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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.
v
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Η Επαύριον της ύγκρουσης στο Ορεινό Καραμπάχ: Ανακωχή
και Νέα Σάξη Πραγμάτων στο Νότιο Καύκασο.
Κέιντα Μιχάι*

Η

διαμάχη της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στη
διαμφισβητούμενη περιοχή του Ορεινού Καραμπάχ1, το οποίο
επί έξι εβδομάδες είχε αποτελέσει εστία συγκρούσεων μεταξύ
των δύο χωρών, έληξε τα ξημερώματα της 10ης Νοεμβρίου 2020. Ο
πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, δήλωσε
σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, τη Δευτέρα 9
Νοεμβρίου 2020, ο ίδιος από κοινού με τον Πρόεδρο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεβ, υπέγραψαν υμφωνία, η οποία προβλέπει
την πλήρη κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό των εχθροπραξιών
στην περιοχή του Ορεινού Καραμπάχ2. Σην εγκυρότητα της δήλωσης
επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι
Πεσκόφ3, ενώ, σύμφωνα με το Ρώσο Πρόεδρο, η υμφωνία τέθηκε σε ισχύ
την Σρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 τα μεσάνυχτα (ώρα Μόσχας)4.
κοπός του παρόντος Ενημερωτικού ημειώματος είναι η αναφορά
στα γεγονότα που οδήγησαν στην κλιμάκωση της κρίσης, στις
αποτυχημένες προσπάθειες διαμεσολάβησης που προηγήθηκαν, στην
επίτευξη της οριστικής υμφωνίας εκεχειρίας και στην παράθεση των
όρων της, καθώς και στη θέση σε εφαρμογή των όρων, από τις 10
Νοεμβρίου 2020 έως τις 17 Νοεμβρίου 2020. Αναλύεται, επιπροσθέτως, ο
ρόλος της Ρωσίας, και της Σουρκίας, αλλά και η στάση της διεθνούς
κοινότητας στη σύναψη της εν λόγω υμφωνίας ειρήνης. Σέλος,
Προπτυχιακή φοιτήτρια (β΄ έτος) του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών
της χολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
*
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παρατίθενται οι συνέπειες της τελευταίας στην εσωτερική πολιτική
σκηνή και στο περιφερειακό υποσύστημα του Καυκάσου.
Σα γεγονότα της 27ης επτεμβρίου 2020 δεν αποτέλεσαν
μεμονωμένα περιστατικά στη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και
Αζερμπαϊτζάν για το Ορεινό Καραμπάχ. τις 12 Ιουλίου 2020,
παρατηρήθηκαν εχθροπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές ΑρμενίαςΑζερμπαϊτζάν, που κατέληξαν σε συγκρούσεις με πολυάριθμες απώλειες,
οι οποίες ανεστάλησαν τη 16η Ιουλίου 2020, σταθεροποιώντας την
κατάσταση5. Οι εν λόγω αψιμαχίες δεν άφησαν αδιάφορη την αζερική
κοινή γνώμη, καθώς Αζέροι διαδηλωτές στο Μπακού ζητούσαν την
κήρυξη πολέμου με την Αρμενία6. Η εσωτερική πολιτική και κοινωνική
κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν ήταν ήδη τεταμένη, λόγω των επιπτώσεων
της κρίσης, η οποία προκλήθηκε λόγω του COVID-19, τόσο στην
οικονομία όσο και στο εθνικό σύστημα υγείας7. Η κατακόρυφη πτώση
στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου8 και οι ελλείψεις σε
ιατρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας δυσχέραναν
ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ομοίως, η ηγεσία της Αρμενίας
αντιμετώπιζε προκλήσεις και δυσχέρειες, οι οποίες σχετίζονταν με την
εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Από την πλευρά της, η
αντιπολίτευση άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του Πασινιάν για τη
διαχείριση της σύγκρουσης του Ιουλίου, αλλά εξέφρασε την υποστήριξή
της στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας9. Επιπροσθέτως, η Αρμενία
έχει πληγεί σημαντικά από την αναποτελεσματική διαχείριση της
πανδημίας, για την οποία ο πρωθυπουργός Πασινιάν κατηγορήθηκε
σφοδρά από τους αντιπολιτευόμενους, εντείνοντας, ως εκ τούτου, τις
πολιτικές εντάσεις και την απειλή μιας πολιτικής κρίσης στη χώρα10.
