
Νότιος Καύκασος: Μια μάχη επιδιώξεων και διαδρόμων

Το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκική Δημοκρατία στοχεύουν στη δημιουργία του «διαδρόμου 
Zangezur», σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ιράν και της Αρμενίας, καθώς συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του διαδρόμου Lachin - μιας ζωτικής γραμμής για τους εθνοτικούς Αρμένιους του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ.Το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκική Δημοκρατία στοχεύουν στη δημιουργία του
"διαδρόμου Zangezur", σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα του Ιράν και της Αρμενίας, καθώς 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαδρόμου Lachin - μιας γραμμής ζωής για τους εθνοτικούς 
Αρμένιους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Yeghia Tashjian

Στις 12 Δεκεμβρίου, με πρόσχημα τον περιβαλλοντισμό, δεκάδες υποστηριζόμενοι από το κράτος 
«οικολόγοι ακτιβιστές» από το Αζερμπαϊτζάν μπλόκαραν τον μοναδικό χερσαίο διάδρομο που 
συνδέει την Αρμενία με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ο αποκλεισμός δημιούργησε ανθρωπιστική κρίση για τους 120.000 Αρμένιους που ζουν στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αποκόπτοντάς τους από τον έξω κόσμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το 
Μπακού προβαίνει σε μια τέτοια προκλητική ενέργεια. Το Αζερμπαϊτζάν πιέζει εδώ και καιρό για 
τη δημιουργία του «διαδρόμου Zangezur», ώστε να συνδεθεί με τον στενό του σύμμαχο την 
Τουρκία μέσω της νότιας Αρμενίας, αποκόπτοντας έτσι τα στρατηγικά σύνορα Αρμενίας-Ιράν.

Στις 12 Δεκεμβρίου, με πρόσχημα τον περιβαλλοντισμό, δεκάδες υποστηριζόμενοι από το κράτος 
«οικολογικοί ακτιβιστές» από το Αζερμπαϊτζάν μπλόκαραν τον μοναδικό χερσαίο διάδρομο που 
συνδέει την Αρμενία με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ο αποκλεισμός δημιούργησε ανθρωπιστική κρίση για τους 120.000 Αρμένιους που ζουν στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αποκόπτοντάς τους από τον έξω κόσμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το 
Μπακού προβαίνει σε μια τέτοια προκλητική ενέργεια. Το Αζερμπαϊτζάν πιέζει εδώ και καιρό για 
τη δημιουργία του «διαδρόμου Zangezur», ώστε να συνδεθεί με τον στενό σύμμαχο Τουρκίας μέσω
της νότιας Αρμενίας, αποκόπτοντας έτσι τα στρατηγικά σύνορα Αρμενίας-Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο και έχει συμμετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις στα 
σύνορά της με το Αζερμπαϊτζάν. Τον Οκτώβριο, οι Ιρανοί άνοιξαν προξενείο στην πόλη Καπάν της 
νότιας Αρμενίας ως προειδοποίηση προς το Μπακού και τους περιφερειακούς συμμάχους του.

Ο αποκλεισμός του διαδρόμου Lachin

Παρά ταύτα, το Αζερμπαϊτζάν, με την υποστήριξη της Τουρκίας, συνέχισε να επιδιώκει τον στόχο 
του, ο οποίος περιελάμβανε τον αποκλεισμό του δρόμου όπου σταθμεύουν Ρώσοι ειρηνευτές στον 
διάδρομο Lachin που συνδέει την Αρμενία με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Τον Ιούλιο του 2022, το Μπακού τροποποίησε σύμβαση με τη βρετανική εταιρεία Anglo Asian 
Mining PLC, μεταφέροντας τρεις νέες περιοχές εξόρυξης εντός του Αζερμπαϊτζάν στην εταιρεία. 
Μία από αυτές τις περιοχές βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Martakert του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, μια περιοχή πλούσια σε ορυχεία χρυσού, χαλκού και αργύρου.



