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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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Αρμενία-Αζερμπαϊτζαν: Η αναζωπύρωση της έντασης 

(Ιούλιος τοσ 2020) 

Μαρία-Γεωργία Κωνσταντίνου* 

ην 12η Ιουλίου του 2020, σημειώθηκε νέα κλιμάκωση στην 

περιοχή του Καυκάσου μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και 

της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Αυτή τη φορά, η ανάφλεξη 

παρατηρήθηκε στα βόρεια, όπου η περιοχή Σαβούς της Αρμενίας 

συνορεύει με την περιοχή Σοβούζ του Αζερμπαϊτζάν1. Σο 

χαρακτηριστικό της κλιμάκωσης αυτής έγκειται στο ότι έλαβε χώρα όχι 

στο σύνηθες σημείο ανάφλεξης, δηλαδή στη διαφιλονικούμενη περιοχή 

του Ορεινού Καραμπάχ (ή «Ναγκόρνο – Καραμπάχ»), αλλά στο βόρειο 

τμήμα της μεθορίου των δύο χωρών2. , Eπίσης, η κλιμάκωση αυτή 

σημειώθηκε λίγο μετά τις δηλώσεις του Αζέρου Προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεβ, 

ο οποίος σε συνέντευξή του στην αζέρικη κρατική τηλεόραση στις 7 

Ιουλίου 2020 είχε απειλήσει με αποχώρηση από τις ειρηνευτικές 

διαπραγματεύσεις για το Ορεινό Καραμπάχ, εκτιμώντας πως η χώρα του 

διαθέτει το δικαίωμα να επιδιώξει «μια στρατιωτική λύση στη 

σύγκρουση»3. Από τις συγκρούσεις υπήρξαν απώλειες και για τις δύο 

πλευρές, με την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, να εισέρχεται εν τέλει σε 

στάδιο σχετικής αποκλιμάκωσης. Σο παρόν ενημερωτικό σημείωμα 

αποπειράται να παραθέσει την πορεία της κλιμάκωσης από τις 12 έως 

και τις 16 Ιουλίου 2020, τον απόηχο της έντασης στην εσωτερική και 

διεθνή κοινή γνώμη, καθώς και τις συνέπειές τους στις περιφερειακές 

σχέσεις.  

                                                           

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

της χολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. 

Σ 



Ομάδα Έρευνας Καυκάσου 

2 

 Λόγω της ποικιλομορφίας του εδάφους και των διαφορετικών 

φυλών που κατοικούσαν από την αρχαιότητα στον Καύκασο, τα σύνορα 

των χωρών δεν ήταν ποτέ ευδιάκριτα και κοινώς αποδεκτά. Ψς 

αποτέλεσμα, οι λαοί συχνά συγκρούονταν μεταξύ τους για να 

αποκτήσουν την κυριαρχία σε περισσότερα εδάφη4. 

Μεταψυχροπολεμικά, μία από τις συγκρούσεις που έλαβε χώρα στον 

Καύκασο ήταν αυτή ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για την 

κυριαρχία της περιοχής του Ορεινού Καραμπάχ, η οποία υπάγεται 

επίσημα στο Αζερμπαϊτζάν και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως τμήμα 

του. Ψστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, η οποία κατοικείται ως 

επί το πλείστον από Αρμένιους, ελέγχεται πλέον από την αρμενική de 

facto Δημοκρατία του Αρτσάχ, η οποία ανακηρύχθηκε στις 2 

επτεμβρίου 1991. Παρά την κατάπαυση του πυρός που υπεγράφη το 

Μάιο του 1994, οι σποραδικές συγκρούσεις και οι αψιμαχίες αποτελούν 

συχνό φαινόμενο, ενώ το 2016 έλαβε χώρα και ένα σύντομο θερμό 

επεισόδιο μεταξύ τους5. 

