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1.Εισαγωγή
Στο παρόν κείµενο και µε τη χρήση άρθρων από εφηµερίδες αλλά και επίσηµων ειδησεογραφικών
ιστοσελίδων και άλλων επιστηµονικών πηγών, θα επιχειρήσω να παρουσιάσω την κρίση στην Ουκρανία και
το πώς αυτή έχει επηρεάσει την Ε.Ε., τις ΗΠΑ αλλά και τη Ρωσία. Αρχικά θα αναφερθώ στην αφορµή που
οδήγησε στην κρίση και στη συνέχεια µε βάση αυτήν την αφορµή θα αναφερθώ στις σχέσεις Ε.Ε και
Ουκρανίας. Έπειτα θα συνεχίσω ακολουθώντας τη ροή των γεγονότων χρονολογικά µέχρι και την
προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία. Σε εκείνο το σηµείο θα αναφερθώ στις σχέσεις των ΗΠΑ µε την
Ουκρανία αλλά και των ΗΠΑ µε τη Ρωσία ώστε να δικαιολογήσω την αντίδραση των ΗΠΑ στο γεγονός της
προσάρτησης της Κριµαίας. Εν συνεχεία θα µιλήσω για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στις οποίες άρχισε
µετά από αρκετό καιρό να συµµετέχει και η Ε.Ε, έπειτα από ένα συνταρακτικό γεγονός που οδήγησε σε
αυτήν την κινητοποίηση της ΕΕ. Τελειώνοντας θα αναφερθώ στη κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην
Ουκρανία αλλά και θα απαντήσω µέσα από τα συµπεράσµατά στο ερώτηµα: Πώς έχει επηρεάσει η κρίση
της Ουκρανίας την Ρωσία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ;
2. Το χρονικό της κρίσης στην Ουκρανία
Η αιτία της Ουκρανικής Κρίσης ξεκινά µε την Πορτοκαλί Επανάσταση η οποία ήταν µια σειρά
διαµαρτυριών και πολιτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Ουκρανία από τα τέλη Νοέµβριου 2004 ως
τον Ιανουάριο του 2005, ως άµεσο επακόλουθο της επαναληπτικής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών
της Ουκρανίας του 2004. Οι διαµαρτυρίες πραγµατοποιήθηκαν από οπαδούς της πλευράς του Βίκτορ
Γιούσενκο, οι οποίοι υποστήριζαν πως οι εκλογές αµαυρώθηκαν από εκτεταµένη διαφθορά, εκφοβισµό
ψηφοφόρων και άµεση εκλογική νοθεία από την πλευρά του Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η επανάσταση που έγινε
τότε πήρε τον χαρακτηρισµό «Πορτοκαλί» από το χρώµα το οποίο υιοθέτησε το πολιτικό στρατόπεδο του
Γιούσενκο, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
Οι διαµαρτυρίες είχαν παρακινηθεί από τις εκθέσεις διαφόρων εγχώριων και ξένων παρατηρητών των
εκλογών, καθώς και από την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη του κοινού ότι τα αποτελέσµατα των
επαναληπτικών εκλογών της 21ης Νοεµβρίου 2004 µεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων Γιουσένκο και
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Γιανουκόβιτς ήταν στηµένα από τις αρχές υπέρ του τελευταίου. Οι διαµαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο πέτυχαν
όταν τα αποτελέσµατα των αρχικών επαναληπτικών εκλογών ακυρώθηκαν, καθώς και διατάχθηκε ακόµη
µία επαναληπτική ψηφοφορία από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ουκρανίας για τις 26 ∆εκεµβρίου 2004.
Κάτω από εξονυχιστικό έλεγχο από τους εγχώριους και διεθνείς παρατηρητές, οι δεύτερες επαναληπτικές
εκλογές κηρύχθηκαν "δίκαιες και ελεύθερες». Τα τελικά αποτελέσµατα έδειξαν µια σαφή νίκη για τον
Γιουσένκο, ο οποίος µε την ανάληψη των καθηκόντων του στις 23 Ιανουαρίου 2005 στο Κίεβο, η
Πορτοκαλί Επανάσταση τελείωσε.
Όµως η καθοριστική αφορµή για το ξέσπασµα της κρίσης δόθηκε το βράδυ της 21ης Νοεµβρίου του
2013, µετά την άρνηση της Ουκρανικής κυβέρνησης, µε επικεφαλή το φιλέραστο πρόεδρο Βίκτωρ
Γιανουκόβιτς, για την υπογραφή της συµφωνίας εµπορικής και τελωνειακής σύνδεσης της µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Απόρροια αυτού ήταν η συγκέντρωση χιλιάδων διαδηλωτών στην πλατεία
Ανεξαρτησίας στο κέντρο του Κιέβου, υπό το συντονισµό του ηγέτη της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης,
Αρσένι Γιατσενιούκ.1
2.1. Ευρωπαϊκή Ένωση-Ουκρανία· φίλοι ή εχθροί;
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ το γεγονός ότι, η απόφαση της σύνδεσης αυτής µε την ΕΕ χρονολογείται αρκετά
χρόνια πίσω. Ήδη, τέσσερα χρόνια µετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης, η Ουκρανία ψάχνει για νέους συµµάχους, ψάχνει για µια καινούργια ένωση, για να ενταχθεί και να
ξεκινήσει τη νέα της πορεία, µια πορεία που για να οδηγήσει αυτή τη χώρα στην ανάπτυξη, είναι απαραίτητο
κατά την Ουκρανική αντίληψη, να συνάψει συµµαχίες ζωτικής σηµασίας. Έτσι τον Ιούλιο του 1995, στέλνει
αποστολή στις Ευρωπαϊκές, τότε, Κοινότητες και ξεκινάει αµέσως η συναναστροφή της Ουκρανίας µε τις
χώρες της ΕΟΚ. Το 2008 µάλιστα, είχαµε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων της Συµφωνίας Ελευθέρων
Συναλλαγών µεταξύ των δύο πλευρών.
Για το Κίεβο οι σχέσεις µε την ΕΕ είναι εξαιρετικά σηµαντικές, δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύουν
ευκαιρίες για εµπόριο και επενδύσεις, δυνατότητες για ταξίδια και εργασία για τους ουκρανούς πολίτες όπως
και οικονοµική βοήθεια για τον εκσυγχρονισµό των αναποτελεσµατικών και µερικές φορές µη ασφαλών
ενεργειακών υποδοµών, ενώ οι νέοι Ουκρανοί είναι εξαιρετικά υπέρ µίας στενότερης ευρωπαϊκής
προοπτικής της χώρας. Επιπλέον µια συνεργασία σε τοµείς χαµηλής πολιτικής µε την Ε.Ε. θα βοηθήσει την
Ουκρανία να ξεφύγει ως ένα βαθµό από την οικονοµική αστάθεια και τις χαµηλές επιδόσεις.
Όµως και για την Ε.Ε, η Ουκρανία αποτελεί σηµαντικό εταίρο, καθώς συνορεύει µε τέσσερις άλλες
χώρες της ανατολικής Ευρώπης µπορεί να γίνει το ανατολικό σύνορο ενός µεγάλου οικονοµικού
ευρωπαϊκού χώρου καθώς και πύλη της Ευρώπης προς την Ευρασιατική ενδοχώρα2. Ακόµη αποτελεί την πιο
προηγµένη και µεγαλύτερη οικονοµικά χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, σε σχέση µε τις άλλες
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς από αυτήν εισάγεται στις ευρωπαϊκές χώρες φυσικό αέριο
αλλά υπάρχει και η δυνατότητα επένδυσης στο γεωργικό δυναµικό της χώρας. Αποτελεί επίσης και µια
δύσκολη εξίσωση για την Ε.Ε, από το αποτέλεσµα της οποίας η ΕΕ θα καταλάβει τα όρια της αναφορικά µε
την επιρροή της σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ.
