
Προβοκάτορας ο Σαακασβίλι: 
  

Συγκλονιστική είναι η αποκάλυψη της γερμανικής εφημερίδας 
«Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε» για την υποτιθέμενη επίθεση εκ 
μέρους νοτιοσετικών ή ρωσικών στρατευμάτων εναντίον του 
Πολωνού προέδρου Λεχ Κατσίνσκι, που, μαζί με τον Γεωργιανό 
ομόλογό του, Μιχαήλ Σαακασβίλι, επισκεπτόταν την περασμένη 
Κυριακή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας - Νότιας Οσετίας. 
«Πολωνία: η Γεωργία σκηνοθέτησε τους πυροβολισμούς», είναι ο 
τίτλος του σχετικού ρεπορτάζ της σοβαρής, συντηρητικής 
γερμανικής εφημερίδας. 
 

 
Το περιστατικό «σύμφωνα με την άποψη της πολωνικής μυστικής υπηρεσίας, ήταν 
προβοκάτσια της γεωργιανής πλευράς!», αναφέρει το ρεπορτάζ και συνεχίζει: «Ο Πολωνός 
υπουργός Εσωτερικών, Στσέτινα, επιβεβαίωσε ότι η πολωνική μυστική υπηρεσία εσωτερικής 
ασφάλειας ABW έφτασε στο συμπέρασμα, σε μυστική της έκθεση για τους πυροβολισμούς, ότι 
το συμβάν υπήρξε μια σκηνοθεσία προς το συμφέρον του Γεωργιανού προέδρου Σαακασβίλι». 
 
Οι αποκαλύψεις έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Πραγματική πολιτική βόμβα ήταν η 
τρίωρη κατάθεση την Τρίτη στη γεωργιανή Βουλή του Ερόζι Κιτσμαρισβίλι, πρώην στενότατου 
συνεργάτη του προέδρου Σαακασβίλι και πρώην πρεσβευτή της Γεωργίας στη Μόσχα.  
  Ο Κιτσμαρισβίλι κατέθεσε ότι Γεωργιανοί αξιωματούχοι τού είχαν πει από τον 
Απρίλιο ότι σχεδίαζαν πόλεμο εναντίον της Αμπχαζίας και ότι είχαν πάρει ήδη πράσινο 
φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επιχείρηση αυτή. Αργότερα η γεωργιανή 
κυβέρνηση αποφάσισε να επιτεθεί πρώτα εναντίον της Ν. Οσετίας και στη συνέχεια να 
επιτεθεί και εναντίον της Αμπχαζίας. Η κατάθεση του Κιτσμαρισβίλι προκάλεσε σάλο, καθώς 
μεταδιδόταν ζωντανή από την τηλεόραση. 
 
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ενώπιον της οποίας κατέθετε, έκανε τα 
πράγματα χειρότερα για τον Σαακασβίλι, καθώς δήλωσε πανικόβλητος ότι θα ασκήσει ποινική 
δίωξη εναντίον του Κιτσμαρισβίλι για... «επαγγελματική αμέλεια (!)», επειδή χρησιμοποίησε 
πληροφορίες που κατείχε λόγω της θέσης του, καθώς απολύθηκε από τη θέση του πρεσβευτή 
στη Μόσχα μόλις τον Σεπτέμβριο, από τον ίδιο τον πρόεδρο της Γεωργίας. Δεν βελτίωσε την 
κατάσταση ούτε ο εσπευσμένα κληθείς να παράσχει διευκρινίσεις υφυπουργός Εξωτερικών 
Τζίγκα Μποκέρια, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις του τέως πρέσβη είναι αποτέλεσμα 
«είτε έλλειψης πληροφοριών είτε προσωπικής πικρίας ενός ατόμου που έχασε τη δουλειά του 
και θέλει να αναμειχθεί στην πολιτική». 
 
