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Μετατόπιση ισχύος
στην ευρασιατική περιοχή
Ç Του Ιωάννη Παρίση*

«Τι ώθησε τον Πρόεδρο της Γεωργίας, Μιχαήλ Σαακασβίλι, να επιτεθεί στη Νότια Οσετία, προκα-
λώντας μια καταστροφή για τη χώρα του;». Το ερώτημα αυτό περιλαμβάνεται σε όλες σχεδόν τις 
αναλύσεις και τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν τις μέρες της πολεμικής σύγκρουσης στη Γεωργία. 
«Το μυστήριο πίσω από τη γεωργιανή εισβολή» έχει ως επικεφαλίδα άρθρο Αμερικανού αναλυτή, 
στις 14 Αυγούστου. Πρόκειται για πολιτική απειρία, εσφαλμένη εκτίμηση, παρόρμηση ή υποσχέ-
σεις και ωθήσεις από τρίτους; Όπως και αν έχει, το γεγονός είναι ότι στον Καύκασο έχει δημιουρ-
γηθεί μια νέα κατάσταση από πλευράς γεωστρατηγικής και ισορροπίας δυνάμεων. Διότι στις 8 
Αυγούστου, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, πραγματοποιήθηκε μια μετατόπιση ισχύος.
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Μετατόπιση ισχύος
στην ευρασιατική περιοχή  Μ 

ια πανσπερμία λα-
ών και εθνικών ομά-
δων απλώνεται ανά-
μεσα στον Εύξεινο 
Πόντο και την Κα-
σπία Θάλασσα. Ειδι-

κότερα, βόρεια της οροσειράς του Καυ-
κάσου, όπου βρίσκονται και τα σύνορα 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τα νέα 
κράτη (πρώην σοβιετικές δημοκρατί-
ες) της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, 
ζουν τουλάχιστον οκτώ μικρές εθνικές 
ομάδες, στην πλειονότητά τους μου-
σουλμανικού θρησκεύματος. Ανάμεσά 
τους η Οσετία, με ορθόδοξο χριστια-
νικό πληθυσμό, της οποίας το βόρειο 
τμήμα (Βόρεια Οσετία) ανήκει στη Ρω-
σία, ενώ το νότιο (Νότια Οσετία) ανή-
κει – ή μάλλον ανήκε - στη Γεωργία.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και το 
γεγονός ότι από την περιοχή διέρχονται 

κύριοι αγωγοί πετρελαίου που διοχετεύ-
ουν τον μαύρο χρυσό από τις πετρελαιο-
πηγές της Κασπίας στις ακτές της Μαύ-
ρης Θάλασσας και της Μεσογείου, έχου-
με μία εικόνα του γεωπολιτικού παζλ που 
χαρακτηρίζει την περιοχή. Σημαντικότε-
ρος αγωγός είναι ο BTC (Bakou-Tbilisi-
Ceyhan), που ξεκινάει από την Κασπία 
(Μπακού) και μέσω του Αζερμπαϊτζάν, 
της Γεωργίας και της Τουρκίας καταλήγει 
στο τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν, στις ακτές 
της Μεσογείου. Λειτουργεί από το 2006, 
με βασικό στόχο την παράκαμψη της Ρω-
σίας και του Ευξείνου Πόντου. 

Η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρώσων 
και Τσετσένων αποτέλεσε την πλέον 
αιματηρή αντιπαράθεση στην περιοχή 
τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες οι νεκροί 
και δεκάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες. 
Πράξεις αγριότητας κατά αμάχων, τό-
σο από τους Τσετσένους, όσο και από 

τα ρωσικά στρατεύματα. Όμως, το μί-
σος μεταξύ των εθνοτήτων της περιο-
χής είναι βαθύτερο και αφορά όλους. 
Ιστορικά, οι ορθόδοξοι χριστιανοί της 
Βόρειας Οσετίας έχουν έρθει επανει-
λημμένως σε βίαια αντιπαράθεση με 
τους μουσουλμάνους της Τσετσενίας 
και της Ινγκουσετίας που ζουν στα 
ανατολικά τους. Μάλιστα, κάποιοι από 
τους τρομοκράτες που προκάλεσαν το 
μακελειό του Μπεσλάν, όπου βρήκαν 
το θάνατο εκατοντάδες άνθρωποι, κυρί-
ως παιδιά, ήταν Ινγκουσέτιοι. Ü

