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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο Καύκασος αποτελεί μια περιοχή με μεγάλη γεωπολιτική και γεωοικονομική 

σημασία· από τη μια βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης και από 

την άλλη η ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία του 

προσδίδει μια επιπρόσθετη αξία. Τα κράτη που βρίσκονται στο Νότιο Καύκασο -η 

Γεωργία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν- προέκυψαν μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης και διακρίνονται από ετερότητα τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις 

όσο και στα εθνοτικά, γλωσσικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Για τη Ρωσία η εν 

λόγω περιοχή αποτελεί το «μαλακό υπογάστριο», όπου εφαρμόζει πολιτικές 

ανάσχεσης επιθυμώντας να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο. Για το σκοπό αυτό οι 

σχέσεις της με τα ανωτέρω κράτη χαρακτηρίζονται από ποικιλία χρησιμοποιώντας 

μέσα σκληρής και ήπιας ισχύος. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να απαντήσει τα 

ακόλουθα ερωτήματα: Ποια η σημασία των εδαφών του Καυκάσου για τη Ρωσία; Ποια 

η ρωσική εξωτερική πολιτική στην περιοχή του Καυκάσου; Ποια η εμπλοκή της 

Ρωσίας στις «παγωμένες διενέξεις» του Καυκάσου; Ποια η ενεργειακή στρατηγική της 

Ρωσίας; Με ποιο τρόπο έτεροι δρώντες επιζητούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 

στην περιοχή; Για τη Ρωσία ο Καύκασος είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας διότι, 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έχουν κατασκευαστεί αγωγοί 

πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχονται τις καυκάσιες χώρες του Αζερμπαϊτζάν 

και της Γεωργίας, παρακάμπτοντας τα εδάφη της Ρωσίας, μειώνοντας την ενεργειακή 

εξάρτηση, κυρίως της Ευρώπης, από αυτήν. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η 

Ρωσία επιλέγει την τακτική της «ελεγχόμενης αστάθειας» παρά μιας μακροχρόνιας 

σταθερότητας. Τα προβλήματα της Γεωργίας με την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία 

αποτελούν τροχοπέδη στην ενταξιακή της πορεία προς το ΝΑΤΟ, γεγονός που 

εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα. Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη διένεξη μεταξύ 

Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν αναφορικά στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ υποστηρίζεται 

εντέχνως από τη ρωσική διπλωματία προκειμένου να φαντάζει η Μόσχα ως ο 

μοναδικός ρυθμιστής των εξελίξεων, με μεγαλύτερο ειδικό βάρος έναντι των ΗΠΑ, της 

Τουρκίας ή του Ιράν. 

Λέξεις Κλειδιά: Διεθνής Πολιτική, Ρωσία, Καύκασος, Παγωμένες Διενέξεις, 

Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η πολυεθνική και πολυθρησκευτική περιοχή του Καυκάσου και της 

Υπερκαυκασίας διατηρεί για αιώνες την κομβική γεωστρατηγική της σημασία. 

Σταυροδρόμι, που συναντώνται η Μέση Ανατολή με τις ρωσικές στέπες και η 

Κεντρική Ασία με την Εγγύς Ανατολή και κατ’ επέκταση την Ευρώπη, αποτελούσε 

ανέκαθεν «μήλον της έριδος» εξωκαυκάσιων δυνάμεων. Για αιώνες, η περιοχή 

ευρισκόμενη ανάμεσα σε τρεις δυνάμεις -τη Ρωσία, την Τουρκία και την Περσία- 

επηρεάστηκε καταλυτικά από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και την ισορροπία ισχύος. 

Ο Καύκασος αποτελεί αντικείμενο έρευνας για πολλούς και διαφόρους λόγους. 

Η περιοχή αποτελεί λίκνο αρχαίων πολιτισμών με παραδόσεις αιώνων. Κατά το 

Μεσαίωνα έγινε αντικείμενο διεκδικήσεων από τις τότε παντοδύναμες αυτοκρατορίες 

(το Χαλιφάτο των Αβαδίδων, τους Μογγόλους, την Οθωμανική Αυτοκρατορία κ.α.), 

ενώ εκεί έχουν τις ρίζες τους πνευματικές και θρησκευτικές θεωρίες, όπως ο 

ζωροαστρισμός, ο χριστιανισμός (στη Γεωργία και την Αρμενία), ο μουσουλμανισμός 

(στο Βόρειο Καύκασο και το Αζερμπαϊτζάν) και ο Ιουδαϊσμός (στο Βόρειο Καύκασο) 

(Kemoklidze et al. 2012, σελ. 1612). 

Η περιοχή διαφοροποιείται σημαντικά σε εθνικά και γλωσσικά θέματα. Οι 

περίπου 30 εκατομμύρια κάτοικοι Καυκάσιας, Σλαβικής, Ιρανικής και Τουρκικής 

εθνοτικής προέλευσης μιλούν περισσότερες από εκατό διαφορετικές γλώσσες και 

διαλέκτους. Από γεωπολιτική άποψη, ο Καύκασος είναι μοναδικό φαινόμενο καθώς 

αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Βρίσκεται τοποθετημένος 

ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα, στη Αζοφική Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα, ενώ 

αποτελείται από όρη και οροπέδια. Η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής του 

Καυκάσου έγκειται στο γεγονός πως αποτελεί κόμβο, από τη μια, ανάμεσα στη Μέση 

Ανατολή, του Περσικού Κόλπου με το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, και, από την 

άλλη, της Τουρκίας (Βαλκάνια - Ανατολική Μεσόγειος) με την περιοχή της Κασπίας 

(και συνολικότερα της Κεντρικής Ασίας). Έτσι, από τον Καύκασο, αναγκαστικά 
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περνούν οι ροές των ενεργειακών αποθεμάτων, αλλά και σημαντικές συγκοινωνιακές 

αρτηρίες και δίκτυα. 

 

Εικόνα 1. Η γεωγραφική θέση του Καυκάσου 

Για τη Ρωσία, ο Καύκασος αποτελεί την κολώνα που από την ανατολική 

πλευρά της εξασφαλίζει έλεγχο στην Κασπία Θάλασσα (και ευρύτερα στην Κεντρική 

Ασία) και από τη δυτική παρουσία στον Εύξεινο Πόντο. Η διατήρηση του ελέγχου της 

Μαύρης Θάλασσας εξασφαλίζει στη Μόσχα την έξοδό της στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Εντός της περιοχής του Καυκάσου, η Ρωσία αντιμετωπίζει την απειλή από τους 

αυτονομιστές Τσετσένους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να εξισορροπήσει τις 

εθνοτικές συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Από τη στιγμή που οι 

σχέσεις μεταξύ των περιφερειακών δρώντων αλλάζουν δυναμικά και ασταμάτητα από 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και μετά, οι παγωμένες συγκρούσεις που λαμβάνουν 

χώρα στην περιοχή του Καυκάσου δύνανται να ενεργοποιηθούν ξανά (Δρίβας 2016). 

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα οι περιοχές του Καυκάσου ανήκαν στην Περσική 

και ακολούθως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ το 18ο αιώνα πέρασαν στην 

κυριαρχία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Κατά το 19ο αιώνα, ο Καύκασος αποτέλεσε το 

μήλον της έριδος μεταξύ της Ρωσικής και Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τον 20ο αιώνα, 

ενσωματώθηκε στη Σοβιετική Ένωση, όμως μετά τη διάλυσή της στο τέλος της 

δεκαετίας του 1980, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα αποσταθεροποίησης. Ενώ 



3 
 

 

ο Βόρειος Καύκασος παρέμεινε εντός της Ρωσικής Κοινοπολιτείας, στο Νότιο 

Καύκασο δημιουργήθηκαν νέα ανεξάρτητα κράτη (Αρμενία, Γεωργία και 

Αζερμπαϊτζάν)1. 

Συγκεκριμένα, με πολιτικούς-διοικητικούς όρους, στο Βόρειο Καύκασο 

συναντάμε μια σειρά αυτόνομες περιοχές, όπως τα ρωσικά εδάφη του Κρασνοντάρ 

και της Σταυρούπολης και τις δημοκρατίες του Νταγκεστάν, της Ινγκουσετίας, της 

Καμπαρντίνο - Μπαλκάρια, των Καρατσάι - Τσερκεσίων, της Βόρειας Οσετίας - 

Αλανίας, της Αντίγκεα και της  Τσετσενίας. Παρά τον αθεϊσμό που επικράτησε στη 

Σοβιετική Ένωση, οι πληθυσμοί του Καυκάσου διατήρησαν τη θρησκευτική τους 

ταυτότητα, με αποτέλεσμα σήμερα πάνω από το 80% των κατοίκων του Βόρειου 

Καυκάσου να δηλώνουν μουσουλμάνοι. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, με 

τον όρο «Βόρειος Καύκασος» επικράτησε να εννοούνται μόνο οι επτά ανωτέρω 

αυτόνομες δημοκρατίες (Akkieva 2008, σελ. 254). 

 

Εικόνα 2. Χώρες και αυτόνομες περιοχές στην περιοχή του Καυκάσου. 

Στο πρόσφατο παρελθόν, οι ανωτέρω αυτόνομες μουσουλμανικές περιοχές 

έδωσαν δείγματα της αποσταθεροποίησης. Στην Τσετσενία, δύο φορές τα τελευταία 

είκοσι χρόνια, ξέσπασαν εμφύλιες συρράξεις, ενώ ανησυχητική θα μπορούσε να 

                                            
1
 Οι έννοιες «Βόρειος Καύκασος», «Υπερκαυκασία» και «Νότιος Καύκασος» εισήχθησαν από τη Ρωσία 

κατά το 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF_-_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%B9_-_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82_-_%CE%91%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82_-_%CE%91%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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χαρακτηριστεί και η κατάσταση στο Νταγκεστάν2, όπου πυκνώνουν οι ένοπλες 

επιθέσεις αποσχιστικών ομάδων κατά των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Η περιοχή 

λίγο πιο δυτικά, επίσης δεν αποκλείεται μελλοντικά να αποτελέσει μια νέα εστία 

συγκρούσεων, αφού διάφοροι εθνικιστικοί και αποσχιστικοί κύκλοι προπαγανδίζουν 

το σχέδιο «Μεγάλης Τσερκεσίας». Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι άσχετες από τη δράση 

άλλων κύκλων, που επιδιώκουν την αποδυνάμωση της Ρωσίας, και τη δημιουργία 

προβλημάτων στο εσωτερικό της. 

Από την άλλη, στο Νότιο Καύκασο βρίσκονται η Γεωργία, η Αρμενία και 

το Αζερμπαϊτζάν. Αυτές, μαζί με τις αυτόνομες περιοχές της Αμπχαζίας, της Αζαρίας 

και Νότιας Οσετίας εντός της Γεωργίας, καθώς επίσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 

του Νακχτσιβάν, εντός Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας αντίστοιχα, αποτελούν τη λεγόμενη 

Υπερκαυκασία. Τα νότια σύνορα του Καύκασου συνορεύουν με την Τουρκία και το 

Ιράν, που έχουν τα δικά τους συμφέροντα σ' αυτήν την περιοχή.  Πρόσβαση στην 

Κασπία Θάλασσα έχουν η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα η 

Ρωσία και η Γεωργία. Ο συνδυασμός χερσαίων και θαλάσσιων οδών είναι εξαιρετικής 

σημασίας για την εκμετάλλευση της μεταφοράς του ορυκτού πλούτου της Κασπίας 

Θάλασσας. 

 Το τέλος του αυστηρού πολιτικού και στρατιωτικού Σοβιετικού ελέγχου στην 

περιοχή διαδέχτηκε η επιστροφή μεγάλων παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων, 

όπως οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Τουρκία και το Ιράν, άλλοι σε 

μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό. Οι κυριότεροι παράγοντες για την 

εκδήλωση του ενδιαφέροντος αυτού ήταν αφενός η εγγύτητα στην πληγωμένη Ρωσία, 

και αφετέρου τα μεγάλα ενεργειακά αποθέματα (πετρελαίου και φυσικού αερίου) στην 

Κασπία. Επιπλέον, τα γεγονότα μετά την 11/9 και ο πόλεμος κατά της παγκόσμιας 

τρομοκρατίας, έδωσε στη Δύση γόνιμο έδαφος να ενισχύσει την πολιτική επιρροή στις 

Καυκάσιες περιοχές. 

Ο Καύκασος, λοιπόν, αποτελεί μια περιοχή–ρήγμα, η ενεργοποίηση του 

οποίου μπορεί να επιφέρει περαιτέρω αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Όχι τυχαία, ο 

                                            
2
 Το Νταγκεστάν (όπως και η Τσετσενία) είναι στρατηγικά σημαντική περιοχή της Ρωσίας και για έναν 

επιπλέον λόγο, αυτόν της πρόσβασης στην Κασπία Θάλασσα. 
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διαχρονικός σύμβουλος των Αμερικανών Προέδρων Zbigniew Brzezinski έχει 

χαρακτηρίσει τον Καύκασο ως τα «ευρασιατικά Βαλκάνια» (Brzezinski 1997a, σελ. 

149).  

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΣΚΟΠΟΣ 

Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι να σκιαγραφηθούν οι σχέσεις της Ρωσίας με 

τα κράτη του Καυκάσου, με έμφαση στην πολιτικοστρατιωτική και οικονομική 

διάσταση. Μέσα από την ανάλυση των μεταψυχροπολεμικών γεγονότων θα 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταβλήθηκε η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας 

στην ευρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν διάφοροι παράγοντες, όπως οι 

τάσεις εθνικισμού των καυκάσιων πληθυσμών μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης, η ενεργειακή ασφάλεια που επιδιώκεται από παγκόσμιους και 

περιφερειακούς δρώντες, η έκταση της ήπιας ισχύος της Ρωσίας κ.α.  

Τα σημαντικότερα ερωτήματα που θα απαντηθούν από την παρούσα μελέτη 

είναι: 

 Ερώτημα 1: Ποια η σημασία των εδαφών του Καυκάσου για τη Ρωσία; 

 Ερώτημα 2: Ποια η ρωσική εξωτερική πολιτική στην περιοχή του 

Καυκάσου; 

 Ερώτημα 3: Ποια η εμπλοκή της Ρωσίας στις «παγωμένες διενέξεις» του 

Καυκάσου; 

 Ερώτημα 4: Ποια η ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας; 

 Ερώτημα 5: Με ποιο τρόπο έτεροι δρώντες επιζητούν να διαδραματίσουν 

ενεργό ρόλο στην περιοχή; 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ως προς το είδος της λογικής ανάλυσης, η παρούσα μελέτη θα ακολουθήσει 

την επαγωγική μέθοδο3. Αναλύοντας δηλαδή τις σχέσεις της Ρωσίας με τα κράτη του 

Καυκάσου, θα επιχειρηθεί να ανιχνευθεί η γενικότερη εξωτερική πολιτική της 

φιλοσοφία και στρατηγική. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάλυση όλων των 

παραμέτρων του υπό εξέταση ζητήματος με λογική αλληλουχία και εξάγονται ισχυρά 

συμπεράσματα. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία έχει δομηθεί ως εξής: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγραφεί η πολιτική της Ρωσίας απέναντι στις 

χώρες του Καυκάσου, αναλύοντας τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή. Παράλληλα, 

θα εξετασθεί η συνολική εξωτερική πολιτική της Ρωσίας και θα αναγνωρισθεί η 

καταλυτική μορφή του Vladimir Putin στη διαμόρφωσή της κατά τη 

μεταψυχροπολεμική εποχή. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην ταυτότητα της Ρωσίας, στην 

εξέλιξη της στρατηγικής της και  κυρίως στις επιδιώξεις της στην περιοχή του 

Καυκάσου. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι σχέσεις της Ρωσίας με τις 

χώρες του Καυκάσου -Αρμενία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ξεκινώντας από την 

απαραίτητη ιστορική αναδρομή, θα αναλυθούν οι αλληλεπιδράσεις τους σε 

οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό, μέσω της συμμετοχής τους σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, επίπεδο. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι διενέξεις στην Αμπχαζία, τη Νότια 

Οσετία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ και ιδιαίτερα θα αναδειχθεί ο ρόλος που 

διαδραματίζει η Ρωσία. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο θα καλύψει την ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας, η 

οποία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο για τη σταθερότητα στην περιοχή της 

Ευρασίας. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στον τρόπο που η Ρωσία αντιλαμβάνεται τη 

δική της και την παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια.  

                                            
3
 Επαγωγική συλλογιστική είναι η πορεία από το μερικό στο γενικό, ενώ παραγωγική το αντίστροφο. 
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 Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναγνωρισθούν οι δρώντες εκείνοι, παγκόσμιοι ή 

περιφερειακοί, οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν το όποιο κενό εξουσίας 

δημιουργήθηκε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και να αδράξουν την 

ευκαιρία για να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.  

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο θα συνοψισθούν τα συμπεράσματα και οι 

διαπιστώσεις που έχουν διατυπωθεί στην παρούσα μελέτη συνολικά. Παράλληλα, θα 

δοθεί μια σύντομη αλλά σαφής απάντηση επί των ερωτημάτων-στόχων που έχει 

θέσει αυτή η μελέτη. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο όρος «Διεθνείς Σχέσεις» χρησιμοποιείται για την περιγραφή των σχέσεων 

μεταξύ κρατών. Λόγω όμως της εξέλιξης της ανθρώπινης οργάνωσης, εκτός του 

κράτους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ διεθνών 

οργανισμών (κυβερνητικών και μη) ή ακόμη και τις σχέσεις μεταξύ διεθνών 

οργανισμών και κρατών (Κουσκουβέλης 2004, σελ. 21). Πρόκειται για σχέσεις κυρίως 

πολιτικές και στρατιωτικές, σχέσεις που ονομάσθηκαν «υψηλής πολιτικής» («high 

politics»), αλλά και κατά καιρούς, όπως από το δεύτερο μισό του 19ου και μετά, 

σχέσεις οικονομικές, οι οποίες ονομάσθηκαν αντιστοίχως «χαμηλής πολιτικής» («low 

politics») (Ήφαιστος 1999, σελ. 256). 

Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν μετεξέλιξη της Πολιτικής Επιστήμης και δεν θα 

πρέπει να συγχέεται με αυτήν. Η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων παρατηρεί, 

παρακολουθεί τα διεθνή φαινόμενα και επιχειρεί να εξαγάγει συμπεράσματα και, ει 

δυνατόν, να διαπιστώσει τους «φυσικούς» νόμους που τα διέπουν. Με άλλα λόγια, η 

επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων εξετάζει τα «γιατί» των διεθνών φαινομένων 

(Κουσκουβέλης 2004, σελ. 23). 

Από την άλλη πλευρά, περιορίζοντας αισθητά το εύρος μελέτης, με τον όρο 

«Διεθνής Πολιτική» («international politics») οι επιστήμονες περιγράφουν 

αποκλειστικά σχέσεις ισχύος, δηλαδή σχέσεις πολιτικές και στρατιωτικές4. Και οι δύο 

                                            
4
 Υπό αυτό το πρίσμα, ο όρος «Διεθνής Πολιτική» αποτελεί υποσύνολο του όρου «Διεθνείς Σχέσεις». 



8 
 

 

ανωτέρω όροι όμως, αποτελούν αντικείμενα και χρηστικά εργαλεία της επιστήμης των 

Διεθνών Σχέσεων. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι Διεθνής Πολιτική είναι η 

διεθνής πολιτική διάσταση, ο σκληρός πυρήνας της μελέτης των διεθνών σχέσεων, 

les grandes affaires, όπως λεγόταν στη διπλωματία του 19ου αιώνα. Πιο 

συγκεκριμένα, η Διεθνής Πολιτική ερευνά κυρίως τις διακρατικές σχέσεις (εξωτερική 

πολιτική, διπλωματία) και τα μεγάλα διεθνή πολιτικά ζητήματα, όπως ο πόλεμος και η 

αναζήτηση της ειρήνης, η ισχύς και η ισορροπία ισχύος, η στρατηγική και η ασφάλεια, 

η γεωπολιτική, οι συγκρούσεις και η επίλυσή τους, το διεθνές δίκαιο και η διεθνής 

ηθική, η διεθνής οργάνωση, και πιο πρόσφατα (από τη δεκαετία του 1970 και ειδικά 

μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου) ο εθνικισμός, οι αποσχιστικές συγκρούσεις, οι 

ασύμμετρες συγκρούσεις (τρομοκρατία), τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

ανθρωπιστική επέμβαση και η παγκόσμια διακυβέρνηση (Ηρακλείδης 2015, σελ. 16). 

Ένα από τα βασικά αρχικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει διαχρονικά τους 

μελετητές είναι το κατά πόσο η Διεθνής Πολιτική (κατά πρώτο λόγο τα κράτη στην 

εξωτερική τους πολιτική) διέπονται ή όχι από διεθνείς κανόνες και ηθικές αξίες. Όσον 

αφορά την ατομική συμπεριφορά ή την εσωτερική πολιτική των κρατών, η κυρίαρχη 

άποψη είναι ότι όντως θα πρέπει να διέπονται από κανόνες και αρχές. Το ζήτημα της 

διεθνούς ηθικής και των διεθνών κανόνων αποτέλεσε –και συνεχίζει και σήμερα να 

αποτελεί– κομβικό ζήτημα στη συζήτηση μεταξύ ρεαλιστών και φιλελεύθερων 

μελετητών (Nardin and Mapel 1992).  

Η διεθνής πολιτική και κάθε μορφή πολιτικής είναι κατά βάση «ο αγώνας για 

ισχύ», δηλαδή όποιος και αν είναι ο τελικός στόχος της διεθνούς πολιτικής, ο 

ενδιάμεσος στόχος είναι η ισχύς. Η διεθνής πολιτική αποτυπώνει πώς λαμβάνει χώρα 

ο αγώνας για ισχύ, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ισχύος και πώς αυτός ο αγώνας 

μπορεί να ρυθμίζεται και να εξισορροπείται έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ένοπλες 

συγκρούσεις. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί κατά κύριο λόγο μέσω της 

ισορροπίας ισχύος, της αποτροπής και των αμυντικών συμμαχιών ή συνασπισμών 

(Morgenthau 1950). 

Στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων υπάρχουν ποικίλες σχολές που η κάθε μια 

συνιστά διαφορετική φιλοσοφική στάση και προοπτική ανάλυσης. Δεσπόζουσα θέση 
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αποτελούν ο κλασικός ρεαλισμός, ο νεορεαλισμός ή δομικός ρεαλισμός, ο 

πλουραλισμός (pluralism)5, ο τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός, ο θεσμικός 

διακυβερνητισμός, ο μαρξισμός  και ο κονστρουκτιβισμός. Επειδή οι θεωρήσεις των 

Διεθνών Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων που εκφράζουν δογματικά απόψεις 

περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής, δεν μπορούν ούτε να αποδειχθούν μέσα από 

έρευνα, αλλά ούτε και να διαψευσθούν (Κουσκουβέλης 2004, σελ. 59). Συνεπώς, δεν 

μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι μία συγκεκριμένη από τις ανωτέρω αποτελεί 

πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις.  

Ο Κλασικός Ρεαλισμός6 θέλει τα κράτη ως τους σημαντικότερους δρώντες του 

διεθνούς συστήματος, ένα σύστημα που είναι άναρχο και ανταγωνιστικό. Τα κράτη 

λειτουργώντας με βάση το εθνικό τους συμφέρον, επιδιώκουν την ισχύ για επίτευξη 

της ασφάλειάς τους. Το κενό που διαφαίνεται, ότι δηλαδή ο Κλασικός Ρεαλισμός δεν 

μπορεί να εξετάσει την πιθανή συμβολή στις εξελίξεις  της δομής του διεθνούς 

συστήματος, ήρθε να καλύψει ο Δομικός Ρεαλισμός. 

Ο Δομικός Ρεαλισμός προσθέτει τη διάσταση του διεθνούς συστήματος, το 

οποίο παραμένει άναρχο και ανταγωνιστικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη 

συμπεριφέρονται όχι αποκλειστικά βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, αλλά 

σύμφωνα με τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτά από έτερους δρώντες. Σε αντίθεση με 

τον κλασικό ρεαλισμό, δεν θεωρεί την ανθρώπινη επιθετικότητα ως την πηγή του 

αγώνα για ισχύ αλλά τη δομή του διεθνούς συστήματος. Τα κράτη είναι μεν νομικά ίσα 

και κυρίαρχα (αρχή της κυρίαρχης ισότητας), αλλά υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές 

ως προς την ισχύ και επιρροή που διαθέτουν (Waltz 1979). 

Οι κύριες διαφορές μεταξύ κρατών είναι στις δυνατότητές τους με βάση την 

ισχύ, που οδηγεί σε ιεράρχηση μεταξύ τους. Με δεδομένη την καθοριστική σημασία 

της ισχύος, οι μεγάλες δυνάμεις είναι αυτές που διαμορφώνουν την ισορροπία στο 

διεθνές σύστημα. Ωστόσο, ο στόχος των μεγάλων δυνάμεων και των λοιπών κρατών 

δεν είναι η μεγιστοποίηση της ισχύος αλλά η μεγιστοποίηση της ασφάλειας. Αντίθετα, 

                                            
5
 Στη βιβλιογραφία συναντάται και ως Ιδεαλισμός (idealism) ή Φιλελευθερισμός (liberalism). 

6
 Στον 20ό αιώνα επιφανέστεροι ρεαλιστές είναι οι Ε. Η. Carr, Ν. Spykman, Hans Morgenthau, 

Raymond Aron, Henry Kissinger, Z.Brzezinski, S. Huntington κ.α. 
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η μεγιστοποίηση της ισχύος μιας μεγάλης δύναμης μπορεί να αποβεί δυσλειτουργική 

και να επιφέρει κρίσεις και ακόμη και ένοπλη σύγκρουση. Ο Waltz θεωρεί τα διπολικά 

διεθνή συστήματα πιο σταθερά και λιγότερο συγκρουσιακά από τα πολυπολικά 

συστήματα (Waltz 1979). 

Ο Mearsheimer, ο οποίος θεωρείται ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του γνωστού 

ως επιθετικού νεορεαλισμού7 (offensive realism), οραματίζεται μια επιστροφή στον 

Ψυχρό Πόλεμο και στην όλη λογική του, γιατί ήταν ένα σύστημα, κατ’ αυτόν, πιο 

σταθερό. Τα κράτη δεν είναι ποτέ ικανοποιημένα με την ισχύ που διαθέτουν και με το 

υπάρχον status quo, επιδιώκουν συνεχώς περισσότερη ισχύ σε βάρος των άλλων 

κρατών και μόνο έτσι θεωρούν ότι μπορεί να εξασφαλίσουν την ειρήνη. Υποστηρίζει 

ως πλέον ασφαλές διεθνές σύστημα όχι τόσο το διπολικό (όπως ο Waltz) αλλά την 

παγκόσμια ηγεμονία μίας υπερδύναμης, αν και παραδέχεται ότι αυτό είναι μάλλον 

ανέφικτο (Mearsheimer 1990). 

Εδώ και χρόνια, ο Αμερικανός καθηγητής Joseph Nye, εισήγαγε μια νέα 

διάκριση στην έννοια της ισχύος. Δίνοντας έμφαση στο εμπόριο και την οικονομία, ως 

τους δύο πυλώνες της αλληλεξάρτησης και της ισχύος, χρησιμοποίησε τον όρο «ήπια 

ισχύς» (soft power), σε αντιδιαστολή προς τη «σκληρή ισχύ» (hard power) η οποία 

βασίζεται στη χρησιμοποίηση του πειθαναγκασμού με χρήση κυρίως της στρατιωτικής 

και της οικονομικής ισχύος. Ξεκινώντας από τη θέση ότι τα στρατιωτικά μέσα είχαν 

αναλυθεί σε πολύ μεγάλη έκταση στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, θεωρεί ότι 

πλέον πολλά σημαντικά θέματα αποτελούν τα χαρακτηριστικά της ελκυστικότητας και 

του παραδείγματος που προβάλλει μια χώρα προς τα έξω. Ορίζει λοιπόν ως ήπια 

ισχύ την μορφή εξουσίας που πείθει τους άλλους να επιθυμούν αυτό που επιθυμείς, 

αντί να τους εξαναγκάζει (Ασημακόπουλος 2013, σελ. 97).  

Συγκρίνοντας τις σχολές σκέψης, θα λέγαμε ότι οι δομικοί ρεαλιστές πιστεύουν 

ότι η διεθνής πολιτική είναι μια διαρκής αναζήτηση ισχύος (όπως και οι κλασικοί 

ρεαλιστές). Διαφωνούν όμως με τους τελευταίους ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης φύσης, αλλά αλληλεπιδράσεων ισχύος, συμβιβασμού και διαμάχης 

                                            
7
 Σε αντίθεση με τον αμυντικό νεορεαλισμό του Waltz και του Gilpin. 
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(Waltz 1979). Κατά τον Mearsheimer, το ίδιο το διεθνές σύστημα είναι αυτό που ωθεί 

τα κράτη στη μεγιστοποίηση της ισχύος τους (Mearsheimer 2001). Ωστόσο, η 

ισχυροποίηση δεν περιλαμβάνει μόνο την εδαφική διάσταση, ειδικά αν ληφθεί υπόψη 

το πλαίσιο των ιδιαίτερα πυκνών ροών της παγκοσμιοποίησης. Αφορά και σε 

στρατηγικές πλέον της κλασσικής εδαφικής επέκτασης. Κατά συνέπεια, ο 

προσανατολισμός στη μεγιστοποίηση της κρατικής ισχύος δεν πρέπει να 

μεταφράζεται ως έλλειψη προσοχής έναντι των συγκεκριμένων στρατηγικών (Μικέλης 

και Τρούλης 2015).  

Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη "σταθερότητα" της 

ισορροπίας ισχύος: το μέγεθος του διεθνούς συστήματος, η κατανομή ισχύος σε αυτό 

και το status του κράτους στα πλαίσιά του. Εστιάζοντας σε καθέναν από αυτούς τους 

τρεις παράγοντες ξεχωριστά αλλά και στο συνδυασμό μεγέθους και κατανομής ισχύος 

έχουν γίνει σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες στα πλαίσια της θεωρίας 

“ισορροπίας ισχύος" που στοχεύουν στην αναζήτηση των συνθηκών διατήρησης της 

σταθερότητας (Κουσκουβέλης 1997, σελ. 126).  
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης ξεκινά το 1917 με την Οκτωβριανή 

Επανάσταση των Μπολσεβίκων, που θα οδηγήσει μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο και 

την παρέμβαση ξένων δυνάμεων8, στην τελική επικράτηση του Κόκκινου Στρατού το 

1921, με αποτέλεσμα την ίδρυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) ένα χρόνο αργότερα. Μπορούμε να διακρίνουμε έξι περιόδους 

στη διαδρομή των εβδομήντα ετών της ΕΣΣΔ: τη Λενινιστική (1922-1924), τη 

Σταλινική (1924-1953), την περίοδο του Χρουτσώφ (1953-1964), την περίοδο του 

Μπρέζνιεφ (1964-1982), την περίοδο των Αντρόποφ-Τσερνιένκο (1982-1985) και την 

περίοδο του Γκορμπατσόφ (1985-1991). 

 Ο πρώτος διαφοροποιήθηκε αισθητά από τη μαρξιστική ιδεολογία και 

οικοδόμησε ένα κράτος όπου η εξουσία πήγαζε αποκλειστικά από το κομμουνιστικό 

κόμμα. Ανώτατο πολιτειακό όργανο ήταν το Πανσοβιετικό Συνέδριο των Σοβιέτ (ΠΣΣ), 

ενώ η Κεντρική Εκτελεστική Αρχή (ΚΕA) αναγνωριζόταν ως η υπέρτατη διοικητική 

αρχή. Ο διάδοχός του, Ιωσήφ Στάλιν, αφού εδραίωσε την κυριαρχία του στο κόμμα, 

εκπόνησε πολιτικές ρωσοποίησης ώστε να χαλιναγωγήσει τις τάσεις αυτονόμησης  

στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ (όπως στην περιοχή του Καυκάσου και στην Ουκρανία). Το 

1936 προχώρησε σε αλλαγή του Συντάγματος με σημαντικότερη καινοτομία τον 

καθορισμό του Ανωτάτου Σοβιέτ ως υπέρτατη διοικητική αρχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

επειδή ο Σοβιετικός ηγέτης δεν εμπιστευόταν τον κρατικό μηχανισμό, είχε 

ισχυροποιήσει τη μυστική αστυνομία και τους υπόλοιπους κατασταλτικούς 

μηχανισμούς (Καραγιάννης 2010, σελ. 22-23). 

                                            
8
 Οι δύο μεγαλύτερες μαχόμενες ομάδες ήταν ο Ερυθρός Στρατός, που αγωνιζόταν για την 

Μπολσεβίκικη μορφή του σοσιαλισμού, και οι χαλαρά σύμμαχες δυνάμεις γνωστές ως Λευκός Στρατός, 
ο οποίος περιλάμβανε ανόμοια συμφέροντα που υποστήριζαν τον μοναρχισμό, τον καπιταλισμό και 
εναλλακτικές μορφές σοσιαλισμού, το καθένα με δημοκρατικές και αντιδημοκρατικές παραλλαγές. 
Επιπλέον, αντίπαλοι μαχητές σοσιαλιστές και μη ιδεολόγοι Πράσινοι πολεμούσαν τόσο κατά των 
Μπολσεβίκων, όσο και των Λευκών. Οκτώ ξένα έθνη επενέβησαν κατά του Ερυθρού Στρατού, ιδίως οι 
Συμμαχικές Δυνάμεις και οι φιλο-Γερμανικοί στρατοί. 
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Τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν το νικηφόρο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η 

εξωτερική πολιτική του Στάλιν θα χαρακτηριζόταν μάλλον ως επιφυλακτική, όπου 

σημασία δινόταν στην Ευρασιατική ζώνη της Σοβιετικής Ένωσης. Αντίθετα, τις 

δεκαετίες που ακολούθησαν, οι διάδοχοί  του δεν δίστασαν να αναμιχθούν σε 

υποθέσεις σε πολλά σημεία του Τρίτου Κόσμου, με αποτέλεσμα την υπερεξάπλωση 

και αποδυνάμωση της ΕΣΣΔ (Zubok and Pleshakov 1996). 

