τις ΣΣΔ της Ρωσίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν την απόσχιση της περιοχής από 

τη ΣΣΔ του Αζερμπαϊτζάν και την ενσωμάτωσή της στη ΣΣΔ της Αρμενίας. Το αίτημα 

απορρίφθηκε και οι αζερικές αρχές εφάρμοσαν την επιβολή «περιοριστικών μέτρων», ενώ 

αζερικές παραστρατιωτικές οργανώσεις άρχισαν επιθέσεις σε χωριά του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ, με τους Αρμένιους να αντιδρούν οργανώνοντας ένοπλες ομάδες για την 

προστασία του τοπικού πληθυσμού
105

. Η Μόσχα κλήθηκε να πάρει θέση και τον Ιανουάριο 

του 1989 έθεσε το Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπό την απευθείας της διοίκηση, χωρίς όμως 

αποτελέσματα. Στα τέλη του ίδιου χρόνου η ΣΣΔ της Αρμενίας αποδέχθηκε το αίτημα του 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κήρυξε την ένωσή της μαζί του. Αντιδρώντας, η σοβιετική 

κυβέρνηση χαρακτήρισε αντισυνταγματική την κίνηση αυτή, χωρίς ωστόσο να κατορθώσει 

να ελέγξει την κατάσταση
106

. 

Η σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ άρχισε γρήγορα να λαμβάνει τη μορφή 

διακρατικού πολέμου μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αρμενίας και του 

Αζερμπαϊτζάν
107

. Η Αρμενία υπό την ηγεσία του Ter-Petrosyan αρχικά προσπάθησε να 

κρύψει το ρόλο της στο Καραμπάχ  αφού είχε συμφωνήσει να αποδεχτεί τα σοβιετικά 

σύνορα τον Ιανουάριο του 1992 με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ να είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένο ως τμήμα της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν. Λόγω του ότι θα γινόταν 

στόχος διεθνών επικρίσεων αν προσπαθούσε επισήμως να διεκδικήσει  το Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, η κυβέρνηση Ter-Petrosyan αποφάσισε να αναγνωρίσει την διακήρυξη της 
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ανεξαρτησίας του το 1991, προκειμένου να παρουσιάσει τη σύγκρουση ως εμφύλιο πόλεμο 

και όχι ως διακρατικό
108

. 

Μέχρι το 1992 οι αρμενικές δυνάμεις είχαν αποκτήσει τον έλεγχο όλου του 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ και επεκτείνονταν και εκτός, στο Nakhichevan.  Στις 6 Μαρτίου 

μετά την απώλεια και άλλων εδαφών, ο Αζέρος πρόεδρος Μutabilov υπέβαλλε την 

παραίτηση του λόγω της λαϊκής κατακραυγής που προκάλεσαν οι στρατιωτικές ήττες. Η 

πολιτική αστάθεια στο Μπακού πρόσφερε ευκαιρίες για τους Αρμένιους, οι οποίοι 

συνέχιζαν να καταλαμβάνουν πόλεις στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ
109

. 

Παρά τις προσπάθειες του  Αζερμπαϊτζάν να απωθήσει τις δυνάμεις των Αρμενίων 

(οι οποίες ήταν πολύ καλύτερα οργανωμένες, χάρη στη συμβολή της ρωσικής 

στρατιωτικής βοήθειας μεταξύ 1992-1994) συνέχισαν να καταλαμβάνονται αζερικά εδάφη 

έξω από το Ναγκόρνο - Καραμπάχ, όπως η περιοχή Lachin, ένα στρατηγικό σημείο που 

ενώνει το Ναγκόρνο-Καραμπάχ με την Αρμενία. Οι αρμενικές δυνάμεις  αφού κατέλαβαν 

και ένα δεύτερο σημείο-διάδρομο που ένωνε το Ναγκόρνο - Καραμπάχ με την Αρμενία, 

την πόλη Kelbajar έφθασαν στο σημείο να έχουν υπό την κατοχή τους το 1/10 των 

αζερικών εδαφών110. Η διαμάχη αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον και την προσοχή τρίτων 

χωρών όπως η Τουρκία και το Ιράν που ανησυχούσαν για τις αποσταθεροποιητικές 

επιπτώσεις της σύρραξης στα σύνορά τους και προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για την 

εξεύρεση λύσης με πολιτικά μέσα. Η διεθνής κοινότητα μέσω της Διάσκεψης για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (στο εξής ΔΑΣΕ)111 κινητοποιήθηκε για την 

εξεύρεση ειρηνικής λύσης. 

Η αδιαμφισβήτητη εμπλοκή αρμενικών στρατευμάτων υπέρ του Καραμπάχ 

οδήγησε στην καταδίκη της Αρμενίας, με τη διεθνή κοινή γνώμη να αρχίζει να στρέφεται 

εναντίον της. Το Ιράν κατήγγειλε τους Αρμένιους για επιθετικότητα και απαίτησε 

απόσυρση τους από τα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να 

παραμείνει αδιάφορο.  Η Τουρκία εξέδωσε προειδοποιήσεις και ενίσχυσε τα σύνορά της με 
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την Αρμενία, τοποθετώντας κατά μήκος τους νέα στρατεύματα. Επιπλέον, η βελτίωση των 

σχέσεων Μόσχας-Μπακού μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Heydar Aliyev 

οδήγησε και στην άσκηση ρωσικών πιέσεων στους Αρμένιους
112

.  

Μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες και τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των ΗΕ (822, 853, 874 και 882) μεταξύ Απριλίου - Νοεμβρίου 1993, η 

κατάπαυση του πυρός πραγματοποιήθηκε με τη διαμεσολάβηση της Ρωσίας στις 12 Μαΐου 

1994. Η συμφωνία ανακωχής άφησε στον έλεγχο των αρμενικών δυνάμεων το 14% του 

εδάφους του Αζερμπαϊτζάν. Από εκείνη την περίοδο πρωτεύοντα ρόλο στις διπλωματικές 

προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την εξεύρεση λύσης έχει παίξει η Ομάδα Μινσκ 

(MinskGroup), που δημιουργήθηκε υπό τη ΔΑΣΕ
113

. Η ομάδα Μινσκ ιδρύθηκε το 1992 με 

σκοπό να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ρωσία 

προέδρευαν από κοινού, ενώ υπόλοιπα μέλη (συμπεριλαμβανομένων της Αρμενίας και του 

Αζερμπαϊτζάν) ήταν η Λευκορωσία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η 

Σουηδία, η Φινλανδία και η Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 1994 η Ομάδα Μινσκ 

συναντήθηκε στη Βιέννη και πρότεινε τη δημιουργία μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης 

στο Καραμπάχ
114

. Η Ρωσία δε φάνηκε να συμφωνεί με αυτό καθώς υποστήριξε πως 

επρόκειτο για μια αντιρωσική απόφαση, που σκοπό είχε να εμποδίσει την ανάπτυξη 

ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή. Τον επόμενο μήνα η Ομάδα Μινσκ συνεδρίασε στη 

Μόσχα και κάλεσε τα μέλη της ΔΑΣΕ, του ΟΗΕ και της ΚΑΚ να ενώσουν τις προσπάθειές 

τους για να βρεθεί μια λύση. Ωστόσο ούτε αυτή η συνάντηση απέφερε αποτελέσματα. 

Το Δεκέμβριο του 1994 στη Διάσκεψη της Βουδαπέστης, φάνηκε να υπάρχει μια 

σημαντική αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος του Ναγκόρνο - Καραμπάχ
115

. 

Η Ρωσία ανέλαβε τη θέση μόνιμης προεδρίας της ομάδας, μια πράξη που έδειχνε τη 

σημαίνουσα θέση της για τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Αποφασίστηκε να σταλεί 

πολυεθνική δύναμη 3.000 στρατιωτών με τη συμμετοχή της Ρωσίας να μην ξεπερνά το 1/3 

της συνολικής δύναμης. Μετά το Μάιο του 1994 η κατάσταση παγιώθηκε επιτρέποντας 

στο Καραμπάχ να σταθεροποιήσει τη de facto ανεξαρτησία του και να αναπτύξει τους 

δεσμούς του με την Αρμενία. Το 1997 ενισχύθηκε ο ρόλος της Ομάδας Μινσκ καθώς η 

Γαλλία και οι ΗΠΑ ανέλαβαν τις θέσεις μόνιμων συμπροέδρων. Το 1997 οι Πρόεδροι της 

Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, Ter Petrosyan και  Heydar Aliyev βρέθηκαν πολύ κοντά 
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στην εξεύρεση μιας λύσης μετά από προτάσεις της Ομάδας Μινσκ
116

. Οι προτάσεις αυτές 

προέβλεπαν την εφαρμογή μιας σταδιακής επίλυσης στη διένεξη. Οι Αρμένιοι θα 

αποσύρονταν από τα εδάφη εκτός του  Ναγκόρνο - Καραμπάχ, οι Αζέροι πρόσφυγες θα 

επέστρεφαν στα σπίτια τους, η διεθνής κοινότητα θα απέστελλε μια ειρηνευτική δύναμη 

και τα σύνορα θα άνοιγαν πάλι. Το καθεστώς του Ναγκόρνο - Καραμπάχ θα αποφασιζόταν 

σε δεύτερο στάδιο
117

. 