το διεθνές και περιφερειακό επίπεδο σημαντικοί δρώντες, όπως η
Ρωσία και η Σουρκία, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και συμμετείχαν στις
εξελίξεις στο Ορεινό Καραμπάχ. Η Ρωσία εμπλέκεται άμεσα στην κρίση
στο Καραμπάχ, ενώ, πέραν αυτής, την απασχολούν ακόμη η πολιτική
κρίση που πυροδοτήθηκε στη Λευκορωσία μετά τις εκλογές του
Αυγούστου 202011 και οι σφοδρές εντάσεις με την Άγκυρα, σχετικά με το
συριακό εμφύλιο πόλεμο12. Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι η σύγκρουση
Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν συνέπεσε με τις αμερικανικές προεδρικές
εκλογές, στις οποίες ήταν προσηλωμένος ο Πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), Ντόναλντ Σραμπ. ημειώνεται ότι η
Ρωσία και οι Η.Π.Α. μαζί με τη Γαλλία συναπαρτίζουν τα
συμπροεδρεύοντα κράτη της Ομάδας Μινσκ του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και τη υνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α..Ε.), η οποία
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συγκροτήθηκε το 1994 στη σύνοδο κορυφής του Ο.Α..Ε. στη
Βουδαπέστη, για να ασχοληθεί με το θέμα της διαμάχης ΑρμενίαςΑζερμπαϊτζάν για το Ορεινό Καραμπάχ13. το περιφερειακό επίπεδο το
Αζερμπαϊτζάν και η Σουρκία είναι δύο κράτη στενά συνδεδεμένα μεταξύ
τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις στρατιωτικές ασκήσεις
(αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων) που πραγματοποίησε το πρώτο σε
συνεργασία με την Σουρκία το καλοκαίρι του 2020 στην επικράτειά του.
Ορισμένες από αυτές πραγματοποιήθηκαν στα σύνορα με την Αρμενία
και το Ορεινό Καραμπάχ14. Σο Ισραήλ είναι ακόμη ένα κράτος με το
οποίο το Αζερμπαϊτζάν διατηρεί σχέσεις – κατά βάση εμπορικές.
Ειδικότερα, το Ισραήλ εξάγει οπλικά συστήματα στο Αζερμπαϊτζάν με
αντάλλαγμα την εισαγωγή πετρελαίου από το τελευταίο15. ε αυτό το
σημείο αξίζει να ληφθεί υπ’όψιν και ο αγωγός πετρελαίου ΜπακούΣιφλίδα-Σσεϊχάν, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 200616
και ενισχύει τη θέση της χώρας περιφερειακά. χετικά με το Ιράν,
συνορεύον κράτος τόσο της Αρμενίας όσο και του Αζερμπαϊτζάν, αυτό
είναι πιο στενά συνδεδεμένο με την Αρμενία, δεδομένων των εμπορικών
σχέσεων μεταξύ των δύο. To Ιράν αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο
εξαγωγέα υδρογονανθράκων στην Αρμενία -μετά τη Ρωσία-17, οι οποίοι
διακινούνται άμεσα μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Αρμενίας-Ιράν18.
Εν αντιθέσει, οι σχέσεις Ιράν-Αζερμπαϊτζάν είναι, εν γένει, τεταμένες.