ÜÜÜ Η απόφαση του Προέδρου της 
Γεωργίας, Μιχαήλ Σαακασβίλι, να 
επιτεθεί στη Νότια Οσετία, οδήγησε 
στην επέμβαση της Ρωσίας. Πλέον 
στην περιοχή του Καυκάσου έχει 
δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση 
από πλευράς γεωστρατηγικής και 
ισορροπίας δυνάμεων.
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Νοτιότερα, στο εσωτερικό της Γεωρ-
γίας, εκδηλώνονται από το 1991 απο-
σχιστικές τάσεις από την πλευρά της 
Αμπχαζίας (στα παράλια του Ευξείνου) 
και της Νότιας Οσετίας (στο κέντρο), 
που έχουν την υποστήριξη της Μό-
σχας. Στη διάρκεια της σοβιετικής πε-
ριόδου, η Νότια Οσετία ήταν αυτόνομη 
περιοχή εντός της Γεωργίας. Το 1991, ο 
πρώτος Πρόεδρος της Γεωργίας, Ζβία-
ντ Γκαμσακουρντία, κατάργησε την αυ-
τονομία της. Οι αρχές της Νότιας Οσε-
τίας απέρριψαν την απόφαση και έτσι 
ξεκίνησε η ένοπλη αντίσταση κατά των 
Γεωργιανών, η οποία οδήγησε σε έναν 
αιματηρό πόλεμο μέχρι το 1992. Έκτο-
τε υπήρξαν σποραδικές συγκρούσεις, 
παρεμβάσεις διεθνών οργανισμών, ει-
ρηνευτικές διαδικασίες και εγκατάστα-
ση ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων, 
όπως άλλωστε και στην Αμπχαζία. Πα-
ράλληλα, πραγματοποιήθηκε η αμερι-
κανική διείσδυση στη Γεωργία. Εδώ και 
χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο 
στενότερος σύμμαχος της Γεωργίας. 
Διατηρούν στη χώρα αυτή περίπου 130 
στρατιωτικούς συμβούλους, καθώς 
και άλλους, μη στρατιωτικούς, οι οποί-
οι εκπαίδευσαν τις υπηρεσίες πληροφο-
ριών και ειδικές στρατιωτικές μονάδες, 
χορηγώντας ανάλογο στρατιωτικό και 
λοιπό υλικό. Υπάρχουν επίσης στελέχη 
αμερικανικών εταιριών που έχουν υπο-
γράψει συμβόλαια με την κυβέρνηση 
της Γεωργίας, καθώς επίσης και επιχει-
ρηματίες που αναπτύσσουν διάφορες 
δραστηριότητες.

Διαπιστώσεις από την κρίση
Πρέπει να θεωρηθεί μάλλον αδύνατο 
να μη γνώριζαν οι Αμερικανοί τις κινη-
τοποιήσεις και τις προθέσεις των Γεωρ-
γιανών. Είναι επίσης αδύνατον να μη 
γνώριζαν ότι οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει 
σημαντικές δυνάμεις στα σύνορά τους 
με τη Νότια Οσετία. Οι πληροφορίες 
που συλλέγονται από δορυφορικές ει-
κόνες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
δεν πρέπει να άφηναν αμφιβολίες για 
το γεγονός ότι χιλιάδες ρωσικά στρα-
τεύματα κινούνταν σε προωθημένες 
θέσεις. Όπως και οι Ρώσοι γνώριζαν 
σαφώς ότι οι Γεωργιανοί ήταν έτοιμοι 

να κινηθούν. Είναι πολύ δύσκολο να 
φανταστεί κανείς ότι οι Γεωργιανοί εξα-
πέλυσαν την επίθεσή τους ενάντια στις 
επιθυμίες των ΗΠΑ, στις οποίες στη-
ρίζονται και δεν είναι σε θέση να τις 
αγνοήσουν. Κατά συνέπεια, μπορούμε 
να δεχθούμε δύο εκδοχές: πρώτον, ότι 
υπήρξε μαζική κατάρρευση του συστή-
ματος πληροφοριών που οδήγησε σε 
άγνοια των ρωσικών κινήσεων και δεύ-
τερον, ότι οι Γεωργιανοί γνώριζαν τις 
ρωσικές κινήσεις αλλά οδηγήθηκαν 
σε κακή εκτίμηση των πληροφοριών ή 
ακόμη και σε υποτίμηση των πραγματι-
κών προθέσεων της Ρωσίας.