Τον Οκτώβριο του 2011 η Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών χαρακτηρίζεται ως Βαθειά και Σφαιρική
Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Ο λόγος αυτής της προσθήκης των συγκεκριµένων επιθετικών
προσδιορισµών είναι ότι η συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί µέρος της Συµφωνίας Σύνδεσης της Ουκρανίας
µε την Ε.Ε. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι η παλιά έκδοση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών,
αναβαθµίζεται και εντάσσεται σε µια συµφωνία µεγαλύτερου βεληνεκούς και βαρύτητας. Πρόκειται για µια
συµφωνία σύζευξης δύο πολύ σηµαντικών τοµέων του ουκρανικού γίγνεσθαι, του οικονοµικού αλλά και του
πολιτικού. Από τη µια, δηλαδή, η Ουκρανία θα απελευθερώσει περεταίρω τις οικονοµικές σχέσεις της µε
την Ε.Ε. κι από την άλλη θα πρέπει να προβεί σε νοµοθεσίες πιο κοντά στους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά µε το
εµπόριο. Το τελευταίο αποτελεί µία σηµαντική δέσµευση από την πλευρά του Κίεβου, καθώς περιλαµβάνει
ευρείς τοµείς όπως η πνευµατική ιδιοκτησία, ο ανταγωνισµός, η κρατική βοήθεια και τέλος, τεχνικούς
φραγµούς στο εµπόριο και στην υγεία. Ωστόσο, ελλοχεύει ο κίνδυνος, οι στενότεροι αυτοί δεσµοί να
µεταβάλουν τον γεωπολιτικό προσανατολισµό της χώρας, από τη Μόσχα στην Ευρώπη καθώς και να
βλάψουν τις σχέσεις της χώρας µε την Ρωσία, δεδοµένου ότι αποκλείουν την δυνατότητα της Ουκρανίας να
γίνει µέλος της Τελωνειακής Ένωσης που προωθείται από την Μόσχα καθώς και τα φιλόδοξα σχέδια του
Πρωθυπουργού Βλάντιµιρ Πούτιν για µια «Ευρασιατική Ένωση» που θα περιλαµβάνει πολλά από τα πρώην
σοβιετικά κράτη.3 Τελικά η Συµφωνία αυτή δεν υπογράφεται, όχι µόνο για τον προαναφερθέντα λόγο αλλά
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για τρεις ακόµα λόγους. Αρχικά, γιατί στην Ε.Ε. έχουµε τους Ευρωπαίους ηγέτες να στροβιλίζονται γύρω
από την κρίση χρέους της Ένωσης. Επιπλέον, αυτό που κυρίως κόστισε την υπογραφή της Συµφωνίας ήταν
η φυλάκιση της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιµοσένκο, η οποία σύµφωνα µε τους ηγέτες της Ε.Ε είχε
«πολιτικά κίνητρα» και δε σεβάστηκε τα διεθνή πρότυπα.4 Τέλος, η άρνηση του πρωθυπουργού
Γιανουκόβιτς, να υπογράψει τη Συµφωνία, κάτω από την πίεση της Ρωσίας. Επιπροσθέτως,5 αξίζει να
τονίσουµε εδώ ότι η Ουκρανία ανέκαθεν ήταν διχασµένη σε δύο κοµµάτια ακόµα και στα εβδοµήντα χρόνια
που αποτελούσε σοσιαλιστική δηµοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης όπου απολάµβανε την εµπιστοσύνη της
Μόσχας. Το προηγµένο βόρειο και ανατολικό τµήµα ήταν φιλορωσικό, ενώ το λιγότερο προχωρηµένο νότιο
και δυτικό ήταν υποτελές σε κεντροευρωπαϊκές δυνάµεις. Ακολούθως και η εξουσία στην Ουκρανία
πάλλεται µεταξύ των φιλορωσικών και των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων.
2.2. Συνέχεια των γεγονότων που οδήγησαν στην προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία.
Στις 24 Νοεµβρίου διαδραµατίστηκε µία από τις µεγαλύτερες διαδηλώσεις της χώρας, µε αίτηµα την
παραίτηση του προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Το κύµα των διαδηλωτών άγγιξε τις 200.000.Οι δυνάµεις
της αστυνοµίας προσπάθησαν να αποµακρύνουν το πλήθος των διαδηλωτών από την πλατεία Ανεξαρτησίας,
χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους που προκάλεσαν τον τραυµατισµό και τη σύλληψη διαφόρων
διαδηλωτών. Όµως αντί για την αποκλιµάκωση της κρίσης επήλθε περισσότερη ένταση.
Στις 22 Ιανουαρίου η απώλεια δύο διαδηλωτών από σφαίρες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων,
αποτέλεσε την αφορµή για την επέκταση των διαµαρτυριών σε ολόκληρη την Ουκρανία. Τρεις µέρες
αργότερα, ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς επιχειρώντας την εκτόνωση της κρίσης κάλεσε την αντιπολίτευση, στην
οποία επέρριπτε την ευθύνη για το σύνολο των αιµατηρών συγκρούσεων, µε σκοπό την αποκλιµάκωση της
κρίσης για την αποφυγή γενικευµένης σύρραξης. Παρά την απαίτηση των διαδηλωτών για παραίτηση του
Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο ίδιος δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί αφού εκλέχτηκε ως
πρόεδρος µε νόµιµες διαδικασίες και για το λόγο αυτό δεν σκόπευε να εγκαταλείψει τη χώρα του. Η
ουκρανική Βουλή ψήφισε µε συντριπτική πλειοψηφία (328 από τους 450 βουλευτές) υπέρ της
αποµάκρυνσης του Βίκτορ Γιανουκόβιτς από το αξίωµα του, ενώ ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις
ψηφοφορίες της Ουκρανικής Βουλής παράνοµες.
Η κλιµάκωση των εντάσεων οδήγησε στην αποµάκρυνση του φιλορώσου Ουκρανού προέδρου από την
πρωτεύουσα της χώρας τους και τη µετακίνηση του προς τα ανατολικά, στην πόλη Χάρκοβο και από εκεί
διέφυγε στη Ρωσία όπου ζήτησε άσυλο. Μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Αζάροβ και την
καθαίρεση του Προέδρου, η ΕΕ κάλεσε το Κίεβο για το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης που θα περιελάµβανε
τα αντίπαλα «στρατόπεδα» µέχρι την προετοιµασία για την προκήρυξη δίκαιων και ελεύθερων προεδρικών
εκλογών. Έτσι, ως προσωρινός Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ορίστηκε ο Αρσένι Γιατσενιούκ και ως
προσωρινός Πρόεδρος ο Αλεξάντερ Τσουρτσίνοφ. Μετά από την αποκαθήλωση πια του Βίκτορ
Γιανουκόβιτς, την 22η Φεβρουαρίου του 2014 τα βλέµµατα όλων στράφηκαν προς την Κριµαία, τη
χερσόνησο που βρίσκεται νότια της Ουκρανίας, στο βόρειο µέρος της Μαύρης Θάλασσας. Ιστορικά η
επαρχία της Κριµαίας παραχωρήθηκε ως «δώρο» από τη Ρωσική ∆ηµοκρατία, το 1954, µε ηγέτη της ΕΣΣ∆,
το Νικίτα Χρουστσόφ, προς την Ουκρανική ∆ηµοκρατία, µε την έγκριση της κοινής παρουσίας του
Προεδρείου του Ανωτάτου Σοβιέτ της Ρωσικής ∆ηµοκρατίας και του Προεδρείου του Ανωτάτου Σοβιέτ της
Ουκρανικής ∆ηµοκρατίας κατά τη µεταβίβαση της επαρχίας. Η παραχώρηση αυτή του Χρουστσόφ ήταν
συµβολική, καθώς εκείνη την εποχή η Ουκρανία δεν είχε καµία αυτονοµία. Όταν κατέρρευσε η Σοβιετική
Ένωση το 1991 οι συνέπειες της δωρεάς αυτής έγιναν ορατές καθώς η Ουκρανία ανεξαρτητοποιήθηκε το
1991 και η Κριµαία ήταν πια υπό τον έλεγχό της. Το 1992 έπειτα από απόφαση της κεντρικής διοίκησης της
Ουκρανίας δόθηκε στην Κριµαία καθεστώς αυτόνοµης δηµοκρατίας.6
Η ηγεσία της Κριµαίας ανακοίνωσε ότι στις 16 Μαρτίου θα διεξαχθεί δηµοψήφισµα σχετικά µε το εάν η
περιοχή πρέπει να ενταχθεί στη Ρωσική Οµοσπονδία.7 Η Μόσχα έχει ήδη λάβει επίσηµα µέτρα για την
ενσωµάτωση της χερσονήσου, ωστόσο η νέα ουκρανική κυβέρνηση καθώς και η διεθνής κοινότητα έχουν
καταδικάσει το δηµοψήφισµα ως παράνοµο. Τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος έδειξαν ότι το 96,77%
των ψηφοφόρων τάχθηκαν υπέρ της προσάρτησης της Κριµαίας στη Ρωσική Οµοσπονδία καθώς νιώθουν τη
χώρα τους ρωσική.