Οι εντάσεις και οι κρίσεις στις σχέσεις των δύο χωρών οφείλονται στις
αυτονομιστικές τάσεις που εκδηλώθηκαν κατά καιρούς από την αζερική
μειονότητα, η οποία βρίσκεται κυρίως στα βόρεια, του ιρανικού κράτους
με τον πληθυσμό της να υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατ. Αζέρους (1/4
του πληθυσμού του Ιράν), στον αυξανόμενο εθνικισμό των Αζέρων
Σούρκων της μειονότητας, στον ανταγωνισμό στο εμπόριο πετρελαίου
των δύο χωρών, αλλά και στις στενές σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με το
Ισραήλ, έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ιράν19.
1. Το χρονικό της κρίσης
Μια ιστορική αναδρομή στο χρονικό της κρίσης καταδεικνύει ότι η
διαμάχη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για το Ορεινό Καραμπάχ ανέρχεται
στη σύγκρουση σταθμό της περιόδου 1988-199420. τις 20 Υεβρουαρίου
1988, ψηφίσθηκε από ένα μικρό τοπικό κοινοβούλιο της αυτόνομης
περιοχής του Ορεινού Καραμπάχ η ένωση του τελευταίου με τη
οβιετική οσιαλιστική Δημοκρατία της Αρμενίας21. Σην εν λόγω
απόφαση ακολούθησαν διαδηλώσεις και βιαιότητες τόσο από την
αρμενική όσο και από την αζερική πλευρά22. Με τη διάλυση της
οβιετικής Ένωσης και την ανεξαρτητοποίηση των κρατών του
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Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας το 1991, οι αψιμαχίες μεταξύ των δύο
χωρών απέκτησαν χαρακτήρα πολέμου 23. Ο εν λόγω πόλεμος κατέληξε
στη de facto24 ανακήρυξη του ανεξάρτητου κράτους της Δημοκρατίας του
Αρτσάχ25 και στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Μπισκέκ, το οποίο
έθετε σε ισχύ την εκεχειρία για τον τερματισμό της σύρραξης 26. Η
εκεχειρία αυτή, έκτοτε, έχει παραβιασθεί πολλάκις27 με πιο
αξιοσημείωτες τις αναζωπυρώσεις στις 2-5 Απριλίου 201628 και στις 1216 Ιουλίου 2020. τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι πέντε ετών,
ωστόσο, καμία σύγκρουση δεν παρουσίασε τόση ένταση, όσο αυτή του
περασμένου επτεμβρίου.
Ειδικότερα, στις 27 επτεμβρίου 2020 ο υπουργός Αμύνης της
Αρμενίας, Νταβίτ Σονογιάν, απευθύνθηκε στον αρμενικό λαό,
γνωστοποιώντας ότι το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε επιθέσεις σε οικισμούς
αμάχων κατά μήκος της γραμμής επαφής των στρατιωτικών δυνάμεων
Καραμπάχ-Αζερμπαϊτζάν, κάνοντας χρήση πυραυλικών συστημάτων,
αεροπορικών δυνάμεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Μ.Ε.Α.)29. Η
απάντηση του Αζέρου Προέδρου, Ιλχάμ Αλίγιεβ, ήταν ότι οι επιθέσεις
βασίζονταν στο δίκαιο ως αυτοάμυνα στις αρμενικές επιθέσεις και στην
προκλητική συμπεριφορά που έχει επιδείξει η Αρμενία τους τελευταίους
μήνες30. Αυθημερόν, η Αρμενία κήρυξε την έναρξη ισχύος του
στρατιωτικού νόμου στην επικράτειά της31 και την επομένη ομοίως
έπραξε και το Αζερμπαϊτζάν32. Ο Πρόεδρος της Σουρκικής Δημοκρατίας,
Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, την ημέρα που ξέσπασε η διαμάχη, δήλωσε ότι