1. Σο διεθνοπολιτικό πλαίσιο της κλιμάκωσης 

Η κλιμάκωση του 2020 σημειώθηκε σε ένα περίπλοκο διεθνοπολιτικό 

πλαίσιο. Εδώ και λίγους μήνες, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με 

μια πρωτόγνωρη κρίση για τη σύγχρονη ιστορία της, αυτή της πανδημίας 

του COVID-19. Η έκκληση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Αντόνιο Γκουτιέρες  για μια παγκόσμια 

κατάπαυση του πυρός  ενόψει της εξάπλωσης της πανδημίας, περί τα 

τέλη Μαρτίου 2020, όπως αναφέρει ο Γ. Μενεσιάν, «μπορεί να 

αποτελέσει μια ευκαιρία για τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα σε περιοχές 

όπου υπάρχουν οι λεγόμενες «παγωμένες συγκρούσεις» (frozen conflicts), 

πολλές από τις οποίες βρίσκονται στο μέτα-σοβιετικό χώρο. Μια τέτοια 

«παγωμένη σύρραξη» αποτελεί και η διένεξη για το Ορεινό Καραμπάχ.»6. 

Με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Σουρκίας, Ρετζέπ 

Σαγίπ Έρντογαν7, δύο μέρες μετά την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ 

Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, αναλυτές άρχισαν να αναρωτιούνται «αν 

αυτό ήταν ένδειξη αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας ή 

πράγματι, εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρ.Σ. Έρντογαν πρόκειται να 

επεκτείνουν τις γεωπολιτικές τους συναλλαγές από τη υρία και τη 

Λιβύη στο Νότιο Καύκασο»8. 

Ένας πόλεμος ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν θα 

μπορούσε να αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή του Καυκάσου, όπου η 

Μόσχα και η Άγκυρα έχουν ανταγωνιστικά γεωστρατηγικά συμφέροντα. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αρμενία έχει υπογράψει με τη Ρωσία τη υνθήκη 
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υλλογικής Ασφάλειας9 και αντίστοιχα το Αζερμπαϊτζάν, μία 

τουρκόφωνη χώρα, έχει διαχρονικά την υποστήριξη της Σουρκίας, η 

οποία έθεσε στη διάθεσή του την τουρκική αμυντική βιομηχανία10. 

Επιπρόσθετα, η Γεωργία  επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της 

διαμάχης Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας καθώς γειτνιάζει με το θέατρο της 

πρόσφατης σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών της χωρών, 

δεδομένου ότι οι κρίσιμες διασυνδέσεις υποδομής που εκτείνονται από 

το Αζερμπαϊτζάν προς την Σουρκία διέρχονται από την επικράτειά της. 

Πράγματι, ο αγωγός πετρελαίου Μπακού–Σιφλίδα–Σζεϊχάν, ο αγωγός 

φυσικού αερίου του Νότιου Καυκάσου και ο σιδηρόδρομος Μπακού-

Σιφλίδα-Καρς έχουν όλα κατεύθυνση παράλληλη με τα σύνορα της 

Γεωργίας με την Αρμενία11. Επομένως, εύλογα οι πολεμικές συγκρούσεις 

στην περιοχή προκαλούν διεθνή προβληματισμό για την ασφάλεια των 

ενεργειακών διαδρομών του Καυκάσου, καθώς από την περιοχή 

διακινούνται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου (το 

Αζερμπαϊτζάν παρέχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ευρώπη, 

διαμέσου της Γεωργίας), που τροφοδοτούν κυρίως την ευρωπαϊκή αγορά 

και ως εκ τούτου  οποιοδήποτε πιθανό πρόσκομμα στην τροφοδοσία 

καυσίμων θα επηρέαζε κυρίως τις χώρες της Ευρώπης12. Για το λόγο 

αυτό, η διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή αποτελεί προτεραιότητα 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση13, δεδομένων και των συμφωνιών που έχει 

συνάψει με τις δυο χώρες14.  

2. Οι εσωτερικές πολιτικές συνθήκες στις δύο χώρες 

χετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή του Αζερμπαϊτζάν και ειδικότερα  όσον αφορά το πολίτευμα της 

χώρας, συχνά χαρακτηρίζεται, με βάση τη δυτική πολιτειολογική 

θεώρηση, ως αυταρχικό, με το κυβερνών κόμμα να έχει κατηγορηθεί για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων15, παρά το ότι αυτοπροσδιορίζεται 

και αναγνωρίζεται ως προεδρική Δημοκρατία16.  

