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1.ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
 α. Κυπριακό 
 
   Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 εξεδόθη το πολυαναμενόμενο «Κοινό 
Ανακοινωθέν» κατόπιν συντόνων ενεργειών των ΗΠΑ. Με αυτό καθορίζεται το 
πλαίσιο για τη διεξαγωγή των συνομιλιών προς εξεύρεση λύσεως, η οποία, αν 
συμφωνηθεί, θα τεθεί σε διπλό δημοψήφισμα.  
   Στις 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των 
διαπραγματευτών, του ελληνοκυπρίου κ. Μαυρογιάννη και του τουρκοκυπρίου κ. 
Οζεράϊ, οι οποίοι στις 27 Φεβρουαρίου είχαν και τις πρώτες χιαστί συνομιλίες σε 
Άγκυρα και Αθήνα με τους Γενικούς Γραμματείς των αντιστοίχων ΥΠΕΞ. 
  Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα της Κύπρου κατηγόρησαν τον κ. Αναστασιάδη 
για ενδοτισμό και ξεπούλημα της κυπριακής υποθέσεως. Ακόμη και το ΔΗΚΟ, του 
οποίου πρόεδρος είναι ο κ. Ν. Παπαδόπουλος, γιός του ανειμνήστου Τάσου 
Παπαδόπουλου, απεχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό, στον οποίο μετείχε, 
αποσύροντας τους υπουργούς του. 
  Σύσσωμη η Διεθνής Κοινότητα εξέφρασε την ικανοποίησή της. Ακόμη και η 
Ρωσία χαιρέτησε τις εξελίξεις με τη διευκρίνιση ότι είναι αντίθετη στις έξωθεν 
πιέσεις για την επιβολή χρονοδιαγραμμάτων και συνταγών διευθέτησης. Οι ΗΠΑ 
εξέφρασαν και την πρόθεσή τους για ενεργότερη ανάμειξη και γι΄αυτό,  όπως 
ανεκοινώθη,  θα επισκεφθούν την Κύπρο ο ΥΠΕΞ κ.  Κέρι τον Μάρτιο και ο 
αντιπρόεδρος κ. Μπάϊντεν αργότερα. 
 
  Με βάση το γεγονός ότι το ανακοινωθέν καθορίζει μόνο το πλαίσιο της 
διεξαγωγής των συνομιλιών, κρίνονται ως πρόωρες, αλλά και υπερβολικές, οι 
επικρίσεις κατά του κ. Αναστασιάδη. Πιθανόν σ΄αυτό να συμβάλει και η δυσπιστία 
προς το πρόσωπό του εκ του γεγονότος ότι υπήρξε εκ των υποστηρικτών του 
σχεδίου Ανάν. 
 
  Στις 12  Φεβρουαρίου ο κ.  Αναστασιάδης,  μεταξύ άλλων,  δήλωσε ότι,  αν δεν 
βρεθεί λύση, θα ακολουθήσει η διχοτόμηση και στις 17 Φεβρουαρίου ότι σε 
περίπτωση λύσεως η Τουρκία θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην προμήθεια 
και μεταφορά του κυπριακού και ισραηλινού αερίου, ενώ σε παρόμοια δήλωσε 
προέβη σχεδόν ταυτόχρονα και ο κ. Νταβούτογλου (Τυχαίον !!!). 
 
  Η δήλωση του κ.  Αναστασιάδη για διχοτόμηση,  μπορεί να είναι μόνο μία 
εκτίμηση, μπορεί όμως να υποκρύπτει ότι έχει σκοπό να θέσει τον κυπριακό λαό 
προ του διλήμματος : «Η προτεινομένη λύση ή διχοτόμηση» σε περίπτωση που 
κρίνει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα είναι αρνητικό, (Ίδωμεν!!!). 
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  Στις 13 Φεβρουαρίου επισκέφθηκαν την Τουρκία στελέχη των εταιρειών Noble 
Energy και Delek, που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα αερίου του Ισραήλ και της 
Κύπρου και συναντήθηκαν με εκπροσώπους των τεσσάρων μεγαλυτέρων τουρκικών 
ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να διερευνήσουν την μεταφορά του ισραηλινού 
αερίου στην ΕΕ με αγωγό μέσω Τουρκίας (Και αυτό τυχαίον!!! μετά τις δηλώσεις 
Αναστασιάδη και Νταβούτογλου;). 
 
