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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών 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 επισκέψεις της Γεωργιανής Προέδρου στις 

πρωτεύουσες του Καύκασου 

Ηλιάννα Μούκα* 

πό τα τέλη Υεβρουαρίου η Πρόεδρος της Γεωργίας, αλώμη 

Ζουραμπισβίλι, πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις στις 

πρωτεύουσες του Καυκάσου. Η πρώτη επίσημη προεδρική 

επίσκεψη της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Γεωργίας στο Μπακού 

διεξήχθη στις 27-28 Υεβρουαρίου, όπου συναντήθηκε τόσο με τον 

ομόλογό της Ιλχάμ Αλίγιεφ όσο και με την Αντιπρόεδρο της χώρας 

Μεχριμπάν Αλίγιεβα. Ακολούθησε η επίσκεψη στο Ερεβάν της Αρμενίας 

στις 13-14 Μαρτίου, όπου η αλώμη Ζουραμπισβίλι συναντήθηκε αρχικά 

με τον ομόλογό της, Αρμέν αρκισιάν και στη συνέχεια με τον 

πρωθυπουργό της χώρας, Νικόλ Πασινιάν. Ση δεύτερη μέρα της 

επίσκεψής της στην Αρμενία η Γεωργιανή Πρόεδρος ταξίδεψε στην πόλη 

του Ετσμιατζίν, όπου συνομίλησε με τον Αρμένιο Πατριάρχη κ.κ. 

Καρεκίν II για το ζήτημα της υποταγής των αρμενικών εκκλησιών της 

υπό κατοχή Αμπχαζίας στην επισκοπή της Νότιας Ρωσίας1.  

κοπός των συναντήσεων της Προέδρου Ζουραμπισβίλι με τους 

ηγέτες του Καυκάσου ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, 

της Γεωργίας τόσο με την Αρμενία όσο και με το Αζερμπαϊτζάν2. Μέσω 

αυτών των επισκέψεων, η Γεωργιανή Πρόεδρος φαίνεται να επιδιώκει 

όχι μόνο την αναθέρμανση των σχέσεων της Γεωργίας με την Αρμενία 

και το Αζερμπαιτζάν αλλά και την οικοδόμηση περαιτέρω σχέσεων 

στενής συνεργασίας σε όποιους τομείς αυτό είναι δυνατό.  

                                                                 
*
 Προπτυχιακή φοιτήτρια (β΄ έτος) του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 

της χολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 

Α 
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τόχος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος είναι να 

αποτυπώσει την περιφερειακή πολιτική της νέας Γεωργιανής Προέδρου 

και να καταγράψει τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα 

στον Καύκασο. Για το σκοπό αυτό γίνεται αρχικά αναφορά στις ιστορικές 

σχέσεις της Γεωργίας με το Αζερμπαιτζάν, στο ιστορικό της επίσκεψης 

της Προέδρου στο Μπακού, στην αντίδραση Γεωργιανών και 

περιφερειακών δρώντων και εν συνεχεία στις  σχέσεις μεταξύ Γεωργίας 

και Αρμενίας και στα κύρια σημεία των συναντήσεων της Γεωργιανής 

Προέδρου με τους ηγέτες της Αρμενίας.  

 
Φάρτης της Γεωργίας και της ευρύτερης περιοχής. 

Πηγή: University of Texas, Βιβλιοθήκη Perry Castañeda, 1999. 

Οι διπλωματικές σχέσεις της Γεωργίας με το Αζερμπαϊτζάν 

καθιερώθηκαν επίσημα το Νοέμβριο του 19923. Έκτοτε οι δύο χώρες 

συνεργάζονται σε πλήθος τομέων, όπως η ενέργεια, η ασφάλεια, το 

εμπόριο, οι επενδύσεις και τα ανθρωπιστικά προγράμματα, με τους 

αξιωματούχους αμφότερων των κρατών να κάνουν συνεχώς προσπάθειες 

περαιτέρω ενίσχυσης και διεύρυνσης των συνεργασιών τους. Σο γεγονός 

ότι το μουσουλμανικό Αζερμπαϊτζάν με την ορθόδοξη Γεωργία είναι δύο 

χώρες θρησκευτικά αντίθετες δε φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στη 