Όταν ο Χρουτσώφ ανέλαβε την ηγεσία του κράτους, προχώρησε σε 

αποσταλινικοποίηση του κράτους, συγκρούστηκε με το «σοβιετικό κατεστημένο» και 

προσπάθησε να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή της ΕΣΣΔ με παράλληλο 

εποικισμό της Κεντρικής Ασίας με σλαβικούς πληθυσμούς. Ακόμα, στο επίπεδο της 

εξωτερικής πολιτικής κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ9. 

Ο διάδοχος του Χρουτσόφ, Λεονίντ Μπριέζνεφ, από το 1964 που αναλαμβάνει 

τη γενική γραμματεία του κόμματος είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ΕΣΣΔ, κι έχει το 

γενικό πρόσταγμα στις διεθνείς σχέσεις και τα στρατιωτικά θέματα. Αγαστό 

συνδυασμό αυτών αποτελεί το Δόγμα Μπρέζνιεφ, το οποίο προβλέπει ότι όταν 

δυνάμεις εχθρικές στο σοσιαλισμό προσπαθούν να οδηγήσουν μια σοσιαλιστική 

χώρα στον καπιταλισμό, αυτό δεν αφορά μόνον την εμπλεκόμενη χώρα αλλά είναι 

πρόβλημα και υπόθεση όλων των σοσιαλιστικών κρατών10 . 

Η δεκαετία του 1970 βρίσκει ΕΣΣΔ και ΗΠΑ σε μια φρενίτιδα ανταγωνισμού 

των εξοπλισμών που απειλεί και τις δύο οικονομίες. Η αποκλιμάκωση της έντασης και 

τα ανοίγματα μεταξύ των δύο πλευρών, που ακολουθεί, είναι πολιτικό τέκνο του 

Μπρέζνιεφ. Ο ίδιος όμως, συνέχισε να ασχολείται με περαιτέρω εξοπλισμούς, 

έχοντας επιπλέον αναλάβει την αρχιστρατηγία, όπως και ο Στάλιν. Το 1977 

προχωρά στην συγκέντρωση όλων των εξουσιών, αναλαμβάνοντας και την προεδρία 

του ανώτατου Σοβιέτ και γίνεται ο πρώτος ηγέτης της ΕΣΣΔ που κρατά τα ηνία 

κόμματος και σοβιετικού κράτους.  

                                            
9
 Η περίοδος της ηγεσίας του Χρουστσόφ συνοδεύτηκε με την έξαρση του Ψυχρού Πολέμου, που 

κορυφώθηκε με την Κρίση των πυραύλων της Κούβας (1962). 
10

 Κοινώς, καμία σοσιαλιστική χώρα δεν μπορεί να διεκδικεί εθνική ανεξαρτησία ή να επαγγέλλεται 
έναν τρίτο δρόμο προς το σοσιαλισμό, όπως έμαθε με τον πιο άγριο τρόπο η Τσεχοσλοβακία του 
Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, το 1968 κι όπως κοντά δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1981, θα μάθαινε η 
Σολινταρνόσκ στην Πολωνία του Γιαρουζέλσκι. 
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Το διαστημικό πρόγραμμα κι οι εξοπλισμοί και πάλι κατανάλωναν το 

μεγαλύτερο μέρος των πόρων της ΕΣΣΔ, καλλιέργειες, πολιτική βιομηχανία και υγεία 

απογυμνώθηκαν από κεφάλαια και η πτώση του βιοτικού επιπέδου άρχισε να γίνεται 

εμφανής. Η στρατιωτική αυτή μηχανή θα εισβάλει στο Αφγανιστάν το 1979, μετά την 

αποτυχία της προσπάθειας για μία συμφωνία μείωσης των όπλων με τις ΗΠΑ και για 

υποστήριξη μιας παραπαίουσας σοσιαλιστικής κυβέρνησης (Θωμά 2006).  

Η εκλογή του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην ηγεσία της ΕΣΣΔ το 1985 

δημιούργησε νέα δυναμική στο εσωτερικό του κράτους. Ο σοβιετικός πολιτικός 

εφάρμοσε οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ήλπιζε ότι θα βελτίωναν το βιοτικό 

επίπεδο και την παραγωγικότητα των εργαζομένων ως τμήμα του προγράμματος 

Περεστρόικα (αναδιάρθρωση). Επιπρόσθετα, η εισαγωγή του Γκλάσνοστ (διαφάνεια, 

σε ελεύθερη μετάφραση) έδωσε νέες ελευθερίες στους πολίτες της Σοβιετικής 

Ένωσης, όπως μεγαλύτερη ελευθερία λόγου και έκφρασης και καλύτερο έλεγχο των 

πράξεων της διοίκησης. Παρόλα αυτά, με τα μέτρα αυτά, έγινε φανερό πως η 

Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε να στηριχτεί σε ένα τόσο κοινωνικά και πολιτικά 

ανοικτό και ανεκτικό καθεστώς (Αυγερινός 2015)11. 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ 

Από την προηγούμενη ενότητα κατέστη σαφές ότι, παρόλο που η διαδικασία 

λήψης απόφασης πολύ λίγο διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εβδομήντα ετών 

της Σοβιετικής Ένωσης, τα πρόσωπα που αναρριχήθηκαν στην εξουσία της 

ανατολικής υπερδύναμης έπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο τόσο στην διαμόρφωση του 

προσανατολισμού και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του κράτους, γενικότερα, 

όσο και στην εξωτερική πολιτική, ειδικότερα. 

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί το πολιτικό σύστημα που χαρακτηρίζει τη 

μετασοβιετική Ρωσία12, σε μια περίοδο δηλαδή που αποδείχτηκε ότι η μετάβαση από 

                                            
11

 Αναφορικά με τα αίτια της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ, οι περισσότεροι αναλυτές εστιάζουν σε 
κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά αίτια ή ακόμα σε θεωρίες συνωμοσίας (βλ. ΗΠΑ).  
12

 Με βάση το Σύνταγμα του 1993, η Ρωσία είναι ομοσπονδιακό κράτος που απαρτίζεται από 22 
δημοκρατίες, 46 περιφέρειες, 9 κράι, 3 ομοσπονδιακές πόλεις, 4 αυτόνομους θύλακες και 1 αυτόνομη 
περιφέρεια.  
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τον κομμουνισμό στον καπιταλισμό είχε πολλές δυσκολίες. Πράγματι, διαφαίνεται ότι 

η Ρωσία αντιμετωπίζει προβλήματα στο να υιοθετήσει το πολίτευμα της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τα τελευταία είκοσι χρόνια το ρωσικό πολιτικό σύστημα 

να παλινδρομεί ανάμεσα στη δημοκρατία και τον απολυταρχισμό13.  

Μετά την παραίτηση του Γκορμπατσόφ, το Δεκέμβριο του 1992, την Προεδρία 

ανέλαβε ο Boris Yeltsin, ο οποίος ως εγγυητής της συνταγματικής νομιμότητας, 

εκμεταλλεύτηκε την αποδοχή του ρυθμιστικού προγράμματος του προκατόχου του 

από τα φιλελεύθερα αστικά στρώματα και τη νεολαία. Από την αρχή, η κυβέρνηση 

Yeltsin πρότεινε τη λήψη σκληρών μέτρων για τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, 

κάτι το οποίο βρήκε αντίθετο το συντηρητικό Ανώτατο Σοβιέτ, που επιθυμούσε τη 

διατήρηση του ελέγχου της οικονομίας από το κράτος. Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος 

θέσπισε ως ανώτατη πολιτειακή αρχή την Προεδρία. Αποτέλεσμα των πολιτειακών 

μεταρρυθμίσεων του Yeltsin ήταν η ψήφιση νέου Συντάγματος (Δεκέμβριος 1993) στο 

οποίο θεσμοθετήθηκε μια προεδροκεντρική δημοκρατία με περιορισμένες εξουσίες 

για το νομοθετικό σώμα. 

Γενικά, η περίοδος της παραμονής του Yeltsin στην εξουσία (1992-2000) 

ικανοποιούσε τις Δυτικές χώρες καθώς φάνταζε ως ο εγγυητής των δημοκρατικών 

μεταρρυθμίσεων, αλλά και ως ο υποστηρικτής της παλινόρθωσης των σχέσεων με τη 

Δύση.  Παρά τις γενναίες μεταρρυθμίσεις, την αρχική ευφορία του ρωσικού λαού και 

τα μικρά προβλήματα σε περιφερειακό επίπεδο14, η συνολική πορεία της Ρωσίας δεν 

ήταν ευοίωνη. Σε αυτό συνέβαλε η δεινή οικονομική κατάσταση που περιήλθε η χώρα 

μετά την οικονομική κρίση του 1998, η ανικανότητα της κυβέρνησης αντιμετώπισης 

του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και ο δεύτερος πόλεμος με 

την Τσετσενία15, οδήγησαν τον Yeltsin σε παραίτηση (Δεκέμβριος 1999). 

                                            
13

 Οι περισσότεροι αναλυτές της Δύσης φαίνονται ιδιαίτερα σκεπτικοί αναφορικά με την ικανότητα 
εκδημοκρατισμού της Ρωσίας (Eckstein 1998). 
14

 Εξαίρεση αποτελεί η επιδίωξη της Τσετσενίας για ανεξαρτησία, αρχικά το 1994 και αργότερα το 
1999. 
15

 Δεύτερος Πόλεμος της Τσετσενίας ή πόλεμος στο Βόρειο Καύκασο, ονομάστηκε η ένοπλη 
σύγκρουση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Τσετσένων αυτονομιστών. Ξεκίνησε με την 
επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο έδαφος της Τσετσενίας την 26η Αυγούστου 1999, σε απάντηση 
για την εισβολή στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν της Ισλαμικής Ταξιαρχίας Προστασίας της 
Διεθνούς Ειρήνης (ονομασία πολυεθνικής οργάνωσης μουτζαχεντίν ανταρτών). 
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Κατά μια επικριτική στάση, η κυβέρνηση Yeltsin χαρακτηρίστηκε από 

φαινόμενα διαφθοράς, οικονομικά σκάνδαλα και κατάχρηση εξουσίας. Η Ρωσία 

εμφάνισε σημάδια «ανελεύθερης δημοκρατίας» (Zakaria 1997), όπου δεν υπάρχουν 

οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί ελέγχου των εχόντων την εξουσία. Παρά το μεγάλο 

άλμα που διατελέσθηκε κατά τη μετακομμουνιστική περίοδο, η δημοκρατία στη Ρωσία 

δεν θα μπορούσε να έχει τα ίδια πρότυπα που νοούνται στη Δύση. Οι εκλογές μπορεί 

να είναι ελεύθερες, αλλά όχι «δίκαιες», καθώς κάτι τέτοιο προϋποθέτει οργανωμένα 

πολιτικά κόμματα, ελευθερία γνώμης και τον πολιτικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων 

και σωμάτων ασφαλείας. 

Από την άλλη πλευρά, αποτιμώντας θετικά τη διακυβέρνηση Yeltsin, δεν 

μπορούμε να μη λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που είχε να διαχειρισθεί μετά την 

πτώση της ΕΣΣΔ. Ο προσανατολισμός της χώρας προς τη Δύση και η αποδοχή από 

την ρωσική κοινή γνώμη, που αποδεικνύεται από τις δύο εκλογικές του επιτυχίες, 

πιστώνεται στα θετικά του.  Επιπρόσθετα, έγιναν πολλά βήματα τόσο στην ελευθερία 

του Τύπου, όσο και στη λειτουργία των περιφερειακών θεσμών. 

Στην αυγή του 2000, με τα γεγονότα στην Τσετσενία να μονοπωλούν τη 

Ρωσική πολιτική σκηνή, ο Vladimir Putin16 φάνταζε ο πιο κατάλληλος στο να 

διαχειρισθεί θέματα εθνικής ασφάλειας. Από τις πρώτες ενέργειες του νέου Προέδρου 

ήταν να αυξήσει τις εξουσίες του και να εφαρμόσει το λεγόμενο σύστημα «κάθετης 

εξουσίας», δηλαδή την απευθείας υπαγωγή όλων των επιπέδων εξουσίας (τοπικό, 

περιφερειακό και ομοσπονδιακό) στο Κρεμλίνο. Ωστόσο, αυτή η κεντρικοποίηση των 

αρμοδιοτήτων, που περιελάμβανε ακόμα και διορισμό των κυβερνητών αντί της μέχρι 

τότε εκλογής τους, έγινε με συναίνεση της ρωσικής κοινωνίας, λόγω της 

συνεχιζόμενης τσετσενικής τρομοκρατικής απειλής και του οργανωμένου εγκλήματος 

(Καραγιάννης 2010, σελ. 30).  

Μια άλλη κίνηση του Putin ήταν να έρθει σε αντιπαράθεση με Ρώσους 

οικονομικούς παράγοντες που αναμίχθηκαν στα πολιτικά δρώμενα της Ρωσίας. 

                                            
16

 Ο Vladimir Putin γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1952 στο Λένινγκραντ. Τελείωσε τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Λένινγκραντ το 1975 και λίγο καιρό αργότερα απέκτησε διδακτορικό στα 
Οικονομικά. Το διάστημα 1985-1990 εργάστηκε στην Ανατολική Γερμανία ως μυστικός πράκτορας της 
Επιτροπής της Κρατικής Ασφάλειας (KGB). 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Mikhail Khodorkovsky ο οποίος υπήρξε κάποτε ο 

πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία, όντας ο επικεφαλής του πετρελαϊκού κολοσσού 

Yukos. Κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή και φυλακίστηκε για δέκα χρόνια17. Η εξέλιξη 

της υπόθεσης αυτής έδωσε ένα μήνυμα το οποίο ερμηνεύτηκε διαφορετικά: στο 

εσωτερικό ως απονομή δικαιοσύνης και στο εξωτερικό ως προσπάθεια χειραγώγησης 

της επιχειρηματικής κοινότητας. 

Το ξέσπασμα των λεγόμενων «χρωματιστών επαναστάσεων» (Εικόνα 3) που 

έλαβαν χώρα ανά τον κόσμο τη δεκαετία του 2000 - και κυρίως η Ροζ Επανάσταση 

στη Γεωργία (2003), η Πορτοκαλί Επανάσταση στην Ουκρανία (2004) και η 

Επανάσταση της Τουλίπας στο Κιργιστάν (2005)- προκάλεσαν συναγερμό στο 

Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε το δόγμα της «Κυρίαρχης 

Δημοκρατίας18» σύμφωνα με το οποίο, μόνο ο ρωσικός λαός είναι αρμόδιος να 

επιλέξει τη μορφή του πολιτεύματος στη Ρωσία, μια άποψη που πηγάζει από την 

πεποίθηση περί μοναδικότητας του ρωσικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν 

περιοριστικά μέτρα για ξένες και εγχώριες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν στον τομέα 

των πολιτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα έγινε 

προσπάθεια να χαλιναγωγηθούν τα ρωσικά ΜΜΕ.  

Για άλλη μια φορά, τα ληφθέντα μέτρα έγιναν με την αποδοχή της πλειοψηφίας 

του ρωσικού λαού επηρεαζόμενου από την άνθιση της οικονομίας και την επιτυχή 

αντιμετώπιση του τσετσενικού προβλήματος. Αυτό αποτυπώθηκε στην επανεκλογή 

του Vladimir Putin στο ύπατο αξίωμα το 2004 και το 2012 (την περίοδο 2008-2012 

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Dmitry Medvedev, φίλος και συνεργάτης του Putin19). Τα 

ανωτέρω, σε συνδυασμό με την περαιτέρω αυταρχική και απόλυτη στάση του σε 

πολλά ζητήματα κατά την τελευταία του θητεία, καθώς και την αύξηση της διάρκειας 

                                            
17

 Το 2013 ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin απένειμε χάρη στον Khodorkovsky, ο οποίος και 
αποφυλακίστηκε. Έκτοτε ζει αυτοεξόριστος στην Ευρώπη. 
18

 Η πατρότητα του όρου ανήκει στον Vladislav Surkov, στενό συνεργάτη του Putin σε θέματα 
επικοινωνίας. 
19

 Το Σύνταγμα της Ρωσίας απαγορεύει τρεις διαδοχικές προεδρικές θητείες από το ίδιο πρόσωπο. 
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της προεδρικής θητείας από τέσσερα σε έξι έτη20, έκαναν κάποιους αναλυτές να 

υποστηρίζουν ότι στη Ρωσία επικρατεί «Εκλεγμένη Μοναρχία» 21.  

 

Εικόνα 3. Χρωματιστές Επαναστάσεις (πηγή: fr.wikipedia.org) 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο ο Yeltsin όσο και ο Putin γεννήθηκαν μέσα από 

τους πολιτικούς θεσμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά τους χρησιμοποίησαν 

κατά το δοκούν για να μεγιστοποιήσουν τις εξουσίες τους. Οι σημαντικότεροι θεσμοί 

του μετα-σοβιετικού πολιτικού σκηνικού είναι η Προεδρία, η Πρωθυπουργία, η Δούμα, 

το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και το Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το ανώτερο αξίωμα της Ρωσίας 

και εγγυητής του Συντάγματος, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου 

και του πολίτη και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας, της 

ανεξαρτησίας και κρατικής ακεραιότητας της Ρωσίας. Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει τη 

συντονισμένη λειτουργία και σύμπραξη των οργάνων της κρατικής εξουσίας. Ο 

Πρόεδρος, από κοινού με την Κρατική Δούμα, διορίζει τον Υπουργό του Κράτους 

(Πρωθυπουργό) και στη συνέχεια διορίζει ή απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους τους 

Αναπληρωτές Πρωθυπουργούς και τους Ομοσπονδιακούς Υπουργούς, αναπληρωτές 

Υπουργούς και Υφυπουργούς. Είναι το κυρίαρχο μέλος της κυβέρνησης, αν και 

                                            
20

  H παράταση της θητείας του προέδρου από 4 χρόνια σε 6 χρόνια εγκρίθηκε από την Άνω Βουλή 
στις 22 Δεκεμβρίου του 2008, ενώ ο Putin είχε εκλεγεί σε αυτό το αξίωμα Το Μάρτιο του ίδιου έτους. 
21

 Αναφερόμαστε στους Igor Klyamkin και Lilia Shevtskova σύμφωνα με την καταγραφή του Μ. 
Καραγιάννη (2010). 
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σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν είναι μέλος αυτού, και στις συνεδριάσεις του διαθέτει 

τον τελευταίο λόγο και την αποφασιστική ψήφο.  

Ως Αρχηγός του Κράτους και της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας έχει ευρεία εξουσία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα πολεμικά 

ζητήματα. Ο Πρόεδρος διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της χώρας, καθορίζει τις 

κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής και εσωτερικής πολιτικής της χώρας, 

διαπραγματεύεται και προσυπογράφει διεθνές συνθήκες και επίσημα έγγραφα, 

δέχεται διαπιστευτήρια ή δίνει εντολές ανάκλησης διπλωματικών εκπροσώπων. 

Ακόμα, είναι ο Αρχιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

διορίζει ή απαλλάσσει από καθήκοντά της την ανώτατη διοίκηση των Ενόπλων 

Δυνάμεων και σχηματίζει το Συμβούλιο Ασφάλειας του οποίου γίνεται ο επικεφαλής. 

Ο Υπουργός του Κράτους (Πρωθυπουργός) είναι το δεύτερο πιο ισχυρό 

πολιτικό αξίωμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο δεύτερος στην ιεραρχία της 

Κυβέρνησης μετά τον Πρόεδρο της Ρωσίας. Το ρωσικό σύνταγμα του 1993 

προβλέπει ότι είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης, αν και τον κύριο λόγο τον έχει ο 

Πρόεδρος. Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας διορίζεται από τον Πρόεδρο, με την 

επιφύλαξη της συγκατάθεσης της Κρατικής Δούμας. Αξιοσημείωτο του 

αποδυναμωμένου ρόλου του Πρωθυπουργού στη μετασοβιετική Ρωσία, είναι ότι η 

θητεία του δεν έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια, καθώς εξαρτάται από τον Πρόεδρο 

της Ρωσίας. 

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Δούμα και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. 

Η Κρατική Δούμα είναι η κάτω βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας. 

Τα 450 μέλη της αναφέρονται ως αναπληρωτές και προέρχονται από εκλογές κάθε 

πέντε έτη. Κύριες αρμοδιότητες είναι η ψήφιση νομοθεσίας, η έγκριση 

προϋπολογισμού και η επικύρωση διεθνών συμφωνιών. Η Δούμα αντικατέστησε το 

Ανώτατο Σοβιέτ, ως αποτέλεσμα του νέου συντάγματος που θεσπίστηκε από τον 

Yeltsin στον απόηχο της ρωσικής συνταγματικής κρίσης του 1993, και εγκρίθηκε από 

το ρωσικό λαό με δημοψήφισμα.  
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Ομοίως, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αποτελεί την άνω βουλή της 

Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας. Κάθε ένα από τα 85 ομοσπονδιακά 

υποκείμενα της Ρωσίας αποστέλλουν 2 γερουσιαστές προς το Συμβούλιο, ενώ ο 

συνολικός αριθμός των μελών φτάνει τους 170 Συμβούλους. Κύρια ενασχόλησή του 

είναι η έγκριση νομοσχεδίων που προωθούνται από τη Δούμα, η προκήρυξη 

προεδρικών εκλογών και η έγκριση προεδρικών διαταγμάτων. 

Συμπερασματικά, το σύνταγμα του 1993 καθιέρωσε την αρχή διάκρισης των 

εξουσιών, ενισχύοντας εμφανώς την εκτελεστική. Οι εξουσίες του Προέδρου έχουν 

ενισχυθεί σε ύψιστο βαθμό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κυβερνήσει τη χώρα μόνο 

με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, χωρίς την υποστήριξη του Κοινοβουλίου 

που έχει περιορισθεί σε συμβολικό ρόλο.  

Η «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Οι συζητήσεις σχετικά με την «ταυτότητα» της Ρωσίας έχουν τις ρίζες τους 

τουλάχιστον δύο αιώνες πριν.  Όλοι οι Ρώσοι ηγέτες κατέχονταν, λιγότερο ή 

περισσότερο, από ευρωπαϊκές ιδέες. Μερικοί, όπως ο Αλέξανδρος ο Β΄, 

προσπάθησαν να επαναπροσδιορίσουν την εθνική ταυτότητα της χώρας με στοιχεία 

του Διαφωτισμού, εκδημοκρατισμού και καπιταλισμού. Άλλοι παρέμειναν πιστοί στα 

βασικά χαρακτηριστικά των απολυταρχικών καθεστώτων. Ακόμη και σήμερα, οι 

αναλυτές, Ρώσοι και μη, ξιφουλκούν για το αν η Δύση θα μπορούσε να αποτελέσει το 

πρότυπο για τη Ρωσία ή αν η τελευταία θα έπρεπε να κινηθεί ανεξάρτητα. Η 

συζήτηση αυτή είναι η διαμάχη μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι η Ρωσία ανήκει 

στην Δύση και εκείνων που προωθούν το Ευρασιατικό προφίλ της χώρας 

(Westernizers vs Eurasianists22). Οι δύο αυτές αντίθετες απόψεις αποτελούν τους δύο 

πόλους στη συζήτηση για την πολιτισμική ταυτότητα της Ρωσίας (Neumann 1996). 

Οι πρώτοι, από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου και μετά, υιοθέτησαν αρχές 

του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ενώ πολλοί άνθρωποι του 

πνεύματος κλήθηκαν στη Ρωσία να διαδώσουν τις ιδέες τους. Τον 20ο αιώνα 

                                            
22

 Άλλοι όροι που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι Slavophiles, Easterners, Neo-
eurasianists κ.α. 
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υποστήριξαν ιδέες φιλελευθερισμού και της εκβιομηχάνισης της χώρας. Σε αντίθεση, 

εκείνοι που ήθελαν τη Ρωσία στην Ευρασία υποστήριζαν τη μοναδικότητα της 

κουλτούρας της Ρωσίας.  

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η συζήτηση στράφηκε στο πως έχει 

διαμορφωθεί η ταυτότητα της Ρωσίας, το διεθνές κύρος και ο ρόλος της στη διεθνή 

κοινότητα. Οι υποστηρικτές του δυτικού προσανατολισμού δηλώνουν ότι η Ρωσία 

από άποψη προέλευσης και πολιτισμού είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η μόνη 

σχέση με την ανατολή είναι η γεωγραφία της. Θεωρούν επίσης ότι το μέγεθος και οι 

παθογένειες του ρωσικού συστήματος δεν επιτρέπουν στη Ρωσία να κάνει 

μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά θα πρέπει να διατηρεί μια μετρημένη εξωτερική πολιτική. 

Κύριος στόχος της θα πρέπει να είναι η υποταγή της εξωτερικής πολιτικής στις 

εσωτερικές προτεραιότητες (Melville 1998, σελ. 82). 

Από την άλλη, οι οπαδοί της ευρασιατικής προσέγγισης επιχειρηματολογούν 

λέγοντας ότι η Ρωσία αποτελεί τη «γέφυρα» μεταξύ Δύσης και Ανατολής και αυτό, 

γεωστρατηγικά, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί για την προώθηση των επιδιώξεών 

της. Επίσης, μια τέτοια πολιτική θα ενδυνάμωνε την οικονομία της και θα της 

επέτρεπε να αντιμετωπίσει και τα εσωτερικά της προβλήματα, ενώ επιπρόσθετα θα 

την ισχυροποιούσε ως μια περιφερειακή δύναμη (Rogov 1998). Ακόμα, οι 

υποστηρικτές της ευρασιατικής προσέγγισης, θεωρούν ότι, όπως είχε περιγράψει ο 

Samuel Huntington (1996), “…ο κόσμος είναι μια συνεχής αντιπαράθεση πολιτισμών, 

όπου κάθε ένας προσπαθεί να προβάλλει την ταυτότητά του και να κυριαρχήσει”. Για 

τη Ρωσία, ο κίνδυνος αυτός προέρχεται πέρα από τον Ατλαντικό, τις ΗΠΑ. 

Ο Christian Thorun (2009) διακρίνει τέσσερις περιόδους στη μετασοβιετική 

περίοδο στις οποίες κάποια στοιχεία της ρωσικής πολιτικής σκέψης τροποποιούνται.  

Η πρώτη καλύπτει τα δύο πρώτα χρόνια μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ (1992-1993/94), 

όταν οι ηγέτες της Ρωσίας έδωσαν έμφαση στο δημοκρατικό και αντι-κομμουνιστικό 

πρόσωπό της. Η Ρωσική ηγεσία συνέχιζε να υποστηρίζει ότι η Ρωσία αποτελεί 

Μεγάλη Δύναμη, όμως αυτή η άποψη διαφοροποιείται από την αντίστοιχη της 

Σοβιετικής περιόδου σε δύο στοιχεία: πρώτον, η δύναμη της Ρωσίας πλέον δεν 

έγκειται σε γεωπολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες, αλλά σε ιστορικούς, 
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κοινωνικούς και πολιτισμικούς. Δεύτερον, σε σχέση με τις διεθνείς φιλοδοξίες της 

χώρας, η μετα-σοβιετική Ρωσία δεν διακατέχεται από την επιθυμία να διαδώσει μια 

ιδεολογία (Thorun 2009). 

Η δεύτερη περίοδος αφορά τα έτη 1994-2000, οπότε δεν παρατηρείται διεθνής 

αναγνώριση της δύναμης της Ρωσίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Ρωσία 

επαναπροσδιόρισε την ταυτότητά της ως Ευρασιατική δύναμη, δηλαδή ως μια 

δύναμη η οποία συγκεντρώνει τις αξίες τόσο της Δύσης όσο και της Ανατολής. Τώρα, 

σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, προβαλλόταν το πυρηνικό οπλοστάσιο της 

πάλαι ποτέ υπερδύναμης, η γεωγραφική της υπεροχή και η εμπειρία του 

παρελθόντος. Η έμφαση σε αυτούς τους παράγοντες δημιούργησε αισιοδοξία 

αναφορικά με τις ρωσικές δυνατότητες στο διεθνές περιβάλλον. Επιλέον, η ανάδειξη 

της Ρωσίας ως Ευρασιατική δύναμη καταδείκνυε την πρόθεση της χώρας να 

αναπτύξει τις σχέσεις της με μη δυτικές χώρες πιο αποφασιστικά. 

Η έλευση του Putin στην εξουσία σηματοδότησε την τρίτη, κατά τον Thorun, 

περίοδο που η Ρωσία διαφοροποίησε την ταυτότητά της σημαντικά. Κατά την πρώτη 

του προεδρική θητεία ο Putin έδωσε έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη, διότι 

πίστευε ότι η δύναμη της Ρωσίας θα έπρεπε να πηγάζει από την οικονομική της 

αυτοτέλεια, η οποία με τη σειρά της θα ενίσχυε το status της χώρας διεθνώς. 

Επιπρόσθετα, στο δόγμα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής του 2000, η Ρωσία 

ορίζεται ως μια μεγάλη δύναμη που θα έχει ενεργή και πολυδιάστατη διεθνή 

στρατηγική. Όταν μάλιστα το 2001 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, 

που στόχος του ήταν να ενισχύσει το ρόλο της Ρωσίας στους τομείς της οικονομίας 

και της ασφάλειας, έγινε αντιληπτή από όλους η προσπάθεια δημιουργίας μιας 

«γέφυρας» στην Ευρασία (Shakleina 2002).   

Σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, 

η Ρωσία δείχνει να έχει διαμορφώσει μια εθνική ταυτότητα· προτεραιότητα είναι η 

αποκατάσταση και η παγίωση της θέσης της ως μεγάλη δύναμη στη διεθνή πολιτική 

σκηνή. Αυτή όμως η στάση αντιμετωπίστηκε ιδιαίτερα επικριτικά κυρίως από τις ΗΠΑ 
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που υπόσχονταν να πετάξουν τη Ρωσία έξω από τη G823 (κάτι που έγινε το 2014 

μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία), ενώ δεν έγινε δεκτή στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου (ΠΟΕ)24. Επιπλέον, η Δύση (ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση) προωθούσε 

τακτικές πολιτικής και οικονομικής επιρροής σε περιοχές ρωσικού ενδιαφέροντος (βλ. 

Καύκασο, Ουκρανία, Μολδαβία, Κεντρική Ασία).   

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν, το γεγονός ότι στη δεύτερη προεδρική θητεία 

του Putin (2004-2008), παρατηρήθηκε εκ νέου αλλαγή στη ρητορική της ρωσικής 

ηγεσίας. Παρόλο που το ζήτημα «Δύση ή Ευρασία» συνέχιζε να μην περιλαμβάνεται 

στις ομιλίες των Ρώσων πολιτικών, έμφαση δόθηκε στη «μοναδικότητα» της Ρωσίας. 

Το 2007, ο Putin ισχυρίστηκε ότι μια αντιγραφή των δυτικών μοντέλων θα είχε ως 

αποτέλεσμα την απώλεια της εθνικής ταυτότητας. 

Αναφορικά με το ρόλο της Ρωσίας διεθνώς, γινόταν πλέον λόγος για το ότι ο 

λόγος που η Ρωσία αποτελεί Μεγάλη Δύναμη είναι οι στρατιωτικές και οικονομικές 

της δυνατότητες. Έχοντας καταγραφεί βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της 

χώρας, παρατηρείται μια αισιοδοξία τόσο για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, 

όσο και για το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η χώρα διεθνώς. Επιπρόσθετα, για 

τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, ο Putin ξεκίνησε να μιλά για το πυρηνικό 

οπλοστάσιο της Ρωσίας μετά το 2004.  

Οι δύο αυτοί παράγοντες, οικονομία και στρατιωτική δύναμη, έδωσε στη 

ρωσική διπλωματία τη δυνατότητα να γίνει πιο ανεξάρτητη και να αναζητεί πια 

ευκαιρίες να παίξει αποφασιστικό ρόλο στις εξελίξεις παγκοσμίως. Η νέα δυναμική της 

Ρωσίας αποτυπώνεται από το γεγονός ότι, ενώ την περίοδο 2000-2004, η 

συνεργασία με τη Δύση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για τη βελτίωση της θέσης της 

                                            
23

 Η λεγόμενη Ομάδα των Οκτώ ή G8 είναι μια "άτυπη" ομάδα 8 χωρών που θεωρητικά 
χαρακτηρίζονται ως οι περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, και όχι οι 
πλουσιότερες. Οι χώρες αυτές ήταν: οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η 
Ρωσία και η Ιαπωνία. Το 2014 ωστόσο η Ρωσία διαφώνησε με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Γερμανία και αποχώρησε από την ομάδα δημιουργώντας έτσι τους G7. Η Κίνα το 2014 αρνήθηκε την 
συμμετοχή της στην ομάδα μετά από διαφωνία με τις ΗΠΑ και την Γερμανία αφού είχε καταδικάσει τις 
κυρώσεις ΗΠΑ και Ε.Ε. προς τη Ρωσία.  
24

 Το 2012, ύστερα από 18 έτη διαπραγματεύσεων η Ρωσία προσχώρησε στον ΠΟΕ ως το 156ο μέλος 
του. 
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Ρωσίας, την περίοδο 2004-2008 η συνεργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός 

πίεσης προς τις δυτικές χώρες να πετύχει τους στόχους της (Thorun 2009). 

Πέραν των ανωτέρω, το 2005, ο Putin εξέφρασε την άποψη ότι η Ρωσία ήταν, 

είναι και θα είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, που διακατέχεται από τα ίδια ιδανικά 

ελευθερίας και δημοκρατίας με τα ευρωπαϊκά κράτη, όμως αυτό το πράττει με τους 

δικούς της ρυθμούς δεδομένων των ιδιαίτερων σχέσεών της με μη ευρωπαϊκά κράτη.  