η Σουρκία θα υποστηρίξει το Αζερμπαϊτζάν με κάθε μέσο33. τις 2
Οκτωβρίου 2020, η Ομάδα Μινσκ καταδίκασε την επίμονη προσφυγή
στη χρήση βίας στην εμπόλεμη περιοχή του Ορεινού Καραμπάχ, αλλά
και σε άλλες περιοχές των δύο χωρών, στις οποίες σημειώθηκαν απώλειες
άμαχου πληθυσμού, κάνοντας έκκληση για μια ανθρωπιστική εκεχειρία
με τη συνδρομή του Ο.Α..Ε. και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού
ταυρού (Δ.Ε.Ε..)34. Η Ρωσία παρέμεινε ουδέτερη, καθώς διατηρεί
σχέσεις και με τις δύο χώρες του Νοτίου Καυκάσου, ενώ τις προμηθεύει
και με οπλικά συστήματα35. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι από την
ημέρα που ξεκίνησε η σύγκρουση στο Καραμπάχ, ο Ρώσος Πρόεδρος
διατηρούσε τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρμένιο
πρωθυπουργό Πασινιάν, σχετικά με την κρίση36. Εντούτοις, την 7η
Οκτωβρίου 2020 ο πρώτος κατέστησε σαφές πως η στρατιωτική συμμαχία
Ρωσίας-Αρμενίας στο πλαίσιο του Οργανισμού της υνθήκης υλλογικής
Ασφάλειας (Ο...Α.)37 δεν έχει εφαρμογή στην περιοχή του Ορεινού
Καραμπάχ. Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δύναται να αποστείλει
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στρατιωτικές ενισχύσεις μόνο στην περίπτωση που η διαμάχη λάβει
χώρα σε αρμενικό έδαφος38.
χετικά με το ζήτημα των οπλικών συστημάτων, πέραν της Ρωσίας,
σημαίνοντα ρόλο διαδραμάτισαν τόσο η Σουρκία όσο και το Ισραήλ. Σα
δύο τελευταία κράτη ήταν εκείνα που εφοδίασαν με τα πιο σύγχρονα
οπλικά συστήματα το Αζερμπαϊτζάν. ύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο
Ερευνών για την Ειρήνη της τοκχόλμης (Δ.Ι.Ε.Ε../SIPRI), την
περίοδο 2006-2019 το Ισραήλ είχε παράσχει στο Μπακού όπλα, μη
επανδρωμένα αεροσκάφη, αντιαρματικούς πυραύλους, πυρομαχικά και
σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος ύψους $825 εκατ.39. Από την πλευρά
της, η Σουρκία είχε πουλήσει στο Αζερμπαϊτζάν στρατιωτικό εξοπλισμό
ύψους $77 εκατ. μόλις ένα μήνα πριν τη σύγκρουση40. Παράλληλα, η

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (OHCHR), όπως και πλείστα ειδησεογραφικά πρακτορεία,
έχουν θίξει το θέμα της αποστολής ύριων αντικαθεστωτικών
πολεμιστών (τζιχαντιστών) στο πεδίο της μάχης ως κίνηση στρατιωτικής
υποστήριξης της Σουρκίας προς το Αζερμπαϊτζάν41. Η ασυμμετρία στη
στρατιωτική ισχύ Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν είναι έκδηλη και από τα ποσά
που δαπανά κάθε χώρα για την ενίσχυση του στρατού της. Βάσει
δεδομένων του Δ.Ι.Ε.Ε.., το 2019, ο αμυντικός προϋπολογισμός του
αζερικού κράτους άγγιζε τα $1,8 δις και ο στρατός ανερχόταν σε 60.000
στρατιώτες, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για το αρμενικό κράτος είναι
$673 εκατ. και 44.000 στρατιώτες42.

τρατιωτικές δαπάνες, στρατεύματα και εξοπλισμός για Αρμενία,
Αζερμπαϊτζάν και αυτονομιστικά κινήματα στη σύγκρουση του Ν. Καραμπάχ.