Ο Αρμένιος ηγέτης εξέφρασε δημόσια την πρόθεσή του να αποδεχτεί την πρόταση 

της Ομάδας Μινσκ για αναγνώριση της εδαφικής ακεραιότητας του Αζερμπαϊτζάν, που 

πρακτικά σήμαινε πως δε θα εφαρμοζόταν η αρχή της αυτοδιάθεσης στο Ναγκόρνο - 

Καραμπάχ. Ο Petrosyan ήξερε πως θα ήταν δύσκολο να επιλυθούν ταυτόχρονα όλα τα 

ζητήματα και προτίμησε να αποκατασταθούν πρώτα οι ανθρώπινες και οικονομικές 

σχέσεις. Η δήλωση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και τελικά ο Αρμένιος ηγέτης 

υπέβαλε την παραίτησή του τον Ιανουάριο του 1998 για να αποφευχθεί εμφύλιος μεταξύ 

των υποστηρικτών του και της αντιπολίτευσης. 

Ο επόμενος πρόεδρος της Αρμενίας , ο Robert Kocharyan, ήταν αντίθετος με την 

αποδοχή της σταδιακής λύσης που πρότεινε η Ομάδα Μινσκ. Υπήρξε πρώην 

πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της αυτοανακηρυσσόμενης Δημοκρατίας του 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ και όπως ήταν αναμενόμενο διέκοψε αμέσως τις διαπραγματεύσεις 

για αποδοχή λύσης που θα ενσωμάτωνε το Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο αζερικό κράτος. Στις 

7 Απριλίου 2001 οι συνομιλίες των προέδρων της Αρμενίας R. Kocharyan και του 

Αζερμπαϊτζάν H. Aliyev φάνηκε να οδηγούν στην αποδοχή μιας λύσης, καθώς αρχικά το 

συγκεκριμένο σχέδιο
118

 έγινε δεκτό από τους δύο προέδρους αλλά οι εσωτερικές 

αντιδράσεις στις δύο χώρες ήταν τόσο έντονες, κυρίως στο Αζερμπαϊτζάν που δεν ήθελε σε 

καμία περίπτωση συμβιβασμό με την Αρμενία, και έτσι οι συνομιλίες απέτυχαν να 

καταλήξουν σε συμφωνία. Προγραμματίστηκαν επιπλέον συνομιλίες για τον Ιούνιο του 

2001 στη Γενεύη, οι οποίες αναβλήθηκαν επ’ αόριστον
119

. 
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Η λεγόμενη Διαδικασία της Πράγας  ξεκίνησε στις 16 Απριλίου 2004, όταν ο ΥΠΕΞ 

του Αζερμπαϊτζάν Elmar Mammadyarov συναντήθηκε με τον Αρμένιο ομόλογό του Vartan 

Oskanian στην Πράγα. Ο πρώτος κύκλος της Διαδικασίας της Πράγας έγινε στη Βαρσοβία 

στις 15 Μαΐου 2005 από τους Ilham Aliyev και Robert Kocharyan. Το Αζερμπαϊτζάν και η 

Αρμενία  συμφώνησαν πως αν επιτευχθεί λύση, πέντε από τις επτά ελεγχόμενες περιοχές 

δίπλα από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα επιστρέφονταν στο Αζερμπαϊτζάν και διεθνείς 

ειρηνευτικές δυνάμεις θα αναπτύσσονταν στην περιοχή
120

. Τη Διαδικασία της Πράγας 

ακολούθησαν οι  Αρχές της Μαδρίτης
121

 (Madrid Principles) οι οποίες παρουσιάστηκαν από 

διαμεσολαβητές του ΟΑΣΕ στις 10 Ιουλίου 2009, καλώντας τους ηγέτες της Αρμενίας και 

του Αζερμπαϊτζάν να εγκρίνουν και να οριστικοποιήσουν συγκεκριμένους όρους επίλυσης 

της διένεξης
122

. 

 

4.1.1. Η ρωσική πολιτική στη διένεξη του Ναγκόρνο – Καραμπάχ  

Η Ρωσία έχει αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή και του «τρίτου μέρους» στη 

διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας εμπλέκονται άμεσα, 

αφού η σύγκρουση αποσταθεροποιεί την κατάσταση στα νότια σύνορά της και περιπλέκει 

τις σχέσεις της με τα νέα ανεξάρτητα κράτη του Νοτίου Καυκάσου. Στόχος της Ρωσίας 

είναι η επέκταση του ελέγχου της πάνω στην εξόρυξη πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα 

και ο περιορισμός υπαρχουσών και δυνητικών αντιπάλων στην περιοχή, όπως η Τουρκία 

και οι ΗΠΑ. 

Από την αρχή, η Ρωσία είχε συμμετάσχει ενεργά στην ομάδα Μινσκ ενώ κατέστησε 

σαφές ότι δεν θα επιτρέψει σε ένα διεθνή οργανισμό όπως η ΔΑΣΕ να πάρει τη θέση της 

στις διαπραγματεύσεις και να παρεμποδίσει τα συμφέροντά της στον Καύκασο. Πολλές 

φορές ακόμη υπονόμευσε ενεργά τις ειρηνευτικές προσπάθειες της ΔΑΣΕ, καθώς 

                                                           
120

 Armenia – Azerbaijan Prague Process, Road Map to Peace or Stalemate for Uncertainty?, ISN ETH 

Zurich, The International Relations and Security Network, May 2005, available in 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-

a6a8c7060233&lng=en&id=87489 (Last visited on 12 May 2014) 
121

 Η αρχική έκδοση των Αρχών παρουσιάστηκε στους Υπουργούς Εξωτερικών της Αρμενίας και του 

Αζερμπαϊτζάν στην Υπουργική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Μαδρίτη το Νοέμβριο του 2007
121

  ενώ 

ανανεώθηκαν το 2009. Για περισσότερες πληροφορίες : Organization for Security and Co-operation in 

Europe – OSCE, “OSCE Minsk Group Co-Chairs issue statement on Nagorno-Karabakh”, 29 November 

2007, available in http://www.osce.org/node/49237 (Last visited on 12 May 2014) 
122

 Artak Ayunts, 2001. Madrid Principles: Basis for Conflict Settlement of War?, Caucasus Edition, Journal 

of Conflict Transformation, 1 August 2010, available in http://caucasusedition.net/analysis/madrid-principles-

basis-for-conflict-settlement-or-war/ (Last visited on 12 May 2014) 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=87489
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=87489
http://www.osce.org/node/49237
http://caucasusedition.net/analysis/madrid-principles-basis-for-conflict-settlement-or-war/
http://caucasusedition.net/analysis/madrid-principles-basis-for-conflict-settlement-or-war/


41 
 

διεξήγαγε παράλληλες μονομερείς επιχειρήσεις διαμεσολάβησης χωρίς να την 

ενημερώνει
123

. 

Όταν το 1988 το Ναγκόρνο – Καραμπάχ υπέβαλε αίτημα για προσάρτηση στην 

Αρμενία η Ρωσία κράτησε αρνητική στάση καθώς υποστήριζε την αρχή του απαραβίαστου 

των συνόρων. Ο Gorbachev πίστευε πως ένας επαναπροσδιορισμός των συνόρων μεταξύ 

Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν θα ήταν σαν να άνοιγε το κουτί της Πανδώρας. Ο δισταγμός 

αυτός είχε να κάνει κυρίως με την αναποφασιστικότητα των ανωτέρων μελών της 

κυβέρνησης σχετικά με το ποια θα είναι η κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής που θα 

ακολουθούσε η ΕΣΣΔ. Η άνοδος στην ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν του Abulfaz Elchibey, ο 

οποίος είχε τη στήριξη της Τουρκίας, και η απομάκρυνση του από τους κόλπους της 

Ρωσίας, επηρέασε αποφασιστικά και τη στάση της Μόσχας. Από το 1993 λοιπόν έγινε 

προφανές πως η ομάδα του Yeltsin άλλαξε προσανατολισμό και τον Φεβρουάριο του 1993 

υποστήριξε την παρουσία ρωσικών ειδικών δυνάμεων ως εγγυητών  της ειρήνης και της 

σταθερότητας στην περιοχή. Πρωταρχικός στόχος τη Ρωσίας ήταν να λήξουν οι 

εχθροπραξίες και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου να μπορέσουν να λυθούν 

άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως ο οικονομικός αποκλεισμός της Αρμενίας και το ζήτημα 

των προσφύγων. Το Σεπτέμβριο του 1993 ο νέος πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Heydar 

Aliyev, σε επίσκεψή του στη Μόσχα ανακοίνωσε την ένταξη της χώρας του στην ΚΑΚ. Η 

άνοδος στην ηγεσία του Aliyev, θεωρήθηκε επιτυχία της ρωσικής πολιτικής η οποία θα 

διευκόλυνε, εκτός από την προώθηση των ρωσικών επιδιώξεων στην περιοχή
124

 και την 

επίτευξη μιας λύσης στο ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.  

Μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου του Μαΐου 1993, έγινε αντιληπτό 

πως το κλειδί για τη λύση του ζητήματος του Καραμπάχ δεν ήταν ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε 

η Άγκυρα, ούτε η Τεχεράνη αλλά η Ρωσία, καθώς ήταν η μόνη που μπορούσε να 

επηρεάσει την Αρμενία και με τη σειρά της αυτή το Καραμπάχ. Άρχισε ξανά νέος κύκλος 

διαπραγματεύσεων με τους ηγέτες των δύο χωρών και χωρίς την παρουσία εκπροσώπων 

της Τουρκίας, του Ιράν και των ΗΠΑ. Ο διάλογος δεν κατέληξε πουθενά και στις αρχές 
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του 1994 η Ρωσία άρχισε να κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν πως δημιουργεί εμπόδια στις 

ρωσικές πρωτοβουλίες για διευθέτηση της διαμάχης
125

. 

Το Φεβρουάριο του 1994 οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας της Αρμενίας, του 

Αζερμπαϊτζάν, της Ρωσίας και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ υιοθέτησαν Πρωτόκολλο 

κατάπαυσης του πυρός και σταδιακής λύσης του ζητήματος
126

, βάσει του οποίου θα 

ακολουθούσε και απόσυρση των αρμενικών δυνάμεων από τα κατεχόμενα αζερικά εδάφη.  

Το Πρωτόκολλο αυτό απερρίφθη από τον Aliyev, ο οποίος ζήτησε πρώτα την απόσυρση 

των αρμενικών δυνάμεων και μετά έναρξη των διαπραγματεύσεων
127

. Τον Μάιο του 1994 

ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας, Grachev, κάλεσε σε άλλη μια συνάντηση τους 

ομολόγους του θέτοντας τη Ρωσία ως μόνο εγγυητή της εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός 

καθώς και του ειρηνευτικού σχεδίου. Ούτε αυτή η ρωσική προσπάθεια ωστόσο είχε 

αποτέλεσμα. Η άκαμπτη θέση του Αζερμπαϊτζάν εξηγήθηκε ως αποτέλεσμα της 

«υποστήριξης των δυτικών δυνάμεων»
128

. 

Η Ρωσία έχει συνεχίσει και μετά το 1994, με τη συμμετοχή και την προεδρία της 

στην Ομάδα Μινσκ, τις διπλωματικές της προσπάθειες να επιλύσει το ζήτημα του 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ, χωρίς ωστόσο αποτελέσματα. 
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4.2  Η διένεξη της Νότιας Οσσετίας 

 

Η Νότια Οσσετία (όπως μπορούμε να δούμε στο Χάρτη 2) βρίσκεται κατά μήκος 

των συνόρων της βόρειας Γεωργίας στους νότιους πρόποδες του Καυκάσου και συνορεύει 

με την Αυτόνομη Δημοκρατία της Βόρειας Οσσετίας. Στη Νότια Οσσετία είχε χορηγηθεί 

καθεστώς αυτόνομης περιφέρειας της Γεωργιανής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 

το 1923
129

. 

 

Χάρτης 2: Η Νότια Οσσετία
130

 

 

 

Οι εντάσεις στη Γεωργία χρονολογούνται τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1920, 

όταν η Νότια Οσσετία προέβη σε αποτυχημένες προσπάθειες κήρυξης της ανεξαρτησίας 

της, με αποτέλεσμα να καταλήξει μια αυτόνομη περιοχή εντός της Σοβιετικής Γεωργίας. 

Το 1989, η Νότια Οσσετία άσκησε πιέσεις για την ανεξαρτησία της ή για την ένωση της με 

τη Βόρεια Οσσετία. Σύμφωνα με τον Darchiashvili «οι αποσχιστικές τάσεις της Οσσετίας 

δεν… (ήταν) αποτέλεσμα συνομωσιών της Ρωσίας, αλλά… (αποτελούσαν) μια διαδικασία 

αφύπνισης των εθνοτικών ομάδων, διαφορετικής από εκείνη της γεωργιανής 
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αναγέννησης»
131

. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αρκετές εθνοτικές ομάδες 

της Γεωργίας ενέτειναν τις εκκλήσεις τους για αυτοδιάθεση, απειλώντας τόσο την εδαφική 

ακεραιότητα της Γεωργίας, όσο και την κυριαρχία της. Οι αποσχιστικές εκστρατείες στη 

Νότια Οσσετία (και στην Αμπχαζία ταυτόχρονα) αναβίωσαν κατά τη διάρκεια της 

αφύπνισης των εθνικών κινημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν η έξαρση του 

γεωργιανού εθνικισμού την εποχή της perestroika του Mikhail Gorbachev οδήγησε σε 

αύξηση των διεθνοτικών εντάσεων εντός της Γεωργίας. Η Νότια Οσσετία ανέπτυξε μια 

καχυποψία απέναντι στο γεωργιανό κράτος φοβούμενη ότι ο γεωργιανός σοβινισμός 

απειλούσε την απώλεια της εθνικής της ταυτότητας 
132

. Οι υποψίες αυτές ενισχύθηκαν 

όταν ο Zviad Gamsakhurdia έγινε αρχηγός του Ανωτάτου Σοβιέτ της Γεωργίας το 1990, 

διακηρύσσοντας το σύνθημα «Η Γεωργία για τους Γεωργιανούς». Ο Gamsakhurdia 

αφαίρεσε από τη Νότια Οσσετία την αυτονομία της, αυξάνοντας τα αιτήματά της για 

επανένωση με τη Βόρεια Οσσετία
133

. 

Την άνοιξη του 1991 η διαμάχη στη Νότια Οσσετία κλιμακώθηκε. Η προοπτική 

διασποράς της τοπικής αυτής σύρραξης, σε συνδυασμό με την εκλογή του Eduard 

Shevardnadze στη γεωργιανή προεδρία το Μάρτιο του 1992, ώθησε τις δύο πλευρές στην 

αναζήτηση πιο διαλλακτικής στάσης και στην υπογραφή της Συμφωνίας του Σότσι, στις 24 

Ιουνίου 1992, προωθώντας την ανάπτυξη, εντός της εμπόλεμης ζώνης, μιας κοινής 

ειρηνευτικής δύναμης (JPF – Joint Peacekeeping Force)
134

 και της παύσης των 

εχθροπραξιών. Η JPF αποτελούνταν από στρατιωτικές δυνάμεις της Γεωργίας, Νότιας 

Οσσετίας, Βόρειας Οσσετίας – Αλανίας και της Ρωσίας (500 στρατιώτες από κάθε 

πλευρά). Μια τετραμερής διαπραγματευτική ομάδα, η Κοινή Επιτροπή Ελέγχου (JCC-Joint 

Control Commission) ιδρύθηκε επίσης με σκοπό την προώθηση των πολιτικών 

συμφιλίωσης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτή περιελάμβανε εκπροσώπους από τη 

Γεωργία, Ρωσία, Νότια Οσσετία, Βόρεια Οσσετία-Αλανία και τον ΟΑΣΕ
135

. Για τα 
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επόμενα δέκα περίπου χρόνια, η διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης και διατήρησης 

της ειρήνης εξελίχθηκε, με διάφορες συμφωνίες, κυρίως μέσα στο πλαίσιο της JCC
136

.  

Τον Δεκέμβριο του 2003
137

 και το καλοκαίρι του 2004
138

 σημειώθηκε μια νέα 

αύξηση της έντασης στη Νότιο Οσσετία με αφορμή το λαθρεμπόριο που διεξάγονταν 

μεταξύ Νότιας Οσσετίας και Γεωργίας. Τον Ιούνιο του 2004 μάλιστα η Τιφλίδα 

κατηγόρησε τη Ρωσία για προμήθεια όπλων στη Νότια Οσσετία. Στις 7 Ιουλίου οι 

γεωργιανές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσχεση φορτηγών που άνηκαν σε ρωσικές 

ειρηνευτικές δυνάμεις. Η Ρωσία καταδίκασε το γεγονός δηλώνοντας ότι με απόφαση της 

JCC είχε επιτραπεί η αποστολή ανεφοδιασμού. Οι συγκρούσεις επανήλθαν και 

μετατράπηκαν σε μια εμπόλεμη κατάσταση, με ανταλλαγές πυρών στα χωριά της ζώνης 

συγκρούσεων. Μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Γεωργίας και της Νότιας Οσσετίας 

πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου, ενώ γρήγορα παραβιάστηκε από μια νέα 

ανταλλαγή πυρών. Μια δεύτερη συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 18 Αυγούστου από τη 

JCC και τον πρωθυπουργό της Γεωργίας Zhvania, τηρήθηκε αφού αρκετά μέλη της 

ειρηνευτικής δύναμης σκοτώθηκαν στις 18-19 Αυγούστου. 