Για μερικούς αναλυτές, αυτή η έννοια αποτελεί τον ευρω-ανατολικό πολιτισμό, που οι 

κύριοι πυλώνες του είναι: πρώτον, τα κράτη της Ευρωανατολής, όπως η Ρωσία, το 

Καζακστάν και η Ουκρανία, μοιράζονται κοινές ευρωπαϊκές αξίες αγοράς και μια 

αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη. Δεύτερον, εξαιτίας του εγχώριου οικονομικού και 

κοινωνικού εκσυγχρονισμού, έχουν ανάγκη την πολιτική σταθερότητα. Τέλος, τα 

κράτη της ευρωανατολής πρέπει να περιφρουρούν τη διασφάλισης της εθνικής τους 

κυριαρχίας από εξωτερικούς επιβολείς που πιθανόν να θελήσουν να εκμεταλλευτούν 

τους πόρους των περιοχών αυτών (A. P. Tsygankov 2007). 

ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Το να καθορίσει και να κατανοήσει μια χώρα τα συμφέροντά της, είναι το 

πρώτο βήμα προς τη διαμόρφωση της εξωτερικής της πολιτικής. Τα εθνικά αυτά 

συμφέροντα, μαζί με τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το 

διεθνές περιβάλλον, συνθέτουν όλο το πλαίσιο στο οποίο οι πολιτικοί ηγέτες ασκούν 

την εξωτερική τους πολιτική. Επιπρόσθετα, η στρατηγική, ο τρόπος δηλαδή που θα 

επιλεχθεί να αναπτύξει μία χώρα την πολιτική σε διεθνές επίπεδο, είναι εξίσου 

σημαντική. Κι αυτό γιατί μια λανθασμένη στρατηγική για την προώθηση των εθνικών 

συμφερόντων, μπορεί να μην επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ακόμη και αν οι 

συνθήκες είναι κατάλληλες. 

Στα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία έχασε το 

ένα έκτο της επικράτειάς της, η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 50% και η 

εσωτερική διακυβέρνηση δυσκόλεψε καθώς αναδείχθηκαν ισχυροί οικονομικοί 

παράγοντες που ήθελαν να διαδραματίσουν πολιτικό ρόλο. Ο Andrei Kozyrev, ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας την περίοδο 1991-1996, πίστευε ότι ο καλύτερος 
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τρόπος να αντιμετωπίσει η χώρα του τα προβλήματα είναι μέσω της σύμπλευσης με 

τη Δύση. Υποστήριζε ότι οι δυτικές χώρες αποτελούν συμμάχους στην προσπάθεια 

της Ρωσίας να ξαναβρεί τη χαμένη της αίγλη. Αυτή η στάση του προκάλεσε την 

αντίδραση των εθνικιστών και κομμουνιστών, στους οποίους απαντούσε ότι 

«δημοκρατία στο εσωτερικό της χώρας και εθνικισμός στο εξωτερικό δεν είναι 

συμβατές πολιτικές» (Thorun 2009).  

Η στρατηγική που επιδιώχθηκε την περίοδο 1992-1994 φαντάζει μάλλον 

συνετή καθώς αποτελεί τη μοναδική πιθανότητα η Ρωσία να κερδίσει πρόσβαση σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, να έχει οικονομική βοήθεια και να λάβει τεχνική υποστήριξη. Η 

πεποίθηση που υπήρχε ήταν δικαιολογημένη από το γεγονός ότι, στην αυγή της 

μετασοβιετικής περιόδου, κυριάρχησαν φιλελεύθερες ιδέες, οι οποίες σε αντίθεση με 

τις επιταγές της Ρεαλιστικής σκέψης, θεωρούσαν ότι κινητήριος δύναμη είναι τα κοινά 

συμφέροντα και αξίες. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και το επιχείρημα ότι πιθανή 

επικράτηση αναθεωρητικών δυνάμεων στη Ρωσία, πιθανόν να οδηγούσε σε 

επιστροφή στο παρελθόν. 

Κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90, η στρατηγική της Ρωσίας 

περιελάμβανε πιο δραστήρια εξωτερική πολιτική. Το τρίπτυχο του Primakov25 ήταν 

εσωτερική αναδιοργάνωση, πρωτοβουλίες στο εξωτερικό και ανάπτυξη της 

οικονομίας. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η Ρωσία πλέον 

προβαλλόταν ως μια ευρασιατική μεγάλη δύναμη, που επιζητούσε την εξωτερική 

εξισορρόπηση και είχε λόγο για ό,τι συνέβαινε στις περιοχές συμφερόντων της.  Η 

στρατηγική αυτή της Ρωσίας για πιο κατηγορηματική στάση αποδείχθηκε στη 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς πρώην χώρες του Συμφώνου Βαρσοβίας26 που τελέστηκε 

το 1999, αλλά και στη διαφοροποίησή της από άλλες δυτικές χώρες στην περίπτωση 

του Κοσόβου. Αυτή η στάση της Ρωσίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ταυτίζεται 

με το πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων που έχει πλέον επικρατήσει, από «φιλελεύθερο» 

σε «γεωπολιτικό» (Thorun 2009). 

                                            
25

 Πρώην διευθυντής των υπηρεσιών πληροφοριών εξωτερικού (SVR) από το 1991 έως το 1996. 
Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από τον Ιανουάριο του 1996 πριν αναλάβει τον πρωθυπουργικό 
θώκο για μερικούς μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Μάιο του 1999. 
26

 Οι χώρες που εντάχθηκαν στην Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία το 1999 ήταν η Πολωνία, η Ουγγαρία και 
η Τσεχία. Τη δεκαετία του ’20 η διεύρυνση του ΝΑΤΟ ανατολικότερα συνεχίσθηκε. 
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Σύμφωνα με το Ρώσο αναλυτή Tsygankov, οι στρατηγικές τόσο του Kozyrev 

όσο και του Primakov δεν πέτυχαν αυτά που υπόσχονταν. Κι αυτό γιατί ο μεν πρώτος 

δεν έθεσε ξεκάθαρους στόχους, ενώ ο δεύτερος, παρόλο που το έκανε, δεν 

χρησιμοποίησε τους κατάλληλους πόρους για να το κάνει. Αποτέλεσμα της 

στρατηγικής Primakov ήταν  η οικονομική αποδυνάμωση από τις επιλογές του, 

πολιτική που το Κρεμλίνο σύντομα θα αποκήρυττε για την υιοθέτηση λιγότερο 

κοστοβόρων στρατηγικών για την ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων 

(Tsygankov 2011).  

Με την έλευση του Putin η ρωσική πολιτική ελίτ είχε διαμορφώσει την υψηλή 

στρατηγική της σε δύο κύριους άξονες· τη διατήρηση του status μιας παγκόσμιας 

δύναμης και την κυριαρχία στις ζώνες ζωτικού ενδιαφέροντος. Ως αποτέλεσμα, στην 

πρώτη θητεία του Putin (2000-2004), η ρωσική στρατηγική στηρίχθηκε σε τέσσερις 

διαστάσεις. Πρώτον, στη διαφοροποίηση των σχέσεων με έτερα κράτη. Με δεδομένο 

τους τριγμούς στις σχέσεις με τη Δύση μετά τα γεγονότα που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

(διεύρυνση ΝΑΤΟ, Κόσοβο), η Ρωσία άνοιξε τον πολιτικό διάλογο με κράτη Ασίας, 

Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, χωρίς όμως να έρχεται σε ανοικτή ρήξη με τις ΗΠΑ 

και την ΕΕ. Δεύτερον, προωθήθηκε η συνεργατική πολιτική με τη Δύση σε θέματα 

αντιμετώπισης της τρομοκρατίας μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς 

σε πολλά πρώην Σοβιετικά εδάφη υφίσταντο τρομοκρατικές οργανώσεις.  

Η τρίτη διάσταση της ρωσικής στρατηγικής είχε να κάνει με την έμφαση στην 

οικονομία της χώρας, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση ζωνών επιρροής σε περιοχές 

πέριξ της Ρωσίας. Ουσιαστικά, παρατηρείται μια αλλαγή στην πλεύση της ρωσικής 

πολιτικής από τη γεωπολιτική σκέψη στη γεωοικονομική (Thorun 2009). Τέλος, 

προβλήθηκε η αίγλη του παρελθόντος με την επαναφορά των εθνικών συμβόλων της 

τσαρικής και κομμουνιστικής εποχής. Συγκεκριμένα, ως σύμβολο της Δούμας 

καθορίσθηκε ο δικέφαλος αετός, εθνικός ύμνος της Ρωσίας επανήλθε ο αντίστοιχος 
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της Σοβιετικής Ένωσης27, ενώ μεγάλες εθνικές παρελάσεις έλαβαν χώρα για πρώτη 

φορά μετά το 1990 (Stent 2008).  

  Αξίζει να τονίσουμε τη συνέχεια της ρωσικής πολιτικής, τουλάχιστον ως προς 

τους βασικούς άξονες· το 2000 στο Δόγμα Εξωτερικής Πολιτικής έγινε λόγος-

προειδοποίηση για επερχόμενο μονοπολικό σύστημα κάτω από την ηγεμονία των 

ΗΠΑ. Ομοίως, στην έκθεση του ρωσικού ΥΠΕΞ του 2007 ανακοινώνεται η 

προσπάθεια της Ρωσίας για ένα πολυπολικό σύστημα βασισμένο σε μια ισομερή 

κατανομή πόρων για οικονομική ανάπτυξη και επιρροή διεθνώς. Επιπρόσθετα, όπως 

τονίσθηκε και νωρίτερα, δεν υπάρχει αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ καθώς κινείται στα 

επίπεδα της συνεργατικής πολιτικής και πολύπλευρης διπλωματίας. Στο ίδιο μήκος 

κύματος, το Στρατιωτικό Δόγμα του 2010 αναγνωρίζει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως ένα 

«εξωτερικό κίνδυνο», αλλά όχι ως μια «απειλή». Αναλυτές ερμήνευσαν τους 

χαρακτηρισμούς αυτούς, όχι ως φόβο της Ρωσίας έναντι πιθανής επίθεσης από το 

ΝΑΤΟ, αλλά ως μειονέκτημα τη μη συμμετοχή σε ένα ΝΑΤΟ-κεντρικό σύστημα της 

ευρωπαϊκής ασφάλειας (A. Tsygankov 2011). 

Στη δεύτερη (2004-2008) θητεία του Putin, η Ρωσία υιοθέτησε μια πιο 

κατηγορηματική στρατηγική, αλλά σε καμία περίπτωση συγκρουσιακή. Παρατηρήθηκε 

μια οπισθοχώρηση στις μεταρρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, 

με αποτέλεσμα την εκ νέου άνθιση της διαφθοράς καθώς και την επαναφορά στις 

εθνικοποιήσεις. Αυτή η αλλαγή προήλθε από τις επεκτατικές πολιτικές των ΗΠΑ στη 

Ασία και Μέση Ανατολή (βλ. Αφγανιστάν και Ιράκ, αντίστοιχα), αλλά και η εμφάνιση 

των «χρωματιστών επαναστάσεων» σε περιοχές πλησίον της Ρωσίας.  

Ωστόσο, από το 2008 και εντεύθεν, παρατηρείται μια αλλαγή στη Ρωσική 

εξωτερική πολιτική, αρχικά με την ανάληψη της Προεδρίας από τον Medvedev, και 

ακολούθως το 2012 με την τρίτη θητεία του Putin. Η Ρωσία ενισχυμένη έχοντας 

αντιμετωπίσει επιτυχώς τα οικονομικά προβλήματα του πρόσφατου παρελθόντος, 

αλλά και ενισχυμένη από το ρόλο που διαδραματίζει διεθνώς σε διεθνείς 

οργανισμούς, δείχνει πιο επιθετικό πρόσωπο. Η πρόσκληση στη Γεωργία για ένταξη 

                                            
27

 Ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας είναι ο ίδιος με της πρώην Σοβιεικής Ένωσης, αλλά με 
παραλλαγμένους τους στίχους. 
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στο ΝΑΤΟ28 και η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου από τη Δύση το 2008, 

ερμηνεύτηκαν απειλητικά για τα ρωσικά συμφέροντα. Ιδιαίτερα, για τη Γεωργία που 

βρίσκεται στο «μαλακό υπογάστριο» της Ρωσίας χρησιμοποιήθηκαν στρατιωτικά 

μέσα (σκληρή ισχύς), ενώ για την περίπτωση του Κοσόβου, η Ρωσία περιορίστηκε σε 

προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης29 επιδεικνύοντας ήπια ισχύ. Η χρήση 

σκληρής ισχύος κορυφώθηκε το 2014 στην προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική 

Κοινοπολιτεία και στην αντιπαράθεση με την Ουκρανία. 

Ποια ήταν όμως τα εργαλεία στα οποία στηρίχθηκε διαχρονικά η ρωσική 

στρατηγική; Σύμφωνα με τον Tsygankov (2011) ένα «όπλο» που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν η ενεργειακή στρατηγική. Εκτός από τις πυρηνικές της δυνατότητες, η Ρωσία 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού 

αερίου παγκοσμίως. Η άνοδος των τιμών των αγαθών αυτών τα προηγούμενα χρόνια 

έδωσαν στη Ρωσία την απαιτούμενη ώθηση να αντεπεξέλθει των οικονομικών 

δυσκολιών του 1998 και να αποτελέσει σημαντικό πόλο διαμόρφωσης συνθηκών 

μεταξύ των χωρών της Ασίας και του εγγύς μουσουλμανικού χώρου. 

Άλλος παράγων που εκμεταλλεύτηκε η Ρωσία ήταν η στρατιωτική της ισχύς. 

Εκτός του πυρηνικού της οπλοστασίου, η μη εμπλοκή της σε πολεμικές συγκρούσεις 

της έδωσε την αναγκαία ευελιξία για ανάπτυξη. Η απειλή της τρομοκρατίας και της 

πολιτικής αστάθειας σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου και της Μέσης 

Ανατολής θεωρείτο σοβαρή, αλλά διαχειρίσιμη χωρίς την εμπλοκή σημαντικών 

δυνάμεων. Επιπρόσθετα, η οικονομική ευημερία μπορούσε να συμβάλλει στον 

απαραίτητο εκσυγχρονισμό των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων (Karagiannis 

2014). 

Τρίτον, η Ρωσία παραδοσιακά δίνει έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις με έτερες 

χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ευρασία.  Οι 

σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκεται να είναι σε υψηλό επίπεδο λόγω της 

                                            
28

 Η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008 έλαβε χώρα το διάστημα μεταξύ 2 - 4 Απριλίου στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν η πρόοδος των συμμαχικών επιχειρήσεων 
στο Αφγανιστάν και το Κόσοβο, η περαιτέρω διεύρυνση της Συμμαχίας και οι σχέσεις ΝΑΤΟ – Ρωσίας. 
29

 Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι στη Διακήρυξη Ανεξαρτησίας δεν υπήρχε παραβίαση των κανόνων 
του Διεθνούς Δικαίου. 
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συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα. Επιπρόσθετα, η Ρωσία επενδύει και σε άλλους 

οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, που προσπαθεί να 

φέρει κοντά τους οικονομικούς κολοσσούς της Ασίας, ενώ δεν παραλείπει να διατηρεί 

εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις με σημαντικά κράτη στην περιοχή όπως Γερμανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Κίνα, Ιράν και, προσφάτως, την Τουρκία. 

Τέταρτον, την τεχνολογική εξειδίκευση που κατέχει από την εποχή της 

Σοβιετικής Ένωσης. Αν και τα παλαιότερα χρόνια, η τεχνογνωσία περιοριζόταν στους 

τομείς της ενέργειας και των στρατιωτικών εφαρμογών, πλέον έχει εξαπλωθεί και σε 

άλλους επιστημονικούς τομείς. Η ύπαρξη επιστημόνων υψηλού επιπέδου αποτελεί 

την καλύτερη επένδυση για ένα λαμπρό μέλλον σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Τέλος, κανείς δεν πρέπει να λησμονεί το πολιτισμικό και ιστορικό 

κεφάλαιο της Ρωσίας το οποίο για αιώνες έχει δώσει το στίγμα του. Ιδιαίτερα τα κράτη 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Κεντρικής Ασίας έχουν πολιτισμικές σχέσεις 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, στοιχείο που τους δίνει μια διαφορετική δυναμική 

στις μεταξύ τους σχέσεις. 

ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έφερε στο προσκήνιο κοινωνικές και εθνικές 

αντιθέσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν πιο έντονα στην περιοχή του Καυκάσου. Οι τάσεις 

σεπαρατισμού και οι εθνικιστικές φωνές που ακούγονταν ανησύχησαν τη Ρωσία, που 

φοβόταν το χειρότερο σενάριο αυτές να διαχυθούν στο ρωσικό χώρο. Οι 

σημαντικότερες περιπτώσεις περιελάμβαναν τη διένεξη μεταξύ Αρμενίας και 

Αζερμπαϊτζάν για την ορεινή περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, τις διαμάχες στην 

Αμπχαζία και Νότια Οσετία, καθώς και ζητήματα πολιτικής αστάθειας που γρήγορα 

άρχισαν να απασχολούν τη ρωσική πολιτική σκηνή. 

Όλες οι αναφορές από πλευράς Ρωσίας υπογράμμιζαν την απειλή των 

διαμαχών στη γειτονιά της και την ανάγκη για έλεγχό τους. Το Κρεμλίνο έβλεπε τον 

Καύκασο όχι μόνο ως μια περιοχή γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως ως ένα 

σύμπλεγμα ασφαλείας, δηλαδή ως μια περιοχή αλληλεξάρτησης σε θέματα 

ασφάλειας (Buzan and Weaver 2003). Για το λόγο αυτό, η Ρωσία θεωρούσε ότι η 
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μεγαλύτερη απειλή προερχόταν από το Νότο, με την πιθανότητα ενός spill-over effect 

από τις δύο αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας να δύνανται να ενεργοποιήσουν 

προβλήματα στο Βόρειο Καύκασο, αλλά και μια ενεργή τουρκική εμπλοκή υπέρ του 

Αζερμπαϊτζάν αρκετά πιθανή. 

Η Ρωσική πολιτική στον Καύκασο δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τη γενική 

της στρατηγική· επιδίωξη για πρωταγωνιστικό ρόλο, μεγιστοποίηση επιπέδου 

ασφαλείας, επίτευξη μονοπωλίου στη μεταφορά φυσικού αερίου, υποστήριξη της 

ενεργειακής πολιτικής από γειτονικά κράτη κ.α. Η ιδιαιτερότητα στις ρωσικές επιλογές 

έχουν να κάνουν με την αποφασιστικότητα που δείχνει το Κρεμλίνο για χρήση 

σκληρής ισχύος. Οι λόγοι που προβαίνει σε αυτό εκτιμάται ότι είναι: 

 Ο Καύκασος γειτνιάζει με τη Ρωσία και αποτελεί την περιοχή που δυνητικά 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, αν αυτά δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα. 

 Ιστορικά, αλλά και στην παρούσα εποχή, η Ρωσία φαντάζει η μοναδική 

μεγάλη δύναμη που διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην περιοχή. Στην περίπτωση 

που δεν προβαίνει σε δυναμικές ενέργειες, οι πιθανότητες να εμπλακεί άλλος δρων 

αυξάνονται. 

 Επίδειξη σκληρής ισχύος δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Ιδίως στην 

περίπτωση της Γεωργίας (2008), αυτός ήταν ένας τρόπος να σταματήσει την 

ενταξιακή της διαδικασία στο ΝΑΤΟ, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο της 

Δύσης στο κατώφλι της Ρωσίας. 

Για να γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένο, οι ρωσικές επιδιώξεις στον Καύκασο 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: συνεχής στρατιωτική και πολιτική παρουσία στην 

περιοχή, αποφυγή της παρουσίας του ΝΑΤΟ και της εμπλοκής δυτικών δυνάμεων 

γενικότερα, τη διατάραξη της περιφερειακής συνεργασίας και της χρήσης των 

παραλίων της Αμπχαζίας στη Μαύρη Θάλασσα (Abushov 2009).  

Η εμπλοκή της Ρωσίας στον Καύκασο, πολιτικά ή στρατιωτικά, επιδιώκεται 

συστηματικά από το 1991 και μετά, ανακηρύσσοντας συμμαχίες και στρατιωτικές 

συνεργασίες. Το ρωσικό ενδιαφέρον για το Νότιο Καύκασο έχει διαστάσεις 
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εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Για το πρώτο σκέλος, υπάρχει η άποψη ότι ο 

Νότιος Καύκασος επηρεάζει το Βόρειο σε θέματα ασφαλείας και γι’ αυτό το λόγο η 

Ρωσία δεν πρόκειται να ανεχτεί ποτέ αστάθεια στην περιοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι ενδεχόμενη εισβολή της Γεωργίας στην Αμπχαζία ή στη Ν. Οσετία θα προσέλκυε 

εθελοντές μαχητές από το Βόρειο Καύκασο (όπως καταγράφηκε το 2008), μη 

αποκλείοντας φαινόμενο spill-over  και εκεί.  

Παρόλα αυτά, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα κατά το 

δοκούν. Η Ρωσία ως η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή του Καυκάσου έχει 

συγκεκριμένα μέσα τόσο να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, όσο και να διαχειρισθεί 

τα προβλήματα ασφαλείας. Με τα μέσα λοιπόν που διαθέτει η Ρωσία, αν όντως ήθελε 

όπως διατείνεται, θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις στις δύο αποσχισθείσες 

περιοχές προς την ομαλότητα. Αντί αυτού, στις εκλογές του 2004 απέφυγε να 

υποστηρίξει τον ανεξάρτητο υποψήφιο που ήταν υπέρ μιας κοινά αποδεκτής λύσης 

με τη Γεωργία30, με αποτέλεσμα η κρίση να παραμείνει.   

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η Ρωσία επιλέγει την 

τακτική της «ελεγχόμενης αστάθειας» παρά μιας μακροχρόνιας σταθερότητας. Με 

δεδομένο ότι οι αποσχισθείσες περιοχές δεν είναι διατιθεμένες να ενοποιηθούν με τη 

Γεωργία, οποιαδήποτε στρατιωτική ισορροπία μεταξύ Αμπχαζίας/ Ν.Οσετίας και 

Γεωργίας από τη μια και Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν από την άλλη, συμβάλλουν προς 

μία κατεύθυνση, όχι βέβαια της επίλυσης της κρίσης, αλλά σε μία μη περαιτέρω 

κλιμάκωση της αποσταθεροποίησης. Με το στρατιωτικό εξοπλισμό, λοιπόν, με το 

οποίο η Ρωσία ενισχύει κάθε φορά την αδύνατη πλευρά, αλλά και την ανάλογη 

πολιτική ρητορική της, επιτυγχάνει την εξισορρόπηση ισχύος στην περιοχή μεταξύ 

των αντιμαχόμενων πλευρών, κάτι που της προσδίδει το ρόλο του ρυθμιστή 

(Abushov 2009).  

Ο στόχος της Ρωσίας να κρατήσει εκτός του Καυκάσου το ΝΑΤΟ και τη Δύση 

σχετίζεται με τον αυτοπροσδιορισμό της ως μεγάλη δύναμη. Γνωρίζοντας ότι η 

                                            
30

 Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2004, η Ρωσία υποστήριξε τον Raul Khadjimba και όχι τον Sergei 
Bagapsh που εξέφραζε ανεξάρτητη προς το Κρεμλίνο συνιστώσα. Μετά τη νίκη του Bagapsh, η Ρωσία 
απαίτησε την είσοδο του Khadjimba στην Κυβέρνηση, μη διστάζοντας να προβεί σε κλείσιμο συνόρων 
με την Αμπχαζία και σε αναστολή σιδηροδρομικής και οδικής κυκλοφορίας.  
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περιοχή είναι ιδιαίτερης σημασίας για αυτήν, θεωρεί ότι οι χώρες του Νότιου 

Καυκάσου θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με αυτήν της Ρωσίας 

αναφορικά με τις σχέσεις τους με τη Δύση. Συγκεκριμένα, η Ρωσία επιδιώκει μια 

ουδέτερη Γεωργία στο Νότο και γι’ αυτό εξαρχής είχε προσπαθήσει να την πείσει να 

εγκαταλείψει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το 2004 στις 

συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, η Ρωσία ζήτησε εγγυήσεις ότι μετά την 

αποχώρηση των Ρωσικών στρατευμάτων από τη Γεωργία δεν θα ακολουθήσει 

παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων τρίτων χωρών (Corso 2007). 

Τελικά, τί έχει καταφέρει η Ρωσία με την πολιτική που ακολουθεί στον 

Καύκασο; Με εξαίρεση την Αρμενία, που θεωρείται πιστή στις πολιτικές του 

Κρεμλίνου, οι σχέσεις με Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν δεν είναι και οι καλύτερες, παρά 

τις διπλωματικές σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Σίγουρα η Ρωσία έχει καταφέρει να 

αποφύγει την ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει αν δεν 

λυθούν τα ζητήματα Αμπχαζίας- Ν. Οσετίας. Όμως, η προθυμία της Γεωργίας να γίνει 

μέλος του ΝΑΤΟ είναι μεγάλη· είναι από τις λίγες χώρες που πληροί το κριτήριο του 

2%31, ενώ είναι και το κράτος μη-μέλος με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αποστολές 

του ΝΑΤΟ (Αφγανιστάν και Κόσοβο).  

Ο λόγος που οδηγεί τη Γεωργία στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ δίνεται από το 

Θουκυδίδη και λέγεται «φόβος». Με άλλα λόγια, η Γεωργία φοβάται την ηγεμονική 

στάση της Ρωσίας και, για εξισορρόπηση ισχύος, αναζητά βοήθεια στη Δύση. Πώς θα 

μπορούσε η Ρωσία να πείσει τη Γεωργία για μια καλύτερη σχέση; Η περίπτωση της 

Αμπχαζίας θεωρείται μη συζητήσιμη, καθώς τόσο η κοινωνία όσο και ο πoλιτικός 

κόσμος φαίνεται αρνητικός σε οποιαδήποτε συζήτηση για επανένωση με τη Γεωργία. 

Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά με τη Νότια Οσετία, όπου η τοπική κοινωνία δεν 

είναι δογματική. Παρά την εξάρτησή της από τη Ρωσία, διατηρεί διαύλους 

επικοινωνίας με την Τιφλίδα, κάτι που σημαίνει ότι, με τις κατάλληλες ρωσικές πιέσεις, 

θα μπορούσε να επανενωθεί με τη Γεωργία, με αντάλλαγμα την απόσυρση της 

τελευταίας από την ενταξιακή διαδικασία στο ΝΑΤΟ.  

                                            
31

 Όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένα να δαπανούν για την άμυνά τους τουλάχιστον το 
2% του ΑΕΠ τους.  
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Αναφορικά με το Αζερμπαϊτζάν, οι επιλογές της Ρωσίας είναι πιο 

περιορισμένες. Σίγουρα η ενεργειακή της στρατηγική, η οποία θα αναλυθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο, επιτάσσει μεγαλύτερη εμπλοκή σε μια χώρα με μεγάλα 

αποθέματα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου 

που συνδέουν την Κασπία με τη Μεσόγειο περνούν από το έδαφος της Γεωργίας και 

του Αζερμπαϊτζάν και όχι από αυτό της Αρμενίας, χώρας που ήδη πρόσκειται στο 

ρωσικό άρμα. Αυτοί οι αγωγοί αφαιρούν από τη Ρωσία το μονοπώλιο μεταφοράς των 

ενεργειακών πόρων, στοιχείο που θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα εάν από εκεί 

περνούν και τα αποθέματα του Καζακστάν και του Τουρκμενιστάν (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4. Αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Μπακού (πηγή: 
azer.com) 

Πιθανή εύνοια υπέρ των Αζέρων (και κατά της Αρμενίας) θα αλλάξει την 

ισορροπία ισχύος στην περιοχή και πιθανόν να προκαλέσει και το ενδιαφέρον και 

άλλων δρώντων (π.χ. Τουρκίας ή Ιράν). Προς το παρόν, η παρούσα επιλογή της 

«ελεγχόμενης αστάθειας» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δείχνει να εξυπηρετεί απόλυτα τα 

συμφέροντα των Ρώσων. 

Συμπερασματικά, ενώ κατά τη σοβιετική περίοδο ο Καύκασος δεν είχε ιδιαίτερη 

σημασία, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης άλλαξε τα δεδομένα. Πλέον, η 

περιοχή του Καυκάσου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εξωτερική πολιτική της 
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Ρωσίας. Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Putin καταγράφεται μια 

προσπάθεια για ανάκτηση του κύρους της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο, καθώς και 

κυριαρχία στις ζώνες ζωτικού ενδιαφέροντος. Η οικονομική ισχυροποίηση της χώρας 

την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας, μαζί με διεθνή γεγονότα τα οποία θεωρήθηκαν 

απειλητικά για την ασφάλεια της Ρωσίας (διεθνής αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 

Κοσσυφοπεδίου, διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς κ.α), αλλά και την ισχυρή 

προσωπικότητα του Putin, ώθησαν τη Ρωσία να αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα 

και να συγκρούεται διπλωματικά με τη Δύση. 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 



37 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

Έχει ήδη επισημανθεί ότι η περιοχή του Καυκάσου αποτελεί το μαλακό 

υπογάστριο της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι για την τελευταία έχει πολύ μεγάλη 

σημασία να έχει υπό τον έλεγχό της τις χώρες που βρίσκονται στην περιοχή και να 

έχει την ικανότητα να συντονίζει τις εξελίξεις. Το παρόν κεφάλαιο θα αναλύσει τις 

διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας με τις τρεις χώρες του Καυκάσου, τη Γεωργία, την 

Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο και τις 

στρατιωτικές, διπλωματικές και οικονομικές τους σχέσεις. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ο πληθυσμός της Γεωργίας ανέρχεται σε 3.7 εκατομμύρια κατοίκους οι οποίοι, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περίπου 90%), είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

Γεωγραφικά, η Γεωργία χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές περιοχές, την Κολχίδα στα 

δυτικά και την Ιβηρία στα ανατολικά. Εθνοτικά, σύμφωνα με καταγραφή του 2002, 

αποτελείται από Γεωργιανούς (83.8%), Αζέρους (6.5%), Αρμένιους (5.7%) και 

Ρώσους (1.5%) (Government of Georgia 2017).    

Γενικά, η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου ήταν συχνά πεδίο μαχών ή ουδέτερη 

ζώνη μεταξύ των ανταγωνιστών Βυζαντινών και Περσών, με εναλλαγή του ελέγχου 

της εξουσίας αρκετές φορές μεταξύ τους. Τον 11ο αιώνα, μετά τη μάχη του 

Μαντζικέρτ (1071), οι Σελτζούκοι επεκτάθηκαν πέραν της Μικράς Ασίας, στην Αρμενία 

και στη Γεωργία, λεηλατώντας και καταστρέφοντας. Tον επόμενο αιώνα ο Δαβίδ Δ΄32 

ο Χτίστης (1089-1125) δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη Γεωργιανή χρυσή εποχή 

καθώς απώθησε τους Σελτζούκους Τούρκους από τη χώρα και επέκτεινε την 

πολιτιστική της επιρροή νότια στην Αρμενία και ανατολικά μέχρι την Κασπία θάλασσα.  

Κατά τον 12ο και 13ο αιώνα, κατά τη βασιλεία του Δαβίδ του Χτίστη και της 

εγγονής του, της βασίλισσας Ταμάρ, το Βασίλειο έφτασε στην ακμή του, περίοδος 

που αναφέρεται και ως «η χρυσή εποχή της Γεωργίας», επωφελούμενο από την 

εξασθένηση του Βυζαντίου και των Σελτζούκων. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης  

                                            
32

 Θεωρείται ο πιο δημοφιλής και επιτυχημένος Γεωργιανός ηγέτης στην ιστορία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AF%CE%B1_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
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απομόνωσε τη Γεωργία από τον χριστιανικό κόσμο, ενώ το μέχρι τότε ανεξάρτητο 

κράτος κατακλύστηκε από τους Οθωμανούς στις περιοχές της δυτικής Γεωργίας και 

από τους Πέρσες στις περιοχές της ανατολικής Γεωργίας. 

Οι αλλεπάλληλες εισβολές Οθωμανών και Περσών, αποδυνάμωσαν 

καταλυτικά το Βασίλειο της Γεωργίας και το 1724, με τη συνθήκη της 

Κωνσταντινουπόλεως, η χώρα διαμοιράσθηκε μεταξύ των δύο κατακτητών. Από τις 

αρχές του 19ου αιώνα, η Γεωργία προσαρτήθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, όπου και 

παρέμεινε έως το 1917. Μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου 1917, που οδήγησε 

στην ανατροπή της τσαρικής απολυταρχίας, άρχισαν να εξαπλώνονται οι ιδέες του 

διαφωτισμού και να εμφανίζονται σεπαρατιστικά εθνικιστικά κινήματα. Οι λαοί του 

νοτίου Καυκάσου, το Σεπτέμβριο του 1917 ίδρυσαν στην Τιφλίδα την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Υπερκαυκασίας (Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν), η οποία όμως 

λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1918, διαλύθηκε. 

Ακολούθησε μια διετής (1918-1920) Βρετανική στρατιωτική επέμβαση, που 

έθεσε τη χώρα υπό την προστασία της, όμως με την επικράτηση των Μπολσεβίκων, 

αφού απέσπασαν την Αζαρία από τους Οθωμανούς, ενέταξαν τη χώρα στην 

Σοβιετική Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Υπερκαυκασίας 

(Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic), μαζί με τις όμορες χώρες της 

Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθεστώς που διατηρήθηκε από το 1922 μέχρι το 

1936. Το 1936, με τη διάλυση της Ομοσπονδίας, ιδρύθηκε η Γεωργιανή Σοβιετική 

Σοσιαλιστική Δημοκρατία και παρέμεινε υπό τη σκέπη της ΕΣΣΔ έως την πτώση της. 

Τον Οκτώβριο του 1990, πριν ακόμα την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, στη Γεωργία 

διεξήχθησαν εκλογές στις οποίες θριάμβευσε ο Zviad Gamsakhurdia, ένας πολιτικός 

άνδρας που πίστευε σε μια ανεξάρτητη και ενωμένη χώρα χωρίς εθνοτικές 

συγκρούσεις. Το δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας και η εκλογή του 

Gamsakhurdia ως του πρώτου προέδρου, Μάρτιος και Μάιος 1991 αντίστοιχα, 

έδωσαν τέλος στη Σοβιετική εποχή της Γεωργίας. 