 Όλα δείχνουν ότι το ενεργειακό θα χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πιέσεως για την 
ταχύτερη επίλυση του προβλήματος, γιατί χωρίς αυτή δεν θα είναι δυνατή η 
ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Τουρκίας. Το πιθανότερο 
σενάριο σε περίπτωση που βρεθεί λύση θα είναι η μεταφορά του φυσικού αερίου 
του Ισραήλ στην Ε.Ε.  μέσω υποθαλασσίου αγωγού που θα περνάει από την ΑΟΖ 
της Κύπρου, αφήνοντας έξω την Ελλάδα.  
  
 Στις 17 Φεβρουαρίου ο κ. Ερόγλου δήλωσε ότι τα θέματα των «εγγυήσεων» και 
της «ιθαγένειας» δεν τίθενται στη συζήτηση ενώ το αντίθετο καθορίζεται με το 
ανακοινωθέν. 
  
 Από τις αντιτιθέμενες από κάθε πλευρά ερμηνείες τεκμαίρεται ότι το 
ανακοινωθέν περιλαμβάνει σκόπιμες ασάφειες προκειμένου να μπορεί η κάθε 
πλευρά να δικαιολογεί, δίνοντας τη δική της ερμηνεία, τη συμφωνία της. 
Επομένως όλα θα παιχτούν στις διαπραγματεύσεις και γι΄αυτό θα πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις, οι οποίες πιθανόν να παρουσιάσουν 
εκπλήξεις. 
 Η Ε/Κ πλευρά οφείλει να παραμείνει σταθερή στις θέσεις της και να μην 
υποκύψει στις τυχόν πιέσεις των ΗΠΑ, που επείγονται να κλείσει το ταχύτερον το 
θέμα και μαζί του μια εστία αστάθειας στην περιοχή,  και να προβεί σε 
απαράδεκτες υποχωρήσεις. Αντιθέτως, εκμεταλλευομένη την σπουδή για λύση των 
ΗΠΑ και της Τουρκίας, να παραμείνει άκαμπτη και να μετακυλήσεις τις πιέσεις 
προς την άλλη πλευρά. Επίσης ο κυπριακός λαός δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από 
αυτούς που υποστηρίζουν ότι «η μη λύση είναι χειρότερη από οποιαδήποτε λύση, 
γιατί θα ακολουθήσει η διχοτόμηση» και να υποκύψει. 
 Βεβαίως η τυχόν λύση θα πρέπει να αντιμετωπίζει θετικά για τον ελληνισμό όλα 
τα ζωτικά θέματα και κυρίως : 

- Την υλοποίηση των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ ως προς την 
σύσταση του κράτους, χωρίς τις υποχωρήσεις του κ. Χριστόφια. 

- Τη δραστική μείωση των εποίκων. 
- Την επιστροφή των προσφύγων και το περιουσιακό. 
- Το εδαφικό με την επιστροφή της Αμμοχώστου και της Μόρφου. 
- Την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και την παροχή εγγυήσεων μόνο 

από τον ΟΗΕ και την ΕΕ και όχι από τρίτες χώρες. 
- Τυχόν ΜΟΕ που θα συμφωνηθούν, όπως π.χ. η επιστροφή της Αμμοχώστου, 

θα πρέπει να γίνουν κατά τρόπο που να μην αναγνωρίζεται έμμεσα το 
ψευδοκράτος και να μη θέτουν τον κυπριακό λαό προ εκβιαστικού 
διλλήματος στο δημοψήφισμα, δηλαδή αν συμφωνηθεί ένα ΜΟΕ να μη 
συνδέεται η υλοποίησή του με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος γιατί 
κάτι τέτοιο θα είναι εκ του πονηρού. 
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   Στις 10 Μαρτίου 2014 συναντήθηκαν οι δύο διαπραγματευτές και 
συνεφώνησαν όπως η νέα συνάντηση Αναστασιάδη και Ερόγλου πραγματοποιηθεί 
στις 31 Μαρτίου. 
  Στις 11 Μαρτίου 2014, παρά την απειλή του κ. Αναστασιάδη ότι θα διακόψει 
τις συνομιλίες σε περίπτωση παρενοχλήσεως των ερευνών, προσέγγισε την περιοχή 
της κυπριακής ΑΟΖ η τουρκική φρεγάτα «Ίμβρος» και δύο υποβρύχια με επίσημη 
αποστολή,  όπως ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΕΘΑ,  τη διασφάλιση των ερευνών που 
πραγματοποιεί το σεισμογραφικό σκάφος «Μπαρμπαρός». Το υπόψη πλοίο 
πραγματοποιεί επί σειρά μηνών παράνομες έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, τις οποίες η 
κυπριακή κυβέρνηση καταγγέλει με επιστολές στον ΓΓ/ΟΗΕ. 
 