Τον Ιούλιο του 2005, ο Saakashvili ανακοίνωσε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη 

Νότια Οσσετία, το οποίο προσέφερε σημαντική αυτονομία και ένα σχέδιο επίλυσης τριών 

σταδίων: αποστρατιωτικοποίησης, οικονομικής αποκατάστασης και πολιτικής διευθέτησης. 

Ο πρόεδρος της Νότιας Οσσετίας Eduard Kokoity απέρριψε το σχέδιο. Τον Μάρτιο του 

2007, ο Saakashvili πρότεινε ένα ακόμη ειρηνευτικό σχέδιο για τη Νότια Οσσετία, το 

οποίο αφορούσε τη δημιουργία μεταβατικών διοικητικών περιφερειών σε όλη την περιοχή, 

οι οποίες θα εκπροσωπούνταν από απεσταλμένο της JCC. 

Στις 3 Ιουλίου 2008, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στη Νότια Οσσετία, εκείνο το 

βράδυ, όταν τόσο  Γεωργιανοί όσο και Οσσέτιοι ξεκίνησαν μεταξύ τους επιθέσεις στα 

συνοριακά χωριά και στα σημεία ελέγχου
139

. Η ΕΕ, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης εξέδωσαν επείγουσα ανακοίνωση και για τις δύο πλευρές προειδοποιώντας τους 
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να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες
140

. Τον 

Ιουλίου του 2008, τέσσερα στρατιωτικά ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν πάνω από τον εναέριο 

χώρο της Νότιας Οσσετίας, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η 

εισβολή αυτή πραγματοποιήθηκε για να αποθαρρύνει τη Γεωργία να προβεί σε επικείμενη 

επίθεση στη Νότια Οσσετία
141

.  

Στις 7 Αυγούστου 2008 η Νότια Οσσετία κατηγόρησε μάλιστα τη Γεωργία για 

έναρξη μαζικής επίθεσης με πυρά εναντίον της πόλης Tskhinvali.  

Ο Saakashvili ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός
142

 και κάλεσε τη Νότια 

Οσσετία να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Ζήτησε επίσης επανέναρξη των ειρηνευτικών 

συνομιλιών και επανέλαβε ότι η Γεωργία θα παραχωρούσε την περιοχή με τη μέγιστη 

δυνατή αυτονομία εντός της Γεωργίας, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής επίλυσης
143

. Ο 

Ρώσος πρόεδρος Medvedev στις 8 Αυγούστου κατήγγειλε εισβολή της Γεωργίας στη Νότια 

Οσσετία, υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία ιστορικά υπήρξε και θα συνεχίσει να είναι ένας 

εγγυητής της ασφάλειας για τους λαούς του Καυκάσου»
144

. 

Το μεσημέρι της 12
ης

 Αυγούστου 2008, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο 

Ρώσος πρόεδρος Medvedev είχε καλέσει τον Javier Solana, Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για 

την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, με σκοπό να αναφέρει 

ότι «ο στόχος της Ρωσίας για τον εξαναγκασμό της γεωργιανής πλευράς να προβεί στην 

αποκατάσταση της ειρήνης είχε επιτευχθεί και είχε αποφασίσει να τερματίσει την 

επιχείρηση». Αργότερα την ίδια μέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Medvedev και ο Γεωργιανός 

πρόεδρος Saakashvili ενέκριναν το σχέδιο ειρήνης έξι σημείων που πρότεινε ο Γάλλος 

πρόεδρος Nicola Sarkozy, στα πλαίσια της γαλλικής προεδρίας της ΕΕ. Σύμφωνα με το 

σχέδιο αυτό
145

: 

 

 

                                                           
140

  DeWaal, T. “South Ossetia: The Avoidable Tragedy,” Open Democracy, August 12, 2008, available in 

http://www.opendemocracy.net/article/south-ossetia-the-avoidable-tragedy (Accessed on 13 May 2014). 
141

 Mchedlishvili, N. “New Surge in Georgia Tension Before Rice Visit”, Reuters, July 9, 2008, 

http://uk.reuters.com/article/idUKL0931046820080709, (Last visited  on 13 May 2014)  
142

 “Saakashvili appeals for Peace in Televised Address”, Civil Georgia, (7 August 2008) available in 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18931 (Last visited on 13 May 2014)  
143

  Jon E. Chicky “The Russian-Georgian War: Political and Military Implications for U.S. Policy” Silk Road 

Studies Program policy paper (February 2009) available in 

http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0902Chicky.pdf (Last visited on 13 May 2014) 
144

 Birch, D. and Sadulayev, M., Fox News, “Medvedev: South Ossetia Situation a 'Humanitarian 

Catastrophe”, 9 August 2008,  available in http://www.foxnews.com/story/2008/08/09/medvedev-south-

ossetia-situation-humanitarian-catastrophe/ (Last visited on 14 May 2014) 
145

 European Union Commission Report, “EU Revives Talks on Russia deal”, 14 November 2008 

http://www.opendemocracy.net/article/south-ossetia-the-avoidable-tragedy
http://uk.reuters.com/article/idUKL0931046820080709
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18931
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/0902Chicky.pdf
http://www.foxnews.com/story/2008/08/09/medvedev-south-ossetia-situation-humanitarian-catastrophe/
http://www.foxnews.com/story/2008/08/09/medvedev-south-ossetia-situation-humanitarian-catastrophe/


47 
 

1. Δεν θα υπάρξει προσφυγή στη χρήση βίας 

2. Θα υπάρξει οριστική παύση των εχθροπραξιών 

3. Θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια 

4. Οι γεωργιανές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις βάσεις που 

έχουν εγκατασταθεί 

5. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν στις γραμμές που 

βρισκόντουσαν πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ θα εφαρμοσθούν 

πρόσθετα μέτρα ασφάλειας 

6. Θα υπάρξουν διεθνείς συζητήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα 

στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία 

Το σχέδιο των έξι σημείων δεν κατάφερε να οδηγήσει τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια 

ουσιαστική επίλυση της σύρραξης. Στις 25 Αυγούστου 2008, η Ρωσία αναγνώρισε τη 

Νότια Οσσετία και την Αμπχαζία ως ανεξάρτητα κράτη
146

, ενώ  στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, 

υπέγραψε Σύμφωνο Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Συνδρομής με την Αμπχαζία και 

τη Νότια Οσσετία.  

 

4.2.1. Η ρωσική πολιτική στη διένεξη της Νότιας Οσσετίας  

Η αρχική αιτιολόγηση της Ρωσίας για την εμπλοκή της στη διένεξη της Νότιας 

Οσσετίας, ήταν η προστασία των Ρώσων πολιτών και των ειρηνευτικών δυνάμεων στην 

περιοχή. Σύμφωνα με τους Cornell et al., ένας άλλος λόγος ανάμειξης της Ρωσίας ήταν η 

αποσταθεροποίηση της Γεωργίας. Αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο η 

Ρωσία χρησιμοποίησε στρατιωτική βία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Οσσετία το 

2008
147

.  Ταυτόχρονα, η Ρωσία ανησυχούσε για την αυξημένη στρατιωτική βοήθεια των 

ΗΠΑ προς τη Γεωργία και για την υπόσχεση τους για ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ
148

.  

Η Ρωσία συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός στη 

Νότια Οσσετία, ενώ κατέληξε να κυριαρχεί στο σχεδιασμό πλαισίου διατήρησης της 

                                                           
146

 Luke Harding and James Meikle, , “Georgian Villages Burned and Looted as Russian Troops Advance”, 

The Guardian Report, 14 August 2008, available in 

http://www.theguardian.com/world/2008/aug/13/georgia.russia6 (Last visited on 22 May 2014) 
147

  Svante E. Cornell, Popjanevski, J. and Nilsson, N., (2008b). “Russia's War in Georgia: Causes and 

Implications for Georgia and the World”, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 

Policy Paper, August, p.25 
148

  Ibid, p. 8 

http://www.theguardian.com/world/2008/aug/13/georgia.russia6


48 
 

ειρήνης, αφού οι περισσότερες ειρηνευτικές δυνάμεις στην περιοχή ήταν ρωσικές
149

. 

Παρόλο που η ίδια από τη διάλυση ακόμη της Σοβιετικής Ένωσης, εμπλεκόταν στη 

διευθέτηση των συγκρούσεων στη Νότια Οσσετία, πριν από τον ρωσο-γεωργιανό πόλεμο 

του 2008, δεν είχε προβεί σε πλήρη αναγνώριση της Νότιας Οσσετίας (αν και της είχε 

ζητηθεί 3 φορές από τον Πρόεδρο της Ν. Οσσετίας Eduard Kokoity) ούτε ήταν πρόθυμη να 

βρει μια ουσιαστική λύση επωφελή για την Νότια Οσσετία και τη Γεωργία
150

. 

