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Στον Θάνο Μωριάτη

Τ
ον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρ-
κίας στις συγκρούσεις ανάμεσα σε Αζερ-
μπαϊτζάν και Αρμενία επισημαίνει με συ-

νέντευξή του στη Realnews ο Αρμένιος πρέ-
σβης Φαντέι Τσαρτσογλιάν. Αναφέρει χαρα-
κτηριστικά πως «η Τουρκία, αποτελεσματικά, 
αυξάνει την επιρροή της και διεξάγει μια πο-
λιτική αποσταθεροποίησης και αυτό είναι κά-
τι το οποίο βλέπουμε σε ολόκληρη τη γειτονιά 
της - από την ανατολική Μεσόγειο έως τη Μέ-
ση Ανατολή». 

 Γιατί αναζωπυρώθηκαν οι ένοπλες συ-
γκρούσεις ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και τη 
Δημοκρατία του Αρτσάχ; Θεωρείτε ότι υπήρ-
ξε εμπλοκή της τουρκικής διπλωματίας, η ο-
ποία οδήγησε την κυβέρνηση του Αζερμπα-
ϊτζάν σε πιο σκληρές θέσεις; 

Η κλιμάκωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της 
27ης Σεπτεμβρίου, όταν οι ένοπλες δυνάμεις 
του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν μαζική επίθε-
ση κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επα-
φής του Αρτσάχ και του Αζερμπαϊτζάν. Τού-
τη την ώρα, η μεγάλης κλίμακας επίθεση του 
Αζερμπαϊτζάν εναντίον του Αρτσάχ συνεχί-
ζεται και, κατά τη βαθιά μας πεποίθηση, η ε-
πίθεση αυτή ήταν προσχεδιασμένη και προ-
μελετημένη όχι μόνο από το Αζερμπαϊτζάν, 
αλλά και με τη μεγάλη βοήθεια της Τουρκίας. 
Οι πρόσφατες δηλώσεις της ανώτατης ηγεσί-
ας και των δύο χωρών απο-
τελούν την απτή απόδειξη. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών και ιδιαίτερα τους τε-
λευταίους μήνες, εκείνοι συ-
νεχώς απειλούσαν με χρή-
ση βίας. Μετά τον Ιούλιο, 
η πολύ επιθετική ρητορική 
συνοδευόταν από επιθετι-
κές ενέργειες, οι οποίες ή-
ταν προάγγελος της στρα-
τιωτικής κλιμάκωσης. Σή-
μερα τόλμησαν να προχω-
ρήσουν σε αυτή την κατεύ-
θυνση, χρησιμοποιώντας 
βία και επιδιώκοντας μια 
στρατιωτική λύση.  Η Αρμε-
νία και το Αρτσάχ δεν έχουν 
κανένα συμφέρον ή πρόθε-
ση για επιδείνωση της κατά-
στασης. Εμείς έχουμε απορ-
ρίψει την επιλογή στρατιω-
τικής επίλυσης για τη διένε-
ξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ως εκ τούτου, 
είναι εντελώς απαράδεκτες οι κατηγορίες ό-
τι το ξεκινήσαμε εμείς. 
Τόσο η Αρμενία όσο και η Δημοκρατία του 
Αρτσάχ ήταν πολύ συνεπείς στη γραμμή ό-
τι η ειρηνική διευθέτηση αποτελεί μονόδρο-
μο για την επίλυση της διένεξης. Τώρα είμα-
στε απολύτως αποφασισμένοι, για ακόμη μία 
φορά, να αποκρούσουμε την επίθεση, κάτι 
το οποίο δεν είναι καινούργιο. Η πρώτη επί-
θεση πραγματοποιήθηκε το 2016, μια άλλη 
επίθεση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 
2020 και τώρα αυτή η επίθεση είναι η τρίτη 
προσπάθειά τους. Και η επίθεση αυτή θα α-
ντιμετωπιστεί, ενώ η αποφασιστικότητα του 
λαού της Αρμενίας και του Ναγκόρνο Καρα-
μπάχ ήταν και θα παραμείνει πολύ δυνατή. 
 Η κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερ-

μπαϊτζάν έχει προκαλέσει την ανησυχία της 

διεθνούς κοινότητας. Ο Ερντογάν έχει υπάρ-
ξει ιδιαίτερα υποστηρικτικός προς το Αζερ-
μπαϊτζάν. Ποια είναι η άποψή σας για τις ε-
νέργειές του; 

Η στάση της Τουρκίας είναι εξαιρετικά εχθρι-
κή και επιδεινώνει συνεχώς την κατάσταση. 
Πρόκειται για μια καινούργια εξέλιξη σε αυ-
τή τη σύγκρουση. Εχει υιοθετήσει μια πολύ 
επιθετική στάση απέναντι στην Αρμενία και 
στο Αρτσάχ. Προμηθεύει το Αζερμπαϊτζάν με 
στρατιωτικό υλικό. Τους τελευταίους μήνες έ-
χει πραγματοποιήσει ασκήσεις και έχει μετα-
φέρει εξοπλισμό στο Αζερμπαϊτζάν. Παρατη-
ρούμε τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα κοντά 
στη γραμμή επαφής μεταξύ του Ναγκόρνο 
Καραμπάχ και του Αζερμπαϊτζάν. Λαμβά-
νουμε πολύ ανησυχητικές πληροφορίες για 
στρατολόγηση τρομοκρατών από εκείνες τις 

περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από την 
Τουρκία. Εχουμε δει την ενίσχυση της στρα-
τιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο Αζερ-
μπαϊτζάν, κάτι το οποίο επίσης δείχνει τη μο-
νομερή υποστήριξη της Τουρκίας προς το Α-
ζερμπαϊτζάν και την πολύ επιθετική ρητορι-
κή προς την Αρμενία. 
 Η Τουρκία σάς έχει απειλήσει πολλές φο-

ρές τους τελευταίους μήνες. Θεωρείτε πως σε 
περίπτωση κλιμάκωσης θα εμπλακεί ανοιχτά 
σε πόλεμο εναντίον σας; Πόσο απειλητικά για 
την περιοχή σας θεωρείτε τα νεο-οθωμανικά 
σχέδια του Ερντογάν; 

Ο Πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία είναι οι 
πιο αποσταθεροποιητικοί παράγοντες σε ό-
λη αυτή την κατάσταση. Η Τουρκία, αποτε-
λεσματικά, αυξάνει την επιρροή της και δι-
εξάγει μια πολιτική αποσταθεροποίησης και 

αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σε ολόκλη-
ρη τη γειτονιά της - από την ανατολική Με-
σόγειο έως τη Μέση Ανατολή. Στην πραγμα-
τικότητα, εξάγουν αυτή την αποσταθεροποί-
ηση στην περιοχή του νότιου Καυκάσου. Ε-
μείς αυτό δεν το καλωσορίζουμε, το απορ-
ρίπτουμε εντελώς. 
 Πώς βλέπετε την πρωτοβουλία του υπουρ-

γού Εξωτερικών Νίκου Δένδια να συγκληθεί 
εκτάκτως το Συμβούλιο του ΟΑΣΕ; Τη θεω-
ρείτε χρήσιμη; 

Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα εκ μέρους του αρ-
μενικού λαού να εκφράσω τη βαθιά μας ευ-
γνωμοσύνη προς τη φίλη ελληνική κυβέρνη-
ση και τον αδελφό ελληνικό λαό για την υπο-
στήριξη και συμπαράσταση στον αρμενικό 
λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Από την αρ-
χή των εχθροπραξιών υπήρξε μια επιχειρησι-
ακή επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων Ε-
ξωτερικών των δύο χωρών, έχουν πραγματο-
ποιηθεί τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των 
υπουργών, ενώ ο κύριος Δένδιας εξέφρασε 
την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης 
και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποδοκιμά-
ζει κάθε παρέμβαση τρίτων που υποδαυλί-
ζει την ένταση. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Ελλά-
δα ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Μόνι-
μου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ για να συζητηθεί 
η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών 
υπέβαλε το σχετικό αίτημα με επιστολή του 
στην αλβανική προεδρία του ΟΑΣΕ και αυτό 
είναι κάτι που μπορεί να συμβάλει στην άμε-
ση αποκλιμάκωση της έντασης. 
Ο κ. Δένδιας κατά τη διάρκεια της πρόσφα-
της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Αρμένιο 
ομόλογό του, Ζοχράμπ Μνατσακανάν, μίλη-
σε και εξέφρασε την ετοιμότητά του για αυ-
τό τον σκοπό. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυ-
τής της τηλεφωνικής συνομιλίας επιβεβαιώ-

θηκαν οι στενοί δεσμοί φιλίας 
μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. 

Μια άλλη συνάντηση με-
ταξύ των δύο υπουργών θα 
πραγματοποιηθεί και σήμερα, 
μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Κατά τη διάρκεια της πρό-
σφατης συνάντησης με τον 
υπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ο Ελλη-
νας υπουργός Εξωτερικών 
αναφέρθηκε στα πρόσφατα 
γεγονότα στο Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ, σημειώνοντας ότι η 
κλιμάκωση της έντασης μπο-
ρεί να έχει σοβαρές συνέπει-
ες για την περιφερειακή στα-
θερότητα. 

 Εχετε καταγγείλει ότι η 
Τουρκία έχει στείλει χιλιάδες 
Σύρους τζιχαντιστές στο Αζερ-
μπαϊτζάν για να πολεμήσουν 
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Α-

ληθεύει αυτό; Εχετε αποδείξεις; Θα το καταγ-
γείλετε στον ΟΑΣΕ και στον ΟΗΕ; 

 Λαμβάνουμε τέτοιες πληροφορίες από διάφο-
ρες πηγές. Στην αρχή ήμασταν πολύ επιφυλα-
κτικοί, επειδή έπρεπε να είμαστε σίγουροι πό-
σο αξιόπιστες είναι αυτές οι πληροφορίες, αλ-
λά η συχνότητα και ο όγκος αυτών των πληρο-
φοριών δείχνουν ότι τελικά είναι αξιόπιστες. Η 
Τουρκία πολεμά δίπλα-δίπλα με το Αζερμπα-
ϊτζάν, στρατολογώντας ξένους τρομοκράτες-
μαχητές από εκείνες τις περιοχές της Συρίας 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του τουρκι-
κού στρατού. Η συμμαχία Τουρκίας - Αζερ-
μπαϊτζάν είναι πολύ εμφανής στη σύγκρου-
ση. Μιλάμε για 4.000 μισθοφόρους. Εμείς έ-
χουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Αυτός είναι 
ο δρόμος που επέλεξε η Τουρκία: να σπείρει 
την αστάθεια στον νότιο Καύκασο και να την 
εξαγάγει, κάτι το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε.

Φαντέι τσαρτσογλιάν  
Πρέσβης της άρμενίας στην άθήνα 

«Η Τουρκία 
στρατολογεί ξένους

 τρομοκράτες»
«Πολεμά δίπλα-δίπλα με το Αζερμπαϊτζάν, με 

μαχητές από τις περιοχές της Συρίας που βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού»