δημιουργία και την ενίσχυση των σχέσεων των δύο κρατών, τόσο πριν 
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όσο και μετά την κατάλυση της οβιετικής Ενώσεως. Σα πρώτα βήματα 

στις σχέσεις των δύο χωρών έγιναν μετά την πρώτη περίοδο της 

ανεξαρτησίας τους, όταν το 1919 υπέγραψαν στρατιωτική συνθήκη που 

αφορούσε την αμοιβαία άμυνα στο πλαίσιο του υνεδρίου Ειρήνης του 

Παρισίου4.  

τη συνέχεια, μετά την κατάρρευση της Ε...Δ. οι σχέσεις αυτές 

ενισχύθηκαν. Φαρακτηριστική είναι η εγκαθίδρυση διπλωματικών 

σχέσεων το 1992 και η υπογραφή συνθηκών που καθιέρωναν τη 

συνεργασία της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν στους τομείς της 

επιστήμης, της οικονομίας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού. 

Επιπλέον, το 1993, υπεγράφη η «υνθήκης Υιλίας, υνεργασίας και 

Αμοιβαίων χέσεων»5 και διαβεβαιώθηκε από την πλευρά της Γεωργίας 

ότι δε θα επανεξήγαγε αζερικό πετρέλαιο ή αέριο στην Αρμενία6. Η 

εποχή που ακολούθησε την κατάλυση του οβιετικού μορφώματος, ήταν 

περίοδος άνθησης των σχέσεων των δύο κρατών με τη Γεωργία και το 

Αζερμπαϊτζάν να συνεργάζονται περισσότερο από ποτέ. τον τομέα της 

ενέργειας, η συνεργασία τους στηρίζεται στη μεταφορά αερίου και 

πετρελαίου με τους αγωγούς Μπακού-Σιφλίδα-Ερζερούμ και Μπακού-

Σιφλίδα-Σζειχάν, αλλά και το σιδηρόδρομο Μπακού-Σιφλίδα-Καρς. 

Επιπλέον, η Γεωργία αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο για το 

Αζερμπαϊτζάν, αλλά και δίοδο για την εξαγωγή των προϊόντων του στη 

Δύση, ενώ βασικές αζερικές εξαγωγές στη Γεωργία αποτελούν το 

πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα πλαστικά προϊόντα και τα 

κατασκευαστικά υλικά7. 

 

Η Πρόεδρος της Γεωργίας επιθεωρεί απόσπασμα της Αζερικής Υρουράς στο Μπακού. 

Πηγή: Προεδρία της Γεωργίας, 27 Υεβρουαρίου 2019. 

την αρχή της περιοδείας της στον Καύκασο, στις 27-28 Υεβρουαρίου, η 

αλώμη Ζουραμπισβίλι, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσκεψη ως 
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Πρόεδρος στο Μπακού, συναντώντας τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν 

Ιλχάμ Αλίγιεφ και στη συνέχεια την Αντιπρόεδρο του κράτους 

Μεχριμπάν Αλίγιεβα, τον βουλευτή Οκτάι Ασάντοφ, καθώς και μέλη της 

γεωργιανής διασποράς και επιχειρηματίες στο Μπακού. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης της αλώμης Ζουραμπισβίλι με τον Αζέρο 

ομόλογό της, η Γεωργιανή Πρόεδρος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια 

συνεργασία των δύο χωρών. υγκεκριμένα, δήλωσε ότι αυτές έχουν 

καταφέρει να δημιουργήσουν ένα «ασφαλές ενεργειακό πέρασμα» στον 

Καύκασο, συμπληρώνοντας ότι το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία 

διεξάγουν προγράμματα υψίστης σημασίας για την περιοχή του 

Καυκάσου αλλά και για τον κόσμο γενικότερα8. Ο Αζέρος Πρόεδρος από 

την πλευρά του δήλωσε ότι οι δύο χώρες δείχνουν αλληλεγγύη στους 

διεθνείς οργανισμούς, όσον αφορά τα εκατέρωθεν εδαφικά τους 

προβλήματα, ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της επισκέψεως της 

Προέδρου και την ανάγκη ενθάρρυνσης ισχυρότερων δεσμών 

συνεργασίας9.  

