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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Οι εκλογές στην Αμπχαζία (12 Μαρτίου 2017): 

αποσταθεροποιητικός παράγοντας στις σχέσεις Γεωργίας-

Ρωσίας 

Αγλαμίση Δήμητρα* 

τις 12 Μαρτίου του 2017, η περιοχή της Αμπχαζίας, η οποία εδώ 

και κάποιο διάστημα επιχειρεί να αποσχιστεί από τη Γεωργία, 

κήρυξε εκλογές για την ανάδειξη νέου «Κοινοβουλίου». Δεν είναι 

οι πρώτες εκλογές που διεξάγονται στην περιοχή αυτή, καθώς έχουν 

πραγματοποιηθεί και άλλες – τόσο κοινοβουλευτικές όσο και προεδρικές 

εκλογές. Οι εκλογές αυτές ήταν οι τρίτες κοινοβουλευτικές που έλαβαν 

χώρα στην Αμπχαζία από το 1999 και μετά. Ωστόσο, οι εκλογές του 2017 

προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο εκ μέρους της Γεωργίας όσο και 

της διεθνούς κοινότητας, κυρίως λόγω της ανάμειξης της Ρωσίας στην 

περιοχή (Αμπχαζία και Νότια Οσσετία). Η Ρωσία, όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, προσπάθησε έμμεσα να ασκήσει επιρροή στην εκλογική 

διαδικασία, διατηρώντας έντονη παρουσία στα εκλογικά κέντρα. το 

παρόν ενημερωτικό σημείωμα, με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές, θα 

γίνει αναφορά στο πολιτικό καθεστώς της Αμπχαζίας και κυρίως στις 

σχέσεις της με τη Γεωργία και τη Ρωσία1. 

Η διαμάχη για το καθεστώς της Αμπχαζίας αποτελεί ένα από τα 

κεντρικά ζητήματα των γεωργιανό-ρωσικών σχέσεων και οι απαρχές του 

χρονολογούνται σχεδόν στις αρχές του περασμένου αιώνα. Κατά τα 

πρώτα χρόνια ύπαρξης της οβιετικής Ενώσεως, η Αμπχαζία είχε 

καθεστώς οσιαλιστικής οβιετικής Δημοκρατίας βάσει υνθήκης με τη 

Δημοκρατία της Γεωργίας. Σο 1931, το καθεστώς της μεταβλήθηκε σε 

                                                             
* Προπτυχιακή φοιτήτρια (γ΄ έτος) του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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αυτόνομη δημοκρατία εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της 

Γεωργίας2. ε αυτή την περιοχή κατοικούσαν πολίτες τόσο γεωργιανής 

όσο και αμπχαζικής καταγωγής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το 

ξέσπασμα εθνοτικών εντάσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1980 λόγω της 

παρακμής της οβιετικής Ένωσης. Οι Αμπχάζιοι ανησυχούσαν για την 

πιθανή ανεξαρτητοποίηση της Γεωργίας, καθώς αυτή θα προκαλούσε 

μείωση της δικής τους αυτονομίας και έτσι υποστήριξαν την 

εγκαθίδρυση της Αμπχαζίας ως μιας ξεχωριστής οβιετικής 

Δημοκρατίας. τη συνέχεια, στις 9 Απριλίου1991, η Γεωργία διακήρυξε 

την ανεξαρτησία της από τη οβιετική Ένωση, ενώ η Αμπχαζία με 

δημοψήφισμα δήλωσε την επιθυμία της να παραμείνει στη οβιετική 

Ένωση3. Η κατάργηση του σοβιετικού υντάγματος ερμηνεύτηκε από 

τους Αμπχάζιους ως έμμεση κατάργηση και υποβάθμιση της δικής τους 

αυτονομίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ηγεσία της Αμπχαζίας 

ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τους δεσμούς της με τη ρώσικη πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αναμέτρηση με 

τη Γεωργία4. Η αφορμή για το ξέσπασμα του πολέμου δόθηκε στις 11 

Αυγούστου 1992, όταν η γεωργιανή κυβέρνηση κατηγόρησε τους 

υποστηρικτές του Γκαμσαχούρντια† ότι είχαν απαγάγει το Γεωργιανό 

υπουργό Εσωτερικών και τον κρατούσαν όμηρο στην Αμπχαζία5. Η 

εξέλιξη αυτή έγινε αφορμή για την επέμβαση των γεωργιανών δυνάμεων 

στο οχούμι. την ένοπλη αντιπαράθεση φαίνεται πως ενεπλάκησαν και 

οι Ρώσοι στο πλευρό των Αμπχαζίων, παρέχοντας κεκαλυμμένη στήριξη 

στις ένοπλες δυνάμεις τους με σκοπό να ενισχύσουν την επιρροή που 

ασκούσαν στην περιοχή εκείνη6. Με τη συμβολή, ωστόσο, των Ρώσων, οι 

δύο πλευρές έφτασαν κοντά στην ανακωχή δύο φορές κατά τη διάρκεια 

του πολέμου. Εντούτοις οι εχθρότητες και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν. 