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Μετά την αναγνώριση της προσάρτησης της Κριµαίας από την Ρωσία, ακολούθησε η αποχώρηση του
ουκρανικού στρατού από την χερσόνησο. Την 27η Μαρτίου, ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) µε
ψήφισµα ανακήρυξε παράνοµη την απόσχιση της Κριµαίας από την Ουκρανία. 2 µέρες αργότερα ξεκίνησε η
εκλογική κούρσα στην Ουκρανία, µε υποψήφιους τον Πέτρο Ποροσένκο και την πρώην πρωθυπουργό της
Ουκρανίας, Γιούλια Τιµοσένκο. Ενώ φιλορώσοι αυτονοµιστές συνεχίζουν να καταλαµβάνουν δηµόσια
κτίρια στο Σλοβιάνσκ, πόλη 60 χιλ. µακριά από το Ντόνετσκ, αλλά και στην Μαριούπολη, ο Ρώσος
πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι στα πρόθυρα εµφυλίου πολέµου. Μετά από επίθεση στην
πόλη της Μαριούπολης φιλορώσων αυτονοµιστών και την συγκέντρωση 200 διαδηλωτών στο κέντρο της
πόλης κατά της Ουκρανίας, ο Πούτιν δηλώνει ότι ελπίζει πώς δεν θα χρειαστεί να εφαρµόσει το «δικαίωµα»
αποστολής ρωσικών στρατευµάτων στην Ουκρανία. Μετά τις δηλώσεις του Ποροσένκο στις 18 Ιουνίου για
προσωρινή παύση των εχθροπραξιών και για παροχή αµνηστίας στους επαναστάτες που θα παραδώσουν τα
όπλα τους, ο Πούτιν εκφράζει µε την σειρά του στήριξη στον Ποροσένκο για αυτή του την απόφαση,
καλώντας σε διάλογο τους Ρώσους αυτονοµιστές µε τις ουκρανικές αρχές. Την 1η Ιουλίου ο Ποροσένκο
λήγει την περίοδο της ανακωχής µε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των Ρώσων
αυτονοµιστών. Θανατηφόρες συγκρούσεις σηµειώνονται τις επόµενες µέρες σε πόλεις όπως Ντόνετσκ και
Σλοβιάνσκ.
Αν και το δηµοψήφισµα για την απόσχιση της Κριµαίας ήταν σύµφωνο µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και σύµφωνα µε το προηγούµενο που δηµιουργήθηκε από την απόσχιση του
Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία το 2008, η ∆ύση και το Κίεβο αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τη νοµιµότητα
της επανένωσης της Κριµαίας µε τη Ρωσία. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρω πως µε βάση το διεθνές
δίκαιο, η απόσχιση, η οποία γίνεται από µειονοτικές οµάδες κατά κύριο λόγο, απορρίπτεται, διότι αντιβαίνει
στην απαγόρευση της διάσπασης της εδαφικής ακαιρεότητας. ∆ύο περιπτώσεις έχει δεχθεί η διεθνής
κοινότητα ως εξαιρέσεις στην απαγόρευση: 1) όταν γίνεται συστηµατική/µαζική παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων της µειονότητας και 2) όταν η απόσχιση παρουσιάζεται ως σωτήριος λύση κατά
της πολιτικής και φυσικής εξόντωσης της εθνότητας. Τέτοια περίπτωση απόσχισης που θεωρήθηκε νόµιµη
ήταν η απόσχιση του Bangladesh από το Pakistan.
2.3. Σχέσεις Ουκρανίας-ΗΠΑ: Ένα παιχνίδι σκάκι µε βασίλισσες ΗΠΑ-Ρωσία και βασίλια την Ουκρανία.
Αξίζει να αναφερθούν εδώ κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν τις σχέσεις των ΗΠΑ µε την Ουκρανία.
Συγκεκριµένα, από το 1991, που ανεξαρτητοποιήθηκε η Ουκρανία, οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ πέρασαν από
σαράντα κύµατα, σε άµεση συνάρτηση και µε τις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον. Βρέθηκαν στο ζενίθ στα
τέλη της δεκαετίας του ’90, όπου το 1994 κατά τη υπογραφή από την Ουκρανία της συνθήκης για την µη
διάδοση των πυρηνικών όπλων, ένας από τους όρους ήταν ότι οι εγγυήτριες συνυπογράφουσες δυνάµειςµεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ αλλά και η Ρωσία- θα σέβονταν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Παρόλα
αυτά, είκοσι χρόνια µετά η Κριµαία αποσχίστηκε και προσαρτήθηκε στη Ρωσία, ενώ στην ανατολική
Ουκρανία Ρωσόφωνοι αποσχιστές επιχειρούν να αυτονοµήσουν τις περιοχές. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας
βρέθηκαν στο ναδίρ επί Λεονίντ Κούτσµα, του δεύτερου σε σειρά πρωθυπουργού της Ουκρανίας µετά την
ανεξαρτητοποίησή της. Ο Κούτσµα κατηγορήθηκε για πολυάριθµα σκάνδαλα διαφθοράς αλλά για
αποδυνάµωση της ελευθερίας των µέσων µαζική ενηµέρωσης.8 Αλλά το κυριότερο ήταν ότι επί δικής του
διακυβέρνησης είχε στρέψει την Ουκρανία προς τη Ρωσία γεγονός µη ευχάριστο για τις ΗΠΑ. Επίσης οι
επιδόσεις στ’ ανθρώπινα δικαιώµατα επιδεινώθηκαν και η δολοφονία του δηµοσιογράφου Γκεόργκι
Γκονγκάτζε έφερε το πάγωµα στις διµερείς επαφές.9 Ωστόσο η ευκαιρία ήρθε µε την «πορτοκαλή
επανάσταση» το 2004 η οποία παρουσιάστηκε ως µία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον αµερικανικό
παράγοντα να επιστρέψει κοντά στα ρωσικά σύνορα. Η κυβέρνηση Μπους άρχισε να παρέχει αφειδώς
κονδύλια για τον εκδηµοκρατισµό στην Ουκρανία ενισχύοντας επιλεκτικά ΜΚΟ, που δραστηριοποιούντο
στη χώρα και θα είχαν λόγο στη µετέπειτα διακυβέρνησή της.Ωστόσο η απόπειρα του Τζωρτζ Μπους να
εντάξει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ απέτυχε καθώς βρήκε σθεναρή αντίσταση από σηµαίνοντα µέλη της
βορειοατλαντικής συµµαχίας, όπως η Γερµανία και η Γαλλία, που δεν επιθυµούσαν να οξύνουν τις σχέσεις
τους µε τη Ρωσία. Η εκλογή του Μπαράκ Οµπάµα το 2008 επέφερε µία άλλη προσέγγιση στο δόγµα της
εξωτερικής πολιτικής έναντι της Μόσχας και του Κιέβου.Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι πάτησε το κουµπί
επανεκκίνησης των σχέσεων και οι εικόνες από το περίφηµο πρόγευµα µε τον Βλαντιµίρ Πούτιν,
προβλήθηκαν κατά κόρον προς επίγνωση αυτής της επαναπροσέγγισης. Από την εξέλιξη των γεγονότων,
όµως προφανώς η κάθε πλευρά είχε µία διαφορετική ερµηνεία του όρου «επανεκκίνηση» και η Ουκρανία

8

Adrian Karatnycky, "Ukraine's Orange Revolution," Foreign Affairs, Vol. 84, No. 2 (Mar. – Apr., 2005), pp. 35–52, in
JSTOR.