Όμως, η απόφασή του για επέμβαση στη Νότια Οσετία που διεκδίκησε 

απόσχιση, δυναμίτισε σεπαριστικά στοιχεία με αποτέλεσμα το ξέσπασμα ενός 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
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εμφυλίου που κράτησε από το τέλος του 1991 έως τα μέσα του 1992. Την κατάσταση 

φάνηκε να εκτονώνει η επικράτηση ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος (Ιανουάριος-

Μάρτιος 1992), η εξορία του Gamsakhurdia την ίδια περίοδο, αλλά κυρίως η έλευση 

του Eduard Shevardnadze, του Γεωργιανού τελευταίου Υπουργού Εξωτερικών της 

Σοβιετικής Ένωσης, με σκοπό να αναλάβει τα ηνία της χώρας εκείνη τη δύσκολη 

περίοδο. 

Το Νοέμβριο του 1995, ο Eduard Shevardnadze εξελέγη πρόεδρος της 

Γεωργίας ως επιστέγασμα των προσπαθειών του επί τρεισήμισι έτη για ισχυροποίηση 

των δημοκρατικών θεσμών. Εσωτερικά, επιδιώχθηκε ένα αστυνομούμενο κράτος, για 

περιορισμό της κοινωνικής αναρχίας που επικρατούσε, ενώ εξωτερικά ιδιαίτερη βάση 

δόθηκε στις καλές διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία. Ως απόδειξη, Γεωργία και Νότια 

Οσετία υπέγραψαν το 1996 μνημόνιο33 για την επίτευξη της ειρήνης και τον 

τερματισμό της διένεξης (UN-Security Counsil Report 2017).  

Στον οικονομικό τομέα δεν συνέβησαν σημαντικές αλλαγές παρά την κακή 

οικονομική κατάσταση της χώρας. Το σημαντικό για τη Γεωργία ήταν η εισροή 

δανείων από τη Δύση, αλλά και η εξασφάλιση της διέλευσης από τα εδάφη της του 

αγωγού πετρελαίου από την Κασπία, αντί της Ρωσίας του Βορείου Καυκάσου λόγω 

της έκρυθμης κατάστασης στη Τσετσενία. 

Στην αυγή της νέας χιλιετίας δύο γεγονότα άλλαξαν τη ροή των γεγονότων. Το 

ένα ήταν η σύσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το Νοέμβριο του 1999 (Κωνσταντινούπολη) όπου αποφασίστηκε η 

απόσυρση των Ρωσικών βάσεων από τη Γεωργία, σε μια προσπάθεια χάραξης μιας 

νέας στρατηγικής περιφερειακής ασφάλειας από την πλευρά της Δύσης. Το δεύτερο 

ήταν η εκλογή του Putin στην ηγεσία της Ρωσίας, που έδινε ιδιαίτερη σημασία στον 

έλεγχο της περιοχής και ένα νέο ρόλο στη χώρα του. Η παρατεταμένη διένεξη με τις 

αποσχισθείσες περιοχές, η οικονομική ανέχεια και η εμπλοκή της Δύσης, προκάλεσαν 

τη Ροζ Επανάσταση του 2003 και την απομάκρυνση του Eduard Shevardnadze. Ο 

νέος πρόεδρος Mikheil Saakashvili τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Δύσης, με τις 

                                            
33

 Μνημόνιο μέτρων για παροχή ασφάλειας και ενίσχυσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των 
αντίπαλων μερών. 
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προσπάθειες για ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, ενώ προέβη σε πολιτικές και 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Η περίοδος 2004-2013 χαρακτηρίστηκε από οικονομική 

ανάπτυξη, αλλά και κατηγορίες από τους πολιτικούς αντιπάλους του για 

απολυταρχική συμπεριφορά και νοθεία (Ραυτοπούλου 2014).  

Η Ρωσία είχε ανέκαθεν στρατιωτική παρουσία στη Γεωργία. Τη δεκαετία του 

’90, με αφορμή τις διενέξεις της Γεωργίας με τις αποσχισθείσες περιοχές της 

Αμπχαζίας και της Ν. Οσετίας, η Ρωσία ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις, για τη 

διασφάλιση της ειρήνης, ενέργεια που αρχικά κέρδισε τη σιωπηρή αποδοχή από τη 

διεθνή κοινότητα. Τα μέλη του ΝΑΤΟ αρνούνταν να επικυρώσουν την αναθεωρημένη 

Συνθήκη των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE) έως ότου η Ρωσία 

αποσύρει όλες τις βάσεις της από τη χώρα, κάτι που είχε συμφωνήσει το 1999. 

Τελικά, η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για το κλείσιμο τον βάσεων υπεγράφη το 

2005. Η τελευταία ρωσική στρατιωτική βάση έκλεισε το 2007 στο Batumi της 

αυτόνομης περιοχής της Αζαρίας, ενώ νωρίτερα το ίδιο έτος είχε προηγηθεί το 

κλείσιμο της βάσης Akhalkalaki
34

 στα νότια της Γεωργίας (Antidze 2007).  

Ωστόσο, οι στρατιωτικές βάσεις στην Αμπχαζία παρέμειναν, και μάλιστα 

ενισχύθηκαν με τα γεγονότα του 2008. Η ναυτική βάση Ochamchire, σημαντική βάση 

της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ, έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα στην ναυτική παρουσία της 

Ρωσίας στην ανατολική Μαύρη Θάλασσα και τον συνεπακόλουθο έλεγχο των 

χωρικών υδάτων της Γεωργίας. Επιπρόσθετα, η επαναλειτουργία της αεροπορικής 

βάσης στην Gudauta  ισχυροποίησε τις δυνατότητες της ρωσικής αεροπορίας, καθώς 

θεωρείται από τις πιο σημαντικές στρατηγικά αεροπορικές βάσεις στην Ευρασία35 

(Cohen 2009).   

Η Γεωργία ανέκαθεν καλλιεργούσε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία 

σχετιζόταν με τη χριστιανική θρησκεία, σε αντίθεση με το μουσουλμανικό περιβάλλον 

της περιοχής. Ωστόσο, η συγκροτημένη δυτική ρητορική της χώρας εκφράστηκε μετά 

                                            
34

 Το προσωπικό και το υλικό της βάσης αυτής ουσιαστικά μετεγκαταστάθηκαν στο Gyumri της 
Αρμενίας. 
35

 H αεροπορική βάση Gudauta διαθέτει αεροδιαδρόμους άνω των 4 km, που καταλήγουν σε τερματικό 
μόλις 100 μέτρων από τη θάλασσα. Το στοιχείο αυτό δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στα πολεμικά 
αεροσκάφη τα οποία δεν χρειάζεται να λάβουν μεγάλο ύψος παραμένοντας ανεντόπιστα.  
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τις αντιθέσεις με την ορθόδοξη Ρωσία και την Ροζ Επανάσταση (2003). Τα εθνικά 

συμφέροντα της Γεωργίας και η διαμόρφωση της εξωτερικής της πολιτικής είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με την εθνική ταυτότητα και την κοινωνία της χώρας. Ο 

προσανατολισμός υπέρ της Δύσης προήλθε από τις κοινωνικές ελίτ της Γεωργίας 

που προωθούσαν ότι η ιστορία, οι αξίες και η δημοκρατία τοποθετούν τη χώρα 

μακρυά από τη Μόσχα. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι η Τιφλίδα έχει απομακρυνθεί 

από τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας λόγω της ανάγκης της για δημοκρατία και 

εξευρωπαϊσμού (Kakachia and Minesashvili 2015). 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΑ 

Η Αρμενία είναι μια ηπειρωτική χώρα, η πιο μικρή του Καυκάσου, με 

πληθυσμό περίπου 3 εκατομμύρια. Το Βασίλειο της Αρμενίας ήταν το πρώτο κράτος 

που υιοθέτησε το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία στις αρχές του 4ου αιώνα. Η 

Αρμενία πέρασε διαδοχικά στην κατοχή του Βυζαντίου, των Σελτζούκων, των 

Μογγόλων, των Οθωμανών, ενώ από τις αρχές του 19ου αιώνα η Ανατολική Αρμενία 

καταλήφθηκε από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. 

Η διαρκής αντιπαλότητα με την Τουρκία, αλλά και η κοινή θρησκεία, 

αποτέλεσαν τις βάσεις για μια διαχρονικά σταθερή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και 

Αρμενίας, μια σχέση που επέζησε από τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την επακόλουθη 

ανεξαρτησία της Αρμενίας. Επιπρόσθετα, η Ρωσία αποτελεί το σημαντικότερο αρωγό 

στρατιωτικής βοήθειας της Αρμενίας στη διένεξη της τελευταίας με το Αζερμπαϊτζάν.  

Η Αρμενία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιδιώκουν ένταξη στο ΝΑΤΟ, 

αλλά αντίθετα θα παραμείνει μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας  (CSTO) 

που ηγείται η Ρωσία. Από τα μέσα του ’90, οι δύο χώρες υπέγραψαν μια σειρά 

στρατιωτικών συμφωνιών που επέτρεψαν τη δημιουργία βάσεων στο έδαφος της 

Αρμενίας αποδίδοντας στη Ρωσία το ρόλο της προστάτιδας. Το 2014, το Συμβούλιο 

Εθνικής Ασφαλείας της Αρμενίας, επικύρωσε την συμφωνία η οποία προβλέπει την 

δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής ομπρέλας στην περιοχή του Καυκάσου υπό τον 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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CSTO36. Η αντιαεροπορική ομπρέλα θα καλύπτει την περιοχή του Καυκάσου, το 

έδαφος της Νότιας Ρωσίας, την Αρμενία και το έδαφος του Νότιου Καύκασου. 

Ήδη από την εποχή της ΕΣΣΔ, η Αρμενία είχε εξελιχθεί σε μεγάλο βιομηχανικό 

κέντρο, ωστόσο η ανεξαρτητοποίηση και οι αεροπορικοί και σιδηροδρομικοί 

αποκλεισμοί που επέβαλε το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία κατά τη διάρκεια του 

πολέμου (1992-1994) συρρίκνωσαν πάρα πολύ την οικονομία της. Παρόλα αυτά, έχει 

καταφέρει να βελτιώσει τη θέση της, έχοντας στραφεί προς την οικονομία της 

αγοράς, αυξάνοντας το ΑΕΠ της από 2.2 σε 10.2 δισεκατομμύρια δολάρια την 

περίοδο 1991-2016 (World Bank 2017).  

Η Αρμενία δεν έχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άνθρακα, ενώ οι πηγές αιολικής 

και υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό εξαρτάται κατά 

πολύ από την εισαγωγή καυσίμων από τη Ρωσία. Το 1994, Ρωσία και Αρμενία 

υπέγραψαν συμφωνία για ανταλλαγή κρισίμων προϊόντων, ενώ ακολούθησε η από 

κοινού χρησιμοποίηση του πυρηνικού εργοστασίου του Metsamor37 το οποίο 

συνέβαλε στην αντιμετώπιση ενεργειακών προβλημάτων της χώρας.  

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Αρμενία εγκατέστησε πλήρη πρεσβεία στη Μόσχα 

το 1995, αποδίδοντας μεγάλη σημασία στις διμερείς σχέσεις. Σε οικονομικό επίπεδο, 

η Αρμενία απέσπασε χαμηλότοκα ρωσικά δάνεια, της τάξης των 300 εκατομμυρίων 

δολαρίων, για την αναβάθμιση του ανωτέρω πυρηνικού σταθμού και τη δημιουργία 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας πολύτιμων λίθων και μετάλλων, ενώ άλλα 500  

εκατομμύρια δολάρια δόθησαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης το 2009 

(Global Security 2016). 

Οι σχέσεις της με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κοινοπολιτεία 

Ανεξάρτητων Κρατών έχουν βοηθήσει το εμπόριό της να αναπτυχθεί. Μικρές 

ποσότητες φυσικού αερίου, πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών φτάνουν μέσω δυο 

ακόμα χωρών, της Γεωργίας και του Ιράν, με τις οποίες η Αρμενία διατηρεί καλές και 

                                            
36

 Αρμενία, Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν είναι μέλη του CSTO. 
37

 Ο πυρηνικός σταθμός στο Metsamor καλύπτει το 40% των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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στενές σχέσεις, ιδίως στον οικονομικό τομέα38. Η Αρμενία είναι επίσης μέλος του 

προγράμματος Συνεργασία για την Ειρήνη του ΝΑΤΟ (Partnership for Peace) και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, και διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ειδικά με τη Γαλλία και την Ελλάδα. 

Αναμφίβολα η Αρμενία στηρίζει πολλά στη σχέση της με τη Ρωσία, ώστε να 

εξασφαλίζει υποστήριξη να αντιμετωπίζει τις ανασφάλειές της. Τρανή απόδειξη είναι η 

διακοπή των συνομιλιών με την ΕΕ το Σεπτέμβριο του 2013, μετά από πιέσεις της 

Μόσχας, η συμμετοχή της σε ρωσο-κεντρικούς περιφερειακούς οργανισμούς, που 

αναλύονται στη συνέχεια, αλλά και η φιλοξενία της ρωσικής 102ης Στρατιωτικής 

Βάσης στο Gyrumi. Ωστόσο, η Αρμενία διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν, με το οποίο 

έχει συνάψει συμφωνίες για εισαγωγή φυσικού αερίου, ενώ η ΕΕ συνεχίζει να 

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της με την οποία ένα νέο 

πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί σύντομα (Νοέμβριος 2017) 

(European Policy Center 2017). 

 ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Από τη στιγμή που το Αζερμπαϊτζάν καταλήφθηκε από τα τσαρικά 

στρατεύματα το 1828, ξεκίνησε να βιώνει τη ρωσική πολιτική. Ο Τσάρος επιδίωξε να 

δημιουργήσει μια άρχουσα τάξη που θα προωθούσε τα συμφέροντά του και θα 

επιτάχυνε καταστολή των αντιδράσεων. Εκτεταμένες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, 

αλλαγή προηγούμενων συνόρων, πολλές φορές συνοδευόμενες από εθνοτικές 

απελάσεις, προκάλεσαν ανισορροπία στην αζέρικη κοινωνία που παρέμειναν έως 

σήμερα.  

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 

1918 και έγινε το πρώτο δημοκρατικό κράτος στο Μουσουλμανικό κόσμο. Η χώρα 

ενσωματώθηκε στην Σοβιετική Ένωση ως Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του 

Αζερμπαϊτζάν το 1920. Κατά τη Σοβιετική περίοδο, τα πετρελαϊκά αποθέματα της 

Κασπίας διαδραμάτιζαν πρωτεύοντα ρόλο στη βιομηχανική δυναμική της ΕΣΣΔ, 

                                            
38

 Έχουν αναπτυχθεί οικονομικά έργα όπως ένας αγωγός φυσικού αερίου από το Ιράν προς την 
Αρμενία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
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ωστόσο, μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων της Σιβηρίας, το ενδιαφέρον για την 

περιοχή σταδιακά μειώθηκε.   

Σήμερα, το Αζερμπαϊτζάν είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του Καυκάσου 

με πληθυσμό περίπου 9.5 εκατομμύρια., ενώ η σύγχρονη δημοκρατία του 

Αζερμπαϊτζάν ανακήρυξε την ανεξαρτησία της στις 30 Αυγούστου 1991, πριν την 

επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το Σεπτέμβριο του 1991, η 

Αρμενική πλειοψηφία του αμφισβητούμενου Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποσχίστηκε για 

να σχηματίσει την Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 

 Το Σύνταγμα του Αζερμπαϊτζάν δεν ανακηρύσσει κάποια επίσημη θρησκεία 

και όλες οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις στην χώρα είναι κοσμικές. Ωστόσο, η 

πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Σιίτες. Οι περισσότεροι Αζέροι, ωστόσο, δεν 

εξασκούν ενεργά κάποια θρησκεία, και η χώρα είναι μία από τις πιο άθρησκες χώρες 

του Μουσουλμανικού κόσμου (Crabtree and Pelham 2009).  

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και 

Αζερμπαϊτζάν θεωρούνταν αρκετά στενές λόγω της φιλορωσικής πολιτικής του 

προέδρου Mutallibov την περίοδο 1991-1992. Όμως,  η εντατικοποίηση της διένεξης 

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ τον οδήγησε σε παραίτηση, με συνέπεια την άνοδο στην 

εξουσία του Elchibey. Αυτή τη φορά η πολιτική του νέου προέδρου χαρακτηρίστηκε 

ως αντιρωσική, καθώς θεωρήθηκε ότι η Ρωσία δεν οδηγεί τις εξελίξεις για ισότιμη  

εξεύρεση λύσης στη διαμάχη με την Αρμενία. Την περίοδο εκείνη παρατηρήθηκε 

απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τη χώρα, αλλά και τάση για σύναψη 

συμβολαίων με εταιρείες της Δύσης για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κασπίας 

(Ramani 2016). 

Τέλος στη μεταβατική αυτή περίοδο του νεοσύστατου Αζερμπαϊτζάν έβαλε η 

άνοδος στην εξουσία του Heydar Aliyev (1993-2003),. Αν και χρησιμοποίησε την 

εξουσία με αυταρχικό και απολυταρχικό τρόπο, στην εξωτερική πολιτική  επιδίωξε 

προσέγγιση με τη Ρωσία από τη μια, στην προσπάθειά του να ανακόψει τις αρμενικές 

πολεμικές επιτυχίες, αλλά και την ταύτισή του με τη  Τουρκία, από την άλλη, λόγω της 

αντιπαλότητας της τελευταίας με την Αρμενία. Παράλληλα, ενέταξε τη χώρα του στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%BF-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayaz_Mutallibov
https://en.wikipedia.org/wiki/Abulfaz_Elchibey
https://en.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev
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Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ), αλλά δεν δίστασε να συνεχίσει την 

σύναψη οικονομικών συμφωνιών με διεθνείς κολοσσούς. 

Από το 2003 έως σήμερα (Οκτώβριος 2017), Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν είναι 

ο Ilham Aliyev ο οποίος, διαδεχόμενος τον πατέρα του, συνέχισε παρόμοια πολιτική. 

Αν και εκλέχτηκε άλλες δύο φορές39, κατηγορείται από την αντιπολίτευση και από τη 

διεθνή κοινότητα για αυταρχική συμπεριφορά, καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και αλλοίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

2013). 

Οι πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, προβλημάτισε τη 

Ρωσία θεωρώντας πιθανό το σενάριο δημιουργίας αμερικανικών βάσεων στο 

Αζερμπαϊτζάν. Για την έγκαιρη αντιμετώπιση, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ρωσικές 

στρατιωτικές δυνάμεις του Καυκάσου, οι οποίες ισχυροποιήθηκαν αριθμητικά και 

ποιοτικά. Τα τελευταία χρόνια, το Μπακού εμφανίζεται ουδέτερο στην αμερικανική 

επιρροή, ενώ το Κρεμλίνο δείχνει να έχει επιτύχει μια στενή περιφερειακή πολιτική 

ασφαλείας. 

Το μεγάλο εμπόδιο στις σχέσεις Ρωσίας-Αζερμπαϊτζάν δεν είναι άλλο από το 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η υποστήριξη της Ρωσίας στην Αρμενία αποτελεί τροχοπέδη 

για στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών. Ωστόσο, επί προεδρίας Putin έχουν 

λάβει χώρα αρκετές διμερείς συμφωνίες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 

πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στο Μπακού καθώς και παροχή τεχνογνωσίας 

αναβάθμισης μονάδων αμυντικής βιομηχανίας (Ραυτοπούλου 2014). 

Αναφορικά στο τρίγωνο Ρωσία-Αζερμπαϊτζάν-ΕΕ, αν και αρχικά το Κρεμλίνο 

διατηρούσε επιφυλάξεις από την εμπλοκή του Μπακού σε προγράμματα της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Eastern Partnership-EaP)40, όμως πλέον έχει γίνει 

                                            
39

 Το 2008 ο Ilham Aliyev συγκέντρωσε ποσοστό 88%, ενώ το επόμενο χρόνο πέτυχε μέσω 
δημοψηφίσματος την κατάργηση του περιορισμού παραμονής στο προεδρικό αξίωμα. Το 2013 
επανεξελέγη πρόεδρος με ποσοστό 84,5% των ψήφων. 
40

 Σκοπός της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι να ενισχυθεί η πολιτική σύνδεση και η οικονομική 

ενοποίηση έξι χωρών εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου (Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία). Η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση αποτελεί μια ιδιαίτερη «ανατολική» διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Μέσω 
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ξεκάθαρο ότι οι Αζέροι δεν θα ανταποκριθούν στη Δύση στο βαθμό που το έκαναν οι 

Γεωργιανοί. Αυτό που προέχει για το Αζερμπαϊτζάν είναι να διατηρήσει το μερίδιό του 

στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, ενώ δευτερευόντως να αποσπάσει ευνοϊκή 

στάση της ΕΕ στο ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Salvati 2015).   

Η εξωτερική πολιτική του Αζερμπαϊτζάν κινείται σε τρεις συνιστώσες. Στην 

πρώτη βρίσκονται οι ισχυρές σχέσεις με την Τουρκία. Το Μπακού θεωρεί τον εαυτό 

του ως τμήμα του τουρκικού κόσμου και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ένωση της Τουρκίας με τα τουρκόφωνα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Επιπρόσθετα, το 

Αζερμπαϊτζάν χρειάζεται την Τουρκία για εξισορρόπηση ισχύος στη διένεξή της με την 

Αρμενία, καθώς η τελευταία απολαμβάνει την υποστήριξη της Μόσχας.  

Η δεύτερη συνιστώσα σχετίζεται με το θρησκευτικό στοιχείο. Το Αζερμπαϊτζάν 

είναι η δεύτερη χώρα που καταγράφει πλειοψηφία Σιϊτών μουσουλμάνων, μετά το 

Ιράν. Το Μπακού δεν θεωρεί απειλή την ομόθρησκη χώρα, το αντίθετο είναι πιο 

πιθανό καθώς στο Ιράν κατοικούν μερικά εκατομμύρια σεπαρατιστικά στοιχεία που 

αυτοπροσδιορίζονται Τούρκοι, γιαυτό και στηρίζει πολλά στην οικονομική συνεργασία 

μεταξύ των δύο χωρών. Η μουσουλμανική ταυτότητα θα συνεχίσει να αποτελεί τη 

στερεή βάση για σύγκλιση με την Τεχεράνη.  

Τέλος, η Τρίτη διάσταση έχει να κάνει με το δυτικό πρόσωπο του 

Αζερμπαϊτζάν. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έγινε γνωστός σε πολλές περιοχές από τη 

Ρωσία το 19ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, η σχέση με τη Δύση 

διακόπηκε, ενώ μετά την κατάρρευσή της η Ρωσία εκλαμβάνεται ως αντι-ευρωπαϊκή 

χώρα και το Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρώπη 

συμμετέχοντας σε πολλούς πολιτικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς.  

Ωστόσο, τα κοινά στοιχεία του Αζερμπαϊτζάν με τη Ρωσία δεν μπορούν να 

αγνοηθούν. Έχοντας ζήσει για πολλά χρόνια μαζί εντός της Σοβιετικής Ένωσης, η 

γλώσσα και η κουλτούρα συνδέουν τα δύο κράτη. Η κληρονομιά της σοβιετικής 

                                                                                                                                         
της ΕΠΓ, η ΕΕ συνεργάζεται με τους νότιους και ανατολικούς γείτονές της για την επίτευξη της 
στενότερης δυνατής πολιτικής σύνδεσης και της μεγαλύτερης δυνατής οικονομικής ενοποίησης. 
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περιόδου κάνει τους Αζέρους να διαφέρουν από τους Ιρανούς, στα μάτια των Ρώσων, 

ενώ οι προοπτικές οικονομικών συνεργασιών κάνει αμφότερες τις χώρες να 

επιζητούν τις καλές σχέσεις.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Οι περισσότερες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετά τη διάλυσή της, 

συμμετέχουν σε περιφερειακούς οικονομικούς και πολιτικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

ουσιαστικά καθορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας των χωρών αυτών. Ομοίως, οι χώρες 

του Καυκάσου, λαμβάνοντας μέρος σε αυτούς τους οργανισμούς, αναπτύσσουν 

αμφίδρομα σχέσεις συνεργασίας και αλληλεξάρτησης σε διπλωματικό, οικονομικό και 

στρατιωτικό επίπεδο. Κεντρικό πυρήνα σε όλες αυτές τις συνεργασίες αποτελεί η 

Ρωσία η οποία με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει επιδιώκει αφενός να 

διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή, και αφετέρου, να διατηρεί υπό τον έλεγχό 

της τα λοιπά κράτη. 

Η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών-ΚΑΚ (Commonwealth of Indipendent 

States- CIS) είναι ο πρώτος πολιτικός περιφερειακός διεθνής οργανισμός που 

δημιουργήθηκε στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε αυτήν συμμετέχουν 

όλα τα κράτη του Καυκάσου, πλην της Γεωργίας η οποία αποσύρθηκε το 2008 ως 

ένδειξη διαμαρτυρίας για την ρωσική επέμβαση. Μπορεί να συγκριθεί με μια πολύ 

χαλαρή ένωση κρατών και σε καμία περίπτωση με ένα ομοσπονδιακό κράτος, 

μια συνομοσπονδία ή ένα υπερεθνικό οργανισμό. Αν και η ΚΑΚ έχει κάποιες 

υπερεθνικές εξουσίες, επιδιώκεται να είναι κάτι περισσότερο από έναν συμβολικό 

οργανισμό, να διαθέτει τυπικά εξουσίες συντονισμού στους τομείς του εμπορίου, της 

οικονομίας, της παραγωγής νομοθετικού έργου, και της ασφάλειας. Έχει προωθήσει 

επίσης την συνεργασία στην διαδικασία εκδημοκρατισμού των χωρών μελών του και 

στην διασυνοριακή πρόληψη της εγκληματικότητας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Στον οικονομικό τομέα, ο σημαντικότερος συνασπισμός είναι η Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση41 (Eurasian Economic Union- EAEU). Η Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση διαθέτει τεράστιους φυσικούς πόρους, παράγοντας το 20% του παγκόσμιου 

φυσικού αερίου και το 14% του παγκοσμίου πετρελαίου. Μπορεί να μην είναι μια από 

τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, ωστόσο η σημασία τους είναι ιδιαίτερα υψηλή 

λόγω της συγκέντρωσης τεράστιων ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων. Επίσης τα μέλη 

της ένωσης συνολικά παράγουν το 9% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας και το 

5% του άνθρακα, καθιστώντας την, την τρίτη και τέταρτη παραγωγή παγκοσμίως, 

αντίστοιχα (Σάντ Μπεϊλεριάν 2015). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γεωργία και το 

Αζερμπαϊτζάν απέχουν από την EAEU προσπαθώντας να διατηρήσουν την 

απεξάρτησή τους από τη Ρωσία. Με δεδομένο ότι ο οργανισμός αυτός αντανακλά τον 

πυρήνα των συμμάχων της Ρωσίας, διευρυμένος και στον οικονομικό τομέα, εκτιμάται 

ότι διαδραματίζει το σημαντικότερο περιφερειακό ρόλο στην περιοχή. 

Επιπρόσθετα στο οικονομικό πεδίο, ως μια υβριδική περίπτωση των δύο 

προαναφερθέντων οργανισμών, δημιουργήθηκε η Περιοχή Ελεύθερου Εμπορίου της 

ΚΑΚ (Commonwealth of Independent States Free Trade Area- CISFTA42) στην οποία 

επικρατούν κανονισμοί ελεύθερου εμπορίου, σχηματίζοντας μια ενιαία οικονομική 

αγορά. Στην πράξη, η ανωτέρω συμφωνία αντικατέστησε υπάρχουσες διακρατικές και 

πολυεθνικές συμφωνίες μεταξύ κρατών της περιοχής της Ευρασίας. Και σε αυτόν τον 

οικονομικό σχηματισμό δεν συμμετέχουν η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η 

Αρμενία δείχνει συνεπής σε όλους του οργανισμούς που καθοδηγούνται από τη 

Ρωσία.  

Σε αντιστοιχία με τους πολιτικο-οικονομικούς οργανισμούς, τα πέντε κράτη της 

EAEU μαζί με το Τατζικιστάν, σχηματίζουν τον στρατιωτικό Οργανισμό Συλλογικής 

Ασφάλειας (CSTO) που αποτελεί μια διακρατική στρατιωτική συνεργασία των χωρών 

της Ευρασίας και Κεντρικής Ασίας. Αν και έχει τις ρίζες της στο 1992, σήμερα 

φαντάζει ως η προσκόλληση ορισμένων χωρών στο στρατιωτικό άρμα της Ρωσίας, 

αλλά και το αντίπαλο δέος στο ΝΑΤΟ. 

                                            
41

 Τα κράτη-μέλη είναι η Αρμενία, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και η Ρωσία.  
42

 Τα κράτη-μέλη είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν, η Μολδαβία, η Αρμενία, 
το Κιργιστάν και το Καζακστάν. 
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Εικόνα 5. Συμμετοχή Κρατών πρώην Σοβ. Ένωσης σε περιφερειακούς 
οργανισμούς (πηγή: Wikimedia.org). 

Τέλος, η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ουκρανία και η Μολδαβία από το 2001, 

έχουν σχηματίσει τον Οργανισμό για την Δημοκρατία και την Οικονομική Ανάπτυξη-

GUAM. Πρόκειται για έναν περιφερειακό οργανισμό που, σύμφωνα με τον 

καταστατικό του χάρτη, προωθεί τη συνεργασία, ενδυναμώνει τις δημοκρατικές αξίες, 

διασφαλίζει τη σταθερότητα και ενισχύει τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια. Με 

δεδομένη την ύπαρξη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, στην οποία 

αδιαμφισβήτητα ηγείται η Ρωσία, το GUAM φαντάζει ως ένας μηχανισμός 

αντιμετώπισης της ρωσικής επιρροής στην περιοχή υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ. 

Συμπερασματικά, διαφορετικά στοιχεία συνθέτουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τα 

τρία κράτη του Καυκάσου. Με την Αρμενία οι δεσμοί είναι κάτι περισσότερο από 

φιλικοί. Η Αρμενία στηρίζεται εν πολλοίς στην υποστήριξη της Μόσχας σε 

διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ συμμετέχει σε όλους τους 

περιφερειακούς οργανισμούς που ηγείται η Ρωσία. Αντίθετα, η Γεωργία, με το δυτικό 

προσανατολισμό που έχει υιοθετήσει, αποτελεί «αγκάθι» στην περιφερειακή της 

ασφάλεια. Αποκορύφωμα της μεταξύ τους διένεξης αποτέλεσαν οι στρατιωτικές 

συγκρούσεις του 2008. Τέλος, οι σχέσεις της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν 
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χαρακτηρίζονται από εύθραυστη ουδετερότητα. Από τη μία η Μόσχα υποστηρίζει το 

Ερεβάν, αλλά από την άλλη επιθυμεί την ενεργειακή συνεργασία με το Μπακού, το 

οποίο από την πλευρά του γνωρίζει ότι μόνο με τη βούληση της Ρωσίας μπορούν να 

λυθούν τα προβλήματα της περιοχής.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

Η κατάρρευση του σοβιετικού κεντρικού συστήματος και της κομμουνιστικής 

ιδεολογίας πυροδότησαν την εμφάνιση εθνικιστικών και θρησκευτικών 

αντιπαραθέσεων στην περιοχή του Καυκάσου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι 

διενέξεις αυτές πήραν τη μορφή εδαφικών διεκδικήσεων που κατέστησαν την περιοχή 

ως την πιο «θερμή» στη μετα-σοβιετική εποχή.  

Η πιο σημαντική διαμάχη είναι αυτή μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν 

για την κυριαρχία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια διένεξη που υφίσταται μέχρι σήμερα. 

Επιπρόσθετα, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ της Γεωργίας από τη μία και της Αμπχαζίας 

και Νότιας Οσετίας από την άλλη, που οδήγησαν στην ρωσική στρατιωτική επέμβαση 

στη Γεωργία το 2008, αποτελούν ακόμα μία περίπτωση έντονου σκεπτικισμού για την 

πιθανότητα ειρηνικής συνύπαρξης των λαών του Καυκάσου.  

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται η διαμάχη Ρωσίας και Τσετσενίας τη 

δεκαετία του ’90, με την τελευταία να διεκδικεί την ανεξαρτησία της από την ΚΑΚ, με 

την εκδήλωση δύο πολεμικών επιχειρήσεων την περίοδο 1994-1996 και 1999-2000. 

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στη μετα-σοβιετική μετάβαση αποτελεί η άνοδος του 

Ισλάμ, κυρίως στο Βόρειο Καύκασο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο ρωσο-

τσετσενικό πόλεμο είχαμε την εμπλοκή μικρού αλλά σημαντικού αριθμού ξένων 

ισλαμιστών μαχητών από αραβικά και παρακαυκάσια κράτη (Moore and Tumelty 

2008). 

ΝΑΓΚΟΡΝΟ-ΚΑΡΑΜΠΑΧ 

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι μια περιοχή στο Νότιο Καύκασο, κυρίως ορεινή 

και δασώδης. Η περιοχή ταυτίζεται με τα διοικητικά όρια της πρώην αυτόνομης 

περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ που περιλαμβάνει μια έκταση 4.400 

τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αν και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μέρος 

του Αζερμπαϊτζάν, το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (ως το Φεβρουάριο του 2017 γνωστή ως Δημοκρατία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%87
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του Ναγκόρνο-Καραμπάχ), ένα de facto ανεξάρτητο κράτος όπου η πλειοψηφία των 

κατοίκων είναι Αρμένιοι.  

Έως τις αρχές του 20ου αιώνα, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποτελούσε επαρχία 

της τσαρικής Ρωσίας.  Μετά την επανάσταση των μπολσεβίκων, Αζέροι και Αρμένιοι 

διεκδίκησαν την περιοχή, η οποία όμως λόγω των στενών οικονομικών σχέσεων με 

το Αζερμπαϊτζάν και την επιθυμία για μη όξυνση των σχέσεων της Ρωσίας με την τότε 

Τουρκία, αποφασίστηκε να παραχωρηθεί στο Μπακού υπό αυτόνομο καθεστώς43. 