Η ένοπλη αντιπαράθεση έληξε το επτέμβριο του 1993, όταν ο στρατός 

της Αμπχαζίας έθεσε υπό τον πλήρη έλεγχό του το οχούμι. Μετά τη 

σύρραξη μόνο ένα μικρό μέρος της Ανατολικής Αμπχαζίας παρέμεινε 

υπό τον έλεγχο της Γεωργίας7. 

Η ένοπλη αντιπαράθεση εξηγείται ως αποτέλεσμα παράλληλων 

κινήσεων ανάμεσα στους Γεωργιανούς και τους Αμπχάζιους προς την 

εθνική απελευθέρωση που αντικρούστηκαν μεταξύ τους. Οι Γεωργιανοί 

διεκδικούσαν την ανεξαρτητοποίησή τους από τη Ρωσία, ενώ οι 

Αμπχάζιοι με τη σειρά τους ενίσχυσαν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία, 

προκειμένου να αξιώσουν τη δική τους ανεξαρτησία από τη Γεωργία. Ο 

                                                             
† Ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Γεωργίας μετά την πτώση της 

οβιετικής Ένωσης. 
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πόλεμος του 1992-93 οδήγησε στη δημιουργία της Δημοκρατίας της 

Αμπχαζίας εντός της επικράτειας της Γεωργίας8. Ήταν μια διαμάχη που 

χαρακτηρίστηκε ως «παγωμένη διένεξη», μέχρι το 2008 όταν, με αφορμή 

το θέμα της Νότιας Οσσετίας, οι Γεωργιανοί εισέβαλαν στην Αμπχαζία 

με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων. Ο ρώσο-

γεωργιανός πόλεμος του 2008 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο διότι 

επηρέασε το καθεστώς της Αμπχαζίας, καθώς και το μέλλον των σχέσεων 

των δύο χωρών. Οι συγκρούσεις είχαν ξεκινήσει ήδη στα σύνορα της 

Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας από το 2006, ενώ η Γεωργία στις 7 

Αυγούστου 2007 εξαπέλυσε  μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση στη 

Νότια Οσσετία, γεγονός που οδήγησε σε επέμβαση της Ρωσίας εις βάρος 

της Γεωργίας. Η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι αποσκοπούσε στην ανατροπή 

του καθεστώτος στη Γεωργία με αποτέλεσμα να της ασκηθεί κριτική από 

τις Η.Π.Α. και τα Ηνωμένα Έθνη. Η υμφωνία για την κατάπαυση του 

πυρός προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και 

το Γάλλο Πρόεδρο, Νικολά αρκοζί, ο οποίος είχε αναλάβει 

διαμεσολαβητικό ρόλο, στις 12 Αυγούστου9. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες 

συνεχίστηκαν μέχρι και το Νοέμβριο του 2008. 

Φάρτης της Γεωργίας. Διακρίνεται η Αμπχαζία στα βορειοδυτικά. 

Πηγή: Nationsonline.org. 

Η σημαντικότερη συνέπεια του πολέμου του 2008 ήταν η αναγνώριση 

της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας από τη Ρωσία. 
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Η απόφαση της Ρωσίας επικρίθηκε από τις Η.Π.Α., τη Γαλλία, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ασφάλειας και υνεργασίας της 

Ευρώπης, καθώς και από το Ν.Α.Σ.Ο. και τις G7. Σο τέλος του πολέμου 

έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα του καθεστώτος –τόσο του πολιτικού 

όσο και του συνοριακού – που θα ίσχυε στην περιοχή της Αμπχαζίας. 

Έτσι, τον Οκτώβριο του 2008, ο Πρόεδρος Μιχαήλ αακασβίλι υπέγραψε 

νέα νομοθεσία για την περιοχή της Γεωργίας που τελεί υπό κατοχή, η 

οποία έθετε περιορισμούς κυρίως στην ελεύθερη μετακίνηση και στις 

οικονομικές δραστηριότητες εντός της περιοχής. Η Ρωσία, μετά το τέλος 

του πολέμου, δήλωσε ότι αναγνωρίζει την Αμπχαζία ως ανεξάρτητο 

κράτος και ότι έχει σκοπό να αναλάβει ρόλο προστάτιδας δύναμης. 