Ο αρμενικός πληθυσμός του Ναγκόρνο-Καραμπάχ αρνήθηκε τις προσπάθειες του Αζερμπαϊτζάν να 
στείλει ομάδες παρακολούθησης, πιστεύοντας ότι η κίνηση αυτή θα έδινε στο Μπακού τον έλεγχο 
της οικονομίας της περιοχής και τελικά θα οδηγούσε στην προσάρτησή της. Σε αντίποινα, το 
Μπακού έστειλε «περιβαλλοντολόγους» για να αποκλείσουν τον μοναδικό διάδρομο που συνέδεε 
την Αρμενία με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν εντοπίσει κρατικούς υπαλλήλους του 
Αζερμπαϊτζάν ανάμεσα σε μερικούς από αυτούς τους «οικολόγους», οι οποίοι κατά περιόδους 
προσπαθούν να προκαλέσουν τους Ρώσους ειρηνευτές. Ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει 
ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, με χιλιάδες αμάχους να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα και τρόφιμα, μέσω του μοναδικού δρόμου που τους συνδέει 
με τον έξω κόσμο.

Για να επιδεινώσει τις εντάσεις, η Anglo-Asian Mining έστειλε επιστολή σε κορυφαίους διεθνείς 
οργανισμούς και κράτη απαιτώντας να σταματήσει η «παράνομη εκμετάλλευση» των ορυχείων στο
Ναγκόρνο-Καραμπάχ από τους Αρμένιους. Και όμως, η Μόσχα συνεχίζει να τηρεί παθητική στάση,
παρά το γεγονός ότι αποτελεί στόχο της αντιπαράθεσης.

Η μάχη των διαδρόμων

Ο αποκλεισμός του διαδρόμου Lachin δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού είχε συζητηθεί ανοιχτά στα 
αζέρικα μέσα ενημέρωσης.

Η μόνη έκπληξη ήταν η αδυναμία της Ρωσίας να επιλύσει την κρίση. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο 
υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Hulusi Akar κάλεσε την Αρμενία να «αδράξει την ευκαιρία και να 



ανταποκριθεί θετικά στις ειρηνευτικές εκκλήσεις της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν» κατά τη 
διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το Αζερμπαϊτζάν κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Σχολίασε επίσης τον «διάδρομο Zangezur», υποστηρίζοντας ότι είναι «ειλικρινής επιθυμία» του 
Μπακού να αποκαταστήσει τις συνδέσεις στην περιοχή και να εξασφαλίσει «μια συνολική 
εξομάλυνση σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν-
Αρμενίας και Τουρκίας-Αρμενίας». Ο Ακάρ υποσχέθηκε επίσης ότι η Τουρκική Δημοκρατία της 
Τουρκίας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον «δίκαιο αγώνα» του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της 
Αρμενίας.

Αλλά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν από τους Αζέρους και του 
αποκλεισμού του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, τα  μέσα ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν κατέστησαν 
σαφείς τις προθέσεις των  διαμαρτυρομένων.

Ζήτησαν την αντικατάσταση του διοικητή της ρωσικής ειρηνευτικής αποστολής στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, Andrey Volkov, και τη μεταφορά του ελέγχου του διαδρόμου Lachin στο Αζερμπαϊτζάν,
μαζί με την «πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας του Αζερμπαϊτζάν στα εδάφη που βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο των ειρηνευτικών δυνάμεων».

Ορισμένοι Αζέροι ακτιβιστές ζήτησαν επίσης την απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων και την 
αντικατάστασή τους με δυνάμεις υπό την εντολή του ΟΗΕ.

Οι προσπάθειες για απομάκρυνση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων

Δεν είναι σαφές αν το ίδιο το Μπακού είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα και να 
απαιτήσει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Σύμφωνα 
με ορισμένους εμπειρογνώμονες του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού αντιτίθεται επί του παρόντος στην 
απομάκρυνση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων με τη βία, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να
οδηγήσει στην προσάρτηση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στην εθνοκάθαρση των Αρμενίων 
χριστιανών, γεγονός που θα μπορούσε να αμαυρώσει την εικόνα του προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ στη 
Δύση και ενδεχομένως να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Αντ' αυτού, το Μπακού προτιμά την παραμονή των Ρώσων, αλλά με περιορισμένες αρμοδιότητες. 
Είναι ευκολότερο για το Αζερμπαϊτζάν να ασχοληθεί με τη Ρωσία, παρά με τους Ευρωπαίους, 
καθώς είναι εξοικειωμένοι με τη «ρωσική νοοτροπία», υποστηρίζει ένας εμπειρογνώμονας. Αυτό 
υποδηλώνει ότι το Αζερμπαϊτζάν μπορεί να προτιμήσει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το διάδρομο 
Lachin ως εργαλείο διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα, παρά να διακινδυνεύσει την απομάκρυνση των
ρωσικών δυνάμεων.

Ένας άλλος Αζέρος εμπειρογνώμονας συμφώνησε ότι η τρέχουσα κρίση είναι ουσιαστικά μεταξύ 
του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσίας - ότι η τελευταία δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την 
«ειρηνευτική αποστολή» της και να εμποδίσει τους «Αρμένιους του Καραμπάχ να εκμεταλλευτούν 
τους φυσικούς πόρους της περιοχής».

Αλλά υποστηρίζει επίσης ότι η κρίση αφορά λιγότερο την εξόρυξη και την εκμετάλλευση των 
πόρων και περισσότερο την άσκηση πίεσης στους Ρώσους για να ανοίξουν τον «διάδρομο 
Ζανγκεζούρ», ο οποίος συνδέει το ίδιο το Αζερμπαϊτζάν με τον αποκλεισμό του Ναχιτσεβάν και 
βρίσκεται στα στρατηγικά σύνορα του Ιράν με την Αρμενία.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, «το Αζερμπαϊτζάν θέλει πρόσθετες εγγυήσεις ότι θα έχει ασφαλή
σύνδεση με την Τουρκία, με αντάλλαγμα την ασφαλή σύνδεση του Καραμπάχ με την Αρμενία».



Η ιστορία γίνεται πιο περίπλοκη. Τον Δεκέμβριο, τα μέσα ενημέρωσης του Αζερμπαϊτζάν 
κατηγόρησαν τους Αρμένιους ότι προσκάλεσαν Ιρανούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες να 
εκπαιδεύσουν τις δυνάμεις αυτοάμυνας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι 
οι Ιρανοί διέσχισαν το διάδρομο Lachin και εισήλθαν στα εδάφη που ελέγχονται από τους Ρώσους 
ειρηνευτές.

Παρά τις συνεχείς αιχμές και προκλήσεις του Μπακού, φαίνεται ότι ο στόχος του Αζερμπαϊτζάν δεν
είναι να απομακρύνει ή να αντικαταστήσει πλήρως τους Ρώσους ειρηνευτές, αλλά μάλλον να 
ελέγξει την αποστολή τους, να παρακολουθεί τη διέλευση στο διάδρομο Lachin και να 
χρησιμοποιήσει το διάδρομο ως χαρτί πίεσης προς το Ερεβάν ώστε να αναγκαστεί να ανοίξει ένα 
«διάδρομο» στο Syunik που θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία.

Ως εκ τούτου, από την άποψη του Αζερμπαϊτζάν, το μέλλον του διαδρόμου Lachin είναι πλέον 
συνδεδεμένο με την τύχη του «διαδρόμου Zangezur».

Η άποψη της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Dr. Ehsan Movahedian, ερευνητή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Allameh 
Tabataba'i της Τεχεράνης, «η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν επιδιώκει να ξεκινήσει μια νέα 
περιπέτεια στην περιοχή του Καυκάσου και το ζήτημα αυτό απαιτεί διπλωματικά βήματα από την 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για τις στρατιωτικές 
αρχές (στην Τεχεράνη)».

Ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει ότι αν πέσει το Stepanagert:  (η πρωτεύουσα του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ):

«Μπορούν να φανταστούν δυσάρεστα σενάρια για την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου και τις γύρω 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Η απομάκρυνση ενός εμποδίου όπως το Ναγκόρνο-
Καραμπάχ ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη αρμενικών εδαφών και την αλλαγή του χάρτη της 
περιοχής, και μακροπρόθεσμα για επιθέσεις ασφαλείας στις βορειοδυτικές περιοχές του Ιράν».