Συνεπώς, σε όλη τη Σοβιετική περίοδο αποτελούσε μια αυτόνομη περιοχή και 

υπαγόταν στον έλεγχο της Σοβιετικής Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Δεν 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες εθνοτικές συγκρούσεις, ενώ τα όποια προβλήματα 

εστιάζονταν στην οικονομική εξαθλίωση, λόγω της απουσίας πολιτικών ανάπτυξης εκ 

μέρους του κομμουνιστικού καθεστώτος  (Krüger 2010).   

Η διένεξη στην περιοχή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έχει τις ρίζες της στο 

1988, όταν οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα 

Στεπάνακερτ ζητώντας την ενσωμάτωση με τη «μητέρα» Αρμενία, αποκαθιστώντας 

έτσι το σφάλμα των μπολσεβίκων για παραχώρηση στο Αζερμπαϊτζάν εβδομήντα 

χρόνια πριν. Η εθνοτική ενοποίηση λοιπόν αποτέλεσε το ιδεολογικό υπόβαθρο για τις 

εξεγέρσεις, ενώ και η οικονομική εξαθλίωση αποδόθηκε στο Αζερμπαϊτζάν.  

Το Μπακού, από την άλλη πλευρά, ζήτησε την αυτονομία των Αζέρων της 

Αρμενίας, ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη, καθώς θεωρούσαν τους εαυτούς τους 

αδικημένους από την εποχή της ΕΣΣΔ. Συγκεκριμένα, η περιοχή της Αρμενίας που 

υπερτερούσαν πληθυσμιακά οι Αζέροι μοιραζόταν κοινά σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, 

κάτι που δεν ίσχυε για το  Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η απάντηση του Ερεβάν ήταν η 

απέλαση της Αζέρικης μειονότητας, περίπου 200.000 άνθρωποι, σε μόλις μία 

εβδομάδα. Σε μια προσπάθεια συμβιβασμού, το Μπακού πρότεινε ανταλλαγή 

πληθυσμών, κάτι που απέρριψε το Ερεβάν. Ίσως, αν τότε τα δύο κράτη είχαν φθάσει 

σε συμφωνία, το πρόβλημα να είχε λυθεί (Παπαδοπούλου 2010).  

                                            
43

 Παραδόξως, από το Ανώτατο Σοβιέτ παραχωρήθηκε αυτονομία μόνο στους Αρμένιους του 
Αζερμπαϊτζάν και όχι στους Αζέρους της Αρμενίας, παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν μεγαλύτερη 
μειονότητα πληθυσμιακά και καταλάμβαναν μεγαλύτερη έκταση από ότι το  Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 
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Την ίδια περίοδο, παραστρατιωτικές οργανώσεις των Αζέρων προέβαιναν σε 

επιθέσεις σε αρμένικα χωριά της περιοχής, ενώ οι Αρμένιοι σχημάτιζαν αντίστοιχα 

ομάδες περιφρούρησης. Σε όλη αυτή την κατάσταση, η Μόσχα αρχικά αρνήθηκε τις 

προτάσεις και των δύο πλευρών και έθεσε το Ναγκόρνο-Καραμπάχ απευθείας υπό 

τον έλεγχό της. Γενικά όμως, παρέμενε απαθής και άβουλη (Karagiannis 2002).  

Μετά την κήρυξη ανεξαρτησίας Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν η διένεξη πήρε τη 

μορφή διακρατικής διαμάχης. Το 1991, οι Αρμένιοι της περιοχής ανακήρυξαν τη 

Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, διαφοροποιώντας πλέον τις απαιτήσεις τους 

από προσάρτηση στην Αρμενία σε πλήρη ανεξαρτησία. Ο λόγος ήταν ότι η Αρμενία 

είχε αποφασίσει να μην περιοριστεί στα εδάφη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ως είχαν 

καθορισθεί κατά τη Σοβιετική περίοδο, αλλά και σε επιπλέον περιοχές του 

Αζερμπαϊτζάν που δεν διεκδικούσαν στο παρελθόν44. Επιπλέον, διέβλεπε ότι πολύ 

δύσκολα μπορούσε να δικαιολογήσει διεθνώς τις εδαφικές διεκδικήσεις της εναντίων 

του γειτονικού κράτους. Συνεπώς προτίμησε να προβάλλει το θέμα ως διένεξη μεταξύ 

του Αζερμπαϊτζάν και του λαού του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (De Waal 2013). 

 

Εικόνα 6. Χάρτης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και των περιοχών που κατέχονται 
από τα αρμενικά στρατεύματα (πηγή: global research.ca) 

                                            
44

 Σε αυτό οδήγησαν οι αλλεπάλληλες νίκες των Αρμένιων κατά των Αζέρων το 1992 που ώθησαν τον 
Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Mutabilov σε παραίτηση μετά τη λαϊκή δυσαρέσκεια. 
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Έως το 1994 οι στρατιωτικές συγκρούσεις είχαν κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό 

που καταδείκνυαν πολεμική σύρραξη. Μετά από πρωτοβουλίες τις Ρωσίας, στα τέλη 

του 1994 υπεγράφη κατάπαυση του πυρός, με την Αρμενία να έχει στην κατοχή της 

το 9% των εδαφών του Αζερμπαϊτζάν, εκτός του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και συνολικά 

πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες45.  Έκτοτε, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων 

της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν διεξάγουν ειρηνευτικές συνομιλίες με τη 

μεσολάβηση της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ.  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι δύο πλευρές έφθασαν δύο φορές πολύ κοντά σε 

αμοιβαία αποδεκτή λύση. Την πρώτη το 1997, όμως η μη αποδοχή της από το λαό 

της Αρμενίας οδήγησαν τον Πρόεδρο Petrosyan σε παραίτηση, φέρνοντας ως 

διάδοχό του τον Kocharyan ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν Πρόεδρος στο 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κάτι που από μόνο του παρουσίαζε δυσκολίες στην εξεύρεση 

λύσης. Ωστόσο, το 2001 οι δύο πλευρές έφθασαν ξανά κοντά σε συμφωνία, όπου 

μεταξύ άλλων προέβλεπε απόσυρση των αρμενικών στρατιωτικών δυνάμεων από τα 

αζερικά εδάφη, όμως η δέσμευση των αντίπαλων πλευρών σε συγκεκριμένα μέτρα 

παραπέμφθηκε στις καλένδες.  

Το Απρίλιο του 2016, ωστόσο, οι τεκτονικές πλάκες της περιοχής άρχισαν να 

μετατοπίζονται όταν οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν κατέλαβαν ένα τμήμα του εδάφους 

που ήταν υπό αρμενικό έλεγχο, αφήνοντας εκατοντάδες νεκρούς και υπενθυμίζοντας 

στους ηγέτες στο Μπακού και στο Ερεβάν την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν 

βία για να αλλάξουν το εδαφικό status quo. Μια σύγκρουση που έχει ως επί το 

πλείστον «παγώσει» εδώ και δύο δεκαετίες απειλεί για άλλη μια φορά να διολισθήσει 

σε ανοικτό πόλεμο. Αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα εγχωρίως, ούτε η 

αζερική ούτε η αρμενική κυβέρνηση έχουν πολλούς λόγους για να αποφύγουν 

πολεμική ρητορική ή να αγκαλιάσουν ένα ρίσκο, ακόμη και αν η αναζωπύρωση της 

σύγκρουσης θα ήταν καταστροφική και για τις δύο πλευρές.  

                                            
45

 Περίπου 800.000 Αζέροι εκτοπίστηκαν από τις οικίες τους στην Αρμενία και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
και περισσότεροι από 230.000 Αρμένιοι από το Αζερμπαϊτζάν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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Υποστηριζόμενοι από ρωσικό στρατιωτικό οπλισμό και οι δύο πλευρές46, 

δείχνουν κατά βάση απογοητευμένες από τη διεθνή προσπάθεια, που στόχο έχουν 

περισσότερο τη διαχείριση του προβλήματος και λιγότερο την εξεύρεση λύσης. Η 

εύθραυστη εκεχειρία δίνει το δικαίωμα στο Ιράν και την Τουρκία να εκφράσουν τις 

ανησυχίες τους και να μην αποκλείουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξελίξεις. Το 

σίγουρο είναι ότι η Ρωσία παραδοσιακά υποστηρίζει την Αρμενία και η Τουρκία47 το 

ομόθρησκο Αζερμπαϊτζάν. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Μόσχα από το 1997 

συμπροεδρεύει στον ΟΑΣΕ, μαζί με Γαλλία και ΗΠΑ, δείχνει όμως να έχει μεγαλύτερα 

συμφέροντα στην περιοχή από τις άλλες δύο χώρες. 

Η στρατηγική σημασία του μικρού αυτού «κρατιδίου» είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με το μέγεθος και τον πληθυσμό του, η οποία επιβεβαιώθηκε ξανά με την 

κατασκευή του αγωγού Μπακού-Τσεϊχάν, κεντρικής σημασίας στη διαδικασία 

“αποδόμησης” της ΕΣΣΔ. Ο αγωγός περνάει σε μικρή απόσταση από το Καραμπάχ 

και η ασφάλειά του ήταν πιθανώς ένας από τους λόγους που αμερικανικά 

συμφέροντα, στενά συνδεόμενα με πετρελαϊκούς ομίλους, πίεσαν ασφυκτικά το 

Ερεβάν να αποδεχθεί την παραχώρηση διαδρόμου επί αρμενικού εδάφους που 

συνδέει το Ναχιτσεβάν48 με το κυρίως Αζερμπαϊτζάν, αλλά και την Αρμενία με το Ιράν 

(Ραυτοπούλου 2014). 

Η Αρμενία δεν μπορεί παρά να υπερασπιστεί τους Αρμένιους του Καραμπάχ, 

ενώ έχει αμυντική συμφωνία με τη Ρωσία, στρατεύματα της οποίας σταθμεύουν στη 

χώρα, ενώ είναι αναπτυγμένοι εκεί και πύραυλοι S 400. Το γόητρο, αλλά και ζωτικά 

συμφέροντα της Μόσχας της επιβάλλουν να συμπαρασταθεί στην Αρμενία, ενώ η 

Τουρκία είναι “αδελφός χώρα” του Αζερμπαϊτζάν, με τον πρόεδρό της Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν να δηλώνει  ότι η χώρα του θα υποστηρίξει το Αζερμπαϊτζάν “μέχρι τέλους” 

(Ιγνατίου 2016). 

                                            
46

  Την τριετία 2014-2016 οι αμυντικές δαπάνες του Αζερμπαϊτζάν ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό της 
Αρμενίας.  
47

 Σημειώνεται πως η Τουρκία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Αρμενία, εξαιτίας της 
διαφοράς τους που αφορά τις μαζικές σφαγές Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τις οποίες το 
Ερεβάν χαρακτηρίζει γενοκτονία, κάτι που η Άγκυρα αρνείται. 
48

 H Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν είναι ένας περίκλειστος εξωτερικός θύλακας του 
Αζερμπαϊτζάν. Έχει έκταση 5.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει με την Αρμενία, την Τουρκία 
και με το Ιράν. 
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ΝΟΤΙΑ ΟΣΕΤΙΑ 

Η Νότια Οσετία βρίσκεται στα βόρεια της Γεωργίας και συνορεύει με την 

Αυτόνομη Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας, η οποία ανήκει στη Ρωσία. Πρόκειται για 

μια μικρή σε έκταση ορεινή περιοχή περίπου 70.000 κατοίκων, από τους οποίους οι 

40.000 δηλώνουν εθνοτικά Οσέτιοι και οι υπόλοιποι γεωργιανοί (Rayfield 2008). Κατά 

τη Σοβιετική περίοδο, η Νότια Οσετία απολάμβανε καθεστώς αυτόνομης διοικητικά 

επαρχίας (oblast) εντός της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γεωργίας χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα, αλλά παρά την αυξημένη αυτονομία ένιωθαν ότι βρίσκονταν σε 

μειονεκτική θέση πολιτικά και επιζητούσαν το καθεστώς της Αυτόνομης Δημοκρατίας.  

Σε αυτό το πνεύμα, το 1989 οι ηγέτες της επαρχίας απέστειλαν επίσημο αίτημα 

στο Ανώτατο Σοβιέτ της Γεωργίας για αναγνώρισή της ως Αυτόνομη Δημοκρατία. 

Αυτή η πρόταση όχι μόνο δεν έγινε αποδεκτή, αλλά πυροδότησε εντάσεις. Στις 

εκλογές του 1990 το Ανώτατο Σοβιέτ της Γεωργίας ψήφισε νόμο που απαγόρευε τη 

συμμετοχή επαρχιακών κομμάτων, απόφαση που προκάλεσε το μποϊκοτάζ των 

εκλογών από τους κατοίκους της Νότιας Οσετίας και τη διοργάνωση δικών τους 

εκλογών.  

Μετά τις εκλογές του 1990, η νέα κυβέρνηση της Γεωργίας ακύρωσε τα 

αποτελέσματα των εκλογών της επαρχίας και της αφαίρεσε το δικαίωμα της 

αυτονομίας. Στο μεταξύ η ανεξαρτητοποίηση της Γεωργίας από την ΕΣΣΔ, το Μάρτιο 

του 1991, και παράλληλα το δημοψήφισμα στη Νότια Οσετία για παραμονή της 

επαρχίας εντός του κομμουνιστικού καθεστώτος, όξυναν την κατάσταση. Τον 

Ιανουάριο του 1991, η Γεωργία απέστειλε στρατεύματα στην πρωτεύουσα  Tskhinvali 

σε μια επίδειξη δύναμης. Αυτή η ενέργεια σηματοδότησε την απαρχή ενός πολέμου 

που κράτησε έως τον Ιούνιο του 1992, όταν κατάπαυση του πυρός υπογράφηκε 

μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Αποφασίστηκε η δημιουργία της Joint Control 

Commission- JCC, δηλαδή ενός κοινού σώματος μεταξύ Ρωσίας-Γεωργίας-Ν.Οσετίας 

που θα επέβλεπε την εφαρμογή της εκεχειρίας (International Crisis Group 2007). 

  Τα αποτελέσματα του πολέμου ήταν ιδιαίτερα αρνητικά. Η διαμάχη πέρασε 

στη σφαίρα των «παγωμένων» διενέξεων καθώς ποτέ δε συμφωνήθηκε οριστική και 
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αμοιβαία αποδεκτή λύση. Πολλά χωριά καταστράφηκαν, ενώ καταγράφηκαν 

εκατοντάδες νεκροί και από τις δύο πλευρές. Ακόμα, περίπου 100.000 Οσετοί 

εκδιώχθηκαν από τη Γεωργία, ενώ στον αντίποδα 25.000 Γεωργιανοί της επαρχίας 

βρήκαν καταφύγιο στη Γεωργία. Τέλος, η Γεωργία απέτυχε να διατηρήσει την 

κυριαρχία της ενώ ανέδειξε θρησκευτικές και εθνοτικές αντιπαραθέσεις (Ρούσση 

2012).   

Έως το 2004, η κατάσταση κύλισε ομαλά. Δύο γεγονότα όμως οδήγησαν σε 

μια εκ νέου έξαρση των συγκρούσεων. Πρώτον, η κατηγορία για λαθρεμπόριο που 

διεξήγαγαν οι Οσετοί, η οποία έδωσε το πρόσχημα για αύξηση των Γεωργιανών 

δυνάμεων στην επαρχία. Δεύτερον, οι υποψίες ότι η Ρωσία προμηθεύει με όπλα τη 

Νότια Οσετία και την προετοιμάζει για νέες συγκρούσεις. Μικρές αψιμαχίες 

ακολούθησαν,αλλά μια νέα κατάπαυση του πυρός υπεγράφη τον Αύγουστο του 2004 

(International Crisis Group 2007). 

     Νωρίς το 2006 άρχισε ο «πόλεμος του κρασιού». Η Ρωσία αρνείται να 

αγοράσει κρασί και επιδεινώνει τη Γεωργιανή οικονομία. Το  πρόσφατο 

αποκορύφωμα της κρίσης έφθασε με τη σύλληψη από τη Γεωργία Ρώσων 

πρακτόρων. Το Κρεμλίνο διέκοψε τις εμπορικές, τις οικονομικές, τις μεταφορικές και 

τις τελωνειακές σχέσεις. Επιπλέον, χρησιμοποίησε ως πολιτικό όπλο τον τομέα της 

ενέργειας τριπλασιάζοντας την τιμή του φυσικού αερίου προς την Τιφλίδα σχεδόν στο 

διπλάσιο από την παρεχομένη τιμή προς την Αρμενία και την Ουκρανία. Το τελευταίο 

ανάγκασε τη Γεωργία να στραφεί σε εναλλακτικές προμήθειες ενέργειας μέσω 

Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας.  

Μετά από μια τετραετία σποραδικών γεγονότων, φθάσαμε στις πολεμικές 

επιχειρήσεις του 2008. Αν και οι δύο πλευρές, Γεωργία και Ρωσία, κατηγορούν τους 

αντιπάλους για την απαρχή των γεγονότων,  μπορούμε να πούμε ότι τόσο η πρώτη 

έστειλε στρατεύματα στη Νότια Οσετία, όσο και η δεύτερη ενίσχυσε τους θύλακες στη 

Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, ενώ προέλασε σε γεωργιανά εδάφη και βομβάρδισε 

το λιμάνι Πότι της Γεωργίας. Με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί 

και της ΕΕ, υπεγράφη στα τέλη του Αυγούστου 2008 η κατάπαυση του πυρός μεταξύ 
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των αντιμαχόμενων πλευρών. Ωστόσο, η ένταση παρέμεινε, καθώς η Ρωσία 

αναγνώρισε την ανεξαρτησία Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας διατηρώντας στα εδάφη 

τους σημαντικές στρατιωτικές μονάδες  

Η σημαντικότερη αιτία για την ανωτέρω διαμάχη εντοπίζεται στα σεπαρατιστικά 

κινήματα που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τα οποία 

εξέφρασαν αποσχιστικές τάσεις. Επιπρόσθετα, τόσο οι αντιδράσεις της Γεωργίας που 

όξυναν περαιτέρω τις αντιθέσεις παρά τις άμβλυναν, όσο και η στάση της Ρωσίας 

που ουσιαστικά ενδυνάμωνε τη σπίθα της απόσχισης, οδήγησαν στην «παγωμένη» 

διένεξη μεταξύ Γεωργίας και Νότιας Οσετίας (Jentzsch 2009). 

 

Εικόνα 7. Νότια Οσετία (russialist.org) 

ΑΜΠΧΑΖΙΑ 

Η Αμπχαζία καταλαμβάνει το βορειοδυτικό άκρο της Γεωργίας, συνορεύει με τη 

Ρωσία από βορρά και η πρόσβασή της στη Μαύρη Θάλασσα της δίνει γεωστρατηγικό 

και οικονομικό πλεονέκτημα. Οι περίπου 230.000 κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη 

γεωργία, τη κτηνοτροφία και το εμπόριο. Παρά την ανεξαρτησία που έχει αναγγείλει, 

την οποία έχει αναγνωρίσει μόνο η Ρωσία και ένας μικρός αριθμός κρατών, για τη 

Γεωργία, τον ΟΗΕ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς αποτελεί αυτόνομη περιοχή 

της Γεωργίας. 
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Η Αμπχαζία θεωρείται το αγκάθι, μαζί με τη Νότια Οσετία, στις σχέσεις μεταξύ 

Γεωργίας και Ρωσίας. Τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, η Αμπχαζία 

απολάμβανε καθεστώς πλήρους αυτονομίας ως Σοσιαλιστική Δημοκρατία, όμως από 

το 1931 και μετά περιορίστηκε σε αυτονομία εντός της Σοβιετικής Δημοκρατίας της 

Γεωργίας. Μάλιστα, μέχρι το θάνατο του Γεωργιανού  Ιωσήφ Στάλιν το 1954, οι 

Αμπχάζιοι καταπιέζονταν έναντι των Γεωργιανών της περιοχής σε πολιτικά και 

διοικητικά προνόμια, ενώ αρνητικό ρόλο στα αισθήματα των Αμπχάζιων έπαιξε και η 

απαγόρευση της εκμάθησης της γλώσσας του στα σχολεία (Hewitt 2010). 

Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, οι Αμπχάζιοι απαίτησαν την επιστροφή στο 

καθεστώς πριν το 1931, κάτι που φυσικά αρνήθηκε η ηγεσία της Γεωργίας, 

φοβούμενοι ότι η ανεξαρτησία της Γεωργίας θα σήμαινε απώλεια της δικής τους 

εθνικής κυριαρχίας. Την εποχή του πολέμου μεταξύ Αμπχαζίας και Γεωργίας (1992-

1993) περίπου οι μισοί κάτοικοι της Γεωργίας ήταν εθνοτικά Γεωργιανοί και μόνο το 

είκοσι τοις εκατό Αμπχάζιοι. Όταν ο στρατός της Γεωργίας εισέβαλε στην Αμπχαζία 

δεν γνώρισε ιδιαίτερη αντίσταση καθώς οι Αμπχάζιοι ήταν ανεκπαίδευτοι και κατείχαν 

λιγοστό και ασήμαντο οπλισμό.  

Πολύ γρήγορα όμως, παραστρατιωτικές οργανώσεις στελεχωμένες από 

σεπαρατιστές του Βόρειου Καυκάσου49 προσήλθαν να στηρίξουν τους Αμπχάζιους 

στον αγώνα τους, αλλάζοντας τα δεδομένα. Έως το Σεπτέμβριο του 1993, απέκτησαν 

σταδιακά τον έλεγχο σε όλη την επαρχία της Αμπχαζίας50 απωθώντας τα γεωργιανά 

στρατεύματα και επιδίδοντας σε βαρβαρότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρητές 

του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ ανέφεραν ενέργειες εθνοκάθαρσης από τη πλευρά των 

Αμπχάζιων κατά Γεωργιανών, Ρώσων, Αρμένιων και Ελλήνων που ζούσαν στην 

περιοχή51  (Walter Kälin 2010).  

Η κατάπαυση του πυρός το 1994, αλλά και η παρουσία παρατηρητών διεθνών 

οργανισμών επέβαλαν μια εύθραυστη εκεχειρία, με περιστασιακές αψιμαχίες.  Η 

                                            
49

 Η ένοπλη ομάδα αποκαλούταν Confederation of Mountain Peoples of the Caucasus. 
50

 Μόνο η περιοχή Godori παρέμεινε στον έλεγχο της Γεωργίας μέχρι το 2008 και την εισβολή των 
ρωσικών στρατευμάτων οπότε και παρέδωσαν στην Αμπχαζία. 
51

 Εκτιμάται ότι 8000-10000 Γεωργιανοί εκτελέσθηκαν και 200.000 εκτοπίστηκαν από τις οικίες τους  
εκτός Αμπχαζίας. 
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Γεωργία επανέκτησε τον έλεγχο ενός μικρού τμήματος της Αμπχαζίας, τον Ιούλιο 

2006, και το μετονόμασε σε Upper Abkhazia, πράγμα που προκάλεσε τη Ρωσία να 

δηλώσει ότι υποστηρίζει την αυτοδιάθεση των περιοχών της Γεωργίας. Από την άλλη 

πλευρά, ο Πρόεδρος Saakashvili κατηγόρησε τη Μόσχα ότι είναι πίσω από τη 

μυστηριώδη έκρηξη αγωγού πετρελαίου στη Γεωργία. 

Το 2008, η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στο έδαφος της Γεωργίας 

υποστηρίχθηκε εμπράκτως από μαχητές της Αμπχαζίας, οξύνοντας ακόμα 

περισσότερο τις σχέσεις Αμπχαζίας-Γεωργίας. Τον Αύγουστο του 2008 η Ρωσία έγινε 

η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας52. Για τη Γεωργία 

αποτελεί μια αυτόνομη περιοχή της υπό την κατοχή ρωσικών στρατευμάτων. 

 

Εικόνα 8. Αμπχαζία (πηγή: Encyclopedia Brittanica) 

Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ «ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ» ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

Αποτελεί βεβαιότητα ότι η Ρωσία, μέσω και ένεκα των διενέξεων, προσπαθεί 

να μεγιστοποιήσει το ρόλο της στην περιοχή του Καυκάσου και να διασφαλίσει τα 

ζωτικά της συμφέροντα. Χρησιμοποιώντας και τις τρεις «παγωμένες» διενέξεις, σε 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Αμπχαζία και Νότια Οσετία, έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα 

                                            
52

 Εκτός της Ρωσίας η Αμπχαζία έχει αναγνωριστεί από τη Νικαράγουα, τη Βενεζουέλα και το 
Ναούρου. 
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σχέσεων με όλα τα κράτη του Καυκάσου μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η ανάγκη 

λήψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της πρώην υπερδύναμης. Επιπρόσθετα, η ενεργός 

εμπλοκή της στα εν εξελίξει ζητήματα δεν αφήνει περιθώρια εμπλοκής έτερων 

δρώντων που εποφθαλμιούν την εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας προς όφελός τους. 

Αναφορικά στη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η Ρωσία δείχνει η μόνη 

δύναμη που μπορεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Από τη μία, δύναται να πείσει την 

Αρμενία για περισσότερο διαλλακτικό πρόσωπο, από την άλλη συνεχίζοντας να 

αποτελεί το κύριο στρατιωτικό της σύμμαχο, το Αζερμπαϊτζάν δεν φαίνεται ικανό να 

τερματίσει προς όφελός του τη διένεξη.  

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από το 1993 και μετά η Ρωσική πολιτική δείχνει να 

είναι σχεδόν αμετάβλητη. Τότε ήταν που η Ρωσία πέτυχε την είσοδο του 

Αζερμπαϊτζάν στην ΚΑΚ,  με την υπόσχεση της προώθησης πολιτικών εξεύρεσης 

λύσης στη διένεξη του τελευταίου με την Αρμενία. Ως άμεσο αποτέλεσμα ήταν η 

συμμετοχή της Ρωσίας ως μοναδικού διαμεσολαβητή στη διένεξη, και όχι της 

Τουρκίας, του Ιράν ή των ΗΠΑ. Παρά τη μη ουσιαστική εξέλιξη των 

διαπραγματεύσεων στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ρωσία έχει επιτύχει να αποτελεί 

τη σημαντικότερη μεταβλητή στο πρόβλημα. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της 

τελευταίας στην συμπροεδρία της «Ομάδας του Μινσκ» της δίνει το πλεονέκτημα 

καθορισμού και ελέγχου τον όποιων εξελίξεων53. 

Η Ρωσία, στην πραγματικότητα, ήταν ίσως ο μεγαλύτερος νικητής της 

τελευταίας ανάφλεξης του Απριλίου 2016. Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων της 

Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν προσήλθαν στην Μόσχα για να καταλήξουν σε 

κατάπαυση του πυρός, και οι Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου Putin, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να πείσουν το Μπακού και το Ερεβάν 

να δεχθούν την συμφωνία.  

Εκτιμάται ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει την απόγνωση της Αρμενίας και του 

Αζερμπαϊτζάν για να επιβάλει μια διευθέτηση που θα παγιώσει την θέση της Ρωσίας 

                                            
53

 Το Αζερμπαϊτζάν συχνά κατηγορεί την Ομάδα για μη αποτελεσματικότητα καθώς σκοπίμως 
λειτουργεί προς όφελος της συμμάχου της Ρωσίας Αρμενία. 
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ως περιφερειακού διαμεσολαβητή. Το μήνυμα της Ρωσίας στο Μπακού είναι ότι μόνο 

το Κρεμλίνο έχει αρκετή επιρροή επί της Αρμενίας για να παράξει μια συμφωνία που 

θα επιστρέψει τουλάχιστον κάποια κατεχόμενα από τους Αρμένιους εδάφη στον 

έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν. Αυτή είναι μια δελεαστική προοπτική για τους 

αξιωματούχους του Αζερμπαϊτζάν, αλλά ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να 

απαιτήσει η Μόσχα ως αντάλλαγμα. Μια διευθέτηση αυτού του είδους πιθανότατα θα 

απαιτήσει την προσχώρηση του Αζερμπαϊτζάν στην υπό ρωσική ηγεσία Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση και στον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, και 

ίσως τον περιορισμό της εξόρυξης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για 

πώληση προς την Ευρώπη.  

Οι αξιωματούχοι στο Ερεβάν φοβούνται αντιστρόφως, ότι η Ρωσία θα 

αναγκάσει την χώρα τους να εγκαταλείψει κάποια από τα εδάφη που κέρδισε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, για τα οποία η Αρμενία θα λάβει λίγα ανταλλάγματα. Η 

Μόσχα, τέλος, θα ήθελε να αναπτύξει ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις, ίσως κάτω από 

την ονομαστική αιγίδα της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, για να αστυνομεύσει 

μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης -μια πρόταση έναντι της οποίας η Αρμενία και το 

Αζερμπαϊτζάν αντιτίθενται από κοινού (Mankoff 2016). 

Αναφορικά με τις διενέξεις στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, η Ρωσία έχει 

σαφέστατα πιο άμεσα συμφέροντα και μεγαλύτερη εμπλοκή. Με πρόσχημα την 

προστασία των Ρώσων πολιτών των δύο περιοχών, προέβη σε γενικευμένες 

στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρήκαν απροετοίμαστες τις γεωργιανές δυνάμεις. Τα 

κτυπήματα των Ρώσων ήταν δυσανάλογα με αυτά των Γεωργιανών, καθώς έπληξαν 

ζωτικές εγκαταστάσεις προκαλώντας οικονομικά προβλήματα στη χώρα, εκτός 

φυσικά της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας.  

Μέχρι να φθάσουμε βέβαια εκεί, η Ρωσία θα λέγαμε ότι τηρούσε στάση 

αναμονής. Με την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων τόσο στην Νότια Οσετία όσο και 

στην Αμπχαζία τα προηγούμενα χρόνια, είχε καταφέρει να έχει άμεση εμπλοκή και 

στις δύο περιοχές και να ελέγχει τις εξελίξεις. Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας και των 

δύο περιοχών από τη Ρωσία έλαβε χώρα μόλις το 2008 και όχι νωρίτερα, 

αποδεικνύοντας τη μεθοδικότητα και υπομονή της ρωσικής πολιτικής.  
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Επιπρόσθετα, η όξυνση των διμερών σχέσεων Ρωσίας-Γεωργίας έλαβε χώρα 

σταδιακά μετά το 2004 και την άνοδο στην Προεδρία της Γεωργίας του Shakaasvili 

και τη φιλο-δυτική ρητορική που ανέπτυξε. Η ύπαρξη ενός Νατοϊκού βραχίονα στο 

«μαλακό υπογάστριο» της Ρωσίας ήταν κάτι που η τελευταία δεν μπορούσε να 

ανεχτεί. Για αυτό το λόγο τον Αύγουστο του 2008 επέδειξε περίσσια 

αποφασιστικότητα αδιαφορώντας για τη διεθνή κατακραυγή. Κύριο μέλημά της ήταν η 

αποσταθεροποίηση της Γεωργίας σε τέτοιο βαθμό ώστε να πάψει να αποτελεί χώρα 

υποψήφια για ένταξη στο ΝΑΤΟ.  

Συμπερασματικά, σε όλες τις διενέξεις του Καυκάσου η Ρωσία έχει ενεργό 

συμμετοχή. Αναφορικά με την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, η Μόσχα είναι από τις 

ελάχιστες χώρες του ΟΗΕ που έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία τους, 

υποθάλποντας έτσι την επαναφορά στο status quo ante και απομακρύνοντας το 

ενδεχόμενο της ένταξης της Τιφλίδας στο ΝΑΤΟ. Στο μέτωπο του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, η Ρωσία φαίνεται να εξυπηρετείται από τη μη επίλυση της διένεξης, διότι 

με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις. Η Αρμενία 

στηρίζεται στη Ρωσία για την ενίσχυση του στρατιωτικού της οπλοστασίου και το 

Αζερμπαϊτζάν επιδιώκει τη αλλαγή στάσης της Ρωσίας προκειμένου αυτή να 

αναθεωρήσει τις εδαφικές διεκδικήσεις της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Στα πλαίσια του δυναμικού σταθεροποιητικού μετασχηματισμού της διεθνούς 

αγοράς υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), η αύξηση της ζήτησης 

αλλάζει τους κανόνες και επιφέρει νέες αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών σε επίπεδο ενεργειακής διπλωματίας και νέων στρατηγικών 

συμμαχιών, με γνώμονα τα εκάστοτε εθνικά συμφέροντα των εμπλεκομένων. Η 

ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζωτικό εθνικό συμφέρον κάθε χώρας και πολιτικό θέμα 

υψηλής προτεραιότητος (Μαρτζούκος 2010).  

Μετά την  πτώση  του  Ανατολικού  μπλοκ  και  την  αδυναμία  αντίδρασης  εκ  

μέρους  της Ρωσίας τη δεκαετία του 1990, στράφηκε το ενδιαφέρον όλων των 

δυτικών προς τα ενεργειακά κοιτάσματα  της  Κασπίας  και  στα  νέα  ανεξάρτητα  

κράτη  που  δημιουργήθηκαν  στη θέση των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Στις 

χώρες αυτές παραμένει και σήμερα το ενδιαφέρον  για  εισαγωγές  πετρελαίου  και  

φυσικού  αερίου,  με  μεταφορά  μέσα  από φιλικές προς τη δύση χώρες 

παρακάμπτοντας την Ρωσία και τους «δορυφόρους» της στην περιοχή. 

Η ευρύτερη περιοχή της Κασπίας (Καύκασος και Κεντρική Ασία) διαθέτει 

περίπου το 3-4% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και το 4-6% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η χερσαία περιοχή του Νότιου Καυκάσου 

κατέχει ελάχιστα έως μηδαμινά αποθέματα, ωστόσο η σημασία της επικεντρώνεται 

στη διέλευση των αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων από την Κασπία προς τη 

Μεσόγειο και την ευρωπαϊκή αγορά. 