Ωστόσο, η αναγνώριση αυτή εξακολουθεί να μην έχει γίνει αποδεκτή 

τόσο από τη Γεωργία όσο και από τη διεθνή κοινότητα στο πλαίσιο των 

αρχών του διεθνούς δικαίου. Η κίνηση αυτή της Ρωσίας ανάγκασε τη 

Γεωργία σε διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με τη Ρωσία, 

ανακηρύσσοντας τις πρώην αυτόνομες περιοχές της ως «υπό κατοχή 

εδάφη». Η υμφωνία στρατηγικής σημασίας ανάμεσα σε Ρωσία και 

Αμπχαζία το 2014 αναζωπύρωσε τις αντιδράσεις της Γεωργίας, που έκανε 

λόγο για προσπάθεια της Μόσχας να προσαρτήσει την περιοχή. Με τη 

υμφωνία αυτή προβλέπεται ένας κοινός χώρος άμυνας και ασφάλειας 

ενώ η Ρωσία υποχρεούται να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την 

προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης της Αμπχαζίας10.  

Πίνακας εκλογικών αποτελεσμάτων τοσ πρώτοσ γύροσ (Μάρτιος 2017) 

Περιυέρειες Υποψήυιοι Βοσλεστές 
Ψήυοι ανά 

Περιυέρεια 

Ποσοστό % ανά 

Περιυέρεια 

2
η
 Almas Japua 1095 56.25% 

10
η
 Yury Khagush 1745 60.55% 

11
η
 Astamur Arshba 1.391 59.44% 

14η Dmitry Dbar 1.043 53.51% 

15η Dmitry Ardzinba 1.343 52.69% 

16
η
 Mikhail Sangulia 1.094 65.71% 

18
η
 Aleksandr Ankvad 1.028 52.26% 

22
η
 Levon Galustyan 1.012 63.32% 

24
η
 Ashot Minosyan 1.281 60.28% 

Πηγή: Αpsnypress, 17 Μαΐου 2017 
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Η ένταση μεταξύ Σιφλίδας και Μόσχας συνεχίστηκε με αφορμή τις 

κοινοβουλευτικές εκλογές που έλαβαν χώρα στην Αμπχαζία στα μέσα 

Μαρτίου 2017. Σο πολιτικό σύστημα της Αμπχαζίας είναι Προεδρική 

δημοκρατία. Οι εκλογές του 2017 θεωρούνται από τις πιο επιτυχημένες 

με το ποσοστό της προσέλευσης στις κάλπες να είναι υψηλότερο από τις 

προηγούμενες εκλογές, καθώς ξεπέρασε το 50%11. Οι κοινοβουλευτικές 

εκλογές, σύμφωνα με το πολιτικό σύστημα της Αμπχαζίας, διενεργούνται 

σε δύο εκλογικούς γύρους. το σύνολο συμμετείχαν 137 υποψήφιοι για 

την κάλυψη των 35 θέσεων του «Κοινοβουλίου»12. υγκεκριμένα, από 

τους 137 υποψηφίους, οι 113 είναι ανεξάρτητοι ενώ οι υπόλοιποι 

εκπροσωπούν τοπικά πολιτικά κόμματα. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση 

ήταν η συμμετοχή του πρώην Προέδρου Αλεξάντερ Ανκβάμπ (Aleksandr 

Ankvab), ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 από το αξίωμά του μετά από μια 

πολιτική κρίση. Η νίκη του, όμως, από τον πρώτο κιόλας γύρω δεν 

εξέπληξε τους αναλυτές.  

Δεύτερος γύρος εκλογών πραγματοποιήθηκε σε 22 από τις 35 

περιφέρειες, ενώ επανεκλογές έγιναν στην περιφέρεια όπου κατέβηκε ως 

υποψήφιος ο πρώην πρωθυπουργός, Λεονίντ Λακερμπάια (Leonid 

Lakerbaia)13. Σο γεγονός που προκάλεσε έκπληξη ήταν η ήττα του 

εργκέι άμπα (Sergei Shamba), του πολιτικού με την μεγαλύτερη 

επιρροή καθ‟ όλη τη διάρκεια της μετά-σοβιετικής περιόδου14. Σο 

γεγονός αυτό σήμανε και τη νίκη του Αλεξάντερ Ανκβάμπ, καθώς πλέον 

είχε τη δυνατότητα να προωθήσει τις πολιτικές του αναφορικά με τη 

μείωση του ελέγχου από την Ρωσία, έτσι ώστε η Αμπχαζία να ορίζει το 

μέλλον της15.  