Αναφορικά με την κατάσταση της αζερικής οικονομίας, 

σημειώνεται ότι  αυτή στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές πετρελαίου. Η 

Ε.Ε. αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο του Αζερμπαϊτζάν, καθώς 

αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των συνολικών 

συναλλαγών της χώρας (2018), κυρίως λόγω των εξαγωγών πετρελαίου 

που πραγματοποιεί προς την Ε.Ε. (αντιστοιχούν σε περίπου 5% των 

εισαγωγών της Ένωσης σε πετρέλαιο)17. Η πτώση, όμως, των τιμών του 

πετρελαίου παγκοσμίως, ως οικονομική συνέπεια της πανδημίας του 

κορωνοϊού, επηρέασε αρνητικά και την οικονομία του Αζερμπαϊτζάν.  
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Όσον αφορά την Αρμενία, παρά τη συγκέντρωση χρημάτων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας από την αρμενική διασπορά, η 

αρμένικη κυβέρνηση δεν κατάφερε να λύσει τα οικονομικά προβλήματα 

που προέκυψαν από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. 

υνεπώς, η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται, καθώς η καθημερινή ζωή 

των πολιτών επηρεάζεται άμεσα. ημειωτέον ότι η πολιτική κατάσταση 

στην Αρμενία άλλαξε σημαντικά το Μάιο του 2018, όταν ειρηνικές 

διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της 

Αρμενίας (R.P.A.) που χαρακτηρίστηκαν ως «βελούδινη επανάσταση»18, 

ανέδειξαν στην εξουσία τον ηγέτη της αντιπολίτευσης  Νικόλ Πασινιάν. 

Η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις, ιδίως όσον 

αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το μεταρρυθμιστικό της 

πρόγραμμα, κυρίως στους τομείς του Κράτους Δικαίου, της διαφάνειας 

και της καταπολέμησης της διαφθοράς19. 

3. Σο χρονικό της κρίσης 

Οι αψιμαχίες, σύμφωνα με τα Τπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, 

ξεκίνησαν στις 12 Ιουλίου 2020. υγκεκριμένα, στις 12 Ιουλίου 2020 το 

Τπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν εξέδωσε 

ανακοίνωση η οποία έκανε λόγο για συγκρούσεις στα σύνορα, 

κατηγορώντας την Αρμενία ότι ευθύνεται για την έναρξη των 

εχθροπραξιών20. Σο Τπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της 

Αρμενίας ανταπάντησε ότι οι αζερικές ένοπλες δυνάμεις αποπειράθηκαν 

να καταλάβουν αρμενικές στρατιωτικές θέσεις με χρήση δυνάμεων του 

πυροβολικού21. Επί του θέματος τοποθετήθηκαν και οι αντίστοιχες 

πρεσβείες των δύο χωρών στην Αθήνα. Η πρεσβεία της Δημοκρατίας του 

Αζερμπαϊτζάν υποστήριξε ότι στις 12 Ιουλίου οι ένοπλες δυνάμεις της 

Αρμενίας επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας βαρύ πυροβολικό με κατεύθυνση 

την περιοχή Σοβούζ του Αζερμπαϊτζάν κατά μήκος των συνόρων με την 

Αρμενία22. Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας κ. Υατέϊ 

Σσαρτσογλιάν υποστήριξε ότι η αζέρικη πλευρά πυροβόλησε κατά 

θέσεων μάχης των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας 

που βρίσκεται στο έδαφος της Αρμενίας23. 