Ο αναλυτής, Mohammad Hossein Masumzadeh, υποστηρίζει ότι η μόνη λύση για να σταματήσει η 
επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν «είναι επιθετικά μέτρα αντί της αμυντικής προσέγγισης που διέπει
την περιφερειακή πολιτική της χώρας, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπανόρθωτοι κίνδυνοι».

Ορισμένοι Ιρανοί εμπειρογνώμονες και πρώην διπλωμάτες πιστεύουν ότι οι εξελίξεις στον Νότιο 
Καύκασο σχετίζονται με τις εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν, όπου πολλοί εθνοτικοί Αζέροι, με την 
υποστήριξη της Άγκυρας και του Μπακού, έχουν εκφράσει αυτονομιστικές βλέψεις, με τον κίνδυνο 
της διάλυσης του κράτους εκ των έσω.

Το Ιράν ανησυχεί ότι η εξάπλωση της τουρκικής επιρροής στα βόρεια σύνορά του θα μπορούσε να 
επηρεάσει την εσωτερική πολιτική του στο μέλλον, καθώς το Αζερμπαϊτζάν έχει ζητήσει ανοιχτά 
την «ένωση του Νότιου Αζερμπαϊτζάν (βόρειο Ιράν) με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν».

Αυτές δεν φαίνεται να είναι άσφαιρες απειλές. Στις 29 Νοεμβρίου ιδρύθηκε στην Ελβετία ο 
«Οργανισμός για την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων του Νότιου Αζερμπαϊτζάν», ο 
οποίος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλλει έγγραφα και πληροφορίες σε διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, σχετικά με τα «δικαιώματα των κατοίκων της επαρχίας του 
Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν».



Στις 2 Δεκεμβρίου, ο εκπρόσωπος του «Νότιου Αζερμπαϊτζάν» στον ΟΗΕ, Araz Yurdseven, 
υπερασπίστηκε την ιδέα της ανεξαρτησίας του «Νότιου Αζερμπαϊτζάν» και κατηγόρησε το Ιράν ότι
διαπράττει «δολοφονίες εις βάρος των Αζέρων του Ιράν».

Μήπως οδεύει η περιοχή προς μια νέα κλιμάκωση;

Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί Ευρωπαίοι και Αζέροι εμπειρογνώμονες θεώρησαν την άρνηση του 
πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν να υπογράψει το τελικό έγγραφο του Οργανισμού 
Συλλογικής Συνθήκης Ασφάλειας (ΟΣΣΑ ) ως ένδειξη ρωσικής αδυναμίας, χαρακτηρίζοντάς το 
"πρωτοφανές γεγονός που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν".

Ο ΟΣΣΑ είναι ένας ευρασιατικός στρατιωτικός συνασπισμός που αποτελείται από έξι 
μετασοβιετικά κράτη, στα οποία περιλαμβάνονται η Αρμενία, η Ρωσία, η Λευκορωσία, το 
Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η περιοχή μπορεί να οδεύει προς μια νέα κλιμάκωση. Το Αζερμπαϊτζάν 
προσκάλεσε πρόσφατα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην περιοχή, γεγονός που θεωρείται 
προετοιμασία για σύγκρουση. Η τελευταία φορά που το Μπακού προσκάλεσε τα τουρκικά 
αεροσκάφη ήταν το 2020, εβδομάδες πριν από τον πόλεμο με την Αρμενία.

Το Αζερμπαϊτζάν πιέζει επίσης τη Ρωσία να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους της τριμερούς τους 
δήλωσης της 10ης Νοεμβρίου 2020, η οποία αναφέρει ότι μόνο οι Ρώσοι ειρηνευτές είναι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο του διαδρόμου Lachin.

Το Αζερμπαϊτζάν συνδέει τον αποκλεισμό του διαδρόμου Lachin με το άνοιγμα του διαδρόμου 
Zangezur. Εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε αυτές τις παραχωρήσεις, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην απομόνωση της Αρμενίας, να απειλήσει την εδαφική της ακεραιότητα και να μπλοκάρει ένα 
στρατηγικό ημείο στα σύνορα με το Ιράν.