Η ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν 
οι Ρώσοι στην αιφνίδια εισβολή της Γε-
ωργίας εντός του εδάφους της Νότιας 
Οσετίας δείχνει σαφώς ότι η Μόσχα 
ήταν έτοιμη να επέμβει. Είναι επίσης 
προφανές ότι οι Γεωργιανοί προετοιμά-
ζονταν για την εισβολή που επιχείρη-
σαν, όμως η εξέλιξη τους αιφνιδίασε 
και ανέτρεψε σύντομα τα σχέδιά τους. 
Οι ρωσικές δυνάμεις αντεπιτέθηκαν 
ταχύτατα και εντός 48 ωρών είχαν απο-
κτήσει τον έλεγχο της Νότιας Οσετίας, 
ενώ ταυτόχρονα απέστειλαν αλεξιπτω-
τιστές στην Αμπχαζία προκειμένου να 
επιτύχουν περαιτέρω αποσταθεροποί-
ηση της άμυνας της Γεωργίας. Στη συ-
νέχεια επιτέθηκαν σε δύο άξονες: πρώ-
τον, από την Αμπχαζία προς νότο, με 
αντικειμενικό σκοπό την αποκοπή της 
κύριας οδού επικοινωνίας της πρωτεύ-
ουσας Τιφλίδας με τα λιμάνια της χώ-
ρας και, δεύτερον, από τη Νότια Οσε-
τία προς νότο, με αντικειμενικό σκο-
πό την πόλη Γκόρι και τον έλεγχο της 
πρωτεύουσας. Από τις θέσεις αυτές 
βομβάρδισαν δύο στρατιωτικά αερο-
δρόμια και φαίνεται ότι αχρήστευσαν 
τα ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου 
της πρωτεύουσας. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και 
άλλες χώρες, συνέχιζαν να βλέπουν 
τη Ρωσία υπό το πρίσμα της δεκαετίας 
του 1990 και δεν πίστευαν ότι θα επι-
χειρούσε αποφασιστικές στρατηγικές 
κινήσεις. Οι ηγέτες της Μόσχας εκτί-
μησαν ότι αυτός ήταν ο κατάλληλος 
χρόνος για να χτυπήσουν. Προφανώς 
το σχεδίαζαν και προετοιμάζονταν γι’ 