Κυβερνητικοί βουλευτές, με επικεφαλής τον Τζίβι Ταργκαμάτζε, όρμησαν να δείρουν τον 
πρέσβη, εμποδίστηκαν από άλλους, αλλά κατόρθωσαν να διακόψουν την κατάθεση του 
Κιτσμαρισβίλι και να τον πετάξουν έξω από το Κοινοβούλιο! 
 
Μία μέρα νωρίτερα, στη Μόσχα, ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής της ρωσικής Γενικής 
Εισαγγελίας, Αλεξάντρ Μπαστρίκιν, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πλέον επαρκείς αποδείξεις ότι 
κατά την εξαπόλυση της επίθεσης τον Αύγουστο εναντίον της Νότιας Οσετίας «από την πλευρά 
της Γεωργίας χρησιμοποιήθηκαν ομάδες Αμερικανών, Τσέχων, Τούρκων, Ουκρανών και 
Τσετσένων μισθοφόρων», οι οποίες πολέμησαν στο πλευρό περίπου 17.000 Γεωργιανών 
στρατιωτών και 350 τεθωρακισμένων και μονάδων πυροβολικού, που χρησιμοποίησαν εναντίον 
αμάχων διεθνώς απαγορευμένες βόμβες διασποράς. 



 
Την Τετάρτη δολοφονήθηκε από μία και μοναδική σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή ο δήμαρχος του 
Βλαντικαφκάζ, πρωτεύουσας της ρωσικής Βόρειας Οσετίας, Βιτάλι Καραγιόφ, ενώ τον 
Οκτώβριο είχε τραυματιστεί από σφαίρες και ο αντιδήμαρχος της ίδιας πόλης. Τον Νοέμβριο 
είχε γίνει στο Βλαντικαφκάζ και επίθεση αυτοκτονίας στην κεντρική αγορά της πόλης, με 12 
Ρώσους πολίτες νεκρούς. 
 
Οι αποκαλύψεις, πάντως, προκαλούν φρίκη τόσο για τις πράξεις όσο και για το ποιόν 
του Γεωργιανού προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι. Παγιώνεται η αντίληψη ότι έχουμε να 
κάνουμε με έναν αδίστακτο τυχοδιώκτη, ο οποίος δεν ορρωδεί προ ουδενός προκειμένου να 
πετύχει τους στόχους του. Είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία η απομάκρυνση αυτής της 
επικίνδυνης μαριονέτας των ΗΠΑ από την εξουσία, πριν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη 
χώρα του αλλά και στην παγκόσμια ειρήνη. 
 
 
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ θα βάλουν στο ΝΑΤΟ αυτόν τον τύπο; 
 
Ταλαντεύεται η κυβέρνηση Μπους σχετικά με το τι θα κάνει με την προώθηση της ένταξης στο 
ΝΑΤΟ της Γεωργίας και της Ουκρανίας, εν όψει της αυριανής συνόδου των 26 υπουργών 
Εξωτερικών των ΝΑΤΟϊκών χωρών. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν καταστήσει σαφές ότι αποκλείεται να συναινέσουν να δοθεί στην Τιφλίδα και στο 
Κίεβο Σχέδιο Δράσης για την ένταξη (ΜΑΡ στη ΝΑΤΟϊκή ορολογία). «Η Γεωργία και η Ουκρανία 
δεν είναι έτοιμες για ένταξη, αυτό είναι πολύ καθαρό», δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις, προσπαθώντας να σώσει τα προσχήματα για την 
αμερικανική κυβέρνηση, ώστε να μην εμφανιστεί ότι υποκύπτει στην άρνηση των Ευρωπαίων. 
Αλίμονο, πάντως, αν η Γεωργία με πρόεδρο τον Σαακασβίλι γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτός θα 
κάνει ό,τι μπορεί για να την οδηγήσει σε... πόλεμο με τη Ρωσία! 
 
του Γιώργου Δελαστίκ 
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