9
BBC (26 September 2002). «Profile: Leonid Kuchma»
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βρίσκεται ξανά στο µάτι του κυκλώνα.10 Για τις ΗΠΑ ο χώρος της Ευρασίας είναι πολύτιµος καθώς
θεωρούν ότι όποιος ελέγχει αυτό το κοµµάτι, ελέγχει και τη καρδιά του πλανήτη. Η Ευρασία αποτελεί ένα
θησαυροφυλάκιο πλούσιο σε πρώτες ύλες και ανθρώπινο δυναµικό και το κλειδί εισόδου σε αυτήν
αποτελούν χώρες των «Ευρασιατικών Βαλκανίων», δηλαδή χώρες της κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου
καθώς και η Ουκρανία την οποία θέλει αρχικά να περάσει στην επιρροή της.11 Κι αυτό είναι κάτι που η
Ρωσία αντιµάχεται µε σθένος. Τρανταχτή απόδειξη· η προσάρτηση της Κριµαίας στη Ρωσία. Συνεπώς, στις
Σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας, οι ΗΠΑ είναι εκείνες που διακαώς επιθυµούν και επιδιώκουν την εµπλοκή τους
στο ανατολικό αυτό µπλοκ διότι από την εποχή που ξεκίνησε η εξωστρέφεια τους, ένα πράγµα είχαν ως
κύριο στόχο και πάνω σε αυτό στήριξαν όλη την αµερικανική θεωρία τον έλεγχο της Ευρασίας. Έτσι η
Ουκρανία σαν βασιλιάς στη συγκεκριµένη σκακιέρα και µε περιορισµένες κινήσεις, γίνεται έρµαιο της
Ρωσοαµερικανικής διαµάχης των βασιλισσών κάθε πλευράς για τον έλεγχο και την επιρροή σε αυτήν την
χώρα γεωπολιτικό- βασιλιά.
Έτσι µπορούµε να κατανοήσουµε την αντίδραση των ΗΠΑ, που ασκούν πιέσεις στη Ρωσία,
προειδοποιώντας ότι πιθανές κινήσεις προσάρτησης της Κριµαίας θα κλείσει την πόρτα στη διπλωµατία.
Ο αµερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε στον ρώσο οµόλογό του ότι η Κριµαία αποτελεί τµήµα της
Ουκρανίας και ότι η Μόσχα θα πρέπει να αποφύγει τη στρατιωτική κλιµάκωση. Ο Κέρι έκανε τις δηλώσεις
αυτές στον Λαβρόφ σε τηλεφωνική συνοµιλία που είχαν το Σάββατο, σύµφωνα µε αξιωµατούχο του Στέιτ
Ντιπάρτµεντ. Ο Κέρι «ξεκαθάρισε ότι η συνεχιζόµενη στρατιωτική κλιµάκωση και πρόκληση στην Κριµαία,
ή οπουδήποτε αλλού στην Ουκρανία, µαζί µε βήµατα για να προσαρτηθεί η Κριµαία στη Ρωσία θα κλείσουν
κάθε διαθέσιµο χώρο για διπλωµατία και κάλεσε να υπάρξει η µέγιστη αυτοσυγκράτηση» δήλωσε
αξιωµατούχος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Νωρίτερα, ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η κρίση στην Ουκρανία «είναι
τεχνητή και δηµιουργήθηκε καθαρά για γεωπολιτικούς λόγους».
Ο Μπαράκ Οµπάµα, από την πλευρά του, συζητά την κατάσταση µε ξένους ηγέτες, ανάµεσά τους µε τον
Ντέιβιντ Κάµερον, τον Φρανσουά Ολάντ, καθώς και µε ηγέτες των χωρών της Βαλτικής. Ο αµερικανός
πρόεδρος είπε σε τρεις ηγέτες κρατών της Βαλτικής -εν µέσω της κρίσης στην Ουκρανία- ότι η κυβέρνησή
του τους υποστηρίζει και θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της στο πλαίσιο του NATO, σύµφωνα µε ανακοίνωση
του Λευκού Οίκου.
«Ο πρόεδρος επαναβεβαίωσε την απαρασάλευτη δέσµευση των Ηνωµένων Πολιτειών [...] στην
συλλογική άµυνα βάσει του Βορειοατλαντικού Συµφώνου και την διαρκή υποστήριξή για την ασφάλεια και
τη δηµοκρατία στους συµµάχους στη Βαλτική» ανέφερε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος των
ΗΠΑ συνοµίλησε µε την πρόεδρο της Λιθουανίας Ντάλια Γκριµπαουσκάιτε, τον πρόεδρο της Λετονίας
Άντρις Μπέρζινς και τον πρόεδρο της Εσθονίας Τόµας Χέντρικ Ίλβες.12
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Γουίλιαµ Χέιγκ, είπε σε συνέντευξή του στο BBC ότι η Ρωσία έκανε
«λάθος υπολογισµό» όταν εισέβαλε στην Κριµαία και πρόσθεσε ότι οι χώρες της ∆ύσης θα µπορούσαν να
επιβάλλουν οικονοµικές κυρώσεις εκτεταµένης εµβέλειας, εάν δεν βρεθεί διπλωµατική λύση ανάµεσα σε
Ρωσία και Ουκρανία. Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα µπορούσαν να αποµακρυνθούν
από το ρωσικό φυσικό αέριο και να εισάγουν περισσότερο από τις ΗΠΑ. Απέκλεισε το ενδεχόµενο
στρατιωτικής δράσης απέναντι στη Ρωσία, αλλά είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος «πραγµατικής πολεµικής
διαµάχης» στην Κριµαία.
Εν τω µεταξύ, ο ηγέτης του φιλορωσικού περιφερειακού κοινοβουλίου στην Κριµαία δεσµεύτηκε το
Σάββατο ότι η περιοχή θα αποτελέσει µέρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας πριν από το τέλος του µήνα.
«Η διαδικασία µετάβασης σε µια νέα νοµική δοµή είναι περίπλοκη. Αλλά υποθέτουµε ότι όλες οι
διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο» δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Κριµαίας,
Βλαντιµίρ Κονσταντίνοφ, σύµφωνα µε το ρωσικό πρακτορείο Ειδήσεων Itar-Tass.13
Πρέπει να αναφερθεί ότι η εξάρτηση της Ουκρανίας από την Μόσχα είναι µεγάλη, πολυδιάστατη και
ενέχει οικονοµικές, ενεργειακές, πολιτισµικές και γεωγραφικές παραµέτρους. Το 36% των εξαγωγών οδεύει
προς τις χώρες της Κ.Α.Κ. (Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών - Περιφερειακός ∆ιεθνής Οργανισµός του
οποίου οι συµµετέχουσες χώρες είναι Πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες, που σχηµατίστηκαν µετά την
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης) και συνεπώς καθίστανται τρωτές σε εµπάργκο. Το µεγαλύτερο µέρος της
βιοµηχανικής παραγωγής εξάγεται στην Ρωσία. Το 80% των αναγκών της Ουκρανίας σε Φυσικό Αέριο
10

ΗΠΑ-Ουκρανία: Μία σχέση ταραχώδης, 18/09/2014: http://gr.euronews.com/2014/09/18/us-and-ukraine-history-ofups-and-downs/
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12
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B.Kονσταντίνοφ: «Μέχρι τέλη Μαρτίου η Κριµαία θα έχει ενσωµατωθεί στη Ρωσία», 09/03/14:
http://www.defencenet.gr/defence/item/bk
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(Φ.Α.) εισάγεται από την Ρωσία. Πρέπει να τονισθεί ότι από τα περίπου 12.2 δις € του ετησίου ελλείµµατός
της, η Ουκρανία οφείλει τα 8 δις € στην Ρωσία (για το Φ.Α.).14
2.4. Η Ε.Ε. µπαίνει στο παιχνίδι των κυρώσεων και η κρίση συνεχίζει.
Σηµείο καµπής για την εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης αποτελεί η συντριβή του µαλαισιανού Boeing στις
17 Ιουλίου του 2014.15 Το µέγεθος της τραγωδίας, καθώς και το γεγονός ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν
ξένοι πολίτες, αναµένεται να αποτελέσουν καταλύτη εξελίξεων και να οδηγήσουν σε διεθνείς πιέσεις για να
βρεθεί λύση στην διαµάχη του Κιέβου µε τους φιλορώσους αυτονοµιστές. Οι φιλορώσοι αυτονοµιστές
τάσσονται υπέρ προσωρινής εκεχειρίας (διάρκειας δύο ή τριών ηµερών) για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις
διάσωσης, ενώ βρίσκονται σε συνοµιλίες για να επιτρέψουν την πρόσβαση στην περιοχή διεθνών
οργανώσεων.