 Η ενέργεια αυτή της Τουρκίας αποκαλύπτει ότι δεν προτίθεται να τηρήσει,  ως 
συνήθως,  τα συμφωνηθέντα και ότι θα συνεχίσει τις προκλήσεις και τις απειλές 
προκειμένου να οδηγήσει το διάλογο στις δικές της θέσεις. Ο κ. Αναστασιάδης θα 
πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΗΕ και στις ΗΠΑ και να τους καταστήσει σαφές, ότι 
αν συνεχιστούν οι προκλήσεις θα διακόψει το διάλογο,  αλλά να το 
πραγματοποιήσει αν δεν εισακουστεί. 
 
  Στις 10 Μαρτίου η εταιρεία Noble Energy, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις 
έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου μέχρις ότου απαντήσουν οι κυπριακές αρχές στο 
αίτημά της για μετεγκατάσταση της Βάσεώς της από το λιμάνι της Λεμεσού στο 
λιμάνι της Λάρνακας, για λόγους οικονομίας. 
 
 Η ενέργεια αυτή,  αν δεν κρύπτει κάποια σκοπιμότητα,  κατ΄ελάχιστον,  θα 
καθυστερήσει ανάλογο χρόνο και την έναρξη της επόμενης γεωτρήσεως στο 
οικόπεδο 12. 
  
 β. Ε/Τ Σχέσεις 
 
  Αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης στο εσωτερικό της Τουρκίας στις 17 
Δεκεμβρίου 2013, εξαιτίας των σκανδάλων διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται 
υπουργοί, στελέχη του ΑΚΡ και ο υιός του κ. Ερντογάν, πολλαπλασιάστηκαν οι 
παραβάσεις και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας στο Αιγαίο από τουρκικά 
μαχητικά, αλλά και από αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου τύπου CN-235. Επίσης 
σημειώθηκαν και αρκετές διελεύσεις πολεμικών πλοίων μέσω των ελληνικών 
χωρικών υδάτων, όπως επίσης και πολλές παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων στη 
νησίδα Ζουράφα, ανατολικά της Σαμοθράκης, από αλιευτικά πλοιάρια συνοδευόμενα 
από περιπολικά της τουρκικής ακτοφυλακής. 
 
 Η Τουρκία με τις κινήσεις αυτές αποβλέπει όχι μόνο στον αποπροσανατολισμό 
της κοινής γνώμης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην κατοχύρωση των 
παρανόμων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο. 
 Ο καταιγισμός των τουρκικών προκλήσεων θα συνεχίζεται όσον καιρό θα 
διαρκεί και η εσωτερική κρίση στην Τουρκία, χωρίς να αποκλείεται και κάποιος 
στρατιωτικός ακροβατισμός, υπό μορφήν θερμού επεισοδίου, σε περίπτωση που ο 
κ. Ερντογάν δεν καταφέρει να ελέγξει και εκτονώσει την κρίση με άλλους τρόπους. 
Γι΄αυτό οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να επαγρυπνούν και να έχουν 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα αμέσου αποτροπής οιασδήποτε προκλήσεως, αλλά και 
την ικανότητα αντιμετωπίσεως της όποιας κρίσεως σε περίπτωση μη λειτουργίας 
της αποτροπής. 
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  Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τη συμφωνία για 
την επανεισδοχή παρανόμων μεταναστών μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. 
  Η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση των δύο μερών να δέχονται πίσω τους 
υπηκόους τους,  τους υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς έγγραφα παραμονής και τους 
απάτριδες που εισέρχονται στην ΕΕ από την Τουρκία ή στην Τουρκία από την ΕΕ. 
  Στα πλαίσια της συμφωνίας η Τουρκία θα λάβει τεχνική και οικονομική 
βοήθεια για να ελέγχει τα σύνορά της και θα καταργηθεί η βίζα για τους Τούρκους 
πολίτες, που θα ταξιδεύουν στις χώρες της ζώνης Σέγκεν. 
 