αυτό επί μήνες, όμως την αφορμή τούς 
την έδωσε η ανεξήγητη επίθεση της 
Γεωργίας. Οι Ρώσοι «άρπαξαν» την ευ-
καιρία που τους έδωσε – αφρόνως- ο 
αμερικανοτραφείς Σαακασβίλι ενώ, πέ-
ραν της στρατιωτικής επιτυχίας, δια-
πίστωσαν ότι κατά την εισβολή τους 
στη Γεωργία δεν υπήρξε ουσιαστική 
αντίδραση ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από 
την ΕΕ. Ως προς τον κίνδυνο, μάλλον 
δεν θεώρησαν την εισβολή ως ριψοκίν-
δυνη ενέργεια. Από στρατιωτικής πλευ-
ράς δεν υπήρξε αντίσταση.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, 
οι αναλυτές της ανεξάρτητης υπηρε-
σίας γεωπολιτικής πληροφόρησης 
Stratfor των ΗΠΑ έγραφαν ότι η Ρωσία 
είναι σήμερα ισχυρότερη από ότι ήταν 
πριν την πτώση του κομμουνισμού. Σε 
έκθεση του Stratfor με τίτλο “Annual 
Forecast 2008: Beyond the Jihadist 
War - Former Soviet Union”, που δη-
μοσιεύθηκε στις 8/1/08, διατυπωνό-
ταν η εκτίμηση ότι η Ρωσία εισήλθε 
στο 2008 με την ισχυρότερη γεωπολι-
τική θέση από το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου. Στην έκθεση διαβάζουμε 
ότι «η εκτεταμένη αποσύνθεση των 
ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έχει ση-
μαντικά ανακοπεί, νέα οπλικά συστή-
ματα αρχίζουν να μπαίνουν σε χρήση, 
η χώρα έχει αποκτήσει μεγάλα ποσά 
από πετροδολάρια, τα χρέη της έχουν 
εξαφανιστεί, η τσετσένικη αντίσταση 
έχει κατασταλεί, η κεντρική κυβέρνη-
ση έχει περιορισμένη εσωτερική αντί-
δραση, το καθεστώς είναι δημοφιλές 
στο εσωτερικό και η αμερικανική στρα-
τιωτική δύναμη είναι ανήμπορη να 
κάνει κάτι περισσότερο από κάποιες 
συμβολικές κινήσεις για να εμποδίσει 
οποιαδήποτε ρωσική εκδήλωση.» Από 
τη άλλη, οι ΗΠΑ έχουν απορροφηθεί 
στους πολέμους που διεξάγουν στο 
Ιράκ και στο Αφγανιστάν, καθώς και το 
ενδεχόμενο σύρραξης στο Ιράν, ενώ 
παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν 
μια κατάσταση αποσταθεροποίησης 
στο Πακιστάν. Υπό τις συνθήκες αυ-
τές, δεν έχουν στρατηγικές χερσαίες 
δυνάμεις σε εφεδρεία, ούτε είναι σε 
θέση να παρέμβουν στην περιφέρεια 
της Ρωσίας. 
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Η «γεωπολιτική καταστροφή»
Ως Πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν είχε δηλώσει ότι η πτώση της 
Σοβιετικής Ένωσης ήταν μια γεωπολιτι-
κή καταστροφή. Με αυτό βέβαια δεν 
εννοούσε ότι επιθυμούσε τη διατήρη-
ση του σοβιετικού καθεστώτος, αλλά 
ότι η διάλυση της ΕΣΣΔ δημιούργησε 
μια κατάσταση στην οποία η εθνική 
ασφάλεια της Ρωσίας απειλούταν από 
δυτικά συμφέροντα. Παράδειγμα απο-
τελεί το γεγονός ότι στην περίοδο του 
Ψυχρού Πολέμου η Αγία Πετρούπολη 
απείχε από χώρα του ΝΑΤΟ περίπου 
2000 χιλιόμετρα, ενώ σήμερα τη χω-
ρίζουν λιγότερα από 100 χιλιόμετρα 
από τα σύνορα της Εσθονίας. Επίσης, 
η διάλυση της ΕΣΣΔ άφησε τη Ρωσία 
περικυκλωμένη από μια ομάδα χωρών 
που είναι, άλλη λιγότερο και άλλη πε-

ρισσότερο, εχθρικές προς τα ρωσικά 
συμφέροντα και βρίσκονται κάτω από 
την έντονη επιρροή των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, της Ευρώπης και σε κάποιες 
περιπτώσεις της Κίνας.

Για να κατανοήσουμε το πώς σκέπτο-
νται οι Ρώσοι και κατ’ επέκταση γιατί 
αντέδρασαν στην προκειμένη περίπτω-
ση κατά τρόπο αποφασιστικό, θα πρέ-
πει να λάβουμε υπόψη δύο γεγονότα:
Ü Το πρώτο είναι η Πορτοκαλί Επανά-
σταση στην Ουκρανία. Μπορεί από την 
πλευρά των Δυτικών να θεωρήθηκε ως 

θρίαμβος της δημοκρατίας σε μια πρώ-
ην σοβιετική επαρχία, από την πλευ-
ρά των Ρώσων όμως θεωρήθηκε ως 
αποτέλεσμα δραστηριοτήτων της CIA 
εντός της Ουκρανίας, σχεδιασμένων 
ώστε να φέρουν τη χώρα εντός του 
ΝΑΤΟ και να επεκταθεί η περικύκλωση 
της Ρωσίας. Η συζήτηση για ένταξη 
της Ουκρανίας – αλλά και της Γεωργί-
ας – στο ΝΑΤΟ αποτελεί για τη Ρωσία 
ουσιώδη απειλή κατά της εθνικής της 
ασφάλειας. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες εκφράζουν την πρόθεση να φέρουν 