Αξίζει να τονισθεί εδώ το γεγονός ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν επί µήνες να πείσουν την Ε.Ε. να τηρήσει
σκληρή στάση έναντι της Μόσχας, αλλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δίσταζαν λόγω του οικονοµικού
κόστους, ειδικά σε µια περίοδο που η οικονοµία της Ε.Ε είναι αδύναµη και ευάλωτη. Ωστόσο, η πτώση του
Μαλαισιανού αεροσκάφους (Malaysian Airlines )στην Ανατολική Ουκρανία στις 17 Ιουλίου αποτέλεσε την
αφορµή για την ευθυγράµµιση της ευρωπαϊκής µε την αµερικανική θέση, παρά το όποιο κόστος για την
Ευρώπη.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα δήλωσε ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από πύραυλο
προερχόµενο από περιοχή ελεγχόµενη από Ρώσους αυτονοµιστές. Οι ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν την Ρωσία
να πείσει τους αυτονοµιστές να επιτρέψουν πρόσβαση στην περιοχή του δυστυχήµατος για διαλεύκανση της
υπόθεσης, ενώ στις 24 Ιουλίου καταρρέει η συγκυβέρνηση στην Ουκρανία µε την παραίτηση του
πρωθυπουργού Αρσένι Γιατσένιουκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε για πρώτη φορά στις 29 Ιουλίου
2014 να επιβάλει ευρεία γκάµα κυρώσεων στη Ρωσία, ανεβάζοντας την αντιπαράθεση ανάµεσα στη Μόσχα
και στη ∆ύση σε νέο επίπεδο. Σε µια παράλληλη εξέλιξη, η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι η Μόσχα παραβίασε
τη διµερή συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών πυραύλων µέσου βεληνεκούς και o πρόεδρος των ΗΠΑ
ανακοίνωσε την εφαρµογή νέων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας στον τοµέα της ενέργειας, εµπορίας όπλων
και σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Οι κυρώσεις, που πλήττουν ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες και εταιρείες όπλων, αποτελούν
µακράν την ισχυρότερη κίνηση της ∆ύσης σε βάρος της Ρωσίας. Οι κρατικές ρωσικές τράπεζες
απαγορεύεται να αναζητούν χρηµατοδότηση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, µέτρο που αναµένεται να
αυξήσει το κόστος δανεισµού τους, κάτι που θα έχει αντανάκλαση σε όλους τους τοµείς της ρωσικής
οικονοµίας.
O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Χέρµαν βαν Ροµπάι χαρακτήρισε τις κυρώσεις «ισχυρή
προειδοποίηση» και δήλωσε ότι αν η Ρωσία δεν αλλάξει στάση στην Ουκρανία, «τότε θα αλλάξει στάση και
η Ε.Ε». Επιπροσθέτως, «Η επίδραση των κυρώσεων στο εµπόριο είναι σχετικά µικρή. Ο πολύ µεγαλύτερος
κίνδυνος είναι το πλήγµα στην εµπιστοσύνη των αγορών» δήλωσε ο οικονοµολόγος της ασφαλιστικής
Allianz Γκέοργκ Εντερ. Σε ανάλογο κλίµα κινήθηκε και ο Μάρσελ Φράτσερ του ινστιτούτου οικονοµικών
ερευνών του Βερολίνου DIW. «Οι οικονοµίες της Γερµανίας και της Ευρώπης ήδη βλέπουν αρνητικές
επιπτώσεις από τη διαµάχη µε τη Ρωσία. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος όµως προέρχεται από την τεράστια
ανασφάλεια που έχει προκαλέσει η διαµάχη. Οι εταιρείες δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν να εξάγουν τα
προϊόντα τους στη Ρωσία σε τρεις µήνες ή σε ένα χρόνο. Οι τράπεζες δεν είναι βέβαιες αν τα δάνεια θα
αποπληρωθούν. Οι καταναλωτές ενέργειας δεν ξέρουν τι θα συµβεί µε τις τιµές του πετρελαίου και του
φυσικού
αερίου».16
Στις αρχές του Αυγούστου ρωσικά στρατεύµατα εγκαθίστανται στα ουκρανικά σύνορα όπου αρχίζουν σειρά
ασκήσεων. Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ επιβάλλουν σειρά κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, τα
αντίποινα από την ρωσική πλευρά έρχονται στις 7 Αυγούστου µε την µορφή εµπάργκο στα προϊόντα
δυτικών χωρών, µετά από προεδρικό διάταγµα το οποίο επιβάλλει απαγόρευση εισαγωγής
οπωροκηπευτικών, κρέατος, ψαριών ,γαλακτοκοµικών και άλλων προϊόντων προερχόµενων εκ ∆ύσεως
(ΗΠΑ, Ε.Ε, Αυστραλία κ.α.) διάρκειας ενός χρόνου. Στις 26 Ιουλίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιµίρ Πούτιν
έχει συνάντηση µε τον Ουκρανό οµόλογο του Πέτρο Ποροσένκο στο Μινσκ της Λευκορωσίας, η πρώτη
τους τετ α τετ συνάντηση µετά από 2 µήνες. Μετά από 2 µήνες σε νέες κυρώσεις συµφωνεί η Ε.Ε. Ωστόσο
χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αλεξάντερ Λουκασέβιτς, εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της
14

Παρελθόν, παρόν και µέλλον της Ουκρανίας, 05/03/14: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=573415
Παγκόσµιο σοκ από την συντριβή Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραµµών πάνω από την Ανατολική Ουκρανία,
17/07/14: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=616361
16
Ε.Ε. και ΗΠΑ υιοθέτησαν σκληρές κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, 30/07/14:
http://www.kathimerini.gr/777902/article/epikairothta/kosmos/ee-kai-hpa-yio8ethsan-sklhres-kyrwseis-enanti-thsrwsias
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Ρωσίας ο οποίος αποκάλεσε «µη φιλική» ενέργεια την επιβολή κυρώσεων και επιβεβαίωσε επίσηµα πως θα
υπάρξουν αντίποινα· «η αντίδρασή µας θα είναι ανάλογη προς τη ζηµία που θα προκαλούσουν οι κυρώσεις
αυτές στην οικονοµία µας», επισήµανε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Ακόµη,
κάλεσε τα κράτη µέλη της ΕΕ να αποτρέψουν την εφαρµογή των κυρώσεων διότι είναι «αντιπαραγωγικές».
Ωστόσο τον Αύγουστο του 2014 οι συγκρούσεις στα ανατολικά της χώρας εντείνονται ενώ παρατηρείται η
παρουσία χιλιάδων ξένων στρατευµάτων. Την περίοδο αυτή, ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνάντησή του µε
τους Ευρωπαίους ηγέτες, στις Βρυξέλλες, έκρινε αναγκαία την αντίδραση της ΕΕ µετά την εισβολή των
ρωσικών στρατευµάτων στην πατρίδα του. Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις είχαν ως συνέπεια τη φυγή από
την Ουκρανία ενός εκατοµµυρίου ανθρώπων οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς. Στις 31 Αυγούστου οι
ουκρανικές αρχές απελευθερώνουν µία οµάδα Ρώσων αλεξιπτωτιστών και µε τη σειρά τους οι ρωσικές
αρχές επιστρέφουν 63 Ουκρανούς στρατιώτες. Την 5η Σεπτεµβρίου ο Ποροσένκο κηρύσσει ανακωχή µετά
από συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και των επαναστατών στο Μινσκ. Εντούτοις το
Σεπτέµβριο του 2014 ο Πέτρο Ποροσένκο ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία φαίνεται να
επιτυγχάνεται µετά την αποµάκρυνση από τη χώρα, του 70% των ρωσικών στρατευµάτων. Παρά όµως την
εκεχειρία που συµφωνήθηκε ανάµεσα στην κυβέρνηση και τις φιλορωσικές δυνάµεις, στις 15 Σεπτεµβρίου
νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Ντόνετσκ έχοντας ως απόρροια το θάνατο έξι αµάχων και αγνώστου
αριθµού στρατιωτών από βοµβαρδισµό που έλαβε χώρα στο βιοµηχανικό κέντρο της Ουκρανίας.