Αυτό θα μετατόπιζε επίσης την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων προς την πλευρά της Τουρκίας, 
καθώς το Ιράν κινδυνεύει να δράσει μόνο του εναντίον των παντουρκικών φιλοδοξιών Τουρκίας - 
Αζερμπαϊτζάν, γεγονός που θα μπορούσε τελικά να απειλήσει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας 
του Ιράν τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

***

Απαντήσεις της  Μαρίας Ζαχάροβα σχετικά με το Νότιο Καύκασο από την πρόσφατη τακτική
ενημέρωση του ρωσικού ΥΠΕΞ στις 29.12.22.

Ερώτηση: Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας Άρμεν Γκριγκοριάν δήλωσε 
ότι υπάρχει μια νέα ευκαιρία για τη Ρωσία να σταθεί στο πλευρό της Αρμενίας και να υπερασπιστεί
την εθνική της κυριαρχία και το Ερεβάν αναμένει τις κατάλληλες ενέργειες. Στις διαφορές της με το
Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία συχνά αναμένει βοήθεια από τη Μόσχα ως σύμμαχό της. Η Μόσχα από 
τη πλευρά της, καθοδηγείται από τις συμμαχικές της σχέσεις με το Ερεβάν στη διαδικασία επίλυσης
των διαφορών μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν;

Μαρία Ζαχάροβα: Δεν θέλω να σταθώ πολύ στο τι ακριβώς εννοούσε αυτός ο πολιτικός. Αν 
μιλάμε για τη συνδρομή της Ρωσίας στη συμφιλίωση Αρμενίων-Αζερμπαϊτζάν, εδώ η Ρωσία 



στηρίζεται σε όλο το εύρος των τριμερών συμφωνιών σε ανώτατο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
των δηλώσεων της 9ης Νοεμβρίου 2020, της 11ης Ιανουαρίου και της 26ης Νοεμβρίου 2021 και 
της 31ης Οκτωβρίου 2022. Παρέχουν ένα αξιόπιστο θεμέλιο για την προώθηση της διαδικασίας 
εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Μπακού και Ερεβάν.

Λαμβάνουμε βεβαίως υπόψη ότι δεσμευόμαστε από συμμαχικές υποχρεώσεις τόσο έναντι της 
Αρμενίας όσο και έναντι του Αζερμπαϊτζάν. Ως εκ τούτου, η Ρωσία, ως διαμεσολαβητής, υιοθετεί 
πάντοτε μια στάση που μας επιτρέπει να επιτελούμε αποτελεσματικά αυτή τη λειτουργία. Ελπίζω 
ότι η Αρμενία το γνωρίζει αυτό.

Εφόσον μιλάμε για τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο του ΟΣΣΑ, εάν το Ερεβάν ενδιαφέρεται, όλα 
τα άλλα μέλη του ΟΣΣΑ θα ήταν έτοιμα να στείλουν μια αποστολή παρακολούθησης στην 
Αρμενία.

Ερώτηση: Ποια είναι η εκτίμηση της Ρωσίας σχετικά με τις κατηγορίες του Αρμένιου 
πρωθυπουργού Νικολ Πασινιάν ότι οι Ρώσοι ειρηνευτές απέτυχαν να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ;

Μαρία Ζαχάροβα: Έχουμε επανειλημμένα σχολιάσει το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων στις 23 
Δεκεμβρίου 2022, όταν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε λεπτομερώς γι' αυτό κατά
τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αζέρο συνάδελφό του Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ. Το 
σχολιάσαμε κι εμείς επίσης εδώ κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων ενημερώσεών μας.