ÜÜÜ Από την περιοχή του Καυκάσου διέρχονται κύριοι αγωγοί πετρελαίου που 
διοχετεύουν τον μαύρο χρυσό από τις πετρελαιοπηγές της Κασπίας στις ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Εξ αυτών σημαντικότερος αγωγός 
είναι ο BTC (Bakou-Tbilisi-Ceyhan), που ξεκινάει από την Κασπία (Μπακού) και 
μέσω του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Τουρκίας καταλήγει στο τουρκικό 
λιμάνι Τσεϊχάν, στις ακτές της Μεσογείου. Βασικός στόχος του αγωγού BTC 
είναι η παράκαμψη της Ρωσίας και του Ευξείνου Πόντου.
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το ΝΑΤΟ στον Καύκασο, η Ρωσία αισθά-
νεται ότι επιδιώκεται η περικύκλωσή 
της και η διάσπαση της συνέχειάς της.
Ü Το δεύτερο – μάλλον μικρότερης 
σημασίας – είναι η απόφαση της Ευ-
ρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών 
να υποστηρίξουν την απόσχιση του 
Κοσόβου από τη Σερβία. Οι Ρώσοι διά-
κεινται φιλικά προς τη Σερβία, αλλά, κα-
τά βάθος, εκείνο που έχει σημασία γι’ 
αυτούς είναι ότι, στην περίπτωση του 
Κοσόβου, παραβιάστηκε η μετά τον 
Β’ΠΠ ευρωπαϊκή αρχή της μη αλλαγής 
των συνόρων, προκειμένου να αποφεύ-
γονται οι συρράξεις. Οπότε, η Ρωσία 
θεώρησε ότι θα ήταν δυνατές στο μέλ-
λον ανάλογες πρακτικές σε σχέση με 
την ανεξαρτησία διαφόρων περιοχών 
της. Από την άλλη, η Ρωσία υποστήρι-
ζε ότι αν το Κόσοβο μπόρεσε να κηρυ-
χθεί ανεξάρτητο υπό την προστασία 
της Δύσης, τότε και η Νότια Οσετία 
και η Αμπχαζία θα μπορούσαν να κηρυ-
χθούν ανεξάρτητες υπό τη ρωσική προ-
στασία. Θεωρούσε μάλιστα ότι κάθε 
αντίρρηση εκ μέρους των ΗΠΑ ή της 
ΕΕ απλώς θα επιβεβαίωνε την υποκρι-
σία τους.

Το μήνυμα της Ρωσίας
Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η 
Ρωσία στη Δύση; Ο Ρώσος Πρόεδρος 
Ντμίτρι Μεντβέντεφ το διατύπωσε με 
εξαιρετικά συνοπτικό τρόπο: «Ιστορικά 
η Ρωσία έχει καταστεί, και θα συνεχίσει 
να είναι, εγγυητής της ασφάλειας των 
λαών του Καυκάσου». Μπορούμε, πο-
λύ συνοπτικά, να αναφέρουμε κάποιες 
προεκτάσεις της νέας πραγματικότη-
τας:
p Από στρατηγικής πλευράς, αναμε-
νόταν μια απάντηση της Ρωσίας στην 
ανεξαρτησία του Κοσόβου, και αυτό 
έγινε. Τώρα, η Ρωσία διακηρύσσει ότι 
ο Καύκασος αποτελεί μέρος της δικής 
της σφαίρας επιρροής. «Για μήνες (με-
τά την ανεξαρτησία του Κοσόβου) – 
σημειώνουν οι αναλυτές του Stratfor 
– γράφαμε για το πώς η Ρωσία θα έβρι-
σκε ένα παράθυρο ευκαιρίας για να 
επαναπροσδιορίσει την περιοχή. Αυτό 
συμβαίνει τώρα.» Αυτή ήταν η πρώτη 
ρωσική επέμβαση από την πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Από πλευράς τακτι-
κής, το ερώτημα ήταν αν οι Ρώσοι θα 
αναλάμβαναν χερσαία επίθεση – πέραν 
της αεροπορικής – εναντίον της Γεωργί-
ας. Αυτό τελικά έγινε, γεγονός που έδει-
ξε ότι η απόφαση είχε ληφθεί μέρες 