Πηγή: AFP, 202043
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Κατά τη διάρκεια της διένεξης, έλαβαν χώρα επανειλημμένα
εγχειρήματα διαμεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας. Σο πρώτο
αφορά στην προσπάθεια διαμεσολάβησης του Κρεμλίνου στις 10
Οκτωβρίου 2020, οπότε τέθηκε σε ισχύ μια ανθρωπιστική εκεχειρία44. Η
κατάπαυση του πυρός, ωστόσο, παραβιάσθηκε λίγες ώρες μετά την
υπογραφή της, καθώς αμφότερες οι χώρες κατηγόρησαν η μια την άλλη
για επιθέσεις45. Η ίδια κατάσταση επικράτησε και μετά τη δεύτερη
προσπάθεια των συμπροεδρευόντων κρατών της Ομάδας Μινσκ που είχε
στόχο να τεθεί η ανθρωπιστική εκεχειρία πάλι σε ισχύ τα μεσάνυχτα της
18ης Οκτωβρίου 202046. Μια τρίτη ανεπιτυχής προσπάθεια για την
τήρηση
των
δεσμεύσεων
της
ανθρωπιστικής
εκεχειρίας
πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2020 με πρωτοβουλία των Η.Π.Α..
Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 26ης Οκτωβρίου 202047,
για να καταρρεύσει μόλις λίγα λεπτά αργότερα με τις εκατέρωθεν
επιθέσεις Ερεβάν-Μπακού48. τα τέλη Οκτωβρίου 2020 υπήρξε,
επιπλέον, και μια διαμεσολαβητική προσπάθεια που υποκινήθηκε από
την Σεχεράνη. Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, περιόδευσε σε τέσσερις χώρες -το
Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Σουρκία και τη Ρωσία- προκειμένου να
καταρτίσει ένα σχέδιο ειρήνης για την επίλυση της σύγκρουσης στο
Καραμπάχ49, το οποίο δεν ευοδώθηκε, δεδομένων των εξελίξεων.
2. Η επίτευξη της υμφωνίας ειρήνης
Με το πλήρωμα του χρόνου, η σύγκρουση έφτασε σε ένα σημείο καμπής.
τις 8 Οκτωβρίου 2020, ο Πρόεδρος Αλίγιεβ γνωστοποίησε ότι οι
αζερικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη ουσί50. Η επιβεβαίωση ήρθε και
από την αρμενική πλευρά την επομένη51. Η εν λόγω πόλη θεωρείται
μείζονος σημασίας και για τα δύο κράτη, διότι απολαμβάνει ιστορικής
και συμβολικής σημασίας, καθώς και στρατηγικής, δεδομένου ότι
βρίσκεται 10χλμ. νοτίως της πρωτεύουσας του Ορεινού Καραμπάχ, του
τεπανακέρτ52. Επιπροσθέτως, στις 9 Νοεμβρίου 2020, οι αζερικές
δυνάμεις κατέρριψαν ρωσικό ελικόπτερο Mi-24 σε αρμενικό έδαφος,
προκαλώντας το θάνατο δύο μελών του πληρώματος. Σο Αζερμπαϊτζάν
έσπευσε να απολογηθεί, υπογραμμίζοντας ότι το χτύπημα ήταν ένα
ατύχημα, και προθυμοποιήθηκε να προσφέρει οικονομική αποζημίωση53.