Ερώτηση: Ο διάδρομος Λατσίν έχει μπλοκαριστεί εδώ και 18 ημέρες. Δεδομένου ότι η Ρωσία 
φαίνεται να μην είναι σε θέση να αναγκάσει το Αζερμπαϊτζάν να εφαρμόσει την τριμερή συμφωνία 
που υπεγράφη στις 9 Νοεμβρίου 2020, μπορούν οι συμπρόεδροι της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ να 
παρέμβουν στη διαδικασία; Η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία έχουν σχετικά 
παρόμοιες απόψεις σχετικά με το ξεμπλοκάρισμα του διαδρόμου Λατσίν ειδικότερα και την 
αποτροπή μιας ανθρωπιστικής κρίσης στο Αρτσάχ γενικότερα. Μπορεί το αεροδρόμιο του 
Στεπανακέρτ να χρησιμοποιηθεί για τον εφοδιασμό του Αρτσάχ;

Μαρία Ζαχάροβα: Η χρήση του αεροδρομίου είναι πέραν των αρμοδιοτήτων του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών.

Όσον αφορά την Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ, ποιος σταμάτησε τη λειτουργία της; Η Ρωσία σίγουρα 
όχι. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει εκφράσει με σαφήνεια τις απόψεις του σχετικά 
με τις τρέχουσες δραστηριότητες της ομάδας. Αυτό είναι το μόνο που υπάρχει να πούμε γι' αυτό.

Η κριτική προς τη Ρωσία και τους Ρώσους ειρηνευτές είναι απαράδεκτη στην παρούσα κατάσταση. 
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι οι Ρώσοι ειρηνευτές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να 
διευθετήσουν την κατάσταση στο πεδίο. Οι δημόσιες επιθέσεις εναντίον τους δεν θα βοηθήσουν. 
Εργαζόμαστε για τη βελτίωση της κατάστασης.

Ερώτηση: Πριν από λίγες ώρες, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν δήλωσε σε 
κυβερνητική συνεδρίαση ότι εάν η Ρωσία δεν είναι σε θέση να διατηρήσει τη σταθερότητα στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους, θα πρέπει να ξεκινήσουν 
συζητήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη χορήγηση εντολής στους Ρώσους 
ειρηνευτές ή την αποστολή πρόσθετου πολυεθνικού αποσπάσματος εκεί. Είπε επίσης ότι αν και η 
Αρμενία παραμένει σταθερός υποστηρικτής της παρουσίας των ειρηνευτικών δυνάμεων εκεί, δεν 
μπορεί να αποδεχθεί την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των Ρώσων ειρηνευτικών δυνάμεων, οι 



οποίοι παρακολουθούν σιωπηλά τη συνεχιζόμενη εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Τι 
μπορείτε να πείτε σχετικά με αυτό το θέμα;

Μαρία Ζαχάροβα: Μπορεί κανείς υπεύθυνα να δηλώσει ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη χωρίς 
τους Ρώσους ειρηνευτές; Πιστεύω ότι η απάντηση είναι προφανής.

Μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Προσπάθειες 
καταβάλλονται συνεχώς για τη διευθέτηση του προβλήματος. Αλλά το να κάνετε τέτοιες δηλώσεις 
αυτή τη στιγμή υποδηλώνει ότι έχετε παρανοήσει την κατάσταση στο πεδίο.

Ερώτηση: Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας Άρμεν Γκριγκοριάν δήλωσε 
σε συνέντευξή του σε αρμενικά μέσα ενημέρωσης ότι η Ρωσία, η οποία είναι στρατηγικός 
σύμμαχος της Αρμενίας, αναγκάζει το Ερεβάν να ανοίξει διάδρομο για το Αζερμπαϊτζάν μέσω του 
κυρίαρχου εδάφους του και να ενταχθεί στο Ενωσιακό Κράτος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. 
Περιλαμβάνει η διμερής ατζέντα Αρμενίας-Ρωσίας το ζήτημα της ένταξης της Αρμενίας στο 
Ενωσιακό Κράτος ή της παροχής διαδρόμου στο Αζερμπαϊτζάν μέσω του εδάφους της, το οποίο δεν
θα είναι σε θέση να ελέγξει;

Μαρία Ζαχάροβα: Οι άνθρωποι που λένε ότι εξαναγκάζονται επικαλούνται κάποιον ή κάποια 
γεγονότα; Έχουν αποδείξεις γι' αυτά που λένε; Πώς χρησιμοποιήθηκε η επιβολή, με ένα ποτήρι 
κόκκινο κρασί σε φιλική ατμόσφαιρα ή με τη βία; Θα θέλαμε να μάθουμε πώς ακριβώς συνέβη. Ή 
μήπως κάποιος είπε ότι γνωρίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι επιβολής αλλά δεν θυμάται ποιος 
το έκανε και πώς; Θα θέλαμε να δούμε γεγονότα.

Όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις χωρίς επιβεβαιωτικά στοιχεία και κατηγορείται μια συγκεκριμένη 
χώρα, θα θέλαμε να μας δώσουν στοιχεία. Ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Εντάξει, 
δώστε μας λοιπόν τα γεγονότα, σας παρακαλώ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα προβούμε σε 
δηλώσεις πέραν των όσων έχουν ειπωθεί, για παράδειγμα, από τον εκπρόσωπο Τύπου του 
Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Εκείνος είπε ξεκάθαρα ότι κανένας Ρώσος αξιωματούχος δεν μίλησε 
ποτέ για την ένταξη της Αρμενίας στο Ενωσιακό Κράτος. Επίσης, έκανε και μια αξιολόγηση των 
δηλώσεων του Άρμεν Γκριγκοριάν που εσείς ο ίδιος επικαλεστήκατε.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον ισχυρισμό περί εξαναγκασμού του Ερεβάν να αποδεχθεί την 
ιδέα ενός διαδρόμου διαμέσου του εδάφους του, τον οποίο δεν θα μπορεί να ελέγξει. Πρόκειται για 
μια απάτη. Σύμφωνα με τη δήλωση που υπέγραψαν οι ηγέτες της Ρωσίας, της Αρμενίας και του 
Αζερμπαϊτζάν στις 11 Ιανουαρίου 2021, στην Τριμερή Ομάδα Εργασίας συζητούνται διάφορα 
σενάρια για την απεμπλοκή των οικονομικών δεσμών και των συνδέσεων μεταφορών στην 
περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης της σιδηροδρομικής επικοινωνίας στη νότια 
Αρμενία. Μία από τις βασικές αρχές, την οποία ούτε το Μπακού ούτε το Ερεβάν έχουν 
αμφισβητήσει, είναι ότι η κυριαρχία επί μιας διαδρομής ανήκει στο μέρος του οποίου την 
επικράτεια διασχίζει η συγκεκριμένη διαδρομή.

Ερώτηση: Οι υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας συναντήθηκαν 
πρόσφατα στο Καϊσέρι. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Χουλούσι Ακάρ δήλωσε ότι ο 
στρατός του Αζερμπαϊτζάν πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των τουρκικών 
ενόπλων δυνάμεων μέχρι το 2025. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Ένοπλες Δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν 
και της Τουρκίας γίνονται ένα ενιαίο σώμα και θα εκπληρώσουν κοινά καθήκοντα και θα επιτύχουν
τους στόχους που έχουν απέναντί τους και τα δύο κράτη».

Πώς αντιδρά η Μόσχα για μια τόσο στενή στρατιωτική ολοκλήρωση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και 
μιας από τις κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ; Ή μήπως η Τουρκική Δημοκρατία εξαιρείται από τις 



αντιρρήσεις που προβάλλει η Ρωσία, όσον αφροά τη διείσδυση του ΝΑΤΟ στο μετα-Σοβιετικό 
χώρο;

Μαρία Ζαχάροβα: Έχουμε ήδη δηλώσει ότι κάθε χώρα έχει το κυρίαρχο δικαίωμά της να 
αναπτύσσει στρατιωτική και στρατιωτικοτεχνική συνεργασία με άλλα κράτη.

Ταυτόχρονα, προωθούμε συστηματικά στους εταίρους μας στην περιοχή την ιδέα ότι η εν λόγω 
συνεργασία δεν πρέπει να στρέφεται κατά τρίτων χωρών ή να διαταράσσει την υφιστάμενη 
ισορροπία δυνάμεων στον Νότιο Καύκασο. Αυτό ισχύει εξίσου και για την παρούσα κατάσταση.