πριν. Η εκμηδένιση και ο αφανισμός 
της χώρας ήταν κάτι που πολλοί φοβή-
θηκαν, μετά την έναρξη της ρωσικής 
επίθεσης, με πρώτους τους Γεωργια-
νούς.
p Οι πιο σημαντικές αντιδράσεις δεν 

ÜÜÜ Η επέμβαση της Ρωσίας στη Γεωργία θα πρέπει να θεωρηθεί όχι απλά ως 
μια στρατιωτική επιτυχία, αλλά ως επίδειξη ισχύος και προβολής πολιτικών 
προθέσεων. Από στρατιωτικής πλευράς, με την εισβολή αυτή, ο ρωσική 
ηγεσία αποκατέστησε την αξιοπιστία του ρωσικού στρατού. Είναι προφανές 
ότι η ισορροπία ισχύος στην ευρασιατική περιοχή έχει διαφοροποιηθεί και η 
μετατόπιση ισχύος που έχει συντελεστεί τελευταίως προς την πλευρά της 
Ρωσίας μόλις εκδηλώθηκε τον προηγούμενο μήνα, με αρκετά εμφατικό τρόπο.
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Ç  μετατόπιση ισχύος
στην ευρασιατική περιοχή

προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
ή τη Δυτική Ευρώπη, αλλά από τα πρώ-
ην κράτη της ΕΣΣΔ. Πράγματι, αξίζει 
να προσέξουμε την αντίδραση της Ου-
κρανίας, του Καζακστάν και των κρα-
τών της Βαλτικής. Είναι εμφανές ότι οι 
κινήσεις της Ρωσίας έχουν ψυχολογική 
επίδραση στα κράτη αυτά. Οι χώρες 
αυτές έλαβαν ένα μήνυμα για το κατά 
πόσο μπορούν να στηρίζονται για την 
ασφάλειά τους στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, οι οποίες μάλλον φαίνεται να έχουν 
άλλες προτεραιότητες.
p Η επιδίωξη του Αμερικανού Προέ-
δρου, τον περασμένο Απρίλιο στο Βου-
κουρέστι, να δώσει εισιτήριο εισόδου 
στο ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και τη Γεωρ-
γία, είχε συναντήσει την αντίδραση 
της Μόσχας και την απροθυμία των 
Ευρωπαίων συμμάχων του να συμπα-
ραταχθούν μαζί του. Τώρα, με τη νέα 
πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί 
στην περιοχή, θα είναι πολύ δύσκολο 
να προχωρήσουν τέτοιες σκέψεις. Πρέ-
πει να θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι σε 
περίπτωση που η Ουκρανία ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ ή προσπαθήσει να απομα-
κρύνει τον Ρωσικό Στόλο της Μαύρης 
Θάλασσας από τη Σεβαστούπολη, η 
Ρωσία θα προσαρτήσει τη χερσόνησο 
της Κριμαίας, η οποία ούτως ή άλλως 
κατοικείται από ρωσόφωνο πληθυσμό. 
p Οι Ρώσοι διαθέτουν ένα ατού έναντι 

των Αμερικανών: το Ιράν. Μπορούν, 
αν το θελήσουν, να χορηγήσουν στο 
Ιράν μεγάλες ποσότητες οπλισμού. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εδώ ένα 
πρόβλημα: είτε πρέπει να επαναπροσ-
διορίσουν την στρατηγική τους στη 
Μέση Ανατολή και τον Καύκασο ή πρέ-
πει να περιορίσουν σοβαρά τις αντιδρά-
σεις τους σε σχέση με τη Γεωργία, αν 
θέλουν να αποφύγουν αντίδραση της 
Ρωσίας σε σχέση με το Ιράν.
p Είναι γνωστό ότι εδώ και περισσότε-
ρο από ένα χρόνο υφίσταται μια έντα-
ση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας σχετικά 
με το πρόγραμμα των πρώτων για εγκα-
τάσταση αντιβαλλιστικού πυραυλικού 
συστήματος στην Πολωνία και την 
Τσεχία. Συγκεκριμένα, στην Πολωνία 
πρόκειται να εγκατασταθούν οι 10-12 
εκτοξευτές του συστήματος, ενώ στην 
Τσεχία τα αντίστοιχα ραντάρ. Η αντί-
δραση της Μόσχας δεν φαίνεται να 
βρήκε ανταπόκριση και ήδη οι ΗΠΑ 
υπέγραψαν τις σχετικές συμφωνίες, με 
την μεν Τσεχία στις 8 Ιουλίου, με τη δε 
Πολωνία λίγες μόλις μέρες μετά τη λή-
ξη των εχθροπραξιών στη Γεωργία. Η 
απειλή της Μόσχας ήταν άμεση και σα-
φής: «Με τη φιλοξενία των πυραύλων, 
η Πολωνία καθίσταται στόχος. Αυτό 
είναι 100% βέβαιο. Καθίσταται στόχος 
επίθεσης. Τέτοιοι στόχοι καταστρέφο-
νται ως πρώτης προτεραιότητας».