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Τα ορυκτά καύσιμα είναι καύσιμα προερχόμενα από φυσικές πηγές όπως 

αναερόβια αποσύνθεση νεκρών θαμμένων οργανισμών. Η ηλικία των νεκρών 

οργανισμών, που με την εναπόθεσή τους σχηματίζουν τα ορυκτά καύσιμα, κυμαίνεται 

από μερικά εκατομμύρια μέχρι 650 εκατομμύρια χρόνια. Στα ορυκτά καύσιμα ανήκουν 

ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί χρειάζονται 

εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν και έτσι εξαντλούνται με πολύ ταχύτερο 

ρυθμό από τον ρυθμό με τον οποίο σχηματίζονται. Η κατανάλωσή τους ενισχύει το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για να περιοριστεί η καύση τους, τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσονται όλο και περισσότερο οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η καύση των 

ορυκτών καυσίμων παράγει κάθε χρόνο 21,3 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του 

άνθρακα. Η μισή από αυτή την ποσότητα απορροφάται από την βιόσφαιρα της γης 

και η υπόλοιπη παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το 

κύριο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Τα καύσιμα διακρίνονται σε στερεά (βιτουµενιούχοι άνθρακες, ανθρακίτες 

λιγνίτες, τύρφη κλπ.), υγρά (διάφορα κλάσµατα απόσταξης αργού πετρελαίου όπως 

ελαφρά και βαρέα κλάσµατα, το ντίζελ, η κηροζίνη, υγροί υδρογονάνθρακες) και αέρια 

(όπως το φυσικό αέριο, αέριοι υδρογονάνθρακες βαρύτεροι του αιθανίου που 

παράγονται από την απόσταξη πετρελαίου και αέρια από την εξαερίωση διαφόρων 

τύπων ανθράκων). 

Εκτιμάται πως η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων το 2015 ήταν κατά 32,9% 

πετρέλαιο (πρώτη ετήσια αύξηση μετά το 1999), 29,2% άνθρακας (η μικρότερη τιμή 

από το 2005) και 23,8% φυσικό αέριο (ετήσια αύξηση κατά 1,7%, αλλά κάτω του 

δεκαετούς μέσου όρου του 2,3%) καλύπτοντας το 86% των ενεργειακών αναγκών 

παγκοσμίως. Από τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας, το 6,8% προέρχεται από την 

υδροηλεκτρική, το 4,4% από την πυρηνική και το υπόλοιπο 2,9% από τις υπόλοιπες 

ανανεώσιμες πηγές (γεωθερμική, ηλιακή, αιολική κ.λ.π) (Βritish Petroleum 2016). 

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εκτιμώνται σε σχεδόν 1700 bbl, με τον 

δείκτη Reserve Per Production (R/P)54 περίπου στα 50 έτη, ενώ για το φυσικό αέριο 

τα αποθέματα εκτιμώνται σε 6.600 tcf55 με R/P τα 53 έτη. Τα μερίδιο αποθεμάτων της 

Ρωσίας, ως προς τα παγκόσμια διαθέσιμα, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι 

                                            
54

 Reserve Per Production (R/P): Δείκτης που εκφράζει τις ποσότητες αποθεμάτων μη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ως προς τις ποσότητες που παράγονται στη μονάδα του χρόνου. Είναι λάθος να 
θεωρούμε ότι μετά το χρόνο που υπολογίζεται, τα αποθέματα μηδενίζονται, καθώς ο εν λόγω δείκτης 
δεν λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων και πιθανόν νέες τεχνολογίες εξόρυξης. 
Ωστόσο, δείχνει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση των διαθεσίμων αποθεμάτων. 
55

 Tcf (trillions cubic feet): Τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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6% και 17,3% (2η στον κόσμο), αντίστοιχα. Ως προς την παραγωγή, το μερίδιο της 

Ρωσίας παγκοσμίως ανέρχεται στο 12,4% για το πετρέλαιο και 16,1% για το φυσικό 

αέριο. Επίσης, το μερίδιο παραγωγής του Αζερμπαϊτζάν για τα δύο ορυκτά είναι κάτω 

του 1%. Αξίζει να τονισθεί, ότι η Ρωσία αποτελεί τη χώρα με τα δεύτερα περισσότερα 

αποθέματα άνθρακα (μετά τις ΗΠΑ), αναδεικνύοντάς την κυρίαρχο ρυθμιστή στις 

ενεργειακές εξελίξεις (Βritish Petroleum 2016). Τέλος, από τους δείκτες που 

παρουσιάσθηκαν ανωτέρω γίνεται σαφές ότι τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να 

αποτελούν βασική πηγή στην παραγωγή ενέργειας για αρκετά ακόμη χρόνια. 

Η ωρίμανση της τεχνολογίας εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου μετά το 2008 

ήταν η μεγάλη ευκαιρία για τους Αμερικανούς να αντεπιτεθούν. Δεν χρειάζονταν πια 

τους Σαουδάραβες για να έχουν φθηνή ενέργεια. Το 2015 έγιναν και εξαγωγείς 

σχιστολιθικού, έχοντας πλέον τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως μαζί με τον 

Καναδά. Τον Νοέμβριο του 2014, ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να διατηρήσει υψηλά τα 

επίπεδα παραγωγής με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς. 

Αλλά αυτό ήταν ένα δύσκολο έργο καθώς από τότε οι παραγωγοί σχιστολιθικού 

πετρελαίου των ΗΠΑ έχουν καταφέρει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην άντληση 

πετρελαίου με αποτέλεσμα να έχουν μειώσει το κόστος παραγωγής τους. 

Αναλυτές  εκτιμούν ότι η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα 

αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Καθώς ο  ΟΠΕΚ αλλά και άλλες 

χώρες-παραγωγοί πετρελαίου (Ρωσία) μείωσαν την παραγωγή τους, οι παραγωγοί 

σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ κινούνται για να καλύψουν γρήγορα το κενό.  

Η αύξηση της παραγωγής τους είναι ίση με το ήμισυ περίπου των περικοπών του 

ΟΠΕΚ και δύο φορές με τις περικοπές της Ρωσίας. 

Οι σημαντικότερες γεωοικονομικές επιπτώσεις από την νέα τεχνολογική 

εφαρμογή συνοψίζονται στα ακόλουθα (Νικολετόπουλος 2013) : 

 Αλλαγή στο ενεργειακό προφίλ κρατών. 

 Αύξηση ενεργειακών αποθεμάτων και ανεξαρτητοποίηση από τους 

παραδοσιακούς προμηθευτές ενεργειακών πόρων. 
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  Ενίσχυση του ανταγωνισμού με θετικό αποτέλεσμα στη χαμηλότερη 

διαμόρφωση τιμών. 

 Απαγκίστρωση τιμής φυσικού αερίου από αυτήν του πετρελαίου. 

 Ανάδειξη των ΗΠΑ ως καθοδηγητή των εξελίξεων λόγω απόκτησης της 

νέας τεχνολογίας. 

 Αλλαγή στις υφιστάμενες γεωπολιτικές ισορροπίες. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

Τόσο η Ρωσία όσο και οι υπόλοιπες χώρες του Καυκάσου χρησιμοποιούν την 

ενεργειακή διάσταση ως βάση για το σχεδιασμό της οικονομικής, αλλά και 

διπλωματικής στρατηγικής τους. Τα καυκάσια εδάφη δεν είναι πλούσια σε ορυκτούς 

πόρους, αλλά παρουσιάζουν μεγάλη σπουδαιότητα λόγω της θέσης τους για τη 

μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κασπία ή τη Ρωσία προς τα 

πλούσια και ενεργειακά απαιτητικά κράτη της Ευρώπης.  Αν και η Γεωργία και 

Αρμενία παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνο ως προς τη διέλευση των αγωγών από τα 

εδάφη τους, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν θεωρούνται παγκοσμίως σημαντικοί 

δρώντες ως προς την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με το Energy Information Association 2016, το 2015 η Ρωσία 

αναδείχθηκε πρώτη και δεύτερη στην παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στον κόσμο, αντίστοιχα. Επίσης, παράγει σημαντικά ποσά άνθρακα. Η 

οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές των υδρογονανθράκων 

καθώς τα έσοδα ξεπερνούν το 43% των συνολικών κρατικών εσόδων του 

προϋπολογισμού. Η Ρωσία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών 

πετρελαίου του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Κίνα και το Ιράκ. 

Συγκεκριμένα, το 2016 η παραγωγή αργού πετρελαίου από τη Ρωσία ανήλθε σε 
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10.551 bbl/d56, ακολουθούμενη από τη Σαουδική Αραβία (10.442 bbl/d) και τις ΗΠΑ 

(8.875 bbl/d) (Energy Information Association 2017). 

 

Εικόνα 9. Παραγωγή αργού πετρελαίου και παραγώγων αυτού (σε χιλ. βαρέλια 
την ημέρα) (πηγή U.S. Energy Information Administration 2017). 

Η μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας λαμβάνει χώρα στη Δυτική 

Σιβηρία, ενώ δευτερευόντως στις περιοχές των Ουράλιων, του Βόλγα και της 

Ανατολικής Σιβηρίας, όπου η παραγωγικές διαδικασίες συνεχώς αυξάνονται. Στο 

Βόρειο Καύκασο υπάρχουν κάποια σχετικά μικρά κοιτάσματα, ενώ η εταιρεία Lukoil 

εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα στο βόρειο τμήμα της Κασπίας. Το 2014, η παραγωγή 

πετρελαίου στην περιοχή του Καυκάσου ανήλθε στα 30.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ 

το 2017 αναμένεται, με περαιτέρω επενδύσεις, να φθάσει τα 120.000 βαρέλια την 

ημέρα. 

                                            
56

 bbl/d (blue barrel per day): Μονάδα μέτρησης παραγωγής αργού πετρελαίου σε βαρέλια των 42 
γαλονιών ανά ημέρα. 
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Πίνακας 1. Παραγωγή πετρελαίου ανά περιοχή στη Ρωσία για το 2014 (σε 
χιλιάδες βαρέλια την ημέρα). 

 

Αναφορικά με το φυσικό αέριο, στη Ρωσία βρίσκονται τα μεγαλύτερα 

κοιτάσματα παγκοσμίως. Εκτιμήσεις θέλουν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου να 

φθάνουν τα 1.688 τρις κυβικά πόδια, σχεδόν το 25% των παγκόσμιων ποσοτήτων. Η 

πλειοψηφία αυτών εντοπίζεται στη Σιβηρία, ενώ τα κοιτάσματα στην περιοχή του 

Βόρειου Καυκάσου είναι ελάχιστα. 

 

Εικόνα 10. Εκτιμώμενα αποθέματα φυσικού αερίου το 2016 (σε Tcf) (πηγή ΕΙΑ). 
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To 2014, η Ρωσία αναδείχθηκε δεύτερη στην παραγωγή φυσικού αερίου (20,4 

Tcf), πίσω μόνο από τις ΗΠΑ (25,7 Tcf). Οι εταιρείες παραγωγής έχουν αυξήσει το 

ρυθμό εξόρυξης, ενώ και ο αριθμός των ανεξάρτητων –μη κρατικών εταιρειών- έχει 

αυξηθεί. Οι προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης για περαιτέρω χρησιμοποίηση του 

φυσικού αερίου στην εξόρυξη πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού 

παραγωγής αμφότερων αγαθών. 

 

Εικόνα 11. Παραγωγή φυσικού αερίου το 2014 (πηγή ΕΙΑ). 

Η Ρωσία είναι η 13η δύναμη εξαγωγών παγκοσμίως. Το 2015 εξήγε 316 δις. 

δολάρια και εισήγαγε 184 δις δολάρια. Το ίδιο έτος το ΑΕΠ της Ρωσίας ήταν 132 δις. 

δολάρια που αντιστοιχούσε σε 24.500 δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα. Η εξαγωγή 

ορυκτών καυσίμων αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των αγαθών σε ποσοστό άνω του 

55%. Σημαντικότερες χώρες όπου εξάγει η Ρωσία τα προϊόντα της είναι αυτές της 

Ευρώπης, η Κίνα και σε μικρότερο ποσοστό οι ΗΠΑ. Συμπερασματικά, το εμπορικό 

ισοζύγιο της χώρας είναι διαχρονικά θετικό (Εικόνα 12. Εμπορικό ισοζύγιο Ρωσίας 

1995-2015 (πηγή ΜΙΤ.edu) και μέχρι πρόσφατα συνεχώς αυξανόμενο, με εξαίρεση 

την περίοδο 2008-2009 και τις οικονομικές κυρώσεις της Δύσης εναντίων της 

(MIT.edu 2016). 



72 
 

 

 

Εικόνα 12. Εμπορικό ισοζύγιο Ρωσίας 1995-2015 (πηγή ΜΙΤ.edu) 

Η σχέση Ρωσίας και Ευρώπης αποτελεί μια σχέση αλληλεξάρτησης. Το 2015, 

περισσότερο από το 30% της εισαγωγής πετρελαίου και φυσικού της Ευρώπης 

προήλθε από τη Ρωσία, ενώ η τελευταία στηρίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά για τη 

διάθεση του 60% του πετρελαίου της και του 75% του φυσικού της αερίου. 

 

Εικόνα 13. Χώρες εξαγωγής πετρελαίου Ρωσίας το 2015 (χιλ. βαρέλια την 
ημέρα) (πηγή ΕΙΑ). 
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Εικόνα 14. Χώρες εξαγωγής φυσικού αερίου Ρωσίας το 2015 (πηγή ΕΙΑ). 

Από την άλλη πλευρά, το Αζερμπαϊτζάν είναι από τους παλαιότερους 

παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο και πολύ σημαντικός παραγωγός πετρελαίου 

και φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή αγορά. 

Ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί η διαμάχη μεταξύ Αζέρων και Ιρανών για το 

καθεστώς εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της Κασπίας. Τα 2/3 των ενεργειακών 

απαιτήσεων της χώρας καλύπτονται από το φυσικό αέριο και λιγότερο από το 1/3 

από το πετρέλαιο. To 2016, η χώρα βρέθηκε στην 23η θέση στην παραγωγή αργού 

πετρελαίου (833.000 bbl/d) και στην 33η σε παραγωγή φυσικού αερίου (618 Bcf57). 

Οι σημαντικότερες πετρελαιοπηγές του Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται στην Κασπία 

Θάλασσα με κυριότερη εταιρεία εκμετάλλευσης τη βρετανική BP. Οι μεγαλύτερες 

ποσότητες διοχετεύονται μέσω του αγωγού Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) προς την 

Ευρώπη (άνω του 80%), ενώ λιγότερα προς τη Ρωσία. Η ετήσια παραγωγή σε αργό 

πετρέλαιο από το 1992 έως το 2016 φαίνεται στην Εικόνα 15.  

                                            
57

 Bcf (Billions cubic feet): Δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. 
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Εικόνα 15. Παραγωγή αργού πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν 1992-2016 (σε χιλ. 
bbl/d) πηγή ΕΙΑ. 

Αναφορικά με το φυσικό αέριο, η παραγωγή της χώρας αυξάνεται συνεχώς 

από το 2006 και μετά, οπότε και άρχισε η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Shah 

Deniz στην Κασπία, ενώ επιπρόσθετα υφίσταται δυνατότητα τριπλασιασμού της 

παραγωγής φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια. Η ετήσια παραγωγή και κατανάλωση 

της χώρας παρουσιάζει θετικό πρόσημο από το 2006, κάτι που συμβάλλει στην 

αύξηση των διαθεσίμων αποθεμάτων της χώραςΕικόνα 16.  

 

Εικόνα 16. Ετήσια παραγωγή και κατανάλωση του Αζερμπαϊτζάν σε φυσικό 
αέριο (σε bcf)  
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Όπως γίνεται αντιληπτό, η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν στηρίζεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στην αγορά των ορυκτών καυσίμων, με αποτέλεσμα οι χαμηλές τιμές 

του πετρελαίου να έχουν μειώσει αισθητά τα κρατικά έσοδα. Είναι ενδεικτικό, ότι 

σύμφωνα με τη SOFAZ58, τα έσοδα από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων το 2015 

μειώθηκαν κατά 40%, προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα στα θεμέλια της 

Αζέρικης οικονομίας. 

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΠΙΑΣ 

Η σημασία της περιοχής του Καυκάσου και της Κασπίας καταγράφεται 

αρκετούς αιώνες πριν, καθώς από εκεί περνούσε ο λεγόμενος «Δρόμος του 

Μεταξιού», ο διάδρομος δηλαδή μεταξύ Δύσης και Ανατολής που χρησιμοποιείτο για 

το εμπόριο μπαχαρικών και μεταξιού, κάτι που εξασφάλιζε μεγάλα πλούτη και δύναμη 

τόσο στους ντόπιους πληθυσμούς της περιοχής όσο και στις μεγάλες εμπορικές 

δυνάμεις. 

 Η παρουσία πετρελαίου στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία καταγράφεται 

τον  13ο αιώνα μ.Χ., ενώ το πετρέλαιο της Κασπίας έπαιξε σημαντικό  ρόλο στον 

γεωστρατηγικό ανταγωνισμό  μεταξύ της Ρωσικής και της Βρετανικής Αυτοκρατορίας 

για την κυριαρχία στην Κεντρική Ασία τον 19ο αιώνα. Με την βιομηχανική και 

τεχνολογική πρόοδο το ενδιαφέρον του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου και των 

Μεγάλων Δυνάμεων από το εμπόριο εστιάστηκε  στους ενεργειακούς πόρους τα 

οποία ανεδείχθησαν σε κινητήριους μοχλούς του ανταγωνισμού των δυνάμεων για 

τον έλεγχο της Ευρασιατικής κεντρικής ζώνης.  

Με τη «διπλωματία του πετρελαίου» (Hartshorn 1973) και τη μετεξέλιξή της, 

 την «πολιτική των αγωγών», το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στα σημεία ύπαρξης 

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (βλ. Κασπία), αλλά και στις περιοχές 

από όπου αυτά διέρχονται (βλ. Καύκασος) προς τη Δυτική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, 

στοιχεία που ενδυναμώνουν το ρόλο των περιοχών αυτών. 

                                            
58

 SOFAZ: State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan.  
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Για την περιοχή που εξετάζουμε, ο όρος  «πολιτική των αγωγών», αναφέρεται 

σε δύο διαφορετικά, αλλά αλληλεξάρτητα θέματα. Πρώτον, υπάρχει ένας συνεχής 

ανταγωνισμός ισχύος για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, η οποία παρουσιάζει 

πολυπλοκότητα λόγω της ασάφειας επί του νομικού καθεστώτος των υδάτων και του 

υπεδάφους της Κασπίας59. Δεύτερον, παρατηρείται διαρκής αγώνας τόσο για τη 

διαδικασία εξόρυξης όσο και για τη εξαγωγή των αγαθών. Είναι κοινό μυστικό ότι οι 

χώρες-παραγωγοί δεν έχουν την τεχνολογική και οικονομική δυνατότητα να 

υλοποιήσουν αποκλειστικά έργα εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να στηρίζονται εν 

πολλοίς σε Ρωσικές και Δυτικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές και οι χώρες προέλευσής 

τους χρησιμοποιούν συχνά ποικίλους τρόπους να επηρεάσουν την εκμετάλλευση των 

ορυκτών καυσίμων, παραπέμποντας σε πρακτικές Διεθνούς Πολιτικής και διεθνών 

οικονομικών (Moradi 2006).  

Συμπερασματικά, υπάρχουν τρία σημαντικά  προβλήματα που αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα στην εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων και 

συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της περιοχής (Πετρίδου 2017): 

 H «ιδιόμορφη» γεωγραφία συνέπεια της οποίας είναι η δύσκολη και 

μακρινή πρόσβαση σε οποιαδήποτε θάλασσα. 

 Το αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώτος της Κασπίας και των  δικαιωμάτων 

 εκμετάλλευσης από τα παράκτια Κράτη. 

 Οι διάφορες και πολλαπλές τοπικές διαμάχες στον Καύκασο, οι οποίες 

δημιουργούν πολιτική και στρατιωτική αστάθεια, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 

ασφάλεια και των ήδη υπαρχόντων αλλά και των σχεδιασμένων αγωγών. 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΑΥΚΑΣΟ 

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική των αγωγών της Κασπίας ξεκίνησε να σχηματίζεται 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δημιουργία νέων κρατών 

                                            
59

 Στην Κασπία δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα όρια χωρικών υδάτων μεταξύ των πέντε παράκτιων 
ακτών, πλην εκείνων που είχαν ορισθεί μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ιράν το 1921 και 1940. 
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(Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Γεωργία, Τουρκμενιστάν κ.α.). Αυτό προκάλεσε το 

ενδιαφέρον μεγάλων δυνάμεων και εταιρειών εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού 

αερίου από όλο τον κόσμο, οι οποίες αναζητούσαν ευκαιρίες για διεύρυνση σε νέες 

αγορές. Στις αρχές του 1990, τα νέα κράτη μπορούσαν να εξάγουν τα ορυκτά τους 

καύσιμα μόνο διαμέσου της Ρωσίας. Το Καζακστάν, αν και με μεγάλα αποθέματα, 

χωρίς να κατέχει δικό του δίκτυο, χρησιμοποιούσε το Ρωσικό, ενώ το Τουρκμενιστάν, 

επίσης με εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, είχε δυσκολία πρόσβασης 

στις αγορές, εξαιτίας του μεγάλου κόστους μεταφοράς, στοιχείο που έκανε το προϊόν 

μη ανταγωνιστικό. 

Αντίθετα, η θέση του Αζερμπαϊτζάν ήταν καλύτερη. Το δίκτυο αγωγών που είχε 

ήδη κατασκευαστεί κατά τη Σοβιετική περίοδο βρισκόταν πλησιέστερα στην Ευρώπη, 

ενώ επιπρόσθετα η γειτονική χώρα Τουρκία επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την 

κατασκευή επιπλέον αγωγών.  Από την άλλη πλευρά, τη δεκαετία του ’90, η Ρωσία 

στηρίχθηκε στο ήδη υπάρχον δίκτυο, ή σε εν εξελίξει κατασκευές. Παρόλο που δεν 

κατείχε τις ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην περιοχή της Κασπίας που 

κατείχαν τα υπόλοιπα κράτη, η κατοχή του δικτύου αγωγών συνιστούσε έναν 

πολλαπλασιαστή ισχύος για το ρόλο της στην Ευρασία. Οι κύριοι οδοί μεταφοράς 

πετρελαίου ήταν ο Baku (Azerbaijan)– Grozny– Tikhoretsk– Novorossiysk (Russia) 

και ο Tengiz (Kazakhstan)– Novorossiysk (Russia). 

Σήμερα, υπάρχει μια πλειάδα αγωγών οι οποίοι μπορούν να ομαδοποιηθούν 

με κριτήριο τον προσανατολισμό τους· στο βόρειο (ή Ρωσικό), στο κεντρικό (ή 

Καυκάσιο), στο νότιο (ή Ιρανικό) και στο ανατολικό (ή ασιατικό). Στη μελέτη μας θα 

περιοριστούμε στους αγωγούς εκείνους που διέρχονται από Καυκάσια εδάφη, τα 

οποία κατά κανόνα έχουν τις πηγές τους στην Κασπία (κυρίως το Αζερμπαϊτζάν) και 

κατευθύνονται μέσω της Γεωργίας είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε την Ευρώπη και τη 

Μεσόγειο (Roberts 1996).   

Ο αγωγός Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) έχει μήκος 1.768 χιλιόμετρα και 

μεταφέρει πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν προς το τουρκικό λιμάνι Ceyhan στη 

Μεσόγειο μέσω της Γεωργίας. Λειτουργεί από το 2006 κι έχει μέγιστη ικανότητα 

μεταφοράς 1 mbb/d. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελούν 11 εταιρείες, μεταξύ αυτών 
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η British Petroleum, η κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν και η Chevron με ποσοστό 

συνολικά άνω του 65%. Έχει δυνατότητα να μεταφέρει και πετρέλαιο από το 

Καζακστάν συνδεόμενος στο μέλλον με τον αγωγό Trans-Caspian.  

Επίσης, ένας άλλος αγωγός που προσδίδει ειδικό βάρος στη Γεωργία είναι ο 

αγωγός Baku–Supsa (γνωστός ως Western Route Export Pipeline). Έχει μήκος 833 

χιλιόμετρα μεταφέρει πετρέλαιο από το Μπακού στο λιμάνι της Γεωργίας στη Μαύρη 

Θάλασσα. Η ανάθεση του έργου έγινε το 1999 κι η μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 

είναι 23.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ κύριος μέτοχος είναι ο βρετανικός κολοσσός 

BP. 

Τέλος, ο αγωγός πετρελαίου Baku–Novorossiysk (γνωστός ως Northern Route 

Export Pipeline) μεταφέρει αζέρικο πετρέλαιο στις ρωσικές ακτές της Μαύρης 

Θάλασσας. Έχει μήκος 1.330 χιλιόμετρα και διέρχεται μόνο από τις δύο αυτές χώρες. 

Ως διαχειριστές του έργου εμφανίζονται η κρατική εταιρία του Αζερμπαϊτζάν και η 

ρωσική Transneft. 

 

Εικόνα 17. Δίκτυο αγωγών πετρελαίου της Κασπίας προς την Ευρώπη (πηγή: 
japanfocus.org). 

https://en.wikipedia.org/wiki/BP
https://en.wikipedia.org/wiki/Transneft
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Εικόνα 18. Δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου της Κασπίας προς την Ευρώπη 
(πηγή: rethink institute). 

Αναφορικά με το φυσικό αέριο, το τελευταίο έτος σε παγκόσμιο επίπεδο οι 

πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ η χρήση των αγωγών παρουσίασε άνοδο 

κατά 4% (μεγαλύτερη αύξηση από τη Ρωσία κατά 7,7%). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

2/3 της ποσότητας του φυσικού αερίου που μεταφέρεται παγκοσμίως γίνεται μέσω 

του δικτύου αγωγών (Βritish Petroleum 2016).  

Ο αγωγός του Νότιου Καυκάσου (γνωστός και ως Baku–Tbilisi–Erzurum, BTE) 

μεταφέρει φυσικό αέριο από τις αζέρικες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν στο Ερζερούμ 

της Τουρκίας. Έχει μήκος 692 χιλιόμετρα και μέγιστη χωρητικότητα περί τα 880 bcf 

ετησίως. Κύριος σκοπός αρχικά ήταν η τροφοδότηση της Γεωργίας και της Τουρκίας 

με φυσικό αέριο. Όμως, η κατασκευή του Trans-Anatolian Natural Gas 

Pipeline (TANAP60) και η σύνδεσή του με τον BTE, αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή 

και αυξάνει το ειδικό βάρος του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας, καθώς πλέον το 

φυσικό αέριο από την Κασπία θα φθάνει στη Μεσόγειο και από εκεί στην Ευρώπη.  

                                            
60

 Ο TANAP θα έχει μήκος 1.840 χιλιόμετρα και μέγιστη ικανότητα μεταφοράς 570 bcf ετησίως. 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο και 

τους υδρογονάνθρακες, αλλά περιλαμβάνει και την ατομική ενέργεια. Επειδή η 

ατομική ενέργεια, εκτός από καθαρά ενεργειακούς σκοπούς μπορεί να αξιοποιηθεί και 

για στρατιωτικούς/πολιτικούς, η σημασία της είναι πολύπλευρη. Επιπλέον, με 

δεδομένο ότι οι συναλλαγές μεταξύ κρατών για τεχνογνωσία πυρηνικών 

αντιδραστήρων είναι και ευαίσθητες, αλλά δημιουργούν και αλληλεξαρτήσεις, γίνεται 

κατανοητό ότι το θέμα της διαχείρισης της ατομικής ενέργειας χρίζει ιδιαίτερης 

προσοχής. 

Ως καταναλωτής η Ρωσία στηρίζεται κατά 53% στο φυσικό αέριο, κατά 22% 

στο πετρέλαιο, κατά 14% στον άνθρακα, ενώ σε ποσοστό 11% στηρίζεται σε 

πυρηνική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Εικόνα 19. Κατανάλωση 

Ρωσίας ανά πηγή ενέργειας (πηγή: US EIA). Επιπρόσθετα, η Ρωσία είναι η τρίτη 

χώρα στον κόσμο με τη μεγαλύτερη παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και κατέχει την 

πέμπτη θέση ως προς τη δυνατότητα μέγιστης παραγωγής. Με επτά πυρηνικούς 

αντιδραστήρες υπό κατασκευή συνιστά τη δεύτερη χώρα, μετά την Κίνα, σε αριθμό 

αντιδραστήρων (U.S. Energy Information Administration 2017).  

  Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ο κολοσσός της Ρωσίας, με διαρκώς 

αυξανόμενη παρουσία σε ολόκληρη την υφήλιο, ονομάζεται ROSATOM (Russian 

State Atomic Energy Corporation). Πρόκειται, για την ακρίβεια, για έναν τεράστιο 

οργανισμό, υπό την σκέπη του οποίου λειτουργεί ένα ολόκληρο σύμπλεγμα 300 

τεχνολογικών ινστιτούτων, ορυχείων ουρανίου και βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

(τόσο για ειρηνικές όσο και για στρατιωτικές χρήσεις). Είναι πρώτη στον κόσμο σε 

παραγωγή ουρανίου, με 3.000 τόνους ετησίως στην Ρωσία και άλλους 5.000 τόνους 

στο εξωτερικό (Σιταράς 2017). 
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Εικόνα 19. Κατανάλωση Ρωσίας ανά πηγή ενέργειας (πηγή: US EIA). 

Παρά το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν πρωτοπόρος στην εκμετάλλευση 

της πυρηνικής ενέργειας (το 1954 ήταν η πρώτη παγκοσμίως που συνέδεσε πυρηνικό 

αντιδραστήρα με δίκτυο παραγωγής ηλεκτρισμού), η αφθονία έτερων πηγών 

ενέργειας (φυσικό αέριο, άνθρακας, πετρέλαιο) λειτούργησε ως τροχοπέδη στην 

περαιτέρω εξέλιξη. Επίσης, το τραγικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, κατέδειξε τις 

ελλείψεις των Σοβιετικών και καθυστέρησε περαιτέρω την ανάπτυξη στον τομέα αυτό. 

Με την πτώση της ΕΣΣΔ, λειτουργούσαν περίπου 40 εμπορικοί αντιδραστήρες 

παραγωγής ενέργειας, έναντι 95 που λειτουργούσαν στις ΗΠΑ, ενώ τη δεκαετία του 

’90 δεν δόθηκε καμία προτεραιότητα στον τομέα της ατομικής ενέργειας.   

Με την ανάληψη όμως της προεδρίας από τον Putin όλα άλλαξαν. Σήμερα 

(Οκτώβριος 2017), η χώρα διαθέτει σε λειτουργία 35 νέους και αναβαθμισμένους 

αντιδραστήρες, με εγκατεστημένη ισχύ σχεδόν 27.000 MW. Υπό κατασκευή 

βρίσκονται σήμερα στην Ρωσία από τον όμιλο ROSATOM άλλοι οκτώ αντιδραστήρες, 

συνολικής ισχύος πάνω από 6.500 MW, που θα συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο την 

περίοδο 2018-2022. Πάντως, ο φιλόδοξος στόχος που είχε ανακοινωθεί το 2006 και 

περιλάμβανε αύξηση της συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο 23% του 

«ενεργειακού μείγματος» έως το 2020 δεν πρόκειται να επιτευχθεί, λόγω απόσυρσης 

παλιότερων αντιδραστήρων και της ύφεσης της ρωσικής οικονομίας (Σιταράς 2017).  
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Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης αντιδραστήρων 

από έτερες χώρες κατά τη δεκαετία του 2020, οπότε η Ρωσία φιλοδοξεί να κατακτήσει 

μερίδιο 30%. Το μέγα συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η πλήρως καθετοποιημένη61 

δομή της, ενώ διαφαίνεται να αποδέχεται υπό προϋποθέσεις ακόμη και την 

επιστροφή των πυρηνικών αποβλήτων (RAW-radioactive waste) στην ίδια την Ρωσία 

για αποθήκευση, αμβλύνοντας, έτσι, τις οικολογικές ανησυχίες στις χώρες-πελάτες.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα προώθησης της τεχνολογίας της ατομικής ενέργειας 

απολαμβάνει την πλήρη πολιτική-διπλωματική υποστήριξη του Κρεμλίνου. Η σημασία 

της ROSATOM για την ατομική διπλωματία της Ρωσίας φαίνεται, μεταξύ άλλων, από 

το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είναι μεν θεσμικά υπεύθυνο για 

την προώθηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας ανά την υφήλιο, αλλά ο άκρως ειδικός 

και τεχνικός χαρακτήρας του θέματος καθιστά επιβεβλημένη την παρουσία στελεχών 

και της ίδιας της ROSATOM σε 15 περίπου ρωσικές πρεσβείες στο εξωτερικό 

επιτελώντας, έτσι, έναν άτυπο ρόλο «ατομικών ακολούθων» (Σιταράς 2017). 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2014 

Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της ήπιας ισχύος μιας χώρας πρωτεύοντα 

ρόλο παίζει η γεωοικονομία, η οποία ορίζεται ως η «χρήση οικονομικών μέσων με 

σκοπό την προώθηση και την υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος, και την 

απόκτηση ευεργετικών γεωπολιτικών αποτελεσμάτων». Επίσης, η γεωοικονομία 

«περιλαμβάνει, αντίστοιχα, και τον αντίκτυπο των οικονομικών πράξεων άλλων 

κρατών στους γεωπολιτικούς στόχους μιας χώρας».  Η ενέργεια, όντας ένα αγαθό 

ζωτικής σημασίας, θεωρείται ως ένα κατεξοχήν όργανο προβολής γεωοικονομικής 

ισχύος (Harris and Blackwill 2016).   

Ανέκαθεν, ο ενεργειακός τομέας αποτελούσε βασική πτυχή της ρωσικής 

εξωτερικής πολιτικής, και είναι σημαντικός πυλώνας για τη στρατηγική της απέναντι 

στην Ευρώπη και τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Σοβιετικού συνασπισμού. Ιδιαίτερα 

                                            
61

 Αυτή της επιτρέπει να προσφέρει σε δυνητικούς πελάτες ένα ενιαίο «πακέτο» (integrated offer) με 
την κατασκευή, το πυρηνικό καύσιμο, την εκπαίδευση και όποια άλλη υπηρεσία απαιτείται. 
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επί προεδρίας Putin στην εξουσία, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία ως μέσο επιρροής κι 

αυτό οφείλεται στους κάτωθι λόγους. 