Επιπροσθέτως, στις 12 Σεπτεµβρίου του 2014, ρωσικό κοµβόι πέρασε τα σύνορα Ρωσίας µε Ουκρανία
έχοντας ανθρωπιστική αποστολή. Συγκεκριµένα, να µεταφέρει τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης σε
ουκρανικές περιοχές ελεγχόµενες από φιλορώσους αυτονοµιστές. Λίγες µέρες αργότερα, στις 15 του
Σεπτέµβρη, έγιναν γνωστές από τον Ουκρανό υπουργό οικονοµικών οι δραµατικές συνέπειες των
συγκρούσεων στην οικονοµία της χώρας η οποία πλέον διανύει περίοδο ύφεσης, µε το ΑΕΠ να έχει µειωθεί
στο 6%. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και η αναβολή της συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου µεταξύ της Ε.Ε. και
της ουκρανικής κυβέρνησης. Βέβαια η ουκρανική οικονοµία δεν ήταν η µόνη που αντιµετώπισε τις
συνέπειες του πολέµου, αφού και η οικονοµία της Ρωσίας δέχτηκε ισχυρό πλήγµα σε καίριους τοµείς
εξαιτίας των κυρώσεων που τις επιβλήθηκαν από πολλές δυτικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένου των ΗΠΑ
και της Ε.Ε. Στις 18 Σεπτεµβρίου ξεκίνησε νέος γύρος συνοµιλιών µεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής
κυβέρνησης για το ζήτηµα της τιµής του φυσικού αερίου, η παροχή του οποίου στην Ουκρανία είχε διακοπεί
από τον Ιούνιο του 2014. Οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν στην 26η Σεπτεµβρίου ως ηµέρα έναρξης των
τριµερών συνοµιλιών για το θέµα, µεταξύ των δύο και της Ε.Ε. Την ίδια χρονική στιγµή ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντιµίρ Πούτιν εξέφρασε την επιθυµία του για τροποποίηση της συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου µεταξύ
Ε.Ε. και Ουκρανίας µιας και κατά την γνώµη του κάτι τέτοιο θα βλάψει την ρωσική οικονοµία. Στις 22
Σεπτεµβρίου, και ενώ διεξάγονταν διαδηλώσεις σε µεγάλες πόλεις της Ρωσίας όπως η Μόσχα και η Αγία
Πετρούπολη κατά του πολέµου στην Ουκρανία και της εµπλοκής της Ρωσίας σε αυτόν, αποφασίστηκε από
φιλορώσους αυτονοµιστές αλλά και από εκπροσώπους της ουκρανικής πλευράς προσωρινή παύση των
εχθροπραξιών και δηµιουργία αποστρατικοποιηµένης ζώνης 30 χιλ. στην ανατολική Ουκρανία. Στις 25
Σεπτεµβρίου η Ρωσία έκανε γνωστή την πρόθεση του προέδρου της Πούτιν να συµµετέχει στην σύνοδο των
G20 που θα πραγµατοποιεί στις 16 και 17 Νοεµβρίου στο Μπρισµπέιν της Αυστραλίας ενώ το ρωσικό
Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει πρώτα να λύσει τα προβλήµατα της µε την Ρωσία
πριν επιχειρήσει να γίνει µέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Λίγες µέρες αργότερα, στις 29 Σεπτέµβρη,
εντάθηκαν οι ταραχές στην ανατολική Ουκρανία µε ταραχές στο Χάρκοβο, αποκαθήλωση του αγάλµατος
του Λένιν στην πόλη και τον θάνατο 15 ανθρώπων µετά από βοµβαρδισµούς καθώς και την έναρξη
δικαστικής έρευνας στην Ρωσία για «γενοκτονία» των ρωσόφωνων πληθυσµών στην ανατολική Ουκρανία.
Καθώς ο µήνας πλησιάζει προς το τέλος του, άρχισαν οι συνοµιλίες Ε.Ε.-Ρωσίας-Ουκρανίας για το φυσικό
αέριο, καταλήγοντας σε προκαταρκτική συµφωνία στις 27 Σεπτεµβρίου, µε δηλώσεις της ουκρανικής
πλευράς για την επιθυµία της να επιλυθεί οριστικά το ζήτηµα το συντοµότερο δυνατό. Προς τα τέλη του
Σεπτεµβρίου, ο Ουκρανός Πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Ρωσία για τη χρησιµοποίηση του φυσικού αερίου
ως όπλο ενάντια στην Ουκρανία. Συγκεκριµένα η Ρωσία περιόρισε σηµαντικά την παροχή φυσικού αερίου
προς το γείτονα χώρα σε µία περίοδο όπου η αρκετά χαµηλή θερµοκρασία έφερε το κρύο στην Ουκρανία.
Στις αρχές Οκτωβρίου η κατάσταση εντείνεται καθώς περισσότεροι από δώδεκα Ουκρανοί αξιωµατούχοι
υπόκειντο σε δηµόσιους εξευτελισµούς από µέλη κυρίως της ριζοσπαστικής δεξιάς οµάδας που τους έριχναν
σε κάδους απορριµµάτων(πρόκειται για το Trace bucket challenge, που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη σχεδόν
την Ουκρανία) µε σκοπό την καταπολέµηση της διαφθοράς και της εγκληµατικότητας που αποτελούν
σύµφωνα µε τους ίδιους, βασικά χαρακτηριστικά του προηγούµενου καθεστώτος. Το ζήτηµα του φυσικού
αερίου µεταξύ των δύο χωρών παρέµεινε εξίσου σηµαντικό και µε την έναρξη του Οκτωβρίου µε την
ανακοίνωση νέου γύρου συνοµιλιών για το ζήτηµα στις 21 Οκτωβρίου στο Βερολίνο. Στις 3 Οκτωβρίου η
Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για τον θάνατο ενός 38χρονου υπαλλήλου του Ερυθρού Σταυρού στο
Ντόνετσκ από έκρηξη οβίδας, κάτι το οποίο αρνήθηκε η ουκρανική πλευρά. Στα µέσα του µήνα και λίγο
µετά την συνάντηση Πούτιν και Ποροσένκο για την παύση των συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία,
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ενώ λίγο πιο πριν ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε προβληµατική την µεταφορά ρωσικού αερίου από την
Ουκρανία στην Ευρώπη, ζητώντας την εύρεση εναλλακτική λύσης όπως µέσω του αγωγού SouthStream.
Στις 9 Οκτωβρίου παρά την ανακήρυξη εκεχειρίας πριν από ένα µήνα περίπου, οι σφοδρές µάχες
συνεχίζονται έχοντας ως συνέπεια το θάνατο πέντε πολιτών, ενώ άλλοι εικοσιτέσσερις τραυµατίστηκαν,
στην περιοχή του Ντόνετσκ, το οποίο αποτελεί προπύργιο των φιλορώσων αποσχιστών. Στις 13 Οκτωβρίου
η κατάσταση παραµένει τεταµένη καθώς ένοπλοι έστησαν ενέδρα στον ανώτατο διοικητή των φιλορώσων
αυτονοµιστών, Πάβελ Γκουµπάρεφ, ο οποίος είχε ονοµάσει τον εαυτό του «κυβερνήτη» της «Λαικής
∆ηµοκρατίας του Ντόνετσκ». Ειδικότερα, κατά τη µετάβασή του οδικώς στο Ντόνετσκ δέχτηκε επίθεση που
προκάλεσε την προσέκρουση του σε στύλο και την ανατροπή του οχήµατός του. Ταυτόχρονα, παρά την
εκεχειρία της 5ης Σεπτεµβρίου , οι µάχες στο Ντόνετσκ και συγκεκριµένα γύρω από το αεροδρόµιο της
περιοχής, συνεχίζονται, καθώς αυτονοµιστές εξακολουθούν να ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της επαρχίας
του. Στις 14 Οκτωβρίου ξέσπασαν νέες συγκρούσεις, καθώς σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων από τη
Μαριούπολη, στο χωριό Σαρτανά, η ελληνική κοινότητα µέτρησε επτά νεκρούς και δεκαεπτά τραυµατίες
κατόπιν επιθέσεων µε όλµους. Ωστόσο παραµένει ανεξιχνίαστο το αν ευθύνονται φιλορώσοι αυτονοµιστές ή
Ουκρανοί που έκαναν ασκήσεις στην περιοχή αυτή. Ακόµα, την ίδια µέρα, σηµειώθηκαν συγκρούσεις
ανάµεσα σε διαδηλωτές και αστυνοµικούς έξω από το Κοινοβούλιο του Κιέβου µε αφορµή την 72η επέτειο
από την ίδρυση του ουκρανικού αντάρτικου στρατού, URA και προς τίµηση του στρατού η ηµέρα αυτή
κηρύχτηκε από τον Ποροσένκο ως εθνική γιορτή. Σύµφωνα µε δήλωση του Τζον Κέρυ, έγινε το πρώτο βήµα
για την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας µετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευµάτων από την
Ουκρανία.