Αυθημερόν οι ηγέτες των κρατών του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας
και της Ρωσίας διαβουλεύτηκαν για τη σύναψη υμφωνίας ειρήνης. Η
τελευταία υπεγράφη στις 9 Νοεμβρίου 2020 και τέθηκε σε ισχύ την
επομένη. Ο Αρμένιος πρωθυπουργός χαρακτήρισε το κείμενο της
υμφωνίας «αρκετά οδυνηρό» τόσο για τον εαυτό του όσο «και για το λαό»
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του54, ενώ σε δήλωσή του ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε ότι ελπίζει πως η
υμφωνία «θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για μια
μακροχρόνια και πλήρη επίλυση της κρίσης στο Καραμπάχ»55. Η κοινή
δήλωση Κρεμλίνου-Μπακού-Ερεβάν για το περιεχόμενο της υμφωνίας
ειρήνης ορίζει ότι η Δημοκρατία της Αρμενίας προβλέπεται να
επιστρέψει την περιφέρεια του Καλμπατζάρ στη Δημοκρατία του
Αζερμπαϊτζάν έως τις 15 Νοεμβρίου 2020, την περιφέρεια του Άγνταμ
έως τις 20 Νοεμβρίου 2020 και την επαρχία του Λατσίν έως την 1 η
Δεκεμβρίου 202056. Σο Αζερμπαϊτζάν διατηρεί υπό την κατοχή του τις
περιφέρειες Υιζούλι, Κουμπάντλι, Ζάνγκιλαν και Σζαμπραγίλ, τις
οποίες ανέκτησε κατά τη διάρκεια του πολέμου57. Η πόλη ουσί
βρίσκεται υπό αζερικό έλεγχο και το τεπανακέρτ υπό αρμενικό 58. ε
ερώτηση για το οριστικό καθεστώς στο Ορεινό Καραμπάχ, ο Ρώσος
Πρόεδρος απάντησε ότι εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα διότι αυτό το
ζήτημα δεν διευθετείται από τη υμφωνία ειρήνης59.

Σο νέο εδαφικό καθεστώς στον θύλακα του Ορεινού Καραμπάχ, όπως
προβλέπεται από τη υμφωνία ειρήνης.
Πηγή: BBC, 202060
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Αποφασίσθηκε, επιπροσθέτως, ότι ειρηνευτικές δυνάμεις της
Ρωσικής Ομοσπονδίας θα αναπτυχθούν σε ολόκληρο το θύλακα του
Ορεινού Καραμπάχ για διάρκεια πέντε ετών με αυτόματη παράταση για
άλλα πέντε έτη, εφόσον κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν
καταγγείλει τη υμφωνία έξι μήνες πριν τη λήξη της τρέχουσας
περιόδου61. υγκεκριμένα, προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία
ανάπτυξης 1.960 Ρώσων στρατιωτών, εξοπλισμένων με πυροβόλα όπλα,
90 τεθωρακισμένων οχημάτων, και 380 μηχανοκίνητων οχημάτων και
μονάδων ειδικού εξοπλισμού κατά μήκος της γραμμής επαφής στο
Ορεινό Καραμπάχ, καθώς και κατά μήκος του διαδρόμου του Λατσίν62.
χετικά με το διάδρομο πλάτους 5 χλμ., ο οποίος συνδέει την Αρμενία με
το Ορεινό Καραμπάχ, προβλέπεται η κατασκευή νέου δρόμου εντός
χρονικού διαστήματος τριών ετών για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ
Ερεβάν-τεπανακέρτ. Η εν λόγω διαδρομή θα επιβλέπεται από ρωσικές
ειρηνευτικές δυνάμεις, ενώ η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν εγγυάται
την ασφάλεια προσώπων, οχημάτων και φορτίων που κινούνται κατά
μήκος του διαδρόμου Λατσίν και προς τις δύο κατευθύνσεις63.
Η υνθήκη προβλέπει, επιπροσθέτως, το άνοιγμα των συνόρων
ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, συμπεριλαμβανομένης και
της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν, η οποία αποτελεί
αποσπασμένο τμήμα του αζερικού κράτους και συνορεύει με την
Αρμενία, την Σουρκία και το Ιράν. Η Δημοκρατία της Αρμενίας εγγυάται
την ασφάλεια των μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των δυτικών περιοχών
του Αζερμπαϊτζάν και του Ναχιτσεβάν, ενώ προβλέπεται και η
δημιουργία συγκοινωνιακών συνδέσμων ανάμεσα τους64. Επιπροσθέτως,
βάσει του σχετικού όρου της υμφωνίας ειρήνης, η Σουρκία ανακοίνωσε
τα σχέδια κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία πρόκειται να
συνδέσει την ίδια με το Ναχιτσεβάν, παράλληλα με την εκκίνηση
εργασιών για την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης ΜπακούΣιφλίδα-Καρς, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά μεγαλύτερης
ποσότητας εμπορευμάτων και επιβατών65.