Σα αποτελέσματα των πολιτικών κομμάτων ήταν εξαιρετικά 

περιορισμένα αφού τα δύο πιο σημαντικά από αυτά, Amtsakhara και 

Ainar, κέρδισαν στο σύνολο 4 θέσεις στο Κοινοβούλιο. υμπερασματικά, 

τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και αρκετά θετικά για τους 

πολιτικούς της αντιπολίτευσης, γεγονός που φανερώνει ότι τα επίπεδα 

της κοινωνικής δυσαρέσκειας προς τους κατέχοντες την εξουσία 

αυξάνονται. Οι πολίτες περιμένουν από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης 

να ασκήσουν εποικοδομητική πολιτική16. Η ψήφος των πολιτών ήταν 

ψήφος διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας, γεγονός που δείχνει αύξηση της 

πολιτικής αστάθειας. υνεπώς, σε πολιτικό και εθνικό επίπεδο, οι 

εκλογές του 2017 απέδειξαν ότι η κρίση της εξουσίας και του πολιτικού 

συστήματος επεκτείνεται, ενώ ταυτόχρονα οι απαραίτητες κοινωνικές 

και οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα καθυστερήσουν πολύ ακόμα17. 
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Αλεξάντερ Ανκβάμπ, πρώην Πρόεδρος της Αμπχαζίας. 

Πηγή: TASS, 17 Μαΐου 2017. 

Οι εκλογές στην Αμπχαζία δεν πέρασαν απαρατήρητες στο διεθνές 

περιβάλλον, καθώς έγειραν αντιδράσεις εκ μέρους της Γεωργίας και της 

διεθνούς κοινότητας. Η Γεωργία αντέδρασε έντονα στις εκλογές, τις 

οποίες δεν αναγνωρίζει και χαρακτηρίζει «δήθεν εκλογές» 

παρακινούμενες από Ρώσους υποστηρικτές της απόσχισης προκειμένου 

να αυξήσουν τον έλεγχο που ασκούν ήδη στην περιοχή18. Ο υπουργός 

Εξωτερικών της Γεωργίας αναφέρθηκε στις εκλογές της Αμπχαζίας ως 

«ακόμη μία προσπάθεια να νομιμοποιηθούν η εθνική εκκαθάριση, η 

στρατιωτική παρέμβαση και η κατοχή ως το αποτέλεσμα της ρώσικης 

επιθετικότητας εναντίον της κρατικής υπόστασης της Γεωργίας»19. Η 

Σιφλίδα κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί την Αμπχαζία και την 

επιθυμία της τελευταίας για αυτονομία ως ένα εργαλείο προκειμένου να 

επικυρώσει τις πράξεις της εναντίον της Γεωργίας20. Επιπλέον, την 

κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί την περιοχή της Αμπχαζίας ως 

προκεχωρημένο φυλάκιο, φιλοξενώντας στρατιώτες στην κατεχόμενη 

περιοχή και τη συγκρίνει με την Ανατολική Ουκρανία όπου και εκεί η 

ιδέα της απόσχισης ξεκίνησε από το ρώσικο πολιτικό και στρατιωτικό 

κόσμο. Η Γεωργία υποστηρίζει ότι η Αμπχαζία βρίσκεται υπό τον 

απόλυτο έλεγχο της Ρωσίας τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική 

άποψη. Τποστηρίζει ακόμη ότι πολλά νομοθετικά κείμενα συντάσσονται 

από ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες και ότι οι Ρώσοι προχωρούν σε 

πράξεις που δυσφημούν τον γεωργιανό πληθυσμό της περιοχής, 

παρεμβαίνοντας ακόμη και στην εθνική σύνθεση της περιοχής21. Με 
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αναφορές στο διεθνές δίκαιο, η γεωργιανή πλευρά υποστηρίζει ότι οι 

εκλογές στην κατεχόμενη περιοχή της Γεωργίας δεν θα έχουν καμία 

νομική αξία και ισχύ. το πλευρό της Γεωργίας έχει ταχθεί η 

πλειονότητα των κρατών της διεθνούς κοινότητας, όπως οι Η.Π.Α., η 

Ε.Ε., η Εσθονία, η Πολωνία και το Αζερμπαϊτζάν. Αναλυτικότερα, οι 

Η.Π.Α. δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών 

παρά μόνο με τη συναίνεση της Γεωργίας, καθώς η περιοχή της 

Αμπχαζίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Γεωργίας22. Σο ίδιο 

παράδειγμα ακολούθησαν η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Υινλανδία. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ουκρανία καταδίκασε την παράνομη διεξαγωγή 