 Η συμφωνία θα είναι επωφελής για την Ελλάδα γιατί οι Τούρκοι θα 
αναγκαστούν να ελέγξουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών προς την Ελλάδα, 
που πραγματοποιείται σήμερα μέσω της χώρας τους με την ανοχή των αρχών, 
αφού θα έχουν την υποχρέωση της επανεισδοχής. Πρόβλημα όμως θα προκύψει με 
την Κύπρο,  γιατί ο κ.  Ερντογάν έχει γνωρίσει με έγγραφό του προς την Κομισιόν,  
αμέσως μετά την υπογραφή της στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ότι αυτή δεν θα ισχύσει 
για την Κύπρο. 
 Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να διαμηνύσουν στην Τουρκία ότι θα παγώσουν 
όλα τα εναπομένοντα κεφάλαια των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, 
αν δεν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της,  συμπεριλαμβανομένης και της νέας 
συμφωνία. 
 
 γ. Σκοπιανό 
 
  Στις 23 Ιανουαρίου 2014 ο κ. Σαμαράς απέρριψε την πρόταση των 
διοργανωτών της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, για να συμμετάσχει στις 2 
Φεβουαρίου μαζί με τον κ. Γκρουέφσκι σε συζήτηση για το θέμα της ονομασίας, με 
τον συντονισμό του Επιτρόπου για τη Διεύρυνση της ΕΕ κ.  Φούλε.  Αντιθέτως ο κ.  
Γκρουέφσκι απεδέχθη την πρόταση. 
  Στις 27 Ιανουαρίου κατά την εκδήλωση της «Ένωσης Σλαβικής Διασποράς» 
στο Διατλαντικό φόρουμ του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην 
Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής κ. Μακ Κέϊν, υποψήφιος 
πρόεδρος το 2008, χαρακτήρισε την ελληνική θέση για το όνομα των Σκοπίων 
ακατανόητη. Επίσης ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Κρις Μέρφι, πρόεδρος της 
υποεπιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι η διαφορά του 
ονόματος δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ,  
προσθέτοντας ότι προτίθεται να προτείνει την υιοθέτηση ψηφίσματος για την ένταξή 
τους στο ΝΑΤΟ το δυνατόν ταχύτερον.  
  Στις 27  Ιανουαρίου ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.  Χόϊτ 
αρμόδιος για τα θέματα Ευρώπης και Ευρασίας δήλωσε, κατά την επίσκεψή του στα 
Σκόπια, ότι η ΠΓΔΜ θα λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, μόνον αν λυθεί το 
θέμα του ονόματος. 
  Στις 27 Ιανουαρίου ο ΥΕΘΑ των Σκοπίων κ. Ταλάτ Τζαφερί επισκέφθηκε τον 
Έλληνα ομόλογό του στο Πεντάγωνο και συζήτησαν για τη στρατιωτική συνεργασία 
των δύο χωρών, η οποία έχει εγκαινιαστεί από το 1999. Κατά την υποδοχή δεν 
ανακρούσθηκαν οι Εθνικοί Ύμνοι των δύο χωρών,  όπως προβλέπεται από το 
τελετουργικό, γιατί σ΄αυτόν των Σκοπίων ακούγεται ο όρος «Μακεδονία» έξι φορές. 
 
 Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει, εκμεταλλευόμενη την προεδρία της ΕΕ, να 
αντιστρέψει την ψευδή εικόνα που έχουν περάσει στη διεθνή κοινή γνώμη τα 
Σκόπια,  ότι δήθεν η Ελλάδα παρεμποδίζει την ευρωατλαντική πορεία μιας μικρής 
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χώρας,  προβάλλοντας με κάθε τρόπο ότι το κύριο εμπόδιο δεν είναι το όνομα αλλά 
η έλλειψή της στις ευρωπαϊκές αξίες και η μη εκπλήρωση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης. 
 Μόνον έτσι μπορεί να μεταστραφεί και η γνώμη των Σκοπιανών και να 
αναγκαστεί ο κ. Γκρουέφσκι να εγκαταλείψει την εθνικιστική του πολιτική. 
 