p Τα ρωσικά στρατεύματα θα αποχω-
ρήσουν από τα εδάφη της Γεωργίας, 
όχι όμως και από εκείνα της Αμπχαζί-
ας και της Νότιας Οσετίας. Το δήλω-
σε ήδη ο Μεντβέντεφ, απαντώντας σε 
ανάλογες απαιτήσεις της Δύσης: θα 
εγκατασταθούν σε «ζώνες ασφάλειας» 
εντός της Νότιας Οσετίας. Πρέπει να 
θεωρείται βέβαιο ότι ισχυρές ρωσικές 
μονάδες θα εγκατασταθούν στις δύο 
αυτές αυτόνομες επαρχίες, όχι πλέον 
ως ειρηνευτικές δυνάμεις, αλλά ου-
σιαστικά ως ρωσική στρατιωτική πα-
ρουσία. Η πρόσφατη σύντομη αλλά 
μεγάλη σε ένταση σύγκρουση μάλλον 
έλυσε, έστω «ντε φάκτο», το πρόβλη-
μα των δύο επαρχιών, ενώ οι Πρόεδροί 
τους επιδιώκουν και την «ντε γιούρε» 
αναγνώρισή τους. Τόσο αυτοί, όσο και 
η ηγεσία της Ρωσίας συνδέουν το θέμα 
με το προηγούμενο του Κοσόβου.

Η επέμβαση της Ρωσίας στη Γεωργία 
θα πρέπει να θεωρηθεί όχι απλά ως μια 
στρατιωτική επιτυχία – η οποία, λαμβα-
νομένης υπόψη της αναλογίας ισχύος 
ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη – αλ-
λά ως επίδειξη ισχύος και προβολή πο-
λιτικών προθέσεων. Από στρατιωτικής 
πλευράς, με την εισβολή αυτή, ο Πού-
τιν αποκατέστησε την αξιοπιστία του 
ρωσικού στρατού. Από οικονομικής 
άποψης, η Ρωσία είναι εξαγωγέας ενέρ-
γειας, κυρίως προς τις χώρες της ΕΕ. 
Μπορούμε να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι 
έχουν περισσότερο ανάγκη τη Ρωσία, 
απ’ ότι η Ρωσία την Ευρώπη. Από πολι-
τικής άποψης, οι Αμερικανοί χρειάζο-
νται περισσότερο τη Ρωσία από ότι 
οι Ρώσοι αυτούς, ακριβώς λόγω των 
στρατηγικών ενδιαφερόντων των ΗΠΑ 
στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανα-
τολή, Νότια και Κεντρική Ασία). Είναι 
προφανές ότι η ισορροπία ισχύος στην 
ευρασιατική περιοχή έχει διαφορο-
ποιηθεί και η μετατόπιση ισχύος που 
έχει συντελεστεί τελευταίως προς την 
πλευρά της Ρωσίας μόλις εκδηλώθη-
κε τον προηγούμενο μήνα, με αρκετά 
εμφατικό τρόπο. n 

ÜÜÜ Επεξηγηματικός χάρτης των επιχειρήσεων.

* Ο Ιωάννης Παρίσης είναι υποστράτηγος 
ε.α., Πολιτικός Επιστήμων-υπ. Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Κρήτης
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