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Σήμερα, στη δέκατη τέταρτη επέτειο από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Γεωργίας
ενάντια στο λαό της Νότιας Οσετίας και τη ρωσική ειρηνευτική δύναμη των Κοινών 
Ειρηνευτικών Δυνάμεων στη ζώνη σύγκρουσης Γεωργίας-Νότιας Οσετίας, αποτίουμε για 
άλλη μια φορά φόρο τιμής στα θύματα αυτής της ύπουλης επίθεσης, καθώς και στο θάρρος 
εκείνων που, με κόστος τη ζωή τους, έσωσαν τους Νοτιοοσετούς από την εξόντωση.

Τη νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου 2008 οι γεωργιανές ένοπλες δυνάμεις, κατά παράβαση 
όλων των διεθνών συμφωνιών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης Γεωργίας-Νότιας Οσετίας, 
εξαπέλυσαν μαζικά πυρά πυροβολικού στο κοιμώμενο Τσχινβάλ και σε ορισμένους άλλους 
οικισμούς, ενώ στη συνέχεια μονάδες του στρατού και ειδικές δυνάμεις του γεωργιανού υπουργείου
Εσωτερικών εισέβαλαν στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, εξαπολύθηκε επίθεση 
εναντίον των θέσεων των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Το γεγονός της απρόκλητης 
επίθεσης εκ μέρους της Τιφλίδας επιβεβαιώθηκε, ιδίως, σε έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής 
Διερεύνησης των Αιτίων της Σύγκρουσης στον Καύκασο, με επικεφαλής την Χάιντι 
Ταγκλιαβίνι, η οποία συστάθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγκληματική στρατιωτική περιπέτεια που ανέλαβε το καθεστώς Σαακασβίλι βρήκε την 
κατάλληλη απάντηση - υπό τις ακραίες συνθήκες, η Ρωσία πρώτα διεξήγαγε με επιτυχία μια 
επιχείρηση για να αναγκάσει τον επιτιθέμενο σε ειρήνη και στη συνέχεια αναγνώρισε τη Νότια
Οσετία, καθώς και την Αμπχαζία, η οποία έμελλε να έχει την ίδια μοίρα με τη γειτονική 
Δημοκρατία, ως κυρίαρχα ανεξάρτητα κράτη, θέτοντάς τα υπό την προστασία της.

Μια άλλη συνέπεια της απόκρουσης της γεωργιανής επίθεσης ήταν η έναρξη στην Ελβετία μιας 
νέας διαπραγματευτικής γραμμής, των Διεθνών Διαβουλεύσεων της Γενεύης για την Ασφάλεια και 
τη Σταθερότητα στην Υπερκαυκασία, κύριο καθήκον των οποίων είναι να εξασφαλίσουν τη διαρκή 
και αξιόπιστη ασφάλεια της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας με τη διατήρηση ενός συνεχούς 
άμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο δημοκρατιών και της γεωργιανής πλευράς. Σε μεγάλο βαθμό 
χάρη σε αυτό το σχήμα έχει διατηρηθεί ένα αποδεκτό επίπεδο σταθερότητας και ασφάλειας 
στην περιοχή.

Πρόσφατα, ωστόσο, σε αυτή τη σημαντική πλατφόρμα διαλόγου επικράτησε μια πολιτικά 
υποκινούμενη προσέγγιση εκ μέρους ορισμένων «παραγόντων» που καθοδηγούνται από τα 
δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα. Ως αποτέλεσμα, η φόρμουλα της Γενεύης έχει ουσιαστικά 
«παγώσει». Έχουν περάσει οκτώ μήνες από τότε που δεν μπόρεσε να διεξαχθεί ο 56ος γύρος 
των συζητήσεων της Γενεύης, ο οποίος αναβλήθηκε δύο φορές φέτος. Επιπλέον, στο διάστημα 
που μεσολάβησε από τον προηγούμενο γύρο (Δεκέμβριος 2021) δεν έχουμε λάβει ακόμη μια 
κατανοητή εξήγηση για τους λόγους της στασιμότητας του διαπραγματευτικού σχήματος. Η 
τρέχουσα δραστηριότητα των συμπροέδρων μοιάζει περισσότερο με «απομίμηση» των 
προσπαθειών για την άρση του μπλοκαρίσματος των διαπραγματεύσεων, παρά με ειλικρινή 
επιθυμία για πραγματική πρόοδο στο θέμα αυτό.

Το πραγματικό υπόβαθρο των «παιχνιδιών» γύρω από τις συζητήσεις της Γενεύης είναι σαφές σε 
εμάς: πρόκειται για προσπάθεια να «εκδικηθούν» τη Μόσχα στο πλαίσιο της κοινής γραμμής 
της συλλογικής Δύσης να ανασχέσει τη Ρωσία, λόγω της ειδικής στρατιωτικής της 
επιχείρησης που αυτή διεξάγει στην Ουκρανία. Με αυτόν τον τρόπο, οι συζητήσεις της Γενεύης 
έγιναν όμηροι της γεωπολιτικής. Ελπίζουμε ότι οι εταίροι μας γνωρίζουν ότι με την επιβολή 



παράνομων κυρώσεων και άλλων περιοριστικών μέτρων εναντίον της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ως ένας από τους οργανισμούς που συμπροεδρεύουν), οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής (συμμετέχον κράτος) και η Ελβετία (χώρα υποδοχής) δημιουργούν πρόσθετες 
σοβαρές δυσκολίες στο ήδη δύσκολο έργο των συζητήσεων της Γενεύης, απαξιώνοντας έτσι 
τη μορφή και την αρχική επιλογή του τόπου διεξαγωγής των συναντήσεων.

Θέτοντας εμπόδια στις μεταφορές και τις θεωρήσεις (βίζες) για τα μέλη της αντιπροσωπείας μας ως
μέσα πίεσης προς τη Ρωσία, οι δυτικοί εταίροι αλλάζουν μονομερώς τους «κανόνες του 
παιχνιδιού», παράλληλα όμως καθιστώντας οι ίδιοι σκόπιμο να μεταφερθούν οι τακτικές 
συναντήσεις από τη Γενεύη σε έναν πιο ουδέτερο χώρο αποδεκτό από όλους τους συμμετέχοντες.

Εν τω μεταξύ, οι προοπτικές για τη διεξαγωγή του αναβληθέντος γύρου παραμένουν ασαφείς. 
Δεν είναι δική μας επιλογή. Όλη η ευθύνη για την αποτυχία της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και τις συνέπειές της ανήκει αποκλειστικά στους υποκινητές τέτοιων 
καταστροφικών ενεργειών και σε εκείνους που τους υπακούουν.


