
Δύο ειδήσεις που δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές.

Είχε δεν είχε τελικά η ΕΕ έχωσε τη μύτη της σε μια σύγκρουση που είχε πάρει τον ειρηνευτικό 
δρόμο της, εδώ και αρκετό καιρό χάρις στη παρέμβαση της Ρωσικής διπλωματίας.
Σε αυτό βοήθησε αναμφίβολα και η στάση της Αρμενίας, που δεν χάνει ευκαιρία να αποδείξει ότι 
παραδοσιακά προσβλέπει αμετανόητα στη Δύση όχι προφανώς για την επίλυση των συνοριακών 
της προβλημάτων με το Αζερμπαϊτζάν - ένα διαχρονικό πρόβλημα που κάθε άλλο παρά μπορεί να 
λυθεί από δυνάμεις που δυναμιτίζουν ολόκληρες περιοχές και υποπεριοχές του πλανήτη - αλλά 
περισσότερο επειδή μια τέτοια σχέση δημιουργεί ενδεχομένως μια ψευδαίσθηση  ασφάλειας, που 
ουδέποτε δόθηκε η δυνατότητα να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της.

Παρ’ όλα αυτά ο πρωθυπουργός της Αρμενίας γλίστρησε στην αγκαλιά των Ευρωπαίων, προφανώς 
και από τα σπρωξίματα της Πελόζι, που μετά τη Ταιβάν συμπλήρωσε τη γεωπολιτική της περιοδεία 
και με μια επίσκεψη στον Καύκασο,  επιβεβαιώνοντας το σοβαρό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη 
περιοχή, αυτή, οι οποίες επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την επιρροή τους και σε άλλη μια χώρα 
εκτός της Γεωργίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η πρόσφατη αναγνώριση από πλευράς τους της 
γενοκτονίας της Αρμενίας και της καταδίκης  της ΝΑΤΟικού συμμάχου τους, της Τουρκίας.

Όλη προσπάθεια είναι να βρεθούν όσο πιο κοντά και περικυκλωτικά γίνεται στη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Η στρατηγική σημασία της πύλης του Καυκάσου είναι αναντίρρητη.
Δεν χρειάζεται λοιπόν μεγάλη φαντασία να αντιληφθεί κανείς το ρόλο των παραγόντων στη 
προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η ειρηνευτική προσπάθεια είχε ήδη δρομολογηθεί, με τη 
παράλληλη ενίσχυση και του ρόλου των χωρών του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής 
Ασφαλείας, που ήταν έτοιμες να στείλουν ειρηνευτική δύναμη, που θα λειτουργούσε 
συνεπικουρώντας τη Ρωσική ειρηνευτική δύναμη.

Η επιχειρούμενη παρέμβαση της Δύσης που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της 
κλιμακούμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία και την εμφανέστατη εμπλοκή της Συλλογικής Δύσης 
σε αυτήν, είναι προς το παρόν – όπως προκύπτει από το ακόλουθο δημοσίευμα - μόνο πολιτική.
Ωστόσο τίποτε δεν αποκλείει σε επόμενο στάδιο και μια αντίστοιχη στρατιωτική, δεδομένου 
ότι η Δύση μας έχει συνηθίσει σε αυθαιρεσίες που ξεπερνούν τους διπλωματικούς κανόνες.
Και αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλό.

Διαβάζουμε λοιπόν, ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν σχετικά με την παρουσία 
πολιτικής αποστολής της ΕΕ κατά μήκος των συνόρων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν σε μια πολιτική
αποστολή της ΕΕ κατά μήκος των συνόρων των δυο χωρών, όπου οι χειρότερες συγκρούσεις 
μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών κρατών από το 2020 είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους περισσότεροι  από 200 άνθρωποι στα τέλη του περασμένου μήνα.

Δηλώθηκε επίσης ότι η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής οριοθέτησης των συνόρων θα 
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τη συνάντηση του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, του 
πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του 
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα στο 
περιθώριο της πρώτης συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

«Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και στη Διακήρυξη της Άλμα Άτα του 1991, μέσω της οποίας αμφότερες αναγνωρίζουν την 



εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του ετέρου, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε 
ανακοίνωσή του.

Η μη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα διαρκέσει
το πολύ δύο μήνες.

«Στόχος αυτής της αποστολής είναι να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και, μέσω των εκθέσεών της, να 
συμβάλει στις συνοριακές επιτροπές», δήλωσε το Συμβούλιο.

***

Η παρουσία του ισραηλινού στρατού έχει καταγραφεί στα σύνορα με το Ιράν εδώ και αρκετούς 
μήνες. Τα ισραηλινά στρατεύματα έγινα αντιληπτά μετά την υποκλοπή συνομιλιών στη ζώνη VHF. 
Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός καταστέλλει τον ιρανικό στόλο και ορισμένες στρατιωτικές βάσεις
κοντά στα σύνορα με το Ιράν με ισχυρά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Πληροφορίες σχετικά 
με αυτό παρέχονται από τον Ιρανό δημοσιογράφο Khayal Muazzin.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τους τελευταίους μήνες ο ισραηλινός 
στρατός, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό πόλεμο, μπέρδεψε σήματα GPS στο Ιράν και διεξήγαγε 
ηλεκτρονικό πόλεμο εναντίον ιρανικών πολεμικών πλοίων στα ύδατα της Κασπίας Θάλασσας. 
Επιπλέον, μέσω της υποκλοπής των επικοινωνιών, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται όντως για 
ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις. Το γεγονός, συνδυάζεται και με τη πραγματοποίηση αρκετών 
πτήσεων ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών στο Αζερμπαϊτζάν, δείχνει ότι το Αζερμπαϊτζάν 
συμβάλλει ενεργά στην εξασφάλιση της παρουσία τους κοντά στα σύνορα της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν.

Ήταν βέβαια γνωστό από παλιότερα ότι το Αζερμπαιτζάν είχε παραχωρήσει ένα αεροδρόμιο στην 
ισραηλινή αεροπορία. Το οποίο βέβαι δεν κατάφερε να λειτουργήσει λόγω της Ρωσικής 
παρέμβασης στο πόλεμο της Συρίας.

«Εδώ και σχεδόν ένα μήνα τα GPS των ιρανικών πλοίων στην Κασπία Θάλασσα, τα οποία 
διέρχονται κοντά από την παράκτια λωρίδα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, δέχονται συνεχώς 
παρεμβολές. Στις ζώνες VHF, υπήρχαν αρκετές φορές άτομαι που μιλούσαν εβραϊκά», δήλωσε ο 
Ιρανός δημοσιογράφος Khayal Muazzin.

Κατά πάσα πιθανότητα, με αυτό ακριβώς σχετίζεται η άμεση παρουσία ιρανικών στρατευμάτων 
στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, καθώς παλαιότερες αναφορές έχουν επανειλημμένα εμφανιστεί 
ότι ισραηλινά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να 
βρίσκονται στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν και να ετοιμάζονται να πλήξουν την Ισλαμική 
Δημοκρατία.