τις 14 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκαν νέες συγκρούσεις που 

προκάλεσαν το θάνατο 11 στρατιωτικών  και ενός αμάχου, όπως 

προκύπτει από το συνολικό απολογισμό της αζέρικης πλευράς. Από την 

πλευρά της η Αρμενία ανακοίνωσε την ίδια μέρα τις πρώτες απώλειές 

της με το θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεών της24. Σην ίδια μέρα, 

το Τπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία ότι 

πέρασε στην επίθεση με πυρά πυροβολικού, ολμοβόλα και βαριά 
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μυδραλιοβόλα. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Καρίμ Βαλίεφ, 

χαιρέτισε στην τηλεόραση τον «ηρωικό θάνατο» ενός στρατηγού, ενός 

συνταγματάρχη και άλλων πέντε στρατιωτών25. Σο αζερικό Τπουργείο 

ανέφερε επίσης σε μια σύντομη ανακοίνωση πως προκάλεσε καταστροφές 

στην αρμένικη πλευρά, συμπεριλαμβανομένων οπλικών συστημάτων, 

καθώς και ανθρώπινες απώλειες. Από την πλευρά της η Αρμενία 

κατηγόρησε τις αζερικές δυνάμεις ότι επιτέθηκαν «χρησιμοποιώντας το 

πυροβολικό, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», όπως 

δήλωσε η ουσάν τεπανιάν, εκπρόσωπος του αρμενικού Τπουργείου 

Άμυνας26. Πολιτικές υποδομές μη στρατιωτικού χαρακτήρα τέθηκαν στο 

στόχαστρο στην πόλη Μπερντ κοντά στη μεθόριο, με το Τπουργείο 

Εξωτερικών της Αρμενίας να προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις αυτές «θα 

αποτελέσουν αντικείμενο μιας συμμετρικής απάντησης», καθώς 

στρέφονται κατά της ασφάλειας του άμαχου πληθυσμού της Αρμενίας27.  

 

Χάρτης της ζώνης έντασης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. 

Πηγή: Radio Free Europe/Radio Liberty, 15 Ιουλίου 2020. 

τις 16 Ιουλίου 2020, οι δυο χώρες άρχισαν και πάλι τις 

διασυνοριακές συγκρούσεις, έπειτα από μια ημέρα κατάπαυσης του 

πυρός, σύμφωνα με τα Τπουργεία Άμυνας και των δύο χωρών που 

εξαπέλυσαν αλληλοκατηγορίες γύρω από το ποιος έφερε την ευθύνη για 

την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών. Σο Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία 

υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους συνιστούσαν απάντηση στις επιθέσεις 

της αντίπαλης πλευράς. Οι δύο χώρες είχαν προχωρήσει σε κατάπαυση 

του πυρός από τα μεσάνυχτα της Σρίτης 16 Ιουλίου (23:00 ώρα Ελλάδος 
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της προηγούμενης) μέχρι το πρωί της 16ης Ιουλίου 2020, έπειτα από 

τρεις ημέρες φονικών συγκρούσεων28. 

Σην ίδια ημέρα, το Τπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, ανακοίνωσε 

ότι είχε καταστεί δυνατή η απώθηση των αντίπαλων δυνάμεων και η 

πρόκληση απωλειών στην αζέρικη πλευρά 29. τη συνέχεια, σύμφωνα με 

την Αρμενία, οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν άρχισαν τα ξημερώματα της 

16ης Ιουλίου να επιτίθενται στα χωριά Εγκεπάρ και Μοβσές με σκοπό να 

καταλάβουν συνοριακή θέση των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας30. Σο 

Τπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν υποστήριξε το αντίθετο, λέγοντας 

πως «μια μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας επιχείρησε και 

πάλι να επιτεθεί στις θέσεις μας στην περιφέρεια του Σοβούζ στα 

αζεροαρμενικά σύνορα»31. ύμφωνα με την ίδια πηγή, τα χωριά 

Αγκντάμ, Ντονάρ Γκουστσού και Βαχιντλί δέχονταν «πυρά βαρέων 

όπλων και όλμων». Καμιά πλευρά δεν έκανε λόγο για απώλειες στις 16 

Ιουλίου 2020. Σο Αζερμπαϊτζάν διευκρίνισε μόνο ότι δεν καταγράφηκαν 

θύματα μεταξύ των αμάχων32. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

παραμένει ασαφές ποια χώρα ξεκίνησε τη σύγκρουση, με το 

Αζερμπαϊτζάν να κατηγορεί την Αρμενία και το αντίστροφο. 