Τον Ιούνιο του 1992, η Ρωσία, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ, έλαβε μέρος στις 

διαπραγματεύσεις με τις δυνάμεις της Νότιας Οσσετίας για την υπογραφή της Συμφωνίας 

του Σότσι και την κατάπαυση πυρός. Ενώ στις 16 Μαΐου 1996, η Γεωργία και η Νότια 

Οσσετία με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Βόρειας Οσσετίας και του ΟΑΣΕ υπέγραψαν το 

«Μνημόνιο σχετικά με τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και ενίσχυση της 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Γεωργίας – Ν. Οσσετίας», ώστε να συνεχιστούν οι 

διαπραγματεύσεις «με σκοπό την επίτευξη μια πλήρους πολιτικής διευθέτησης»
151

, κάτι το 

οποίο και δεν επιτεύχθηκε.  

 Η κρίση του Ιουλίου-Αυγούστου 2008 σηματοδότησε την κλιμάκωση της 

σοβιετικής ανάμιξης στη Ν. Οσσετία, με στρατιωτικά-διπλωματικά μέσα. 

Εκμεταλλευόμενη τους λάθους χειρισμούς της γεωργιανής ηγεσίας, η Μόσχα προχώρησε 

για πρώτη φορά μετά το 1991 και τη κήρυξη ανεξαρτησίας της Γεωργίας στην πιο 

«δραματική» αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Γεωργίας με 

την πράξη αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του «κράτους» της Ν. Οσσετίας, καθώς και 

αυτού της Αμπχαζίας. 
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4.3  Η διένεξη της Αμπχαζίας 

 

Η Αμπχαζία (όπως μπορούμε να δούμε και στο χάρτη 3) αποτελεί μια 

αποσχισθείσα περιοχή στη δυτική Γεωργία και οι ιστορικές της σχέσεις με τη Γεωργία 

χαρακτηρίζονται από πλήθος εντάσεων. Από το 1921 έως το 1991 αποτελούσε τμήμα της 

Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γεωργίας, αφού ενσωματώθηκε στη Γεωργία 

ως αυτόνομη Δημοκρατία. Όλες οι μειονότητες στη Γεωργία αντιμετώπισαν την εμφάνιση 

του γεωργιανού εθνικισμού κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 ως απειλή. Η 

κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος αύξησε την αστάθεια και την ανασφάλεια σε όλη 

την περιοχή και η Αμπχαζία, επιδίωξε να εγκαθιδρύσει μια ξεχωριστή Σοβιετική 

Δημοκρατία
152

. 

 

Χάρτης 3: Η Αμπχαζία
153

 

 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σε συνθήκες αυξανόμενης κρίσης της κεντρικής 

κυβέρνησης, οι διαφορές μεταξύ Αμπχαζίας και Γεωργίας έλαβαν πολύ πιο έντονη μορφή. 

Το γεωργιανό εθνικιστικό κίνημα έθεσε αιτήματα για εθνική ανεξαρτησία και δημιουργία 
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ενός μονό-εθνικού γεωργιανού κράτους εντός των «ιστορικών συνόρων του». Η Αμπχαζία 

αντιτάχθηκε ενεργά στις γεωργιανές αποσχιστικές διαθέσεις, ενώ η «Επιστολή της 

Αμπχαζίας»
154

 του 1988 διατύπωσε το αίτημα της αποκατάστασης του καθεστώτος της 

Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας που απολάμβανε η Αμπχαζία κατά τα έτη 1921-

1931. 

Στις 18 Μαρτίου 1989, 30.000 άνθρωποι υπέγραψαν υπόμνημα στην πόλη Lykhny 

της Αμπχαζίας απαιτώντας την αποκατάσταση της κρατικής υπόστασης την οποία 

«απολάμβανε» η Αμπχαζία πριν το 1931
155

. Στις 25 Αυγούστου 1990, το Ανώτατο Σόβιετ 

της Αμπχαζίας, εν απουσία των γεωργιανών βουλευτών του, κήρυξε την κρατική υπόσταση 

της σοβιετικής Αμπχαζίας, τονίζοντας ταυτόχρονα την πρόθεσή του να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Γεωργίας για τη δημιουργία μιας νέας 

ομοσπονδιακής σχέσης, με την οποία θα διατηρούνταν η εδαφική ακεραιότητα της 

Γεωργίας. Την επόμενη μέρα το Προεδρείο του Ανώτατου Σοβιέτ της σοβιετικής Γεωργίας 

κήρυξε άκυρη την απόφαση. Το Δεκέμβριο του 1990 το Ανώτατο Σόβιετ της Αμπχαζίας 

εξέλεξε πρόεδρο τον ιστορικό Vladislav Ardzinba
156

. 

Στο μεταξύ, οι εντάσεις ανάμεσα στους εθνικιστές Γεωργιανούς και τους εθνικιστές 

Αμπχάζιους εντός της επικράτειας της Αμπχαζίας ολοένα και αυξανόταν. Οι Γεωργιανοί 

κατηγορούσαν το κοινοβούλιο της Αμπχαζίας ότι ενθάρρυνε την ανεξαρτησία της 

Αμπχαζίας από τη Γεωργία. Πράγματι, στις 23 Ιουλίου 1992, το κοινοβούλιο της 

Αμπχαζίας διακήρυξε την ανεξαρτησία του διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η Αμπχαζία θα 

γινόταν ομόσπονδη δημοκρατία της Γεωργίας και όχι πλήρως ανεξάρτητη από αυτή. 

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχτηκε περισσότερο από το γεγονός ότι στη Γεωργία ο 

πληθυσμός ήταν διαιρεμένος ανάμεσα σε αυτούς που υποστήριζαν τη νέα κυβέρνηση του 

Shevardnadze και σε αυτούς που έμεναν πιστοί στον Gamsakhurdia
157

. 

Στις 12 Αυγούστου 1992, το Ανώτατο Σοβιέτ της Αμπχαζίας προσέφυγε στον  

Shevardnadze για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με μια μελλοντική ομοσπονδιακή 

σχέση μεταξύ Αμπχαζίας και Γεωργίας. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των ανώτερων ηγετών 
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της Αμπχαζίας και της Γεωργίας συνεχίστηκαν, μέχρι τις 14 Αυγούστου, όταν και ο 

Shevardnadze έστειλε μονάδες της Εθνικής Φρουράς της Γεωργίας στην περιοχή
158

 για να 

ελευθερώσουν γεωργιανούς υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν απαχθεί από μια ομάδα οπαδών 

του Gamsakhurdia
159

. Ωστόσο, παρά τη συντριπτική υπεροχή του γεωργιανού στρατού, 

αυτός απέτυχε να πραγματοποιήσει μια γρήγορη νίκη. Αν και η μαζική και σθεναρή 

αντίσταση που ο γεωργιανός στρατός συνάντησε προκάλεσε έκπληξη στους γεωργιανούς 

ηγέτες, αυτή ήταν αναμενόμενη καθώς ο πληθυσμός της Αμπχαζίας θεώρησε τη 

στρατιωτική επέμβαση της Γεωργίας ως μια πραγματική απειλή για την ίδια του την 

ύπαρξη. Η ηγεσία της Αμπχαζίας, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας του αμπχάζιου 

πληθυσμού κατάφερε να οργανωθεί στρατιωτικά,  λαμβάνοντας ταυτόχρονα βοήθεια από 

τους γειτονικούς λαούς του Βόρειου Καυκάσου
160

, και καταδικάζοντας τις ενέργειες της 

γεωργιανής ηγεσίας ως άδικες.  

Παρ’ όλα αυτά, ο Yeltsin εμφανίστηκε να υποστηρίζει την Τιφλίδα δίνοντας 

έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και προωθώντας μια συμφωνία 

κατάπαυσης του πυρός το Σεπτέμβριο του 1992
161

. Η συμφωνία αυτή δεν κράτησε πολύ, οι 

αψιμαχίες συνεχίστηκαν και τον Σεπτέμβριο του 1993 οι δυνάμεις της Αμπχαζίας, 

κατέλαβαν την πόλη Σοχούμι και κέρδισαν ξανά τον έλεγχο όλων των εδαφών της 

Αμπχαζίας. Οι γεωργιανές δυνάμεις εκδιώχθηκαν και περισσότεροι από 200.000 

Γεωργιανοί απομακρύνθηκαν με τη βία. Η πορεία των γεγονότων ανάγκασε τον 

Shevardnadze να υποχωρήσει και στη συνέχεια να προσχωρήσει στην ΚΑΚ
162

. 