Συµπληρωµατικά, σηµαντική ηµέρα αποτελεί η 17η Οκτωβρίου 2014 όπου, ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό
έδαφος, συγκεκριµένα στο Μιλάνο «πρωινό εργασίας» για την ουκρανική κρίση.17 Ο ρώσος πρόεδρος
Βλαντιµίρ Πούτιν και ο ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο βρέθηκαν ενώπιος ενώπιων -σε µία από τις
σχετικά λίγες φορές από το ξέσπασµα της κρίσης- µαζί µε την γερµανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τον
γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, τον βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάµερον, τον ιταλό πρωθυπουργό
Ματέο Ρέντσι, τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοµισιόν, Ροµπάι και Μπαρόζο, και την
Φεντερίκα Μογκερίνι, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωµατίας. Οι συζητήσεις αν και γεµάτες
παρεξηγήσεις είναι θετικές όπως δήλωσαν Πούτιν και Ρέντσι. Ωστόσο, το προηγούµενο βράδυ δεν φάνηκαν
καλά σηµάδια στο διπλωµατικό σκηνικό. Στη Σύνοδο αυτή, η Ρωσία δεν κατάφερε να γεφυρώσει τις
διαφορές της µε τις δυτικές χώρες για το θέµα. Ωστόσο καλύτερα πήγαν τα πράγµατα στις ρωσο-ουκρανικές
διαπραγµατεύσεις για το φυσικό αέριο, αφού οι δύο πλευρές συµφώνησαν στους όρους επανάληψης των
όρων φυσικού αερίου για τον χειµώνα. Συγκεκριµένα οι δύο πρόεδροι συµφώνησαν στην προσωρινή τιµή
των 385 δολαρίων ανά χίλια κυβικά µέτρα για την χειµερινή περίοδο και µέχρι την 31 Μαρτίου του 2015.
Κατά την διάρκεια της συνόδου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήµανε επίσης το πρόβληµα του οικονοµικού
ελλείµατος της Ουκρανίας µε χάνοντας την ευκαιρία να ειρωνευτεί τους ευρωπαίους εταίρους, καλώντας
την Ε.Ε. να βοηθήσει την Ουκρανία στο πρόβληµα του χρέους της απέναντι στην Ρωσία. Η θετική εξέλιξη
στο ζήτηµα του φυσικού αερίου συνεχίστηκε, καθώς στις 31 Οκτωβρίου και µετά από τηλεφωνική τους
συνοµιλία, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, και οι οµόλογοι του Ποροσένκο, Μέρκελ και Ολάντ, χαιρέτισαν την
συµφωνία για επανέναρξη της παροχής φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Επιπροσθέτως, η ∆ιεθνής Αµνηστία
κατηγόρησε στην Ανατολική Ουκρανία, τόσο τις κυβερνητικές δυνάµεις που είναι πιστές στο Κίεβο, όσο και
τους φιλορώσους αυτονοµιστές, για συνοπτικές εκτελέσεις, καθώς βρήκε στοιχεία για αυθαίρετες εκτελέσεις
και από τις δύο πλευρές που µένουν ατιµώρητες. Εντοπίστηκε ακόµα, οµαδικός τάφος στο χωριό Νίνζνια
Κρίνκα, όπου βρέθηκαν 400 πτώµατα. Ακόµη, στις 20 Οκτωβρίου, έντονη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το
δηµοσίευµα του περιοδικού SPIEGEL γύρω από την τραγωδία µε την πτήση ΜΗ-17 των Μαλαισιανών
αερογραµµών. Το περιοδικό αναφέρει ότι η τραγωδία προκλήθηκε από πύραυλο BUK που βρήκαν σε βάση
οι αποσχιστές. Ο Ιγκόρ Κοροτσένκο υποστηρίζει ότι η αποκάλυψη των γερµανικών µυστικών υπηρεσιών
αποδεικνύει ότι οι δυτικές µυστικές υπηρεσίες ξέρουν ποιος βρίσκεται πίσω από το έγκληµα αυτό αλλά για
πολιτικούς λόγους δεν παραδέχονται αυτήν την εκδοχή. Στις 23 Οκτωβρίου κύµα προσφύγων από τα
ανατολικά «αλλάζει» το Κίεβο και το Χάρκοβο το οποίο αποτελεί νησίδα ασφαλείας στα ανατολικά έχοντας
καταστείλει τις αποσχιστικές τάσεις από την περασµένη άνοιξη. Λίγα εικοσιτετράωρα πριν πέσει η αυλαία
της προεκλογικής περιόδου ο Αρσένι Γιατσενιούκ έκανε λόγο για προσπάθεια της Μόσχας να υπονοµευθεί η
διαδικασία «ελπίζουµε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν µε την τήρηση των δηµοκρατικών αρχών για µία
πολιτική σταθερότητα στην Ουκρανία». Το κόµµα του Ποροσένκο προηγείται στις δηµοσκοπήσεις µε
περίπου το 1/3 των ψήφων. H προσάρτηση της Κριµαίας στην Ρωσία σηµαίνει απώλεια δώδεκα εδρών από
το 450 µελές κοινοβούλιο και η δράση των αυτονοµιστών στα ανατολικά θα εµποδίσει την διεξαγωγή των
εκλογών σε τουλάχιστον 14 εκλογικές περιφέρειες στη περιοχή.
17

Συνάντηση κορυφής ΕΕ, Πούτιν και Ουκρανίας µε «µεγάλες διαφορές», 17/10/14:
http://news.in.gr/world/article/?aid=1231356384
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Οι αυτονοµιστές λένε ότι σχεδιάζουν να πραγµατοποιήσουν δικές τους εκλογές στις 2 Νοεµβρίου στα
εδάφη που ελέγχουν για να προωθήσουν τα αιτήµατά τους για ανεξαρτησία. Από την πρώτη εικόνα των
εκλογικών αποτελεσµάτων παρατηρούµε ότι επικράτησαν οι φιλοδυτικές δυνάµεις, καθώς τα κόµµατα που
κοιτάζουν προς τη ∆ύση ήρθαν µπροστά, αντιθέτως, για πρώτη φορά το κοµµουνιστικό κόµµα βγήκε εκτός
Βουλής. Ο Πρωθυπουργός, Γιατσενιούκ αναζητά κυβερνητικό εταίρο προκειµένου να διατηρήσει την
πρωθυπουργία, κάτι που αναµένεται να έχει µεγάλη διάρκεια, όπως επίσης και η πλήρης εικόνα των
εκλογικών αποτελεσµάτων αφού απαιτεί το πέρας της καταµέτρησης στις µονοεδρικές περιφέρειες.
Ανάλογη πορεία µε τον Πρωθυπουργό ακολουθεί και ο Πρόεδρος, Ποροσένκο µε σκοπό τα σχηµατισµό
κυβέρνησης. Τέλος, στις 2 Νοεµβρίου οι αυτονοµιστές διεξήγαγαν εκλογές τις οποίες το ουκρανικό κράτος
απέρριψε χαρακτηρίζοντάς τες ως φάρσα. Από τη δηµοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων της κάλπης σε
Ντονένσκ και Λουγκάνσκ, βλέπουµε ότι αρχηγός των φιλορώσων Αλεξάντερ Ζαχαρένσκο ανακηρύχθηκε
επίσηµα νικητής µε 79% στο Ντονένσκ ,ο δε Ιγκόρ Πλοτνίνσκι µε 62% στο Λουγκάνσκ. Το Κίεβο είχε
καταγγείλει πως η διαδικασία τορπιλίζει την ειρηνευτική συµφωνία του Μίνσκ και υποσκάπτει την
δυνατότητα διαλόγου , ο δε Ποροσένκο έδειξε ότι «ευελπιστούσε» ότι η Μόσχα δεν θα αναγνωρίσει τις
υποτιθέµενες εκλογές επειδή παραβιάζουν το πρωτόκολλο του Μίνσκ το οποίο υπέγραψε και ο
αντιπρόσωπος της Ρωσίας. Οι συγκρούσεις γύρω από τις περιφέρειες είχαν ενταθεί µε νεκρούς από την
ουκρανική πλευρά, η δε εκεχειρία παραµένει στα χαρτιά µε συνεχείς παραβιάσεις.