Σην επόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη ύνοδος του 

υμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, με 

επικεφαλής τον Πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεβ. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε 

να προσκληθούν στρατιωτικοί εκπρόσωποι ξένων χωρών στην περιοχή 

της σύγκρουσης για να πραγματοποιήσουν αυτοψία και εστάλησαν 

σχετικές προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς33.  

Παράλληλα, στο εσωτερικό των δύο χωρών η κατάσταση ήταν 

τεταμένη. υγκεκριμένα, στις 14 Ιουλίου έλαβε χώρα διαδήλωση στην 

πλατεία Azadila στο Μπακού, η οποία κατέληξε σε ταραχές. Αρχικά οι 

διαδηλωτές εξέφραζαν με ειρηνικό τρόπο την υποστήριξή τους προς την 

χώρα τους στη διαμάχη με την Αρμενία, ωστόσο, στην συνέχεια 

απαίτησαν την κήρυξη πολέμου στην Αρμενία. Κρατώντας σημαίες 

φώναζαν πως «το Καραμπάχ είναι Αζερμπαϊτζάν» και καλούσαν σε 

σύρραξη για την ανακατάληψη του Ορεινό –Καραμπάχ34. υγκεκριμένα, 

ο λαός απαιτούσε από την κυβέρνηση να παρατάξει το στρατό στα 

σύνορα. Ψστόσο, η διαδήλωση κατέληξε σε έκρηξη θυμού εναντίον της 

κυβέρνησης και της αστυνομίας. τις 16 Ιουλίου η διαμάχη «πάγωσε», 

αλλά οι ελπίδες για διαπραγματεύσεις παρέμειναν πολύ περιορισμένες, 

καθώς οι δύο χώρες δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τους. 

 Σην Σρίτη 15 Ιουλίου, το Αζερμπαϊτζάν απείλησε την Αρμενία ότι 

θα βάλλει κατά του αρμενικού σταθμού πυρηνικής ενέργειας Metsamor 
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ως αντίποινα για οποιασδήποτε πιθανή στόχευση εναντίον στρατηγικών 

σημείων του Αζερμπαϊτζάν35. Ο σταθμός αυτός έχει τεράστια σημασία για 

το Ερεβάν, αφού εφοδιάζει τουλάχιστον τη μισή Αρμενία με ηλεκτρικό 

ρεύμα. Η Αρμενία απάντησε ότι μια τέτοια πράξη θα ήταν έγκλημα κατά 

της ανθρωπότητας36. Σην επομένη έλαβαν χώρα διαδηλώσεις στο 

Μπακού.  

 Λίγες μέρες αργότερα, το άββατο, 18 Ιουλίου, το Αζερμπαϊτζάν 

προειδοποίησε για κίνδυνο ασφαλείας σχετικά με τις προμήθειες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου που στέλνονται στις ευρωπαϊκές αγορές 

λόγω της τεταμένης κατάστασης με την Αρμενία. Ακόμη, κατηγόρησε τη 

Γεωργία ότι υποστηρίζει στρατιωτικά την Αρμενία37. 

 Διαδηλώσεις έλαβαν χώρα και στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων 

Πολιτειών από μέλη της αρμένικης κοινότητας, η οποία αποτελεί τη 

δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα Αρμενίων που διαβιούν εκτός των 

συνόρων της χώρας, εν μέσω της διαμάχης που μαίνεται μεταξύ των δύο 

χωρών. Σα μέλη της κοινότητας ισχυρίζονται ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν 

συμμετείχε στο παγκόσμιο συνέδριο του Ο.Η.Ε. για κατάπαυση πυρός 

στη διάρκεια του κορωνοϊού, επειδή έχει βλέψεις στα εδάφη της 

Αρμενίας38. Σέλος, εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τη στάση 

της Σουρκίας η οποία εκδήλωσε τη σαφή υποστήριξή της προς το 

Αζερμπαϊτζάν. 