 

Η Πρόεδρος της Γεωργίας με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν. 

Πηγή: Προεδρία της Γεωργίας, 27 Υεβρουαρίου 2019. 

Ση δεύτερη ημέρα στο Μπακού, η αλώμη Ζουραμπισβίλι είχε 

προγραμματίσει συνάντηση με την Αντιπρόεδρο της χώρας και σύζυγο 

του Προέδρου, Μεχριμπάν Αλίγιεβα, όπου οι δύο γυναίκες συνομίλησαν 

κυρίως για πολιτισμικά θέματα10. Η Γεωργιανή Πρόεδρος είχε σε αυτή 

τη συνάντηση την ευκαιρία να αναφερθεί στην πρωτοβουλία της να 

προτείνει την εισαγωγή της ανοχής στη Λίστα Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO. ύμφωνα με την Πρόεδρο η πρωτοβουλία 

αυτή θα ωφελήσει όλη την περιοχή, αφού η ανοχή αποτελεί 

χαρακτηριστικό στοιχείο των λαών του Καυκάσου11. Εκδήλωσε ακόμη το 
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προσωπικό της ενδιαφέρον για την ενίσχυση των πολιτισμικών δεσμών 

μεταξύ της χώρας της και του Αζερμπαϊτζάν12. Επιπροσθέτως, η 

Πρόεδρος επεσήμανε ότι οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Μπατούμι και 

Μπακού θα τονώσουν τις σχέσεις των δύο λαών. ύμφωνα με 

δημοσιεύματα, οι πτήσεις αυτές, καθώς και οι εκδηλώσεις με την 

ονομασία «Πολιτιστικές Ημέρες του Αζερμπαϊτζάν» αναμένεται να 

αρχίσουν τον Ιούνιο13.  

 

Η Πρόεδρος της Γεωργίας με την Αντιπρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν. 

Πηγή: Προεδρία της Γεωργίας, 28 Υεβρουαρίου 2019. 

χετικά με τη συνάντηση της Προέδρου με τον βουλευτή Οκτάι 

Ασάντοφ, η οποία ήταν επικεντρωμένη στη σημασία ενδυνάμωσης των 

διακοινοβουλευτικών σχέσεων της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, η 

Πρόεδρος ευχαρίστησε τον βουλευτή για τη στήριξη της χώρας του σε 

θέματα που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της 

Γεωργίας. 14Σων συναντήσεων της Γεωργιανής Προέδρου με τους ηγέτες 

του Αζερμπαϊτζάν είχε προηγηθεί συνάντηση της πρώτης με μέλη της 

γεωργιανής διασποράς και επιχειρηματίες του Μπακού, όπου η αλώμη 

Ζουραμπισβίλι αναφέρθηκε στις προοπτικές της Γεωργίας και στις 

συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της χώρας με την Κίνα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πρόσθεσε ότι οι Γεωργιανές πρεσβείες θα πρέπει 

να έχουν στενές σχέσεις με τους Γεωργιανούς μετανάστες, έτσι ώστε να 

είναι αισθητή η στήριξη του κράτους στους ανθρώπους αυτούς15.  