Το Μάιο του 1994 επετεύχθη μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία 

προέβλεπε την απεμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων, την ανάπτυξη μιας έκτακτης 

ειρηνευτικής αποστολής στα πλαίσια της ΚΑΚ σε μια ζώνη ασφαλείας γύρω από τα 

σύνορα Γεωργίας – Αμπχαζίας και την παρουσία μιας αποστολής παρατηρητών στα 

πλαίσια των ΗΕ (UNOMIG) για την παρακολούθηση της εκεχειρίας. Στις 24 Αυγούστου 

1993, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ αποφάσισε να στείλει μια μόνιμη αποστολή 

παρατηρητών στη Γεωργία (United Nations Observer Mission in Georgia – UNOMIG), με 
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σκοπό να ελέγχουν την τήρηση της συμφωνίας του 1993 για την κατάπαυση του πυρός. Η 

συμφωνία διακόπηκε το Σεπτέμβριο του 1993 και η UNOMIG αναγκάστηκε να αναστείλει 

τη λειτουργία της. Το Μάιο του 1994, μετά τη νέα συμφωνία για την κατάπαυση του 

πυρός, η UNOMIG εξουσιοδοτήθηκε να ελέγχει την εφαρμογή της συμφωνίας και να 

παρατηρεί τις επιχειρήσεις των ειρηνευτικών δυνάμεων της ΚΑΚ
163

. Ωστόσο, παρά την 

εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 1994, οι εχθροπραξίες μεταξύ 

δυνάμεων της Γεωργίας και της Αμπχαζίας συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

δευτέρου μισού της δεκαετίας του 1990
164

. 

Τον Ιούλιο του 2008 η κατάσταση επιδεινώθηκε στην Αμπχαζία μετά από 

βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η Γεωργία σε περιοχές της Αμπχαζίας. Οι κάτοικοι 

της Αμπχαζίας, φέροντας στη μνήμη τους τον πόλεμο του 1992, άρχισαν να εγκαταλείπουν 

την περιοχή αμέσως μετά τους πρώτους βομβαρδισμούς
165

. Τον Αύγουστο του 2008, ο 

βοηθός του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης , Edmond Mulet, 

ανέφερε ότι η UNOMIG παρατήρησε «κινήσεις από την πλευρά των Αμπχάζιων σημαντικού 

αριθμού ένοπλου στρατιωτικού προσωπικού προς την κοιλάδα Kodori». Ο Mulet επίσης 

προειδοποίησε ότι ο Αμπχάζιος αυτονομιστής ηγέτης Sergei Bagapsh απείλησε να ωθήσει 

βίαια τις γεωργιανές ένοπλες δυνάμεις έξω από την κοιλάδα Kodori
166

.  

Οι δυνάμεις της Αμπχαζίας, αναπτύχθηκαν στην περιοχή Gali κατά μήκος του 

ποταμού Inguri που οριοθετούσε τα σύνορα Γεωργίας – Αμπχαζίας. Οι ρωσικές δυνάμεις 

επέτρεψαν τη στρατιωτική αυτή ανάπτυξη των Αμπχάζιων αλλά δήλωσαν ότι δεν θα  

επιτρέψουν να καταληφθεί η πόλη Zugdidi
167

. Οι επιθέσεις του αμπχαζικού στρατού στην 

περιοχή Kodori με τη βοήθεια της ρωσικής αεροπορίας στέφθηκαν με επιτυχία, αφού η 

περιοχή κατελήφθη μετά από μόλις τρεις μέρες βομβαρδισμών. Οι κάτοικοι της περιοχής 

εκδιώχθηκαν, ενώ η Αμπχαζία με τη στρατιωτική της επιτυχία ανέκτησε την πλήρη 

κυριαρχία εντός της αυτόνομης δημοκρατίας της Γεωργίας
168

.     
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Στις 26 Αυγούστου 2008 η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την 

ανεξαρτησία της Αμπχαζίας. Τον Οκτώβριο του 2008 η Αμπχαζία μπόρεσε να συμμετάσχει 

στις Συνομιλίες της Γενεύης για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον Καύκασο αν και οι 

εκπρόσωποι της δεν έχουν ακόμη λάβει επίσημη διπλωματική ιδιότητα παρά συμμετέχουν 

μόνο ως εμπειρογνώμονες
169

. 

 

 4.3.1.  Η ρωσική πολιτική στη διένεξη της Αμπχαζίας  

Η στάση της Ρωσίας απέναντι στις μεσολαβητικές προσπάθειες επίλυσης της 

διένεξης στην Αμπχαζία χαρακτηρίζεται όχι μόνο από το φόβο των συνεπειών που θα 

προέκυπταν για το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή αλλά και από την αναζήτηση της 

αξιοποίησης των «στόχων ευκαιρίας» για τη μεγιστοποίηση της ρωσικής επιρροής. Ο 

συνδυασμός του κακού χειρισμού της σύγκρουσης στην Αμπχαζία από την πλευρά της 

Τιφλίδας και η άμεση συμμετοχή των τοπικών ρωσικών στρατευμάτων, βοήθησαν τη 

Ρωσία αφού οι παραχωρήσεις από τον πρόεδρο Shevardnadze, εδραίωσαν το ρόλο της 

στην περιοχή, ως την κυρίαρχη δύναμη στην Υπερκαυκασία
170

. 

Η επίσημη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διένεξη Γεωργίας-

Αμπχαζίας στηρίζονταν στην αναγνώριση του απαραβίαστου της εδαφικής ακεραιότητας 

της Γεωργίας, στο εσωτερικό της οποίας θα πρέπει να δοθούν ευρεία πολιτικά δικαιώματα 

στην Αμπχαζία. Στη βάση αυτής της θέσης, η Ρωσία λειτούργησε ως ενδιάμεσος 

παράγοντας, βοηθώντας τις αντιμαχόμενες πλευρές να συνάψουν το Μνημόνιο Συμφωνίας 

(Memorandum of Understanding), το Δεκέμβριο του 1993, τη Συμφωνία για τους 

Πρόσφυγες και τη Δήλωση σχετικά με τα Μέτρα Πολιτικού Διακανονισμού, τον Απρίλιο 

του 1993
171

. 

Με την κατάπαυση του πυρός το 1994, η πολιτική της Ρωσίας προσανατολίστηκε 

γύρω από τους αρχικούς στόχους της εξασφάλισης της θέσης της Γεωργίας στην ΚΑΚ και 

στην ανάπτυξη της ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή. Κατόπιν αιτήματος και 

των δύο πλευρών, τον Ιούλιο του 1994 μια ρωσική ειρηνευτική δύναμη η οποία αριθμούσε 

περίπου 2.500 στρατιώτες μετακινήθηκε σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων 
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Γεωργίας – Αμπχαζίας. Λίγο μετά την εγκατάσταση της ειρηνευτικής αυτής δύναμης, η 

ρωσική διπλωματία έπαψε να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των Αμπχάζιων και άρχισε 

να ενεργεί ως μεσάζων για τα γεωργιανά συμφέροντα
172

. Ένα χρόνο μετά την επίτευξη της 

συμφωνίας και την παύση των εχθροπραξιών, η Ρωσία πρότεινε μάλιστα την επανένωση 

της Αμπχαζίας με τη Γεωργία, εντός ενός πλαισίου «ασύμμετρου φεντεραλισμού»
173

. Η 

Αμπχαζία αρνήθηκε την πρόταση, επιμένοντας στο μοντέλο της συνομοσπονδιακής 

σχέσης. Οι κυρώσεις που η Μόσχα επέβαλε στην Αμπχαζία δεν απέτρεψαν την τελευταία 

από τη συμμετοχή της σε διαπραγματεύσεις.  

Ο σκοπός της ρωσικής διπλωματίας εκείνη τη στιγμή ήταν να αναγκάσει την 

κυβέρνηση της Αμπχαζίας να αποδεχθεί τους γεωργιανούς όρους, κάτι το οποίο θα σήμαινε 

την πλήρη συνθηκολόγηση με την Τιφλίδα. Ωστόσο, ο οικονομικός και πολιτικός 

αποκλεισμός της Αμπχαζίας, όχι μόνο δεν συνέβαλε στην επίλυση της σύγκρουσης, αλλά 

επιπλέον ενίσχυσε την εχθρότητα του πληθυσμού της Αμπχαζίας απέναντι στη Γεωργία
174

. 