3. Η σηµερινή κατάσταση
Στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Φεβρουάριο του 2015, οι ηγέτες της Ρωσίας Πούτιν, της
Ουκρανίας Ποροσένκο, της Γαλλίας Ολάντ και της Γερµανίας Μέρκελ διεξήγαγαν πάνω από 15 ώρες
συνοµιλίες. Από τις 15 Φεβρουαρίου 2015, ο Πρόεδρος της Ρωσίας δηλώνει ότι συµφωνήθηκε να υπάρξει
κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των βαρέων οπλισµών και από τα δύο µέρη.18 Στις 24 Φεβρουαρίου
2015, ο στρατός της Ουκρανίας αναφέρει ότι δεν µπορεί να αποσύρει το βαρύ οπλισµό του, διότι δέχεται
αντάρτικες επιθέσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός.
Σηµαντική αύξηση των παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, παρατηρείται στην περιοχή του
αεροδροµίου του Ντονέτσκ.
Στα τέλη Φλεβάρη 2015 οι ΗΠΑ είχαν απειλήσει ότι θα εντείνουν τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν στη
Ρωσία, την οποία θεωρούν υπεύθυνη για τις επαναλαµβανόµενες παραβιάσεις της εκεχειρίας που
συµφωνήθηκε στις 12 Φλεβάρη.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν «µη θανατηφόρο» στρατιωτικό υλικό στην
κυβέρνηση του Κιέβου για να τη συνδράµει στην αιµατηρή στρατιωτική επιχείρηση καταστολής στην
Ανατολική Ουκρανία.19
Οι ΗΠΑ θα στείλουν τηλεχειριζόµενα, µη επανδρωµένα αναγνωριστικά αεροσκάφη «Raven» και 320
οχήµατα «Χάµβι», εκ των οποίων 30 θωρακισµένα, διευκρίνισε ο αξιωµατούχος αυτός που θέλησε να
διατηρήσει την ανωνυµία του, χωρίς όµως να διευκρινίσει το χρονοδιάγραµµα της αποστολής. Ο Λευκός
Οίκος δεν έχει ακόµη αποφασίσει αν θα στείλει θανατηφόρα όπλα, για παράδειγµα αντιαρµατικούς
πυραύλους, όπως ζητεί το Κίεβο.
Σε µία πρώτη αντίδραση στην παραπάνω εξέλιξη, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι
Ριάµπκοφ χαρακτήρισε «ανεξήγητες» τις νέες κυρώσεις που αποφάσισαν να επιβάλουν οι ΗΠΑ.
Αρχές Απριλίου 2015: Έκκληση απευθύνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας, Ουκρανίας, Γερµανίας
και Γαλλίας, οι αντιµαχόµενοι να αποσύρουν το στρατό τους και το βαρύ οπλισµό τους.
20 Απριλίου 2015: Την εκτίµηση ότι η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία είναι πλέον πιο ήρεµη µετά
την πρόσφατη έξαρση των παραβιάσεων της εκεχειρίας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
Σεργκέι Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα εργάζεται για να αποτρέψει µια ενδεχόµενη νέα κλιµάκωση
της βίας. Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο οποίος επιτηρεί την
εφαρµογή της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ανακοίνωσε χθες ότι το προσωπικό του κατάφερε να
αποκτήσει πρόσβαση στο Σιρόκινε για έβδοµη συναπτή ηµέρα προχθές Κυριακή, γεγονός που υποδεικνύει
ότι επικρατεί σχετική ηρεµία στην περιοχή.20
«Το µήνυµα είναι ότι θέλουµε µια πολιτική λύση. Και εµείς και ειδικά ο Ουκρανός πρόεδρος είµαστε
φυσικά έτοιµοι να µιλήσουµε στη Ρωσία για αυτό», τόνισε η Μέρκελ.
Το µόνο που αποµένει, είναι να γίνει πράξη!
18

Μετά την ολονυχτία συνοµιλιών: Πετύχαµε συµφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία, λέει ο Πούτιν , 12/02/15:
https://left.gr/news/minsk-tetrameris-synodos-koryfis-gia-tin-oykraniki-krisi
19
Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία, 11/03/15: http://www.902.gr/eidisi/diethni/62996/neeskyroseis-ton-ipa-kata-tis-rosias-gia-tin-oykrania
20
Λαβρόφ: Πιο ήρεµη η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, 21/04/15:
http://www.naftemporiki.gr/story/942752/labrof-pio-iremi-i-katastasi-stin-anatoliki-oukrania
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4. Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, παρατηρούµε πως η κρίση στην Ουκρανία είναι απόρροια τόσο του εσωτερικού
πολιτικού όσο και κοινωνικού διχασµού και αστάθειας. Η κατάσταση βέβαια έγινε ακόµα χειρότερη όταν η
Ουκρανία βρέθηκε στο κέντρο της διαµάχης δύο µεγάλων δυνάµεων, των ΗΠΑ-ΕΕ και της Ρωσίας. Η
προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία, η οποία οδηγήθηκε σε αυτή τη πράξη προφανώς γιατί ένιωσε να
απειλούνται τα ζωτικά της συµφέροντα στην Ουκρανία από την ΕΕ αλλά και γιατί έγινε εντονότερο το
αίσθηµα γεωγραφικής περικύκλωσης της από τη ∆ύση. Από την άλλη η στάση των ΗΠΑ είναι σαφώς πιο
αυστηρή ίσως και «εχθρική» προς την Ρωσία για το θέµα της Ουκρανίας κι αυτό φαίνεται µέσα από τις
κυρώσεις που της επιβάλλει. Κυρώσεις οικονοµικού κυρίως χαρακτήρα, διότι στη σηµερινή εποχή η ισχύς
και η ασφάλεια των κρατών συνδέονται άµεσα µε την οικονοµία τους, εποµένως οι ΗΠΑ επιθυµούν να
χτυπήσουν σε αυτό ακριβώς το σηµείο τη Ρωσία αλλά και επειδή οι κυρώσεις αποτελούν το πρώτο βήµα
προειδοποίησης προς ένα κράτος που θεωρείται πως έχει παραβιάσει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και έχει κάνει χρήση
ή απειλή χρήσης βίας. Από την άλλη παρατηρούµε την Ε.Ε. να διατηρεί µια µετριοπαθή στάση προς την
Ρωσία και την Ουκρανία. Από τη µια διότι η συµµετοχή της στο «παιχνίδι» των κυρώσεων δεν την συµφέρει
οικονοµικώς (βλ. Ελλάδα µε γεωργικά προϊόντα) ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονοµικής υφέσεως την
οποία διανύει αλλά και γιατί ενεργειακά εξαρτάται ακόµα και από τη Ρωσία. Εποµένως τα αντίποινα θα
φέρουν αντίποινα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος ΥΠΕΞ της Ρωσίας Λουκασέβιτς. Ωστόσο, απ’ό,τι έχει φανεί
µέχρι στιγµής η Ε.Ε. τάσσεται υπέρ της Αµερικανικής πλευράς και προσπαθεί να βρει µια συµβιβαστική και
πολιτική λύση µε την Ρωσία στο θέµα της Ουκρανίας και ό,τι άλλο περιλαµβάνει το θέµα αυτό.
Κλείνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε το γεγονός ότι η κάθεµια δύναµη επηρεάζει τις υπόλοιπες µε τρόπο
αρνητικό. Η εικόνα της Ρωσίας έχει επηρεαστεί αρνητικά, ΗΠΑ και ΕΕ βλέπουν τον Πούτιν όχι µόνο ως
έναν ισχυρό ηγέτη αλλά και ως ένα κακοµαθηµένο παιδί που θυµάται αναδροµικά ότι κάποτε του πήραν το
«παιχνίδι» και το ζητά πίσω µε τη βία. Επίσης οι οικονοµικές κυρώσεις που επιβάλλουν ΕΕ και ΗΠΑ στη
Ρωσία φαίνεται να επηρεάζουν οικονοµικά όχι µόνο τη Ρωσία (πτώση της αξίας του Ρουβλιού) αλλά και την
Ε.Ε. και κυρίως τις αγροπαραγωγικές χώρες της ΕΕ, όπως την Ελλάδα. Από την άλλη οι ΗΠΑ δεν φαίνεται
να επηρεάζονται άµεσα από την κατάσταση στην Ουκρανία και κατιµάς ο τρόπος και οι λόγοι για τους
οποίους ασχολούνται µε το θέµα «Ουκρανία-Κριµαία», είναι για θέµατα γοήτρου και επίδειξης της ισχύος
τους απέναντι στη Ρωσία, ίσως και γιατί αυτό το θέµα αποτελεί µια ευκαιρία για τον έλεγχο της περιοχής
αυτής που αποτελεί το «κλειδί» προς την Ευρασία.
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