Η επίσκεψη της Προέδρου Ζουραμπισβίλι, όπως ήταν φυσικό, 

προκάλεσε την αντίδραση τόσο πολιτικών παραγόντων στο εσωτερικό της 

Γεωργίας όσο και δρώντων στις γειτονικές της χώρες στον Καύκασο και 

πιο συγκεκριμένα της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Η Γεωργιανή 
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Πρόεδρος κατά την επίσκεψή της στο Μπακού έκανε, επίσης, δηλώσεις 

αναφορικά με τις «τραγωδίες» που υπέστησαν τόσο η Γεωργία όσο και το 

Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία χρόνια, αναφερόμενη στην κατοχή των 

περιοχών της Νότιας Οσσετίας, της Αμπχαζίας και του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, αντίστοιχα16. Ακολούθησε δριμεία κριτική από την 

αντιπολίτευση και τους διπλωματικούς κύκλους της Γεωργίας, αλλά και 

από αρμενικές πηγές. υγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό 

Όραμα», το οποίο υποστήριξε την αλώμη Ζουραμπισβίλι κατά τη 

διάρκεια των πρόσφατων προεδρικών εκλογών, καθώς και η πλειοψηφία 

των γεωργιανών πολιτικών φάνηκαν απρόθυμοι να σχολιάσουν τις 

δηλώσεις της Προέδρου17, ενώ αρκετοί υπουργοί και μέλη προηγούμενων 

κυβερνήσεων τέθηκαν υπέρ των θέσεών της, υποστηρίζοντας ότι τα λόγια 

της εκπροσωπούν την κοινή γνώμη της Γεωργίας18. Η αρμενική ηγεσία, 

στην οποία η Πρόεδρος είχε απευθύνει κατηγορίες για την επίσκεψη 

αντιπροσωπείας της κατεχόμενης περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο 

Σσκινβάλι της Νότιας Οσεττίας19 τον Αύγουστο του 201820, φαίνεται να 

δυσαρεστήθηκε ιδιαίτερα από τις πρόσφατες αυτές δηλώσεις. Από την 

άλλη πλευρά, ο αζερικός Σύπος εκφράζει την υποστήριξή του στη 

Γεωργία21. Ορισμένα δημοσιεύματα, ωστόσο, αναφέρουν ότι οι δηλώσεις 

της Προέδρου εξέπληξαν και τον ίδιο τον αζερικό λαό και την ηγεσία 

του, δεδομένου ότι οι Γεωργιανές αρχές έως τώρα απέφευγαν να πάρουν 

θέση και τηρούσαν ουδέτερη στάση σχετικά με το ζήτημα του 

Καραμπάχ22. Γεωργιανοί επικριτές της αλώμης Ζουραμπισβίλι, 

προερχόμενοι από την αντιπολίτευση, δηλώνουν ότι η Πρόεδρος «θα 

πρέπει να είναι πιο προσεκτική, όταν αναφέρεται σε „ευαίσθητα 

θέματα‟»23, ενώ ανεξάρτητοι πολιτικοί υπενθυμίζουν ότι οι αρμοδιότητες 

του αρχηγού του κράτους, σύμφωνα με το Γεωργιανό ύνταγμα, είναι 

μόνο συμβολικής φύσεως24. 

Δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψή της στο Μπακού, η Γεωργιανή 

Πρόεδρος επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Αρμενίας. Ση Γεωργία και 

την Αρμενία συνδέουν οικονομικοί, πολιτισμικοί και θρησκευτικοί 

δεσμοί. Οι σύγχρονες σχέσεις της Σιφλίδας με το Ερεβάν 

χρονολογούνται από το 1992, ύστερα από την κατάλυση της οβιετικής 

Ενώσεως. Ωστόσο, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες δεν ήταν πάντοτε 

ανέφελες. Ο «πόλεμος των πέντε ημερών», όπως ονομάστηκαν οι 

συγκρούσεις στη Νότια Οσσετία τον Αύγουστο του 2008, είχε επιπτώσεις 

στις σχέσεις της Γεωργίας με την Αρμενία, καθώς η δεύτερη αποτελεί 

κύριο στρατιωτικό και πολιτικό εταίρο της Ρωσίας στον Καύκασο25. 