Η υμφωνία ανακωχής αναφέρει κατ’ επέκταση την επιστροφή των
εκτοπισμένων και των προσφύγων υπό την επίβλεψη της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Σα
συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν, επίσης, να διενεργηθεί η ανταλλαγή
των αιχμαλώτων πολέμου, των ομήρων, άλλων κρατουμένων ατόμων και
των πεσόντων στο πεδίο της μάχης με τη μεσολάβηση του Διεθνούς
Κινήματος Ερυθρού ταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου66.
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Ο Σούρκος Πρόεδρος Έρντογαν επισφράγισε την εμπλοκή της
Σουρκίας στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο Ορεινό Καραμπάχ,
υπογράφοντας Μνημόνιο Κατανόησης με τη Ρωσία για τη δημιουργία
ενός ρωσοτουρκικού κέντρου για τον έλεγχο και την επίβλεψη
εφαρμογής της εκεχειρίας67. Σο κέντρο θα αποτελέσει σώμα που θα
δέχεται παράπονα, ερωτήματα ή/και ανησυχίες για παραβιάσεις της
υμφωνίας68. Σο Μνημόνιο υπερψηφίστηκε από το Σουρκικό
Κοινοβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2020, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο της
χώρας να αποστείλει τουρκικές ειρηνευτικές δυνάμεις στο Αζερμπαϊτζάν
για την περίοδο ενός έτους69. Πέραν του ανωτέρου κέντρου, έχει
εκδηλωθεί η επιθυμία της Άγκυρας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου
στρατιωτικού παρατηρητηρίου σε αζερικό έδαφος, για το οποίο η Μόσχα
τοποθετήθηκε αρνητικά70.
Η εφαρμογή της υμφωνίας ανακωχής άρχισε από τη στιγμή που
εκείνη ετέθη σε ισχύ. ε τηλεδιάσκεψη της 13ης Νοεμβρίου 2020 για τις
εξελίξεις της ειρηνευτικής αποστολής ο Πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε
ότι στις 10-11 Νοεμβρίου 2020 οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις έθεσαν
υπό τον έλεγχό τους το διάδρομο του Λατσίν και στις 12 Νοεμβρίου 2020
δημιούργησαν τέσσερα από τα εννέα σημεία παρατήρησης στις πόλεις
ουσί και τεπανακέρτ71. Επίσης, τη 13η Νοεμβρίου 2020 εκδόθηκε από
τον Πρόεδρο της Ρωσίας εκτελεστική εντολή για τη δημιουργία ενός
Διατμηματικού Κέντρου Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης στο Ορεινό
Καραμπάχ για τη συνδρομή στη διαδικασία επιστροφής των
εκτοπισμένων στα σπίτια τους72.
Εκ παραλλήλου, από τις 10 Νοεμβρίου 2020, έχει ξεκινήσει και η
διαδικασία ανταλλαγής των σορών των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή
τους στις συγκρούσεις στο Καραμπάχ73. τις 14 Νοεμβρίου 2020, η
Αρμενία ανακοίνωσε ότι οι νεκροί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων
και των μη αναγνωρισμένων, ήταν 2.31774, ενώ για το Αζερμπαϊτζάν ο
αριθμός τους ανέρχεται στους 2.78375. Βάσει όσων συμφωνήθηκαν, στις
15 Νοεμβρίου 2020, η Αρμενία ξεκίνησε να παραδίδει περιοχές της
περιφέρειας Καλμπατζάρ εν μέσω μιας μαζικής εξόδου του αρμενικού
πληθυσμού από τα εν λόγω εδάφη76. Σο Αζερμπαϊτζάν έδωσε δέκα ημέρες
παράταση -μέχρι 25 Νοεμβρίου 2020- στην Αρμενία να ολοκληρώσει τη
διαδικασία της παραχώρησης77.