των εκλογών και θεωρεί τις πράξεις της Ρωσίας ως μια ακόμη επίδειξη 

της επεκτατικής πολιτικής της και ως μια προσπάθεια νομιμοποίησης 

του καθεστώτος κατοχής που ισχύει στην Αμπχαζία. Η Ουκρανία 

στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας σύμφωνα με τα διεθνή 

και αναγνωρισμένα σύνορά της23. Με τη σειρά τους, η Ρουμανία και η 

Πολωνία δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αμπχαζία 

είναι παράνομα, καθώς οι εκλογές διεξήχθησαν στην επικράτεια της 

Γεωργίας χωρίς τη συγκατάθεση της κυβέρνησης24. Η Ρωσία, από την 

πλευρά της, συνεχίζει να παρέχει στήριξη με κάθε τρόπο στην 

Αμπχαζία, εμβαθύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο σε περαιτέρω 

τομείς, ειδικά στο στρατιωτικό τομέα, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο 

την αντίδραση τόσο της Γεωργίας όσο και των Η.Π.Α.. Λίγες μέρες μετά 

τις εκλογές, η υμφωνία  με την οποία τα στρατεύματα της Αμπχαζίας 

επιτρέπεται να ενσωματωθούν και να υπηρετήσουν στις Ρώσικες 

Ένοπλες Δυνάμεις, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τη Γεωργία, αλλά 

και από το Ν.Α.Σ.Ο., το οποίο με τη σειρά του καταδίκασε τις εκλογές 

και στάθηκε στο πλευρό της Σιφλίδας25. Ωστόσο, η Μόσχα, παρά τις 

αντιδράσεις μένει πιστή στην περιοχή εκείνη, καθώς θεωρεί πως αυτή 

συνδέεται με τα ζωτικά συμφέροντά της‡. τηρίζει την Αμπχαζία με 

επενδύσεις, τουριστικές δραστηριότητες και πλέον έχει καταφέρει να 

διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της 

περιοχής26. Με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές στην Αμπχαζία πήραν 

θέση, επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας την στήριξή τους στην 

κυβέρνηση της Γεωργίας μη αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα των 

κοινοβουλευτικών εκλογών27. Με τη σειρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές, καθώς δεν 

βοηθούν προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων της Γεωργίας, αλλά αντιθέτως προωθούν την απομόνωση 

της περιοχής από τη διεθνή κοινότητα28. 
                                                             
‡ Η Ρωσία στις μέρες μας διαθέτει μερικές χιλιάδες στρατιώτες στην Αμπχαζία. 
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Εν κατακλείδι, ο Καύκασος εξακολουθεί να προσελκύει το 

ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων και να αποτελεί πεδίο συγκρούσεων 

τόσο σε στρατηγικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Η περίπτωση της 

αντιπαράθεσης μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας για την Αμπχαζία συνιστά 

απόδειξη του περιφερειακού ανταγωνισμού και των συγκρούσεων στην 

περιοχή αυτή. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην 

Αμπχαζία έφεραν στο προσκήνιο τις διαφορές μεταξύ Μόσχας και 

Σιφλίδας σχετικά με το καθεστώς της Αμπχαζίας και την αναγνώριση 

της, δημιουργώντας εντάσεις στο περιφερειακό υποσύστημα του 

Καυκάσου. Η Ρωσία στοχεύει στην εδραίωση της επιρροής της στην 

περιοχή της Αμπχαζίας, προκειμένου να μπορεί να ασκεί πιέσεις στην 

Γεωργία. Η διεθνής κοινότητα δεν είναι αμέτοχη και τάσσεται υπέρ της 

Γεωργίας, θεωρώντας πως οι πράξεις της Ρωσίας συνιστούν παραβίαση 

της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Σιφλίδας. Ακόμη και τα 

Ηνωμένα Έθνη πήραν θέση στηρίζοντας την κυβέρνηση της Γεωργίας29. 

Οι εκλογές δεν συνιστούν λύση στις μακροχρόνιες συγκρούσεις στην 

περιοχή της Αμπχαζίας και δεν εξομαλύνουν τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας 

και Γεωργίας. Αντίθετα, οι σχέσεις Ρωσίας και Γεωργίας δεν φαίνεται, 

προς το παρόν, να βελτιώνονται με αποτέλεσμα να αργεί η επίλυση του 

θέματος. 
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