Επιπλέον, η συμμαχία της Μόσχας με το Ερεβάν φαίνεται να έχει 

προκαλέσει την αρνητική στάση των γεωργιανών πολιτών προς την 
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Αρμενία26, καθώς στη Γεωργία επικρατεί ένα αντιρωσικό κλίμα κυρίως 

λόγω των διαφιλονικούμενων περιοχών της Νότιας Οσσετίας και της 

Αμπχαζίας. Για τους Γεωργιανούς μια ανεξάρτητη πολιτική παρουσία 

στο διεθνές σύστημα απαιτεί μια ελεύθερη πορεία, απαλλαγμένη από τη 

ρωσική επιρροή27. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι η Μόσχα επί σειρά 

ετών, σύμφωνα με τους Γεωργιανούς, «υπονομεύει τη σταθερότητα της 

χώρας»28. Από την πλευρά της, η Αρμενία παρακολουθεί στενά τη 

συνεργασία της Γεωργίας με την Σουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, 

φοβούμενη την εντατικοποίηση του αποκλεισμού της από τις δύο χώρες. 

Παρά τη συνεργασία της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η Αρμενία 

αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας29, στην οποία 

μάλιστα οι Αρμένιοι εκπροσωπούν τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνική 

μειονότητα30, και της Νότιας Οσσετίας. Από την άλλη, η Γεωργία, όπως 

θα αναφερθεί και παρακάτω, αποτελεί τη μόνη διέξοδο της Αρμενίας 

προς το Δυτικό κόσμο, ιδιαίτερα μετά το 1993, όταν η Σουρκία και το 

Αζερμπαϊτζάν επέβαλλαν στη χώρα εμπορικό αποκλεισμό, ύστερα από 

την πολεμική σύγκρουση στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 

Οι διμερείς σχέσεις της Γεωργίας με την Αρμενία έχουν δομηθεί 

κυρίως στη βάση του εμπορίου και αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα εξαιτίας του 

αποκλεισμού που της επέβαλλαν το Αζερμπαϊτζάν και η Σουρκία. Για 

την περίκλειστη Αρμενία, τη μικρότερη σε μέγεθος χώρα της 

Τπερκαυκασίας, η Γεωργία αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο με τον 

υπόλοιπο κόσμο και τη χώρα-διακομιστή των προϊόντων της, αφού το 

75% των εμπορευμάτων της Αρμενίας περνούν μέσω αυτής31. ύμφωνα 

με στοιχεία της βάσης δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών COMTRADE, 

από το 2010 οι εξαγωγές της Αρμενίας στη γείτονα χώρα έχουν αυξηθεί 

από $48.2 εκατ. σε $144.9 εκατ., το 201732. Για το έτος 2018, η Αρμενία 

είναι ο όγδοος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας με 

εισαγωγές που ανέρχονται στα $105.6 εκατ.33.Οι εμπορικές σχέσεις των 

δύο κρατών κατοχυρώνονται από το ύμφωνο Ελεύθερου Εμπορίου 

(Free Trade Agreement) που υπεγράφη το 1995 στο τεπαναβάν της 

Αρμενίας και τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 199834. Σο ύμφωνο 

εγκαθιδρύει μια Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου και παρέχει το πλαίσιο για 

εμπορική και οικονομική συνεργασία. Επιπροσθέτως, οι δύο χώρες 

συνεργάζονται και στον τομέα της ενέργειας. Ο Βόρειος-Νότιος 

Διάδρομος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια πρωτοβουλία που προέκυψε το 

Δεκέμβριο του 2015 από το Ιράν, τη Γεωργία, την Αρμενία και τη 

Ρωσία35 και, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις αναμένεται να τεθεί σε 

λειτουργία τον Αύγουστο του 201936, θα καταστήσει εφικτή τη μεταφορά 

ενέργειας ανάμεσα στις τέσσερις συμβαλλόμενες χώρες, επηρεάζοντας 
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σημαντικά τις σχέσεις της Αρμενίας με τη Γεωργία και αυξάνοντας τη 