 Με αφορμή τη διαμάχη που ξέσπασε, ο Αζέρος Πρόεδρος Ιλχάμ 

Αλίγιεβ αφαίρεσε από τη θέση του Τπουργού Εξωτερικών τον Elmar 

Mammadyarov,  ο οποίος κατείχε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από το 2004, 

καθώς τον κατηγόρησε ότι «διεξήγαγε ανούσιες διαπραγματεύσεις με την 

Αρμενία»39. την Αρμενία η πολιτική πόλωση είναι μεγάλη, ιδιαίτερα 

λόγω του  τρόπου αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού από την 

κυβέρνηση, στην οποία ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση. 

4. Ο διεθνής αντίκτυπος των γεγονότων  

Η κλιμάκωση προκάλεσε και μια σειρά αντιδράσεων από διεθνείς 

οργανισμούς, κράτη και άλλους φορείς. τις 19 Ιουλίου 2020, ο Πάπας 

Υραγκίσκος από το Βατικανό εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση 

της σύγκρουσης που ξέσπασε μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της 

Αρμενίας. υγκεκριμένα ανέφερε: «Παρακολουθώ και ανησυχώ για τις 

ανανεωμένες ένοπλες εντάσεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή του 

Καυκάσου μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν»40. τις 23 

Ιουλίου 2020, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος εξέδωσε δήλωση 

καλώντας σε διάλογο «αμφότερες τις πλευρές της σύγκρουσης»41. 
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Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον κάλεσαν κι εκείνες τις δύο χώρες να 

παύσουν άμεσα τη βία εκατέρωθεν. Ειδικότερα, η Μόσχα παρά τους 

στενούς δεσμούς που διατηρεί με την Αρμενία, επιδιώκει να 

ακολουθήσει μια πολιτική ίσων αποστάσεων, αποφεύγοντας την 

ξεκάθαρη υποστήριξη προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Η στάση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι έχει επίσης στενούς δεσμούς και συνεργάζεται 

σε πολλούς τομείς με το Αζερμπαϊτζάν42. Έτσι, διατηρεί το ρόλο του 

μεσολαβητή. Μολαταύτα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε ύνοδο 

του υμβουλίου Ασφαλείας της χώρας στις 17 Ιουλίου, δήλωσε πως είναι 

πρόθυμος να παρέμβει ως μεσολαβητής προτείνοντας κόκκινες 

γραμμές43.  

Από την άλλη, η Σουρκία υποστήριξε φανερά το Αζερμπαϊτζάν 

έναντι της Αρμενίας, όπως προκύπτει από την απόφαση του Εθνικού 

υμβουλίου Ασφαλείας της, στις 22 Ιουλίου σχετικά με τη διαμάχη που 

ξέσπασε στην περιοχή Σαβούζ44. Η Άγκυρα  καταδίκασε, επίσης, την 

κατοχή περιοχής του Αζερμπαϊτζάν από την Αρμενία, δηλαδή το Ορεινό 

-Καραμπάχ και ισχυρίστηκε πως η Αρμενία επιτέθηκε πρώτη στο 

Αζερμπαϊτζάν. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν απείλησε ότι «δεν 

θα διστάσουμε να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις κατά των εδαφικών 

δικαιωμάτων του Αζερμπαϊτζάν» και ήδη όπως αναφέρουν τα τουρκικά 

Μ.Μ.Ε. έδωσε εντολή να σταλούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου 

«Bayraktar TB2» στα σύνορα με την Αρμενία45. 

 τις 22 Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 

Αντόνιο Γκουτιέρες, αφού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αζέρο 

Πρόεδρο Αλίγιεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό Πασινιάν, έκανε 

έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης και επιστροφή στις 

διαπραγματεύσεις46. Η νέα έκκληση του  Γενικού Γραμματέα μπορεί να 

προσφέρει μία ακόμη ευκαιρία για μεσοπρόθεσμη σταθερότητα σε 

περιοχές όπου υπάρχουν οι λεγόμενες «παγωμένες συγκρούσεις», όπως 

αυτή του Καυκάσου47. 

 Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας,  Ζοζέπ Μπορέλ, 

παρότρυνε και τις δύο πλευρές να οδηγηθούν σε κατάπαυση του πυρός, 

μετά από τηλεφωνήματα που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών και 

των δύο χωρών48. τις 24 Ιουλίου 2020, έλαβε χώρα η ύνοδος της 

Ομάδας Μίνσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και υνεργασία στην 

Ευρώπη (Ο.Α..Ε.)49, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε η κατάσταση που 

επικρατεί στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι Πρόεδροι αφού 

αναφέρθηκαν στη σχετική σταθερότητα που επικρατεί από τις 16 
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Ιουλίου και έπειτα, έκαναν έκκληση στις δύο χώρες να επωφεληθούν 

από την προσωρινή μείωση των εκδηλώσεων βίας και να προετοιμάζονται 

για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με σκοπό να βρεθεί μια λύση στο 

πρόβλημα. 

υμπεράσματα 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, καθίσταται εμφανές ότι οι σχέσεις μεταξύ 

Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας παραμένουν τεταμένες λόγω της διαμάχης 

που επικρατεί για την κυριαρχία στο Ορεινό Καραμπάχ. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ιστορική και εθνική σημασία της περιοχής αυτής, αλλά και 

τη στρατηγική της θέση, φαίνεται ότι κανένα από τα δύο κράτη δεν είναι 

διατεθειμένο να την εγκαταλείψει χωρίς αντίσταση, κάτι που γίνεται 

φανερό και από τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ τους. 

Οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, 

δημιουργούν την πεποίθηση ότι στο κοντινό μέλλον οι πιθανότητες 

προσέγγισης και διαλόγου μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας 

είναι ελάχιστες. Αντίθετα, είναι πιθανό να εκδηλωθεί εκ νέου μια 

ένοπλη σύγκρουση, καθώς, πέραν των ιστορικών και εθνικών 

παραμέτρων, το ζητούμενο είναι η κατοχή της πλούσιας σε ορυκτό 

πλούτο περιοχή αυτή της Ευρασίας. Μια τέτοια σύγκρουση είναι 

πιθανόν να φέρει σοβαρές γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή. 

Μόνο εάν υπάρξει καλή πίστη μεταξύ των δύο χωρών και 

σεβασμός των κανόνων του διεθνούς δικαίου είναι πιθανό να προβούν σε 

αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις και σταδιακή επίλυση του 

ζητήματος. Οι ηγεσίες των δύο χωρών έχουν συμφέρον να  

συνυπολογίσουν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από πιθανή 

συνεργασία τους. Η παγκόσμια κοινότητα, καθώς και οι αντιμαχόμενες 

πλευρές έχουν συμφωνήσει πως η μόνη λύση για τον τερματισμό της 

διένεξης μεταξύ των δύο χωρών είναι μία πολιτική λύση. Αρκούν, όμως, 

τέτοιες βερμπαλιστικές διακηρύξεις για την εξεύρεση της λύσης ή, εν 

τέλει, τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα τρίτων χωρών θα 

συνεχίσουν να την υπονομεύσουν; Προς το παρόν, η συνεχής παραβίαση 

της κατάπαυσης του πυρός δυσχεραίνει την εξεύρεσή της. 

 

                                                           
1 ΚΡΑΝΙΑ, Πέτρος, «Πόσο πιθανή είναι μια σύγκρουση Ερντογάν – Πούτιν για τα 

«μάτια» του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας», Capital, 29 Ιουλίου 2020. Αναγνώστηκε 

από https://www.capital.gr/diethni/3471465/poso-pithani-einai-mia-sugkrousi-

erntogan-poutin-gia-ta-matia-tou-azermpaitzan-kai-tis-armenias, τελευταία 

πρόσβαση: 31 Iουλίου 2020. Bλέπε επίσης Η Kαθημερινή, «Νέες συγκρούσεις μεταξύ 

Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν», 16 Ιουλίου 2020. Αναγνώστηκε από: 

https://www.capital.gr/diethni/3471465/poso-pithani-einai-mia-sugkrousi-erntogan-poutin-gia-ta-matia-tou-azermpaitzan-kai-tis-armenias
https://www.capital.gr/diethni/3471465/poso-pithani-einai-mia-sugkrousi-erntogan-poutin-gia-ta-matia-tou-azermpaitzan-kai-tis-armenias
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