Η συνεργασία μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας δεν έφερε τα αναμενόμενα οφέλη και για τις 

δύο πλευρές. Δεν προστάτευσε τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας και δεν εγγυήθηκε 

τη διατήρηση των στρατιωτικών βάσεων στη Γεωργία. Η γεωργιανή κυβέρνηση ήταν 

εξαιρετικά απογοητευμένη από το γεγονός ότι η Ρωσία δεν επέκτεινε τις εξουσίες της 

ειρηνευτικής δύναμης, δίνοντάς της οδηγίες αστυνόμευσης για ολόκληρο το εσωτερικό της 

Αμπχαζίας. Σύμφωνα με τα σχέδια της Τιφλίδας, η Ρωσία έπρεπε πρώτα να κατευνάσει την 

Αμπχαζία και στη συνέχεια να την επιστρέψει σε καθεστώς γεωργιανής κυριαρχίας. Το 

γεγονός οι αντιμαχόμενες πλευρές στη σύγκρουση της Αμπχαζίας προμηθεύονταν όπλα 

από το ρωσικό στρατό, μπορεί να εξηγηθεί από την προσπάθεια των Ρώσων να 

διατηρήσουν τη σύγκρουση με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τις δύο πλευρές και να τις 

κρατήσουν υπό έλεγχο συνεχίζοντας το προσοδοφόρο εμπόριο όπλων
175

. 

To 1997 ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών Primakov οργάνωσε την έναρξη 

διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμπχαζίας και Γεωργίας με αποτέλεσμα την υπογραφή 

συμφωνίας για τη δημιουργία μιας Επιτροπής Συνεργασίας (Coordination Commission). 

Μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ετοιμάστηκε το φθινόπωρο του 1998 αλλά δεν 
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υπεγράφη ποτέ. Τον Οκτώβριο του 1999, δημοψήφισμα που οργανώθηκε από τους 

Αμπχάζιους υποστήριζε την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας από τη Γεωργία
176

. 

Με την άνοδο του Vladimir Putin στην εξουσία, η Ρωσία έπαψε να βλέπει τη 

Γεωργία ως πολιτικό της σύμμαχο στην περιοχή, ενώ η θέση της στη σύγκρουση 

Γεωργίας-Αμπχαζίας είχε εμφανώς αλλάξει. Τον Νοέμβριο του 2000, ο Πρόεδρος της 

Αμπχαζίας, Vladislav Ardzinba, μετέβη στη Μόσχα για πρώτη φορά μετά από πολλά 

χρόνια για διμερείς διαβουλεύσεις Ρωσίας – Αμπχαζίας σε πολιτικά και οικονομικά 

ζητήματα. Ειδικότερα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επιθυμία της ηγεσίας της 

Αμπχαζίας να διατηρήσει τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Νότιο Καύκασο, πράγμα 

το οποίο θεωρούσε σημαντικό παράγοντα για την σταθερότητα στην περιοχή
177

. 

Όταν οι παραμεθόριες περιοχές της Γεωργίας μετατράπηκαν ουσιαστικά σε βάσεις 

οπισθοφυλακής για τους τσετσένους αυτονομιστές και υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η Τιφλίδα 

στήριζε τους αυτονομιστές αυτούς, παρουσιάστηκε μια κρίση στις σχέσεις Γεωργίας-

Ρωσίας. Το Δεκέμβριο του 2000 η Ρωσία (για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ΚΑΚ) εισήγαγε 

ένα καθεστώς θεωρήσεων visa για τους πολίτες της Γεωργίας. Ωστόσο, το καθεστώς δεν 

εφαρμόστηκε στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία. Το συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί 

από το γεγονός ότι η Ρωσία είχε αρχίσει να αναπτύσσει ένα νέο σύστημα προώθησης των 

συμφερόντων της στο Νότιο Καύκασο
178

.  

Οι σχέσεις μεταξύ Αμπχαζίας, Ρωσίας και Γεωργίας επιδεινώθηκαν σταθερά από το 

2004, αμέσως μόλις εξελέγη πρόεδρος της Γεωργίας ο Saakashvili. Οι ανησυχίες της 

Ρωσίας αυξήθηκαν όσον αφορά την από πλευράς Saakashvili υιοθέτηση μιας πιο 

ανεξάρτητης πολιτικής καθώς και της επέκτασης του NATO προς την Ανατολή. Τον 

Απρίλιο του 2008 ο Putin έδωσε εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παράσχει 

βοήθεια στην Αμπχαζία και στη Νότια Οσσετία, τονίζοντας την ανάγκη παροχής 

οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας
179

.  

Στις 30 Απριλίου του 2009, η Μόσχα και το Σοχούμι υπέγραψαν συμφωνία 

θέσπισης κοινών προσπαθειών για την προστασία των κρατικών συνόρων της Αμπχαζίας, 
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ως αποτέλεσμα των οποίων δημιουργήθηκε ένα ειδικό γραφείο για την προστασία των 

συνόρων της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας. Στις 17 Φεβρουαρίου 2010, Μόσχα και Σοχούμι 

συμφώνησαν να συστήσουν μια κοινή στρατιωτική βάση με  ρωσικά στρατεύματα στο 

έδαφος της Αμπχαζίας
180

.   
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5. Συμπεράσματα 

Οι πιο σοβαρές μετα-σοβιετικές συγκρούσεις – ο γεωργιανός εμφύλιος πόλεμος, η 

Αμπχαζία, η Νότια Οσσετία, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ - εξελίχτηκαν στην περιοχή του 

Νοτίου Καυκάσου. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία, όπως η 

Υπερδνειστερία, υπήρχε μια ισχυρή πεποίθηση ότι εκεί τα ρωσικά πολιτικά, οικονομικά 

και συμφέροντα ασφάλειας διέτρεχαν κίνδυνο. Η εγγύτητα των συγκρούσεων αυτών στις  

ευαίσθητες μουσουλμανικές περιοχές της Ρωσίας - ιδίως σε αυτές του Βορείου Καυκάσου 

- και σε άλλους στρατηγικούς διαδρόμους των αγωγών από την Κασπία Θάλασσα, 

ενίσχυαν την αντίληψη της ύπαρξης μιας «στρατηγικής ευπάθειας». 

Η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές 

οικονομικά περιοχές λόγω του ότι συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα και αποτελεί 

ενεργειακό κόμβο. Επιπλέον, η σχετική εγγύτητα της περιοχής του Καυκάσου με την 

Κασπία, την κατέστησε ως τον πιο ελκυστικό στόχο για την προσέλκυση επενδύσεων από 

τη Δύση με σκοπό την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Κασπίας. Δεν είναι 

τυχαίο ότι οι περισσότερες σοβαρές διαφωνίες της Ρωσίας σχετίζονται με θέματα της 

Κασπίας, όπως για παράδειγμα με το Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια κατανομής των 

πόρων πετρελαίου, με τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν για τις διαδρομές των αγωγών 

φυσικού αερίου, καθώς και με τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή των τελευταίων στις 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα. 

Η στρατηγική της Ρωσίας είναι εξαιρετικά απλή: να «μην» διατηρείται η ισορροπία 

στην περιοχή, έτσι ώστε η ίδια να καθίσταται απαραίτητος διαμεσολαβητής για την 

αποκατάσταση της ειρήνης αλλά και σημαντικός στρατηγικός εταίρος. Με την εισβολή στη 

Γεωργία, το διαχωρισμό της Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας καθώς και με το 

«πάγωμα» των σχεδίων για περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η Ρωσία πέτυχε 

τους περισσότερους από τους στρατηγικούς της στόχους, αν και με υψηλό τίμημα. Οι 

σχέσεις της Ρωσίας με τη Γεωργία παραμένουν δύσκολες, αφού η Μόσχα συνεχίζει να 

βλέπει την Τιφλίδα ως ένα «επίδοξο δυτικό φυλάκιο».  

Η Ρωσία διατηρεί ένα κεντρικό ρόλο στην επίλυση του αδιεξόδου στο Ναγκόρνο-

Καραμπάχ. Για να προστατευθεί από νέα κύματα βίας και για να ενδυναμώσει την 

παρουσία της ως περιφερειακός διαμεσολαβητής, η Μόσχα έχει πιέσει τα τελευταία χρόνια 

για μια διαπραγματευτική επίλυση του ζητήματος της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-
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Καραμπάχ
181

. Για το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου μετά το τέλος των εχθροπραξιών 

το 1994, η Ρωσία δεν ήταν σε θέση να διαδραματίσει το ρόλο του «έντιμου 

διαμεσολαβητή», λόγω της άμεσης στήριξης στην Αρμενία. Πιο συγκεκριμένα, η Ρωσία 

και η Αρμενία είναι εταίροι στον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, με την 

υποχρέωση συλλογικής άμυνας των μελών της σε περίπτωση συγκρούσεων. Σε μια τέτοια 

περίπτωση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, η Μόσχα θα είναι πρόθυμη να βοηθήσει το 

Ερεβάν.  

Η υποστήριξη της Μόσχας στην Αρμενία έχει δυσαρεστήσει το Αζερμπαϊτζάν, το 

οποίο έγινε μέλος του οργανισμού GUAM (Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova)
182

 και 

συνεργάστηκε με τη Γεωργία και την Τουρκία για την κατασκευή αγωγών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου που διέρχονται από τα ρωσικά εδάφη από τη δεκαετία του 1990. Μία από 

τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι η επαναπροσέγγιση μεταξύ 

Μόσχας και Μπακού και η επακόλουθη αύξηση της ρωσικής επιρροής στο Αζερμπαϊτζάν. 