Πρώτον, ευνοήθηκε από τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου την 

περίοδο 2000-08. Δεύτερον, ανέλαβε η ίδια η κυβέρνηση τον έλεγχο του ρωσικού 

ενεργειακού τομέα προσπαθώντας να διορθώσει την άσχημη κατάσταση που είχε 

περιέλθει μετά από μια δεκαετία άκρατων ιδιωτικοποιήσεων. Οι κρατικές εταιρίες-

κολοσσοί Gazprom, Rosneft και Transneft λειτούργησαν και λειτουργούν ως 

βραχίονες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, επαναδιαπραγματευόμενες ενεργειακές 

συμφωνίες υπό σκληρότερους όρους, σε πλήρη συντονισμό με το Κρεμλίνο. Τρίτον, 

κινήθηκε επιθετικότερα στο εξωτερικό, φιλοδοξώντας να αποκτήσει έλεγχο και λόγο 

επί των ενεργειακών projects, με σημαντικότερων αυτών των αγωγών που 

μεταφέρουν τα ενεργειακά της αποθέματα (Αλεξανδρής 2016). 

 Στηριζόμενη στα υψηλά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, η 

ενεργειακή πολιτική αποτελεί για τη Ρωσία βασικό πυλώνα της εξωτερικής της 

πολιτικής, αλλά και της οικονομίας της καθώς τα ετήσια έσοδα από τον ενεργειακό 

τομέα υπερβαίνουν το 50% των συνολικών κρατικών εσόδων. Το στοιχείο αυτό, κατά 

πολλούς αναλυτές, αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα της Ρωσίας, αφού η υπέρμετρη 

εξάρτηση από την ενεργειακή αγορά την καθιστά ταυτόχρονα και ευάλωτη. Ακριβώς 

σε αυτό στόχευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν 

αποφάσισαν τον Μάρτιο του 2014 να επιβάλουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την 

κρίση στην Ουκρανία (Henderson and Mehdi 2017).  

Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η Ρωσία την παρούσα περίοδο 

(Φθινόπωρο 2017) εφαρμόζει την ενεργειακή της πολιτική σε τρία μέτωπα· στην 

Ευρώπη, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Αναφορικά στο πρώτο, είναι διαχρονικό 

όπλο της Ρωσίας η εξάρτηση της Ευρώπης από τους ρωσικούς ενεργειακούς 

πόρους, καθώς περίπου το 40% των ευρωπαϊκών αναγκών φυσικού αερίου 

καλύπτονται από τη Ρωσία. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί  ότι πρόκειται για μια σχέση 

αλληλεξάρτησης, διότι ενδεχόμενη απώλεια του μεριδίου της ευρωπαϊκής ζήτησης θα 

αποτελούσε αρνητική εξέλιξη στα σχέδια της ρωσικής οικονομίας.  
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Σχετικά με τη στροφή της Ρωσίας προς ανατολάς, αυτό έγινε πρωτίστως για να 

επιτευχθεί απεξάρτηση από την αγορά της Ευρώπης και για εύρεση νέου 

πελατολογίου. Επίσης, για να αντισταθμίσει της οικονομικές κυρώσεις του 2014, το 

Κρεμλίνο επιχείρησε να δημιουργήσει νέα κανάλια ενεργειακής χρηματοδότησης και 

εξαγωγικές αγορές. Στράφηκε ταχύτατα σε αναπτυσσόμενους καταναλωτές ενέργειας 

στην Ασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κίνα, η οποία έγινε πηγή δανείων για έργα 

πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που στοχεύουν στην αγορά 

της.  

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σημαντικό ρόλο έπαιξε η απόφαση των 

Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείψουν τον ρόλο τους ως επικεφαλής περιφερειακός 

εγγυητής κατά την διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Μπαράκ Ομπάμα62. 

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στο Κρεμλίνο να διεκδικήσει ρόλο και  να εισαγάγει το 

ενεργειακό της οπλοστάσιο στην καρδιά των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου 

της περιοχής. Ρωσία και Σαουδική Αραβία έχουν έρθει κοντά αφού αμφότερες 

επιθυμούν διακαώς την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Οι προσπάθειες της 

Μόσχας να εξαπλωθεί σε όλη την Μέση Ανατολή μπορούν να φανούν στις εταιρικές 

συμφωνίες που έχουν υπογραφεί τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλές χώρες (βλ. Ιράκ, 

Ιράν, Λιβύη, Συρία) (Αλεξανδρής 2016). 

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι βασικός πυλώνας της ενεργειακής 

στρατηγικής της Ρωσίας είναι η ενεργειακή ασφάλεια των περιοχών ζωτικών 

συμφερόντων της. Σημαντική παράμετρος αποτελούν τα δίκτυα αγωγών μεταφοράς 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αποφασίζονται είτε για την εξασφάλιση 

νέων/εναλλακτικών αγορών, είτε για την απεξάρτηση από συγκεκριμένους πολιτικούς 

πόλους. Οι αγωγοί έχουν αναχθεί σε αιχμή του δόρατος για τη ρωσική εξωτερική 

πολιτική στη μάχη για διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου της στην περιοχή. 

                                            
62

 Αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά αντιστροφών στην Συρία και την απόφαση να υποστηριχθεί 
έμμεσα μια περιφερειακή εξισορρόπηση ισχύος μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν μετά την άρση των 
πυρηνικών κυρώσεων το 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΤΕΡΩΝ ΔΡΩΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ 

Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η περιοχή του Καυκάσου 

παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία τόσο γεωπολιτικά, λόγω της γειτνίασης με τη Ρωσία 

και τη Μέση Ανατολή, όσο και γεωοικονομικά, εξαιτίας του εντοπισμού σημαντικών 

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, και κυρίως λόγω της διέλευσης από τα 

εδάφη του των ενεργειακών οδών προς τη Μεσόγειο και την αγορά της Ευρώπης. Με 

δεδομένο το κέρδος από την κυριαρχία σε ένα εξαιρετικό σημείο του πλανήτη, είναι 

απολύτως φυσιολογικό κράτη και διεθνείς οργανισμοί να εποφθαλμιούν να 

εκμεταλλευτούν κάθε κατάσταση που δημιουργείται προς όφελός τους. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα αναλυθούν οι ενέργειες και οι στρατηγικές των παγκόσμιων και 

περιφερειακών δρώντων όπως των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, του Ιράν και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΗΠΑ  

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, οι ΗΠΑ συμπέραναν ότι πλέον δε θα έπρεπε 

να επιτρέψουν την άνοδο και ισχυροποίηση ενός άλλου στρατηγικού αντιπάλου. Αυτό 

διατυπώθηκε στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του 1997 (White House 1998). 

Ακόμα, ο τέως σύμβουλος της αμερικανικής διπλωματίας Zbigniew Brzezinski, 

θεωρούσε ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει σε τίποτε από τη Σοβιετική εποχή και πίστευε 

ότι θα έπρεπε να επιδιωχθεί η διαμέλισή της63 .  Χωρίς αμφιβολία, η συμπεριφορά των 

ΗΠΑ προς τη Ρωσία μετά την πτώση της ΕΣΣΔ θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική.  

Το 1997 Ο George Kennan διατύπωσε τις ενέργειες της αμερικανικής πολιτικής για τις 

οποίες η Ρωσία θα ένιωθε ότι κινδύνευε το γόητρο και η ασφάλειά της, ενώ 

επιπρόσθετα χαρακτήρισε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως το μεγαλύτερο λάθος της μετα-

ψυχροπολεμικής εποχής (Kennan 1997). 

Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει το δόγμα της «απόλυτης ασφάλειας» 

όπου, σε μια παραλλαγή του Θουκιδίδειου διλήμματος ασφαλείας,  μια χώρα (ΗΠΑ) 

νιώθουν ασφαλείς όταν ο αντίπαλος (Ρωσία) νιώθει ανασφαλής. Για το λόγο αυτό, 

                                            
63

 Είχε προτείνει ένα σχέδιο για να χωριστεί η χώρα σε τρία τμήματα· τη Ρωσία, τη Σιβηρία και την Άπω 
Ανατολική Δημοκρατία (Brzezinski 1997b). 
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έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες (μέσω της Γεωργίας και της εκμετάλλευσης των 

ενεργειακών πηγών) ώστε η Ρωσία να νιώθει ότι πλήττονται τα ζωτικά της 

συμφέροντα στην περιοχή του Καυκάσου, μια περιοχή ίσως μαζί με τη Μέση 

Ανατολή, τις μοναδικές που και οι δύο χώρες να έχουν κοινά συμφέροντα64 (Mikoyan 

1998).  

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν μια σειρά από στρατιωτικές συμφωνίες με χώρες της 

πρώην ΕΣΣΔ όπως την Ουκρανία (Ιούλιος 1993), το Αζερμπαϊτζάν (Ιούλιος 1997), το 

Καζακστάν (Νοέμβριος 1997) και τη Γεωργία (Μάρτιος 1998). Από τη στιγμή που όλες 

αυτές οι χώρες συμμετείχαν ήδη στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ Partnership for Peace 

(PFP), εκτιμάται ότι η σύναψη αυτών σε διμερές επίπεδο είχε ως σκοπό απλά και 

μόνο την άσκηση επιπλέον πίεσης προς τη Ρωσία σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Στον χώρο του Καυκάσου, οι ΗΠΑ, βλέποντας το κενό ισχύος που 

δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και την 

αποδυνάμωση της Ρωσίας, υιοθέτησαν μία μεθοδική πολιτική αύξησης της επιρροής 

τους. Όχημα της αμερικανικής πολιτικής αποτέλεσε το ΝΑΤΟ, ενσωματώνοντας ως 

μέλη του τις περισσότερες χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Η επιδίωξη 

της Γεωργίας το 2008 και της Ουκρανίας το 2014 να προσεγγίσουν τους δυτικούς 

πολιτικο-στρατιωτικούς θεσμούς, προκάλεσε την ρωσική αντίδραση, σηματοδοτώντας 

την ανάκαμψη της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας και επιδεινώνοντας ταυτόχρονα 

τις σχέσεις Δύσης Ρωσίας. Ο Καύκασος, επομένως, αποτελεί ένα από τα πεδία του 

αναγεννημένου προαναφερθέντα ανταγωνισμού. 

Η γεωργιανή υποψηφιότητα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία εκλαμβάνεται από 

την Μόσχα ως στρατηγική κίνηση των ΗΠΑ, με στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας 

και τον τερματισμό της περιφερειακής επιρροής της. Οι τελευταίες, από τη μεριά τους, 

διατείνονται ότι επιθυμούν να προωθήσουν τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην 

Γεωργία προτείνοντας έναρξη των διμερών συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της 

Γεωργίας. Παράλληλα όμως, προέβησαν σε μια διπλή κίνηση που περιελάμβανε 

                                            
64

 Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι η Κασπία βρίσκεται εντός της εμβέλειας των εθνικών συμφερόντων τους 
(Coffey 2015). 
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υποστήριξη της Γεωργίας με αποστολή στρατιωτικών συμβούλων και παροχή 

εξοπλισμού στον γεωργιανό στρατό.  

Μετά από την στενή συνεργασία της κυβέρνησης Μπους με τον Σαακασβίλι, η 

κυβέρνηση Ομπάμα έδωσε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη θεσμική συνεργασία, 

προχωρώντας στην δημιουργία επιτροπών με στόχο την συνεργασία στην άμυνα, 

αλλά και σε άλλους τομείς. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μετά τη δυναμική 

στάση της Ρωσίας και το «πάγωμα» της ΝΑΤΟϊκής ένταξης της χώρας, φαίνεται ότι 

αν η Ουάσινγκτον επιτρέψει την πτώση της Γεωργίας, τα υπόλοιπα κράτη της 

Ευρασίας (Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουκρανία), που έχουν αναπτύξει σχέσεις με 

τους δυτικούς θεσμούς, πιθανότατα να αναθεωρήσουν την θέση τους υπό την απειλή 

της Μόσχας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της υποστήριξής τους στις 

επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, και πιθανόν μείωση των εξαγωγών των ποσοτήτων 

ενέργειας από τις χώρες αυτές προς την Δύση (Χατζόπουλος 2015). 

Εκτός από το διπλωματικό παιχνίδι, η εμπλοκή των ΗΠΑ στον Καύκασο έχει 

να κάνει με τον ανταγωνισμό στον ενεργειακό τομέα. Τη δεκαετία του ’90, πολλές 

αμερικανικές εταιρείες έκαναν μεγάλα επενδυτικά βήματα προκειμένου να 

αποκτήσουν μεγάλο μερίδιο από την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων 

του Αζερμπαϊτζάν (Chevron, Texaco, ExxonMobil, Phillips και Unocal κατείχαν το 36 

τοις εκατό του μεριδίου) (Rutledge 2006).  

Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ προέβαλαν την κατασκευή των αγωγών πετρελαίου που 

δεν θα διέρχονταν από τη Ρωσία ως σημαντική προτεραιότητα της εξωτερικής τους 

πολιτικής. Αφού εξετάσθηκαν, και απορρίφθηκαν, διάδρομοι διαμέσου του Ιράν και 

του Αφγανιστάν, υποστηρίχθηκε από κοινού από ΗΠΑ και Τουρκία ο αγωγός Baku–

Tbilisi–Ceyhan (BTC) ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν, 

διαμέσου της Γεωργίας στο τουρκικό λιμάνι Ceyhan. Με μήκος πάνω από 1.000 μίλια 

και κόστος άνω των 3 δις δολαρίων, αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο προσεγγίζει πολύ 

τα «καυτά» σημεία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, της Αμπχαζίας και της νοτιοανατολικής 

Τουρκίας (Kubicek 2013).  
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Παραδόξως, το ασαφές νομικό καθεστώς της Κασπίας δεν απέτρεψε τους 

επενδυτές, αλλά αντιθέτως εκατοντάδες προγράμματα προσέλκυσαν ξένα κεφάλαια, 

απόδειξη ότι αλλοδαπές εταιρείες διατηρούσαν δεσμούς με τις τοπικές κυβερνήσεις, 

εξαγόραζαν πιθανούς αντιπάλους και στηριζόντουσαν στην υποστήριξη της 

αμερικανικής κυβέρνησης για την ολοκλήρωση των ενεργειών τους (Bourtman 2006). 

Με την εμφανή υποστήριξη της Ουάσινγκτον, η οποία έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις 

για τη σταθερότητα στη Γεωργία, και την εκμετάλλευση του αζέρικου πετρελαίου, 

επιδιώχθηκε η απομάκρυνση του Αζερμπαϊτζάν από τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας 

υπέρ της Δύσης (Walsh 2003). 

ΝΑΤΟ 

Το ΝΑΤΟ δραστηριοποιείται στην περιοχή του Καυκάσου με τις ενταξιακές 

συνομιλίες της Γεωργίας. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Γεωργίας ξεκίνησαν μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου, όταν η Γεωργία εντάχθηκε στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο 

Συνεργασίας (1992) και την Σύμπραξη για την Ειρήνη (1994), ενώ το 1998 έστειλε την 

πρώτη διπλωματική αποστολή στο ΝΑΤΟ. Τρία χρόνια αργότερα, η Γεωργία 

συμμετείχε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με νατοϊκά στρατεύματα στο Πότι. Ο 

διάλογος και η συνεργασία βάθυνε μετά την «Επανάσταση των Ρόδων» το 2003, 

όταν η νέα κυβέρνηση πίεσε για μεταρρυθμίσεις. Οι ηγέτες των κρατών-μελών της 

Συμμαχίας συμφώνησαν, στην Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, ότι η 

Γεωργία θα έπρεπε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

εκπληρώσει όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Μετά την κρίση με την Ρωσία τον Αύγουστο 

του 2008, η Συμμαχία συνέχισε να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την 

κυριαρχία της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και να 

καλεί την Ρωσία να ανακαλέσει την αναγνώριση των περιοχών της Αμπχαζίας και της 

Νότιας Οσετίας ως ανεξάρτητων κρατών (NATO-Press Release 2008). 

Η Επιτροπή ΝΑΤΟ-Γεωργίας (NATO-Georgia Committee- NGC), η οποία 

ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, παρέχει το πλαίσιο για στενό πολιτικό διάλογο 

και συνεργασία για την στήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της χώρας και 

τις ευρω-ατλαντικές φιλοδοξίες της. Στην Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας τον 
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Σεπτέμβριο του 2014, το ΝΑΤΟ επιδοκίμασε την Γεωργία για την παροχή 

υποστήριξης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Κοσσυφοπέδιο και το 

Αφγανιστάν, καθώς και την λειτουργία αντιτρομοκρατικής θαλάσσιας επιτήρησης στη 

Μεσόγειο. Επιπλέον, στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας (2016) συζητήθηκαν 

θέματα για βελτιστοποίηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Γεωργίας 

αποδεικνύοντας ότι για τη Συμμαχία το ενδεχόμενο της ένταξης της χώρας είναι 

ακόμα ανοικτό (NATO 2017). 

Επίσης, η Γεωργία λαμβάνει μέρος στην Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας στα 

πλαίσια της συνεργασίας της με την Συμμαχία, με στόχο την προώθηση του διαλόγου 

και την πρακτική συνεργασία σε θέματα διαλειτουργικότητας, ως μέρος της σχετικής 

πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 

Ουαλίας. 

Αναφορικά με τη συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας65» μεταξύ της Ρωσίας 

και της Αμπχαζίας, που υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2014 στο Σότσι, το ΝΑΤΟ 

εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του υποστηρίζοντας ότι τέτοιες δεν οδηγούν σε 

ειρηνική και διαρκή διευθέτηση της κατάστασης στην Γεωργία και πως η Συμμαχία 

δεν θα την αναγνωρίσει. Σε αντίστοιχη συμφωνία προέβη η Ρωσία με τη Ν.Οσετία. 

Την 18 Μαρτίου 2015, η Ν.Οσετία συμφώνησε με την Ρωσία για το άνοιγμα των 

συνόρων τους, ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, το σχεδιασμό κοινής εξωτερικής 

και αμυντικής πολιτικής, καθώς και χαλαρότερους ελέγχους στα σύνορα μέχρι την 

οριστική άρση τους. Επιπλέον, η απόκτηση ρωσικών διαβατηρίων θα είναι πιο 

εύκολη για τους οι πολίτες της Ν. Οσετίας. Από οικονομική σκοπιά, η Ν. Οσετία κάθε 

άλλο παρά ανεξάρτητη είναι, αφού περίπου το 90% του κρατικού προϋπολογισμού 

της εγκρίνεται κάθε χρόνο από την Μόσχα. Από την πλευρά της, η Γεωργία επιμένει 

στο πάγιο αίτημά της, που είναι η αποστρατιωτικοποίηση των περιοχών όπου 

βρίσκονται ρωσικά στρατεύματα, θεωρώντας την Αμπχαζία και τη Ν. Οσετία δικά της 
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 Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Ρωσία θα ενίσχυε οικονομικά την Αμπχαζία με 5 
δισεκατομμύρια ρούβλια (€ 90.000.000). Επίσης, προβλέπεται ένας «κοινός χώρος άμυνας και 
ασφάλειας» και ορίζεται «ρωσική προστασία των κρατικών συνόρων της Δημοκρατίας της Αμπχαζίας 
με την Γεωργία». Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία υποχρεούται να διευκολύνει «με κάθε 
δυνατό τρόπο» την προώθηση της παγκόσμιας αναγνώρισης της Αμπχαζίας. Η Μόσχα θα διευκολύνει 
τους πολίτες της Αμπχαζίας να αποκτήσουν ρωσικά διαβατήρια. 
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εδάφη. Και στην περίπτωση της Ν.Οσετίας, το ΝΑΤΟ πήρε σαφή θέση κατά της 

συμφωνίας. 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που έχει χερσαία σύνορα με τις 

χώρες του Νοτίου Καυκάσου, το Ιράν και χώρες του αραβικού κόσμου. Υψηλής 

προτεραιότητας αντικείμενο αποτελεί η ομαλή λειτουργία των αγωγών μεταφοράς 

ενέργειας που διέρχονται από το έδαφός της, με δεδομένο ότι τα 3/4 των 

εξακριβωμένων κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου παγκοσμίως βρίσκονται στη 

γειτονιά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων της Κασπίας και του Περσικού. 

Από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ,  η Τουρκία επεδίωξε να μεγιστοποιήσει τους 

δεσμούς της με τα νέα κράτη της ΚΑΚ με τα οποία τη συνέδεαν εθνοτικοί και 

γλωσσικοί δεσμοί (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και 

Κιργιστάν). Για το λόγο αυτό η Ρωσία διατήρησε μια σχεδόν αντιτουρκική πολιτική 

προκειμένου να διαφυλάξει τη σχέση της με τις πρώην Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ. 

Αμφότερες οι χώρες (Ρωσία και Τουρκία) έχουν συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με 

τις χώρες της περιοχής, τις οποίες αντιλαμβάνονται ως φυσικές σφαίρες επιρροής 

τους λόγω των θρησκευτικών, εθνικών ή γλωσσικών δεσμών τους, και θεωρούν κάθε 

προσπάθεια αλλαγής στο υφιστάμενο καθεστώς ως άμεση απειλή για τα συμφέροντά 

τους σ’ αυτές (Κουσκουβέλης 2016, σελ.47).   

Από την αρχή του βίου των νέων κρατών, η Τουρκία θέλησε να εκμεταλλευτεί 

την ευκαιρία να ισχυροποιήσει τους δεσμούς μαζί τους και να εδραιώσει την 

παρουσία της σε μια περιοχή με την οποία συνδέεται ιστορικά, θρησκευτικά και 

γλωσσικά. Η σημασία της περιοχής για την Τουρκία μάλιστα πολλαπλασιάζεται αν 

θεωρηθεί ως γέφυρα για την επέκτασή της σε χώρες της Κεντρικής Ασίας. Αν και η 

Ρωσία από το 1994 είχε δηλώσει ότι η περιοχή του Καυκάσου βρίσκεται στο «εγγύς 

περιβάλλον» της και κάτω από την πυρηνική της ομπρέλα, η Τουρκία 

χρησιμοποιώντας μέσα ήπιας ισχύος διατήρησε την παρουσία της. Συγκεκριμένα, 

λειτούργησε μεγάλος αριθμός τουρκόφωνων σχολείων και πανεπιστημίων στο 

Αζερμπαϊτζάν, έλαβαν χώρα επενδύσεις στον τομέα των υποδομών και των 
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τραπεζών και δημιουργήθηκε το Τουρκικό Συμβούλιο66 με συμμετοχή της Τουρκίας, 

του Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν και του Κιργιστάν (Troulis 2017).   

Η τουρκική εξωτερική πολιτική της πρώτης μεταψυχροπολεμικής περιόδου 

στην περιοχή του Καυκάσου, χαρακτηρίστηκε από αποτυχία υλοποίησης των 

αρχικών στοχεύσεων. Αχίλλειος πτέρνα της τουρκικής διπλωματίας αποτέλεσε το 

ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η τουρκική στάση υπέρ του Αζερμπαϊτζάν, που 

όμως περιορίστηκε σε ρητορικό επίπεδο, υπονόμευσε συνολικά την αξιοπιστία της 

Άγκυρας και εν γένει την πολιτική της τόσο στον Καύκασο όσο και στην κεντρική Ασία, 

έναντι κυρίως των βασικών των ανταγωνιστών εκείνη την περίοδο, δηλαδή της 

Ρωσίας και του Ιράν (Ζιώγας 2017). 

Ο γενικός αναστοχασμός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, μετά την 

ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, υπό την 

ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, δεν διαφοροποίησε στις τουρκικές στοχοθεσίες για τον 

ρόλο που η Τουρκία οφείλει να διαδραματίσει στην περιφέρεια του Καυκάσου. Η 

πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων», που δρομολόγησε ο Αχμέτ Νταβούτογλου, 

ιεραρχεί υψηλά την εν λόγω περιοχή ως έναν χώρο εκπλήρωσης των τουρκικών 

επιδιώξεων, εξασφαλίζοντας μέχρι τώρα τον ανταγωνισμό της Ρωσίας και οσονούπω 

του επανακάμψαντος Ιράν. Η ανάφλεξη της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

στις αρχές Απριλίου 2016, ήταν επόμενο να κινητοποιήσει τους τουρκο-αζερικούς 

μηχανισμούς συνεργασίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος παρείχε όλη την απαραίτητη 

διπλωματική υποστήριξη στον Αζέρο ομόλογό του Ilham Aliyev. 

Η Δυτική και κυρίως η αμερικανική προσπάθεια ενεργειακής ανασχέσεως της 

Ρωσίας βρίσκει την ιδανική της μορφή στο τουρκικό έδαφος, δια μέσου του οποίου 

είναι δυνατόν να διοχετεύονται προς την Δύση ορυκτά καύσιμα από την Κασπία, την 

Κ. Ασία και την Μ. Ανατολή, δίχως την εμπλοκή της Ρωσίας. Ο Καύκασος αποτελεί 

την θύρα εισόδου στην Κ. Ασία και είναι χαρακτηριστικό ότι ο αγωγός πετρελαίου 

BTC (2006), ο αγωγός αερίου Μπακού – Τιφλίδα – Ερζερούμ (2007), καθώς και η 
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 Δημιουργήθηκε το 2009 στο Nakhchivan του Αζερμπαϊτζάν, μετά από πολλά έτη άτυπων 
συναντήσεων των τουρκόφωνων χωρών. Έχει έδρα την Άγκυρα, ενώ το Ουζμπεκιστάν και το 
Τουρκμενιστάν δεν συμμετέχουν τηρώντας ουδέτερη στάση. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nakhchivan_(city)
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σιδηροδρομική γραμμή Μπακού – Τιφλίδα – Καρς (2008), διέρχονται από την 

περιοχή αυτή. Για την Τουρκία συνεπώς αποτελεί εθνικό της συμφέρον η 

σταθερότητα στην περιοχή του Καυκάσου και ο δυτικός προσανατολισμός των 

κρατών της. Βέβαια, η «προσέγγιση» Ρωσίας-Τουρκίας που παρατηρείται τους 

τελευταίους μήνες (2017) πιθανότατα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις πολιτικές 

ισορροπίες στην περιοχή. 

ΙΡΑΝ 

Η Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν συνιστά ένα πολύ σημαντικό κράτος, τόσο 

στην κεντρική Ασία όσο και στην Μέση Ανατολή, της οποίας η διεθνής πολιτική έχει 

δύο πολύ σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι η μη επίλυση του καθεστώτος 

εξερεύνησης της Κασπίας, το οποίο σε συνδυασμό με τα περιορισμένα κοιτάσματα 

πετρελαίου στο χερσαίο έδαφος, του παρέχει περιορισμένες δυνατότητες. Από το 

2010 η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν έχουν υπογράψει συμφωνίες για το 

καθορισμό τομέων εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου στα 

βόρεια και δυτικά της Κασπίας, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί με τα υπόλοιπα 

παράκτια κράτη (Ιράν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν).  

Δεύτερον, η εχθρική στάση των ΗΠΑ επί σειρά ετών έχει αποκλείσει τη 

δραστηριοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων στην ιρανική οικονομία. Το τελευταίο 

φαίνεται σταδιακά να αλλάζει με το διάλογο για τον έλεγχο του πυρηνικού 

προγράμματος του Ιράν. Η αρχική συμφωνία (Κοινό Συνεκτικό Σχέδιο Δράσης67), με 

τις έξι μεγάλες δυνάμεις σχετικά με τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος, και 

η συνεπαγόμενη παύση του καθεστώτος κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης, αναμένεται 

να αναβαθμίσει την θέση και τον ρόλο της στο περιφερειακό υποσύστημα. Η σταδιακή 

επανάκαμψη στο διεθνοποιημένο οικονομικό σύστημα, και κυρίως στον τομέα 

εξαγωγής υδρογονανθράκων, θα ενισχύσει καίρια την πολιτική και οικονομική 

κατάσταση του Ιράν, τόσο ως αυτόνομου δρώντα, όσο και ως πιθανού στρατηγικού 

εταίρου τρίτων κρατών.  

                                            
67

 Το Κοινό Συνεκτικό Σχέδιο Δράσης (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) είναι η ιστορική 
συμφωνία που υπεγράφη το 2015 στη Βιέννη από το Ιράν και τις μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, 
Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία) για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. 
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Η μέχρι σήμερα αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Δύση, έδινε την 

δυνατότητα στην Ρωσία και την Κίνα να ενσαρκώνουν τους «φυσικούς» συμμάχους 

της, τόσο σε πολιτικο-οικονομικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Η εξομάλυνση των 

σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά από 35 έτη, όταν πραγματοποιηθεί θα 

διαφοροποιήσει άρδην τους συσχετισμούς στην περιοχή, αναδεικνύοντας και τις 

αποκλίσεις ανάμεσα στην Μόσχα και την Τεχεράνη, που μέχρι σήμερα καλύπτονται 

από τις εχθρικές σχέσεις Δύσης-Ιράν (Ζιώγας 2017). 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η είσοδος στους κόλπους της των τριών κρατών 

του νοτίου Καυκάσου μάλλον δεν αποτελεί καίρια επιλογή. Στα πλαίσια της 

«Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (European Neighborhood Policy), υιοθετήθηκε το 

2009 η πολιτική της «Ανατολικής Συνεργασίας», που αφορούσε τα έξι κράτη της 

ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου (την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, του 

Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και υπό προϋποθέσεις την Λευκορωσία. Με την εν λόγω 

κίνηση, η ΕΕ επιδιώκει να αναχαιτίσει την, κατά τη γνώμη της, ρωσική επιθετικότητα 

και να σταθεροποιήσει την περιοχή, επιφέροντας πολιτικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό των τριών χωρών, θεωρώντας πως έτσι θα επηρεάσει 

και την εξωτερική τους πολιτική. 

Είναι γεγονός πως στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες παρατηρούνται 

παρόμοια φαινόμενα πολιτικής «παθογένειας» όπως η διαφθορά, η καταπάτηση 

δημοκρατικών ελευθεριών κτλ., απόρροια εμπεδωμένων νοοτροπιών, τόσο 

παλαιοτέρων όσο και πιο πρόσφατων. Τα κράτη της ΕΕ επιθυμούν οι χώρες του 

Καυκάσου να αποτελέσουν την δίοδο των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου της κεντρικής Ασίας και να καταστούν εναλλακτικές των ρωσικών 

υποδομών μεταφοράς, έτσι ώστε να επιτύχουν ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει δευτερεύοντα αλλά σημαντικό ρόλο. Η όλη 

προσπάθεια ενεργού παρουσίας της υπονομεύεται από τις αποκλίσεις ανάμεσα στα 

κράτη-μέλη, που πολλές φορές οδηγούν σε εθνικές προσεγγίσεις, και την κυριαρχία 

του ατλαντικού πλαισίου αναφοράς για στρατηγικά ζητήματα. Είναι γεγονός 
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αναμφισβήτητο ότι τόσο η Ρωσία όσο και οι δυτικές χώρες, και κυρίως οι ΗΠΑ, δεν 

συμμερίζονται την ίδια άποψη για την θέση και τον ρόλο της μετασοβιετικής Ρωσίας, 

και αυτού που η ίδια επιθυμεί να διαδραματίσει στο διεθνές σύστημα (Ζιώγας 2017). 

Συμπερασματικά, ο Καύκασος ανέκαθεν αποτελούσε «μήλον της έριδος» για 

τις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής η ύπαρξη όμως κοιτασμάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον κρατών, οργανισμών και εταιρειών. Η 

Τουρκία και το Ιράν, εποφθαλμιούν να αναδειχθούν σε ισχυρές περιφερειακές 

δυνάμεις εκμεταλλευόμενες το ενεργειακό ζήτημα. Η ΕΕ, η οποία διατηρεί μια σχέση 

αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία στην οικονομία και στην ενέργεια, προσπαθεί να 

αλλάξει τις ισορροπίες εκμεταλλευόμενη τα κοιτάσματα της Κασπίας. Τέλος, οι ΗΠΑ 

με όχημα το ΝΑΤΟ επιδιώκει, προσεγγίζοντας χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

να πλησιάσει τη Ρωσία ασκώντας της πίεση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα εδάφη του Καυκάσου είναι κυρίως ορεινά, και αραιοκατοικημένα, χωρίς 

ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Ωστόσο, θεωρούνται μεγάλης σημασίας καθώς συνδέουν 

την ευρωπαϊκή ήπειρο με τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα με την Κασπία. 

Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης αποτελούσαν επικράτειά της, αλλά η 

κατάρρευσή της πυροδότησε συγκρούσεις που κρατούν έως σήμερα. Τα κράτη του 

Καυκάσου, πλην Ρωσίας, είναι η Γεωργία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, που 

ορίζουν ουσιαστικά το νότιο Καύκασο. Τα κράτη αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες, αλλά 

και πολλές διαφορές, κυρίως ως προς το θρησκευτικό προσανατολισμό, την 

κοινωνική συνοχή, την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ευμάρεια. Πρόσθετη 

αξία προσδίδει το γεγονός ότι στην τελευταία βρίσκονται σημαντικά κοιτάσματα 

ορυκτών καυσίμων, τα οποία διοχετεύονται στην Ευρώπη και στα λιμάνια της 

Μεσογείου μέσω των αγωγών που διαπερνούν τα εδάφη τους. Ακολούθως 

καταγράφονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα μελέτη αναφορικά 

με τα ερωτήματα που τέθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο. 

Ερώτημα 1: Ποια η σημασία των εδαφών του Καυκάσου για τη Ρωσία; 

Ιδιαίτερα, για τη Ρωσία ο Καύκασος είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας διότι 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχουν κατασκευαστεί αγωγοί 

πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχονται τις καυκάσιες χώρες του Αζερμπαϊτζάν 

και της Γεωργίας, παρακάμπτοντας τα εδάφη της Ρωσίας, μειώνοντας την ενεργειακή 

εξάρτηση, κυρίως της Ευρώπης, από αυτήν.  