διαμετακομιστική αξία τους. Παράλληλα, πρόσφατα δημοσιεύματα 

αναφέρουν ότι σε επίσκεψή του στο Ιράν, ο Αρμένιος πρωθυπουργός, 

Νικόλ Πασινιάν, εξέτασε με τον ομόλογό του το ενδεχόμενο σύναψης 

συμφωνίας συνεργασίας για μεταφορά Ιρανικού αερίου μέσω της 

Αρμενίας στη Γεωργία, με την τελευταία να μην έχει επιβεβαιώσει 

κάποια πιθανή συμφωνία με το Ιρανικό κράτος37. Παρόλα αυτά, εάν εν 

τέλει προκύψει η συμφωνία, οι σχέσεις της Αρμενίας και της Γεωργίας 

τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), οι οποίες έχουν 

ήδη από το Νοέμβριο του 2018 επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν, όσο και με 

τους παρόχους φυσικού αερίου τους, τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν 

αντίστοιχα, αναμένεται να δοκιμαστούν. 

 

Η Πρόεδρος της Γεωργίας με τον Πρόεδρο της Αμενίας. 

Πηγή: Προεδρία της Γεωργίας, 13 Μαρτίου 2019. 

την πρόσφατη συνάντηση της αλώμης Ζουραμπισβίλι με τον Αρμένιο 

ομόλογό της Αρμέν αρκισιάν στο Ερεβάν, η Γεωργιανή Πρόεδρος 

αναφέρθηκε στην ανάγκη οριοθέτησης των συνόρων της Γεωργίας με την 

Αρμενία, ενώ οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν ότι «είναι επιτέλους ώρα να 

δοθεί ένα τέλος» στο ζήτημα αυτό38. Η οριοθέτηση των συνόρων είναι ένα 

περίπλοκο ζήτημα που ταλανίζει επί σειρά ετών την περιοχή του 

Καυκάσου και, μέχρι στιγμής, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν είναι οι 

μόνες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία περί της οριοθέτησης των 

συνόρων στην περιοχή39. Η Γεωργία, αντιθέτως, δεν έχει καταφέρει έως 

τώρα να συμφωνήσει με κανένα όμορο κράτος σχετικά με το ζήτημα της 
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οριοθέτησης των συνόρων, παρά μόνο σε ένα βαθμό. Ωστόσο, οι 

διαπραγματεύσεις μπορούν να λάβουν τέλος μόνο όταν συναφθεί 

συμφωνία για όλο το μήκος του συνόρου. Για την οριοθέτηση των 

συνόρων Αρμενίας-Γεωργίας δημιουργήθηκαν ανάλογες επιτροπές το 

1994 με μέλη και από τις δύο χώρες, όμως, λόγω συχνών αλλαγών στη 

σύνθεση της αρμενικής επιτροπής, οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης 

καθυστέρησαν για αρκετό διάστημα40. Η διευθέτηση του ζητήματος των 

συνόρων μεταξύ των δύο κρατών αντιμετώπισε και νομικά εμπόδια ήδη 

από την περίοδο του μεσοπολέμου41. Σο ζήτημα των συνόρων 

αναθερμάνθηκε το 2007, όταν ο τότε Γεωργιανός υπουργός Εξωτερικών, 

Γκιόργκι Μανγκαλάτζε, συναντήθηκε στην Σιφλίδα με μια αρμενική 

αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, 

Γκέγκαμ Γκαριμπανιάν42. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι σε 

αρκετά σημεία και σημείωσαν πρόοδο στην οριοθέτηση των συνόρων 

έκτασης 110 χλμ., όμως, και πάλι δεν δόθηκε κάποια οριστική λύση στο 

ζήτημα43. 

 

Η Πρόεδρος της Γεωργίας με τον Καρεκίν ΙΙ στο Ετσμιατζίν. 

Πηγή: Λογαριασμός Twitter της Προέδρου της Γεωργίας, 14 Μαρτίου 2019. 