Εν μέρει, αυτή η επαναπροσέγγιση αποτελεί συνέπεια του πολέμου του Αυγούστου του 

2008, ο οποίος ανάγκασε την ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν να αναγνωρίσει την ευπάθεια των 

διαδρόμων επικοινωνίας (πάνω απ 'όλα των ενεργειακών αγωγών) μέσω της Γεωργίας, σε 

περίπτωση μιας μελλοντικής ευρύτερης ρώσο-γεωργιανής σύγκρουσης
183

. 

Στις 12 Μαΐου 2009, ο Medvedev υπέγραψε διάταγμα για την έγκριση της «Εθνικής 

Στρατηγικής για την Ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέχρι το 2020». Το έγγραφο 

αυτό αντικαθιστά το ανάλογο προηγούμενο και περιλαμβάνει όλες τις εξελίξεις στη διεθνή 

ασφάλεια, τα εθνικά συμφέροντα, τις προτεραιότητες και τις απειλές, την εξασφάλιση της 

εθνικής ασφάλειας στους τομείς της στρατιωτικής ασφάλειας και άμυνας, της κοινωνικής 

ασφάλισης, της ευημερίας των πολιτών, της οικονομίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
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της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος
184

. 

Η πιο σημαντική φράση του εγγράφου υπογραμμίζει την ικανότητα της Ρωσίας να 

υπερασπιστεί την εθνική της ασφάλεια, η οποία εξαρτάται πάνω από όλα, από τις 

οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η προστασία των 

Ρώσων πολιτών στο εγγύς εξωτερικό. Τέλος, το έγγραφο αποδίδει υψηλή προτεραιότητα 

στην οικονομική ανάπτυξη και υποστηρίζει την ιδέα ότι μόνο η αύξηση της οικονομικής 

παραγωγής θα δώσει στη Ρωσία τα μέσα για να ικανοποιήσει το αίτημά της, ώστε να 

καταστεί μια μεγάλη δύναμη ισχύος
185

. 

Το νέο στρατιωτικό δόγμα της Ρωσίας δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 

2010, και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: γενικές διατάξεις, στρατιωτικούς κινδύνους 

και στρατιωτικές απειλές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, στρατιωτική πολιτική της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και στρατιωτική - οικονομική υποστήριξη για την άμυνα. Σύμφωνα με τον 

De Haas (2010)
186

 «τα ρωσικά εθνικά συμφέροντα έχουν σχεδιαστεί στο έγγραφο ως: 

πρώτον, η επιθυμία να επεκτείνει η Ρωσία τον κύκλο των συνεργατικών κρατών με βάση τα 

κοινά συμφέροντα, δεύτερον, για την προστασία των συμφερόντων της Ρωσίας και των 

πολιτών της και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, οι ένοπλες δυνάμεις της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εκτός της Ρωσίας (όπως στην 

Γεωργία)και τρίτον, τη δημιουργία και την κατάρτιση ειδικών σχηματισμών και ενόπλων 

δυνάμεων για χρήση προς το συμφέρον της οικονομίας της Ρωσίας». 

Ο πόλεμος του Αυγούστου του 2008 ήταν αναμφίβολα ένα σημείο καμπής στην 

αλλαγή της ρωσικής πολιτικής στον Νότιο Καύκασο. Η Μόσχα θεωρεί ότι η σύγκρουση τη 

βοήθησε στην επίτευξη βασικών στόχων. Το ζήτημα της Γεωργίας για την ένταξη στο 

ΝΑΤΟ έχει τεθεί στο περιθώριο επ’ αόριστον, ενώ η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην 

Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία ενισχύθηκε και υποστηρίχθηκε από διμερείς συμφωνίες 

για καλύτερη διασφάλιση του νομικού καθεστώτος των περιοχών αυτών. 

Το 2013 ήταν το έτος διεξαγωγής προεδρικών εκλογών και στις τρεις χώρες του 

Νοτίου Καυκάσου
187

. Η Μόσχα είδε τις εκλογές αυτές με μεγάλο ενδιαφέρον. Παρ’ όλα 
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Αζερμπαϊτζάν και στις 27 Οκτωβρίου στη Γεωργία. Sergey Markedonov, “The 2013 Electoral Cycle in the 

South Caucasus and the Russia Factor”, Russian Analytical Digest, No. 142, 6 February 2014, p.8 
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αυτά, καμία από τις εκλογές αυτές δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στη χάραξη της 

ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στο Νότιο Καύκασο.  

Προς το παρόν η Ρωσία και η Γεωργία παραμένουν διαιρεμένες, σχετικά με τις 

μελλοντικές προοπτικές του γεωργιανού κράτους. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής 

συζήτησης το 2013, ο τελικός νικητής, ο Giorgi Margvelashvili, μίλησε για την ανάγκη να 

συνεχιστεί η πολιτική της «μη αναγνώρισης», με άλλα λόγια ο στόχος να πείσει η Γεωργία 

τα άλλα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να αναγνωρίσουν την Αμπχαζία και τη Νότια 

Οσσετία ως κατεχόμενα εδάφη. Ωστόσο, η θέση αυτή προκαλεί ανοικτά τα συμφέροντα 

της Μόσχας, και χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως μια «κατοχική δύναμη», ενώ η Αμπχαζία και η 

Νότια Οσσετία κινδυνεύουν να χάσουν το πολιτικό τους καθεστώς. Την ίδια στιγμή, η 

δύσκολη και τεταμένη κατάσταση στο Βόρειο Καύκασο, υποδηλώνει την ανάγκη για 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας στον τομέα της ασφάλειας. 

Παρ 'όλα αυτά, η συνεργασία αυτή εξακολουθεί να είναι πολύ αποσπασματική. Φαίνεται 

ότι και οι δύο πλευρές έχουν αναπτύξει μια πιο ρεαλιστική στάση στις σχέσεις τους, χωρίς 

προφανείς επιπλοκές. Είναι πιθανό ότι στο εγγύς μέλλον, οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να 

εξομαλύνουν τις διμερείς σχέσεις τους παρά τη συνεχιζόμενη διπλωματική ρήξη
188

. 

Σε αντίθεση με τη Γεωργία, η Αρμενία πάντα θεωρείται ως ο στενότερος σύμμαχος 

της Ρωσίας, όχι μόνο στο Νότιο Καύκασο, αλλά και σε όλη τη μετα-σοβιετική επικράτεια. 

Και όμως, το 2013 αποτέλεσε  ένα από τα πιο δύσκολα χρόνια στις διμερείς σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών.  Η επιρροή της Ρωσίας στην Αρμενία είναι γνωστή. Ωστόσο, η διαρκής 

υποστήριξη του Κρεμλίνου για το υπάρχων καθεστώς στην Αρμενία, η έλλειψη 

ενδιαφέροντος για την κατανόηση των κινήτρων που οδήγησαν το κίνημα της 

αντιπολίτευσης (δηλαδή την επιθυμία τους για εποικοδομητικές σχέσεις με την ΕΕ), καθώς 

και η αδιαφορία στην οικοδόμηση σχέσεων με ομάδες της αντιπολίτευσης, έχει ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση δυνάμεων που αντιμετωπίζουν με κριτικό τρόπο τις σχέσεις με 

τη Ρωσία. Αν και αυτές οι ομάδες είναι αδύναμες, όλοι συμφωνούν ότι η μονοπώληση της 

επίδρασης της Ρωσίας στην Αρμενία δεν είναι επιθυμητή
189

. 

Τέλος, το Αζερμπαϊτζάν έχει μια ιδιαίτερη θέση στην εξωτερική πολιτική της 

Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο. Η Μόσχα έχει εκφράσει τις ανησυχίες και τους φόβους της 

στην ενεργειακή συνεργασία του Αζερμπαϊτζάν με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, την οποία θεωρεί 

ως πρόκληση για τη ρωσική κυριαρχία στην Ευρασία. Οι προεδρικές εκλογές του 2013 

έχουν, ως εκ τούτου, υπογραμμίσει την αντικρουόμενη εξωτερική πολιτική του 
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Αζερμπαϊτζάν. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις στα εκλογικά αποτελέσματα, με σημερινό πρόεδρο 

τον Ilham Aliyev, ο οποίος επανεξελέγη για μια τρίτη θητεία με 85% των ψήφων. Η 

Μόσχα ήταν πλήρως υποστηρικτική στην επανεκλογή αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

πρώτη επίσημη επίσκεψη του Putin στο Νότιο Καύκασο, μετά την επανεκλογή του για 

τρίτη φορά το Μάρτιο του 2012 ήταν στο Αζερμπαϊτζάν το Σεπτέμβριο του 2013 εν μέσω 

της προεκλογικής εκστρατείας
190

. 
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