 Η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής αποτυπώνεται στις προσπάθειες της 

Ρωσίας κατά το παρελθόν να αποκτήσει τον έλεγχο σε περιοχές της πρώην 

Οθωμανικής και Περσικής Αυτοκρατορίας. Παρόλο που οι επεκτατικές προσπάθειες 

της Ρωσίας έλαβαν χώρα κατά το 19ο αιώνα, ο Καύκασος καταδεικνύει μια διαρκή 

σκέψη προς τα νότια προς μια περιοχή με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από την 

υπόλοιπη αχανή Ρωσία.   
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Επίσης, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφόρων εθνοτήτων, 

στοιχείο που διαχρονικά έχει αποτελέσει την πηγή προβλημάτων. Στο Βόρειο 

Καύκασο, αυτονομιστές από την Τσετσενία (και το Νταγκεστάν) έχουν προκαλέσει 

πολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, οι οποίες οδήγησαν και στις δύο στρατιωτικές 

επεμβάσεις στην Τσετσενία στη δεκαετία του 1990.  Πολλοί αυτονομιστές, μετά την 

επικράτηση των Ρωσικών στρατευμάτων, επιχείρησαν να βρουν καταφύγιο σε 

περιοχές του Νότιου Καυκάσου. Αυτός αποτελεί έναν επιπρόσθετο λόγο που η Ρωσία 

επιθυμεί να διευρύνει το ρόλο της σε όλο τον Καύκασο.   

Η σημασία που προσδίδει η Ρωσία στην περιοχή φαίνεται και από ένα άλλο 

στοιχείο· τη διατήρηση στρατιωτικών βάσεων. Σήμερα (Νοέμβριος 2017), η Ρωσία 

διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στην Αμπχαζία, ενώ έχει βελτιώσει τις δυνατότητες της 

αεροπορικής βάσης στην Gudauta και της ναυτικής βάσης Ochamchire, αμφότερες 

στα εδάφη της Αμπχαζίας. Προσδίδοντας μεγαλύτερο «βάθος» στις στρατιωτικές 

δυνατότητές της, διατηρεί στρατιωτικές και αεροπορικές βάσεις στην σύμμαχό της 

Αρμενία, επιδεικνύοντας στρατιωτική ισχύ και ετοιμότητα.   

Ο Καύκασος δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να διαδραματίσει πρωτεύοντα 

ρόλο, διαδεχόμενη τη Σοβιετική Ένωση η οποία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν τον 

συμπεριελάμβανε υψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων της. Πλέον, η Ρωσία 

προσπαθεί με συνέπεια και συνέχεια, από το 2000 και εντεύθεν, να αναδειχθεί ως ο 

σημαντικότερος περιφερειακός δρων, απομακρύνοντας τις ΗΠΑ, που μέσω κυρίως 

του ΝΑΤΟ και οικονομικών κολοσσών εποφθαλμιούν μεγαλύτερη συμμετοχή στις 

εξελίξεις.  

Ακριβώς για αυτό το λόγο, δηλαδή την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, η 

Ρωσία έχει έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τη Γεωργία, από τη στιγμή που η τελευταία 

υιοθέτησε ένα «δυτικό προσωπείο» (2003). Με την επιθυμία της τελευταίας να 

ενταχθεί στη Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία, έταξε εαυτόν κατά της Ρωσίας. Με τη σειρά 

της τελευταία βλέπει να προσεγγίζεται όλο και περισσότερο από τους αντιπάλους της 

κατά την ψυχροπολεμική περίοδο και η ίδια να νιώθει ασφυκτικά. Προσδίδοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα γεγονότα και σε πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, δε 

δίστασε να επιδείξει «σκληρή ισχύ» και να δημιουργήσει ζώνες ανάσχεσης στη 
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Γεωργία το 2008 (με την Αμπχαζία και τη Ν. Οσετία) και στην Ουκρανία το 2014 (με 

την περιοχή της Κριμαίας).     

Τέλος, ο Καύκασος είναι η περιοχή που εδαφικά συνδέει τρεις πολύ 

σημαντικούς δρώντες· τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν. Τους τελευταίους αιώνες 

διαδέχονται η μία την άλλη στην κυριαρχία τους στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερα μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επιχειρούν να αυξήσουν τις σφαίρες επιρροής 

τους. Για ένα λόγο παραπάνω η Ρωσία θεωρεί τον Καύκασο ως το «μαλακό της 

υπογάστριο», στο οποίο οποιοδήποτε γεγονός, πολιτικό, εθνοτικό, κοινωνικό (βλ. 

«πολύχρωμες επαναστάσεις») και θρησκευτικό δύναται να πυροδοτήσει ανάλογες 

εξελίξεις και στο έδαφός της. 

Ερώτημα 2: Ποια η ρωσική εξωτερική πολιτική στην περιοχή του Καυκάσου; 

Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήρθαν στο προσκήνιο κοινωνικές 

και εθνικές αντιθέσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν πιο έντονα στην περιοχή του 

Καυκάσου. Οι τάσεις σεπαρατισμού και οι εθνικισμού που  έκαναν την εμφάνισή τους 

ανησύχησαν τη Ρωσία, που δεν απέκλειε την εξάπλωσή τους στο δικό της χώρο, 

ιδιαίτερα στις μουσουλμανικές της επαρχίες. Για το λόγο αυτό η Ρωσία προσδίδει 

μεγάλη σημασία στην περιοχή, είτε για γεωπολιτικούς λόγους, είτε για την αποτροπή 

ενός ενδεχόμενου spill-over effect που θα πυροδοτείτο από τις συγκρούσεις του 

Νότιου Καυκάσου.  

Γενικά, η Ρωσική πολιτική στον Καύκασο δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τη 

γενική της στρατηγική· επιδίωξη για πρωταγωνιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο. 

Το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η εγγενής αστάθεια και η κοινή 

πεποίθηση ότι μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια ευρύτερη 

αποσταθεροποίηση. Η ιδιαίτερη σημασία που δίνει η Ρωσία στις σχέσεις της με τα 

κράτη του Καυκάσου αποτυπώνεται από την πρόθεσή της για χρήση σκληρής ισχύος 

για μια σειρά από λόγους.  
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Πρώτα απ’ όλα, ο Καύκασος γειτνιάζει με τη Ρωσία και καταστάσεις που 

λαμβάνουν χώρα εκεί και πιθανόν να εξαπλωθούν, πρέπει να αντιμετωπίζονται 

έγκαιρα. Επίσης, λόγω του ένδοξου παρελθόντος κατά τη Σοβιετική περίοδο, η 

εκδήλωση αποφασιστικότητας και δυναμικών ενεργειών αποτελούν στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν μια μεγάλη δύναμη. Αυτός είναι και ο ρόλος που θέλει να 

διαδραματίσει η Ρωσία, ιδιαίτερα στο εγγύς της περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, η επίδειξη σκληρής ισχύος, όπως την έκανε πράξη η Ρωσία 

στην περίπτωση της Γεωργίας το 2008 λειτουργεί αποτρεπτικά και προς άλλες χώρες 

που πιθανόν σκέπτονταν να φύγουν από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και να 

ταχθούν υπέρ της Δύσης. Η Ρωσικές στρατιωτικές επεμβάσεις στη Γεωργία και στην 

Ουκρανία λίγα χρόνια αργότερα, δείχνουν τη σταθερή πολιτική της Μόσχας να μην 

επιτρέψει την ένταξη όμορων κρατών της σε Δυτικές συμμαχίες.   

Οι ρωσικές επιδιώξεις στον Καύκασο συνοψίζονται στη συνεχή στρατιωτική και 

πολιτική παρουσία στην περιοχή, καθώς και στην αποφυγή της παρουσίας του ΝΑΤΟ 

και της εμπλοκής δυτικών δυνάμεων γενικότερα. Η εμπλοκή της Ρωσίας στην 

περιοχή, πολιτικά ή στρατιωτικά, επιδιώκεται συστηματικά από το 1991 και μετά, 

ανακηρύσσοντας συμμαχίες και στρατιωτικές συνεργασίες.  

Η Αρμενία αποτελεί τη φιλικότερη χώρα προς τη Ρωσία με στενότατους 

δεσμούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς. Οι σημαντικές ρωσικές βάσεις που 

διατηρούνται επί αρμενικού εδάφους, οι πωλήσεις ρωσικών οπλικών συστημάτων, η 

στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η από καιρού εις καιρόν 

οικονομική βοήθεια προς την Αρμενία, αλλά κυρίως η ρωσική υποστήριξη στη 

σύγκρουση της τελευταίας με το Αζερμπαϊτζάν, προσδίδουν στις δύο χώρες το 

χαρακτηρισμό των συμμάχων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο χώρες συμμετέχουν από 

κοινού, με διαφορετικό φυσικό ειδικό βάρος, σε όλους τους περιφερειακούς και 

οικονομικούς οργανισμούς.  

Οι σχέσεις Ρωσίας - Αζερμπαϊτζάν είναι βασισμένες σε διαφορετικό πλαίσιο. 

Το τελευταίο κατοικείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από μουσουλμάνους, ενώ το 

πλούσιο υπέδαφός του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο προσελκύει το ενδιαφέρον 
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μεγάλων οικονομικών παραγόντων. Για τον ίδιο λόγο, οι σχέσεις της Μόσχας με το 

Μπακού πρέπει να είναι προσεκτικές και αναγκαίες.  Η σημασία της χώρας αυτής του 

Καυκάσου για τη Ρωσία πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι οι αγωγοί πετρελαίου 

και φυσικού αερίου που συνδέουν την Κασπία με τη Μεσόγειο περνούν από το 

έδαφος του Αζερμπαϊτζάν (και της Γεωργίας) και όχι από αυτό της Αρμενίας, χώρας 

που ήδη πρόσκειται στο ρωσικό άρμα. Αυτοί οι αγωγοί αφαιρούν από τη Ρωσία το 

μονοπώλιο μεταφοράς των ενεργειακών πόρων, στοιχείο που θα έχει μεγαλύτερη 

βαρύτητα εάν από εκεί περνούν και τα αποθέματα του Καζακστάν και του 

Τουρκμενιστάν.  

Βέβαια, η Ρωσία υποστηρίζει ανοικτά την αντίπαλο του Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, 

στη διαμάχη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ωστόσο, η εξωτερική της πολιτική κινείται 

προσεκτικά και κρατά τις εύθραυστες ισορροπίες, συνάπτοντας με το Μπακού 

αρκετές οικονομικές συμφωνίες, που περιλαμβάνουν ακόμα και πωλήσεις 

στρατιωτικού υλικού. Αναφορικά, με τους σε οργανισμούς, η Μόσχα έπεισε το 

Μπακού να συμμετάσχει στην ΚΑΚ, με την υπόσχεση της προώθησης πολιτικών 

εξεύρεσης λύσης στη διένεξη του τελευταίου με το Ερεβάν, αλλά απέτυχε να κάνει το 

ίδιο και με την Ευρασιατική Ένωση. Ωστόσο, γνωρίζει ότι, τουλάχιστον προς το 

παρόν, το Αζερμπαϊτζάν θα παραμείνει ουδέτερο ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, 

χωρίς να επιζητεί κάποια θεσμική υπαγωγή σε οργανισμό με δυτικό προσανατολισμό. 

Αναφορικά με τη Γεωργία, πάγια επιδίωξη της Ρωσίας ήταν η ουδετερότητά 

της και γι’ αυτό εξαρχής είχε προσπαθήσει να την πείσει να εγκαταλείψει την ένταξή 

της στο ΝΑΤΟ. Προς αυτήν την κατεύθυνση, την περίοδο 2004-2007 προέβη σε 

απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων από τα εδάφη της, όχι όμως και από 

αυτά της αυτόνομης Αμπχαζίας, ως ένδειξη καλής θέλησης. Η απόφαση της Γεωργίας 

το 2008 να επέμβει στη Νότια Οσετία, μια ενέργεια το λιγότερο άστοχη, δοκίμασε τα 

αντανακλαστικά της Ρωσίας, η οποία αντέδρασε με ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική 

παρουσία.  

Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, η Ρωσία έχει καταφέρει να αποφύγει την 

ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει αν δεν λυθούν τα 

ζητήματα Αμπχαζίας- Ν. Οσετίας. Η Γεωργία, ακόμα, επιθυμεί διακαώς τη συμμετοχή 
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της στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, και ένας λόγος που την οδηγεί σε αυτό οφείλεται  στην 

ηγεμονική στάση της Ρωσίας και, για εξισορρόπηση ισχύος, αναζητά βοήθεια στη 

Δύση. Η Ρωσία, αν το επιθυμεί, θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη 

Γεωργία. Αν και η κατάσταση με την Αμπχαζία θεωρείται μη συζητήσιμη, καθώς τόσο 

η κοινωνία όσο και ο πoλιτικός κόσμος φαίνεται αρνητικός σε οποιαδήποτε συζήτηση 

για επανένωση με τη Γεωργία, τα πράγματα με τη Νότια Οσετία είναι διαφορετικά, 

καθώς η τοπική κοινωνία, παρά την εξάρτησή της από τη Ρωσία, διατηρεί διαύλους 

επικοινωνίας με την Τιφλίδα. Με τους κατάλληλους χειρισμούς, η εν λόγω αυτόνομη 

περιοχή θα μπορούσε να επανενωθεί με τη Γεωργία, με αντάλλαγμα την απόσυρση 

της τελευταίας από την ενταξιακή διαδικασία στο ΝΑΤΟ.  

Ερώτημα 3: Ποια η εμπλοκή της Ρωσίας στις «παγωμένες διενέξεις» του 

Καυκάσου; 

Εκτιμάται ότι η Ρωσία, χρησιμοποιώντας  και τις τρεις «παγωμένες» διενέξεις, 

σε Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Αμπχαζία και Νότια Οσετία, επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το 

ρόλο της στην περιοχή του Καυκάσου και να διασφαλίσει τα ζωτικά της συμφέροντα. 

Τα εμπλεκόμενα κράτη έχουν αναγνωρίσει τον ουσιαστικό ρόλο της στην εξέλιξη των 

γεγονότων, ενώ επιπρόσθετα η ενεργός εμπλοκή της δεν αφήνει περιθώρια εμπλοκής 

έτερων δρώντων να διαδραματίσουν ανάλογο ρόλο. 

Αναφορικά στη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η Ρωσία διατηρεί εντέχνως 

τέτοια στάση ώστε να μην επιτυγχάνεται οριστική λύση. Από τη μια, η σχέση που 

διατηρεί με την Αρμενία θα της επέτρεπε να της επιβάλλει κάποιες ουσιαστικές 

υποχωρήσεις εδαφών εις βάρος της. Από την άλλη, το Αζερμπαϊτζάν θα έβλεπε πολύ 

δελεαστική μια τέτοια εξέλιξη, αλλά με πιθανά ανταλλάγματα την προσχώρησή του 

στην υπό ρωσική ηγεσία Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και στον Οργανισμό της 

Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, και ίσως τον περιορισμό της εξόρυξης του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου για πώληση προς την Ευρώπη.  

Μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας αποτελεί το γεγονός ότι 

αποτελεί το μοναδικό διαμεσολαβητή στη διένεξη, χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας, 

του Ιράν ή των ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της στην συμπροεδρία της «Ομάδας 
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του Μινσκ» της δίνει το πλεονέκτημα καθορισμού και ελέγχου τον όποιων εξελίξεων. 

Στην παρούσα φάση, θεωρείται απίθανο η Ρωσία να αλλάξει στρατηγική. Πιθανή 

πίεση στην Αρμενία, υπέρ του Αζερμπαϊτζάν, θα άλλαζε την ισορροπία ισχύος στην 

περιοχή και πιθανόν να προκαλούσε το ενδιαφέρον και άλλων δρώντων (π.χ. 

Τουρκίας ή Ιράν). Προς το παρόν, η παρούσα επιλογή της «ελεγχόμενης αστάθειας» 

στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δείχνει να εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα των Ρώσων. 

Αναφορικά με τις διενέξεις στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, η Ρωσία έχει 

σαφέστατα πιο ενεργή συμμετοχή. Απαντώντας στην επέμβαση της Γεωργίας το 

2008 στη Νότια Οσετία, και με πρόσχημα την προστασία των Ρώσων πολιτών των 

δύο περιοχών, προέβη σε γενικευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις πολύ μεγαλύτερες 

από αυτές των γεωργιανών. Μετά τα γεγονότα, και την απόσυρση των ρωσικών 

δυνάμεων από τα γεωργιανά εδάφη, η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία των δύο 

περιοχών παγιώνοντας τα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.  

Η όξυνση των διμερών σχέσεων έλαβε χώρα μετά τη φιλο-δυτική ρητορική που 

ανέπτυξε η Γεωργία που ακολούθησε τη Ροζ Επανάσταση (2003). Η Ρωσία δεν θα 

επέτρεπε ποτέ την ύπαρξη ενός Νατοϊκού βραχίονα στα σύνορά της και γι’ αυτό το 

λόγο επέδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα αδιαφορώντας για τη διεθνή κατακραυγή. 

Κύριο μέλημά της ήταν η αποσταθεροποίηση της Γεωργίας σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

πάψει να αποτελεί χώρα υποψήφια για ένταξη στο ΝΑΤΟ.  

Με τα μέσα λοιπόν που διαθέτει η Ρωσία, θα μπορούσε να επιταχύνει τις 

εξελίξεις στις δύο αποσχισθείσες περιοχές προς την ομαλότητα.  Από την πλευρά της 

η Γεωργία, με το τετελεσμένο γεγονός του 2008,  έχει δύο δρόμους· είτε να αποδεχθεί 

την απόσχιση των δύο περιοχών και να προσπαθήσει να ενταχθεί στην βορειο-

ατλαντική συμμαχία, ανοίγοντας όμως τον «ασκό του Αιόλου» για άλλες 

σεπαρατιστικές διεκδικήσεις, είτε να μην την αποδεκτεί και να αποχαιρετήσει μια και 

καλή το φιλοδυτικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσική διπλωματία θα έχει 

επικρατήσει. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η Ρωσία επιλέγει την 

τακτική της «ελεγχόμενης αστάθειας» παρά μιας μακροχρόνιας σταθερότητας. Με 
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δεδομένο ότι οι αποσχισθείσες περιοχές δεν είναι διατιθεμένες να ενοποιηθούν με τη 

Γεωργία, οποιαδήποτε στρατιωτική ισορροπία μεταξύ Αμπχαζίας/ Ν.Οσετίας και 

Γεωργίας από τη μια και Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν από την άλλη, συμβάλλουν προς 

μία κατεύθυνση, όχι βέβαια της επίλυσης της κρίσης, αλλά σε μία μη περαιτέρω 

κλιμάκωση της αποσταθεροποίησης. Με το στρατιωτικό εξοπλισμό, λοιπόν, με το 

οποίο η Ρωσία ενισχύει κάθε φορά την αδύνατη πλευρά, αλλά και την ανάλογη 

πολιτική ρητορική της, επιτυγχάνει την εξισορρόπηση ισχύος στην περιοχή μεταξύ 

των αντιμαχόμενων πλευρών, κάτι που της προσδίδει το ρόλο του ρυθμιστή.  

Ερώτημα 4: Ποια η ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας; 

Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενεργειακή διάσταση ως βάση για το σχεδιασμό της 

οικονομικής, αλλά και διπλωματικής στρατηγικής τους. Το 2015 αναδείχθηκε πρώτη 

και δεύτερη στην παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, 

αντίστοιχα, ενώ είναι πρώτη στην παραγωγή άνθρακα. Η οικονομία της εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές των υδρογονανθράκων, καθώς τα έσοδα ξεπερνούν 

το 43% των συνολικών κρατικών εσόδων του προϋπολογισμού. Αναφορικά με το 

φυσικό αέριο, στη Ρωσία βρίσκονται τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως, σχεδόν 

το 25% των παγκόσμιων ποσοτήτων.  

Η Ρωσία, καλύπτει από τα κοιτάσματά της τις μεγάλες της ενεργειακές ανάγκες 

και παράλληλα εξάγει σημαντικές ποσότητες, στηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό το 

εμπορικό της ισοζύγιο. Σημαντικότερες χώρες εξαγωγής είναι αυτές της Ευρώπης, η 

Κίνα και σε μικρότερο ποσοστό οι ΗΠΑ. Με τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ρωσία διατηρεί 

μια σχέση αλληλεξάρτησης. Το 2015, περισσότερο από το 30% της εισαγωγής 

πετρελαίου και φυσικού της Ευρώπης προήλθε από τη Ρωσία, ενώ η τελευταία 

στηρίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά για τη διάθεση του 60% του πετρελαίου της και του 

75% του φυσικού της αερίου. 

Ανέκαθεν, ο ενεργειακός τομέας αποτελούσε βασική πτυχή της ρωσικής 

εξωτερικής πολιτικής, και είναι σημαντικός πυλώνας για τη στρατηγική της απέναντι 

στην Ευρώπη και τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Σοβιετικού συνασπισμού. Ιδιαίτερα 

επί προεδρίας Putin στην εξουσία, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο 
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παράγοντα και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επιρροής. Ο σημαντικότερος λόγος που η 

ρωσική διπλωματία στηρίχθηκε σε αυτό οφειλόταν στις υψηλές τιμές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου την περίοδο 2000-08, που πολλαπλασίασαν τα έσοδα του κρατικού 

προϋπολογισμού. Επιπλέον, ανέλαβε η ίδια η κυβέρνηση τον έλεγχο του ρωσικού 

ενεργειακού τομέα προσπαθώντας να διορθώσει την άσχημη κατάσταση που είχε 

περιέλθει μετά από μια δεκαετία άκρατων ιδιωτικοποιήσεων. Οι κρατικές εταιρίες-

κολοσσοί σήμερα λειτουργούν ως βραχίονες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, 

επαναδιαπραγματευόμενες ενεργειακές συμφωνίες υπό σκληρότερους όρους, σε 

πλήρη συντονισμό με το Κρεμλίνο.  

Είναι γεγονός ότι για τη Ρωσία τα ζητήματα της ενέργειας αποτελούν βασικό 

πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής, αλλά και της οικονομίας της καθώς τα ετήσια 

έσοδα υπερβαίνουν το 50% των συνολικών κρατικών εσόδων. Αυτό όμως αποτελεί 

και την αχίλλειο πτέρνα της, αφού η υπέρμετρη εξάρτηση από την ενεργειακή αγορά 

την καθιστά ταυτόχρονα και ευάλωτη.  

Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η Ρωσία την παρούσα περίοδο 

(Φθινόπωρο 2017) εφαρμόζει την ενεργειακή της πολιτική σε τρία μέτωπα· στην 

Ευρώπη, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Αναφορικά στο πρώτο, όπως 

προαναφέρθηκε, η σχέση Ρωσίας και Ευρώπης είναι διαχρονική, αδιάκοπη με 

στοιχεία αλληλεξάρτησης. Σχετικά με τη στροφή της Ρωσίας προς ανατολάς, αυτό 

έγινε πρωτίστως για να επιτευχθεί απεξάρτηση από την αγορά της Ευρώπης, για 

εύρεση νέου πελατολογίου, αλλά και για να αντισταθμίσει της οικονομικές κυρώσεις 

του 2014. Τέλος, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Κρεμλίνο προσπαθεί να 

διεκδικήσει ρόλο και  να εισαγάγει το ενεργειακό της οπλοστάσιο στην καρδιά των 

αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνδυάζοντας τις κινήσεις του με τη 

Σαουδική Αραβία προκειμένου να επιτύχουν την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.  

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι βασικός πυλώνας της ενεργειακής 

στρατηγικής της Ρωσίας είναι η ενεργειακή ασφάλεια των περιοχών ζωτικών 

συμφερόντων της. Σημαντική παράμετρος αποτελούν τα δίκτυα αγωγών μεταφοράς 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αποφασίζονται είτε για την εξασφάλιση 

νέων/εναλλακτικών αγορών, είτε για την απεξάρτηση από συγκεκριμένους πολιτικούς 
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πόλους. Οι αγωγοί έχουν αναχθεί σε αιχμή του δόρατος για τη ρωσική εξωτερική 

πολιτική στη μάχη για διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου της στην περιοχή. 

Ερώτημα 5: Με ποιο τρόπο έτεροι δρώντες επιζητούν να διαδραματίσουν 

ενεργό ρόλο στην περιοχή; 

Η πολύπλευρη σημασία του Καυκάσου, όπως και τους προηγούμενους 

αιώνες, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών και σημαντικών περιφερειακών και 

παγκόσμιων δρώντων, κρατών και οργανισμών. Πέραν της γεωπολιτικής σημασίας 

και της δημιουργίας σφαιρών επιρροής, τις τελευταίες δεκαετίες έχει προστεθεί και ο 

παράγοντας της εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων της Κασπίας, καθώς 

και η ενεργειακή ασφάλεια των αγωγών μεταφοράς αυτών. 

Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και την αναμενόμενη 

αποδυνάμωση της Ρωσίας, οι ΗΠΑ διέγνωσαν το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε 

στην περιοχή του Καυκάσου και υιοθέτησαν μία μεθοδική πολιτική αύξησης της 

επιρροής τους. Όχημα της αμερικανικής πολιτικής αποτέλεσε το ΝΑΤΟ, το οποίο 

επιδίωξε τη διεύρυνσή του πλησιάζοντας ακόμα περισσότερα τα ρωσικά σύνορα. 

Αρχικά, πολλά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα PFP του ΝΑΤΟ αναπτύσσοντας πολυμερή στρατιωτική 

συνεργασία, έστω και σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμη η υπογραφή 

στρατιωτικών συμφωνιών του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία (1993), το Αζερμπαϊτζάν 

(1997), το Καζακστάν (1997) και τη Γεωργία (1998) οι οποίες είχαν ως σκοπό απλά 

και μόνο την άσκηση επιπλέον πίεσης προς τη Ρωσία σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Αποκορύφωμα της αμερικανικής «επιθετικότητας» αποτέλεσε η πρόθεση της 

Γεωργίας (2008) και της Ουκρανίας (2014) να ενταχθούν στη Βορειο-Ατλαντική 

Συμμαχία, κάτι που προκάλεσε την ρωσική αντίδραση, σηματοδοτώντας την 

ανάκαμψη της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας και επιδεινώνοντας ταυτόχρονα τις 

σχέσεις Δύσης Ρωσίας. Οι υποψηφιότητες αυτές εκλαμβάνονται από την Μόσχα ως 

στρατηγική κίνηση των ΗΠΑ, με στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας και τον 

τερματισμό της περιφερειακής επιρροής της. Ο Καύκασος, επομένως, αποτελεί ένα 

από τα πεδία του αναγεννημένου προαναφερθέντα ανταγωνισμού. 
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Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η δυναμική στάση της Ρωσίας και το 

«πάγωμα» της ΝΑΤΟϊκής ένταξης της Γεωργίας φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά 

προς έτερα κράτη της Ευρασίας (Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουκρανία), που έχουν  

αναπτύξει σχέσεις με τους δυτικούς θεσμούς, τα οποία ίσως να αναθεωρήσουν την 

θέση τους υπό την απειλή της Μόσχας. Το ΝΑΤΟ βέβαια, συνεχίζει να στηρίζει τη 

Γεωργία, αλλά γνωρίζει ότι εάν δεν λυθούν τα ζητήματα της Αμπχαζίας και Ν. Οσετίας 

δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ένταξή της σε αυτό. Ο κυριότερος όμως ρυθμιστής 

σε αυτό δεν είναι άλλος από τη Ρωσία. 

Η Τουρκία με τη σειρά της επεδίωξε, από τη δεκαετία του 1990, να 

μεγιστοποιήσει τους δεσμούς της με τα νέα κράτη της ΚΑΚ με τα οποία τη συνέδεαν 

εθνοτικοί και γλωσσικοί δεσμοί (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, 

Ουζμπεκιστάν και Κιργιστάν). Σε όλη αυτή την περίοδο έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο, 

ακολουθώντας τη Ρωσία και προσπαθώντας να μην έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με 

αυτήν. Αμφότερες οι χώρες (Ρωσία και Τουρκία) έχουν συμφωνίες αμυντικής 

συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής, τις οποίες αντιλαμβάνονται ως φυσικές 

σφαίρες επιρροής τους, και θεωρούν κάθε προσπάθεια αλλαγής στο υφιστάμενο 

καθεστώς ως άμεση απειλή για τα συμφέροντά τους σ’ αυτές. 

Η Τουρκία θα λέγαμε ότι διατηρεί ουδέτερη σχέση με τη Γεωργία, αδελφική με 

το Αζερμπαϊτζάν και κακή με την Αρμενία. Στη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ έχει 

ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Μπακού, κάτι απολύτως φυσιολογικό λόγω των εθνοτικών, 

γλωσσικών και θρησκευτικών δεσμών, η οποία όμως περιορίζεται σε κλείσιμο των 

συνόρων της με την Αρμενία και όχι σε στρατιωτική υποστήριξη, φοβούμενη 

προφανώς την αντίδραση της Ρωσίας. Φυσικά, δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός 

της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το 

οποίο επισκιάζει ακόμη και σήμερα τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. 

Επιπρόσθετα, η Τουρκία διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο ενεργειακό 

ζήτημα, καθώς από το έδαφός της περνούν οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου 

που ξεκινούν από την Κασπία και καταλήγουν στις ακτές της Μεσογείου. Από τη μία 

μπορεί να εξυπηρετήσει τη βούληση της Ευρώπης και των ΗΠΑ για απεξάρτηση από 

τους ρωσικούς αγωγούς, που τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκές χώρες, 
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αλλά από την άλλη με ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία, θα είναι σε θέση 

να φέρει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις ακτές της Μεσογείου, 

αποδυναμώνοντας τα αζέρικα ορυκτά καύσιμα. 

Το Ιράν, από την πλευρά του, βρίσκεται σε στάση αναμονής. Ο μέχρι πρότινος 

οικονομικός αποκλεισμός που του είχε επιβάλλει η Δύση δεν του έδινε τη δυνατότητα 

να εμπλακεί στον ενεργειακό τομέα. Ένα άλλο πρόβλημα που δεν έχει διευθετήσει 

είναι το καθεστώς εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων της Κασπίας με τα 

γειτονικά της κράτη (Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν). Αυτό αποτελεί και το αγκάθι 

των σχέσεών της με το Μπακού, ενώ με την Αρμενία διατηρεί ομαλές σχέσεις, που 

περιλαμβάνουν και οικονομικές συμφωνίες.  

Η μέχρι σήμερα αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Δύση, έδινε την 

δυνατότητα στην Ρωσία και την Κίνα να ενσαρκώνουν τους «φυσικούς» συμμάχους 

της. Ωστόσο, η εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και η άρση 

του οικονομικού αποκλεισμού του, πιθανόν να σηματοδοτήσει νέα δεδομένα και να 

διαφοροποιήσει άρδην τους συσχετισμούς στην περιοχή, αναδεικνύοντας και τις 

αποκλίσεις ανάμεσα στην Μόσχα και την Τεχεράνη, που μέχρι σήμερα καλύπτονται 

από τις εχθρικές σχέσεις Δύσης-Ιράν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να αναλυθούν οι σχέσεις διεθνούς 

πολιτικής της Ρωσίας με τις τρεις δημοκρατίες του Καυκάσου –τη Γεωργία, την 

Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν- με έμφαση στην στρατιωτική και οικονομική 

συνεργασία. Οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών έχουν 

διαμορφώσει ένα πολύ ενδιαφέρον πλέγμα, το οποίο περιπλέκεται ακόμα 

περισσότερο με την ενεργό συμμετοχή όμορων και μη κρατών και διεθνών 

οργανισμών.  

Διατυπώθηκε πολλές φορές η σημασία των εδαφών του Καυκάσου. Από 

γεωπολιτική σκοπιά, ο Καύκασος βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, με 

κράτη τα οποία προέκυψαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης να 

παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες και διαφορές, οι οποίες συνίστανται σε γλωσσικά, 

εθνοτικά, θρησκευτικά και οικονομικά ζητήματα. Από γεωοικονομική άποψη, η 

ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία, αλλά κυρίως η 

ανάγκη της διέλευσης των αγωγών μεταφοράς των από τα εδάφη του Καυκάσου, 

προσδίδει πρόσθετη αξία στην περιοχή, καθώς όλα τα κράτη με τη χρήση 

οικονομικών μέσων μάχονται για την προώθηση και την υπεράσπιση του εθνικού 

συμφέροντος. 

Στην παρούσα μελέτη, η κριτική ανάλυση των γεγονότων παρουσιάσθηκε 

κυρίως υπό το πρίσμα της ρωσικής πολιτικής σκέψης. Δόθηκαν απαντήσεις για τη 

σημασία που έχει για τη Ρωσία να διατηρεί τα κράτη του Νότιου Καυκάσου στη 

σφαίρα επιρροής της, ενώ αναγνωρίσθηκε η αλλαγή στην ρωσική εξωτερική πολιτική 

μετά την άνοδο στην προεδρία του Vladimir Putin, ο οποίος από τη μια έδωσε 

έμφαση στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας του και από την άλλη δεν δίστασε να 

έρθει σε αντίθεση με αντι-ρωσικές πολιτικές της Δύσης που έπλητταν τα συμφέροντα 

της Ρωσίας.  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Καυκάσου είναι οι «παγωμένες διενέξεις» οι 

οποίες οφείλονται στις εγγενείς διαφορές των κρατών, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν τις 

εντάσεις τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Ρωσίας στη μη 
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επίλυση των διαφορών αυτών. Στο μέτωπο της Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας 

φαίνεται ότι την εξυπηρετεί η μη επίλυση των εδαφικών διαφορών τους με τη 

Γεωργία, καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει στην τελευταία να επιτύχει την ενταξιακή της 

ολοκλήρωση στη βορειο-ατλανική συμμαχία. Αναφορικά στη διένεξη για το Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, αυτό που έχει επιτύχει η Ρωσία είναι να φαντάζει ως ο μοναδικός 

ρυθμιστής των εξελίξεων απομακρύνοντας έτερους δρώντες που επιθυμούν να 

διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. 

 Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Καύκασος αποτελεί για τη Ρωσία 

«κόκκινη γραμμή» για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της. Με τη 

στρατιωτική της επέμβαση στην Γεωργία έδειξε πρόθυμη και αποφασιστική για 

προβολή της σκληρής ισχύος της ώστε να αποτρέψει την εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο 

«μαλακό της υπογάστριο». Με τη στάση της στη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 

την βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν και, εσχάτως, με την Τουρκία 

θέτει τα ζητήματα της περιοχής σε πρώτη προτεραιότητα για την προώθηση των 

ενεργειακών, και κατά συνέπεια των οικονομικών, συμφερόντων της.  
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