Σο δεύτερο μέρος της επίσκεψης της αλώμης Ζουραμπισβίλι, στις 14 

Μαρτίου, προέβλεπε συνάντηση με τον Καθολικό όλων των Αρμενίων, 

Καρεκίν II (Πατριάρχης της Αρμενικής Ορθόδοξης Αποστολικής 

Εκκλησίας), καθώς και με τον Αραράτ Μιρζογιάν, Πρόεδρο της Βουλής, 

στην πόλη Ετσμιατζίν. τη συνάντηση αυτή, η Πρόεδρος της Γεωργίας 
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εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της σχετικά με την υποταγή των αρμενικών 

εκκλησιών της Αμπχαζίας στην επισκοπή της Νότιας Ρωσίας και δήλωσε 

ότι αυτό το γεγονός εκλαμβάνεται από την Γεωργία ως «καταπάτηση της 

εδαφικής ακεραιότητας της χώρας από την Αρμενική Αποστολική 

Εκκλησία»44. Η Πρόεδρος της Γεωργίας αξίωσε οι αρμενικές εκκλησίες 

στην Αμπχαζία να επιστρέψουν σύντομα στο προηγούμενο καθεστώς, 

δηλαδή αυτό της υποταγής τους είτε στην Γεωργιανή Επισκοπή της 

Αρμενικής Εκκλησίας είτε σε αυτή υπό του Καρεκίν II της Αρμενίας. Ο 

Αρμένιος Πατριάρχης, Καρεκίν II, δήλωσε ότι πρόκειται για προσωρινό 

μέτρο και ότι η Αρμενική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι αρμενικές 

εκκλησίες στην Αμπχαζία υπάγονται στην Γεωργιανή Επισκοπή της 

Αρμενικής Εκκλησίας45. 

 

Η Πρόεδρος της Γεωργίας με τον Νικόλ Πασινιάν. 

Πηγή: Προεδρία της Γεωργίας, 13 Μαρτίου 2019. 

Η πρόσφατη συνάντηση της Προέδρου της Γεωργίας με τους ηγέτες του 

Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας σηματοδοτεί ίσως την αρχή μιας 

προσπάθειας αναβάθμισης των σχέσεων της Γεωργίας με τις χώρες της 

περιφέρειάς της. Οι συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο Αζερμπαϊτζάν, 

έγιναν μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, γεγονός που αποδεικνύει τις 

επί ετών καλές σχέσεις του Μπακού με την Σιφλίδα, αλλά αποτελεί και 

ισχυρή απόδειξη ότι οι τυχόν περιοδικές ρήξεις δεν είναι δυνατό να 

αποτελέσουν εμπόδιο στην ενίσχυση και διατήρηση των μακροχρόνιων 

σχέσεων του Αζερμπαϊτζάν με τη Γεωργία. Από την άλλη πλευρά, τόσο η 

Γεωργιανή Πρόεδρος, όσο και ο Αρμένιος ομόλογός της, έδειξαν 

πρόθυμοι να επιλύσουν ορισμένα ακανθώδη ζητήματα στις σχέσεις τους 

και να δημιουργήσουν με αυτό τον τρόπο μια σταθερή βάση, πάνω στην 
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οποία είτε να μπορέσουν να οικοδομήσουν νέες είτε να διευρύνουν τις 

ήδη υπάρχουσες συνεργασίες τους. Σο πνεύμα φιλίας και συνεργασίας 

που έδειξαν οι δύο Πρόεδροι στη συνάντησή τους, είναι αναμφίβολα 

πολύ σημαντικό και για τις δύο χώρες. Η Αρμενία, η οποία φαίνεται να 

είναι απομονωμένη τα τελευταία χρόνια λόγω των επί δεκαετιών 

διαμάχης μεταξύ των Αρμενίων και των Αζέρων, με αποτέλεσμα να είναι 

φιλικά προσκείμενη προς τη Ρωσία και με αυτό τον τρόπο να 

δοκιμάζονται ίσως οι Αρμενο-Γεωργιανές σχέσεις και προοπτικές, 

συνεχίζει να χρειάζεται τη Γεωργία ως εμπορική δίοδο, ενώ η Γεωργία 

επιθυμεί να αξιοποιήσει την ανάγκη της γείτονος χώρας για να 

αποκτήσει η ίδια πιο άμεση πρόσβαση στην αγορά του Ιράν. 
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