3. Ο απόηχος της υμφωνίας ειρήνης στην εσωτερική πολιτική και
διεθνή σκηνή
Οι συνέπειες της υμφωνίας ήταν διαφορετικές στο εσωτερικό των
εμπλεκόμενων χωρών. Μετά την ανακοίνωση της υμφωνίας,
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εκατοντάδες Αρμένιοι εισήλθαν στο Κοινοβούλιο της Αρμενίας και στα
γραφεία της κυβέρνησης, στα οποία προκάλεσαν υλικές ζημιές 78, ενώ
ακολούθησε η συγκέντρωση εξοργισμένου πλήθους και διαδηλωτών στην
κεντρική πλατεία του Ερεβάν, οι οποίοι κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό
Πασινιάν για προδοσία79. Εν αντιθέσει με όσα συνέβησαν στην αρμενική
πρωτεύουσα, οι δρόμοι του Μπακού κατακλύστηκαν από κόσμο και
αυτοκίνητα σε ένα κύμα εορτασμού της νίκης80. Όσον αφορά την
αντίδραση των Αρμενίων του Καραμπάχ, αρκετοί από εκείνους που
διέμεναν στην περιφέρεια Καλμπατζάρ, η οποία έπρεπε να παραχωρηθεί
πρώτη, έκαψαν ολοσχερώς τις κατοικίες τους πριν τη μαζική τους
έξοδο81.
το διεθνή απόηχο της υμφωνίας ειρήνης γίνεται αναφορά στα
συμπροεδρεύοντα κράτη της Ομάδας Μινσκ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.) και στον Ο.Η.Ε.. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Εμμανουέλ Μακρόν, έκανε έκκληση στις 10 Νοεμβρίου 2020 για μια
μόνιμη πολιτική λύση, η οποία θα περιφρουρεί και τα αρμενικά
συμφέροντα82. τις 16 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε από
αντιπροσώπους του Τπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. ενημέρωση για
τα όσα συζητήθηκαν στο Παρίσι μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της
Γαλλίας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάικ
Πομπέο. Οι τελευταίοι επιδοκίμασαν τη συμβολή της Ρωσίας στην
επίτευξη ειρήνης στο Ορεινό Καραμπάχ, αλλά συμφώνησαν στο ότι η
Μόσχα θα πρέπει να παράσχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, σχετικά με
τους όρους της υμφωνίας ειρήνης83. O Ύπατος Εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τους
υπουργούς Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στις 12
Νοεμβρίου 2020, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την τήρηση της
υμφωνίας. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η Ε.Ε. είναι έτοιμη να αποστείλει
ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών του άμαχου
πληθυσμού που επλήγη από τις συγκρούσεις, ενώ έχει ήδη διαθέσει €1
εκατ. για παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης84. τις 13 Νοεμβρίου
2020, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες,
καλωσόρισε τη υμφωνία ειρήνης85.
υμπεράσματα
Η συμφωνία ειρήνης της 9ης Νοεμβρίου έχει ορισμένες ασάφειες και δεν
επιλύει οριστικά το ζήτημα του Ορεινού Καραμπάχ, αλλά μάλλον
«παγώνει» τη διαμάχη. Πράγματι, το καθεστώς που θα έχει στο μέλλον το
Ορεινό Καραμπάχ δεν ορίζεται και εξακολουθεί να βρίσκεται εν
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αμφιβόλω η ανεξαρτητοποίησή του. Εντούτοις, η ισχύουσα εκεχειρία
δημιουργεί μια πρωτοφανή πραγματικότητα στην περιοχή, φέρνοντας σε
επαφή τα κράτη της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και επιβάλλοντας
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