  Στις 10 Μαρτίου η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό των 
Σκοπίων, δήλωσε ότι η χώρα της δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως 
«Μακεδονία». 
  Στις 3 Φεβρουαρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η από 29 Ιανουαρίου 2014 
έκθεση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ προς τη Γερουσία, η οποία αναφέρεται 
μεταξύ άλλων και στα Δυτικά Βαλκάνια, χαρακτηρίζοντας την ΠΓΔΜ, την οποία 
αναφέρει με το συνταγματικό της όνομα,  και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως τις πιο 
επικίνδυνες χώρες για αποσταθεροποίηση στην περιοχή. 
  Ειδικότερα για τα Σκόπια αναφέρει,  ότι η κυβέρνησή τους εξακολουθεί να 
προωθεί τον «μακεδονικό εθνικισμό» σε βάρος της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης 
και προειδοποιεί, ότι όσο παραμένει παγωμένη η διαδικασία ένταξης της χώρας στην 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ,  λόγω της διενέξεως για το όνομα με την Ελλάδα και τα 
προβλήματα στις σχέσεις της με τη Βουλγαρία, τόσο μεγαλύτερος θα γίνεται ο 
κίνδυνος για την πρόκληση έντασης από την αλβανική μειονότητα. 
 
 Παρά τη σαφή προειδοποίηση προς τον κ. Γκρουέφσκι, ότι παίζει με τη φωτιά, 
αυτός δεν πρόκειται να υποχωρήσει,  γιατί έχει στηρίξει την πολιτική του ανέλιξη 
στο «μακεδονικό εθνικισμό» και αν τον εγκαταλείψει θα καταρρεύσει και αυτός 
μαζί του. Αν όντως θέλουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ λύση, θα πρέπει να δείξουν προς τους 
Σκοπιανούς,  ότι υπεύθυνος για το αδιέξοδο είναι ο κ.  Γκρουέφσκι και ο 
«μακεδονικός του εθνικισμός». Μόνον έτσι θα αναγκαστεί να υποχωρήσει και αν 
δεν το πράξει θα αποπεμφθεί από το λαό των Σκοπίων. 
 
  Ο κ. Βενιζέλος επισκέφθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2014, στα πλαίσια της 
περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια υπό την ιδιότητα του προεδρεύοντος του 
Συμβουλίου των ΥΠΕΞ της ΕΕ, τα Σκόπια στα οποία μετέβη και αναχώρησε οδικώς 
μέσω Πρίστινας, προκειμένου να αποφύγει το αεροδρόμιο των Σκοπίων που έχει 
μετονομαστεί σε «Μέγας Αλέξανδρος». 
  Κατά την άφιξή του αποδοκιμάστηκε από ομάδα εθνικιστών του 
«Παμμακεδονικού Κογκρέσου», ενώ στην πόλη είχαν εφαρμοστεί δρακόντεια μέτρα 
ασφαλείας. 
  Συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Ιβανώφ, τον πρωθυπουργό κ. Γκρουέφσκι και 
τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως και τους κατέστησε σαφές, ότι 
πρέπει να συμμορφωθούν με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ του 
Δεκεμβρίου 2013, η οποία ανέβαλε την παραχώρηση στη χώρα τους ημερομηνίας για 
την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαιτίας όχι μόνο των προβλημάτων 
καλής γειτονίας με Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και γιατί δεν πληροί τα κριτήρια του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ο κ.  Γκρουέφσκι ζήτησε τη 
συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του ΔΔ της Χάγης,  το οποίο έκρινε ότι 
έχει παραβιάσει την ενδιάμεση συμφωνία και ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει 
εδαφικές διεκδικήσεις και ότι δεν εκφράζει οποιουδήποτε αλυτρωτισμό. 
  Μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ κ. Ποπόφσκι έδωσε συνέντευξη τύπου στα 
γραφεία της ΕΕ στα Σκόπια μόνος του και όχι μαζί του, γιατί στην αίθουσα 
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συνεντεύξεων του ΥΠΕΞ υπήρχε επιγραφή με την ονομασία «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας».   
 
 Σε επίπεδο ουσίας η επίσκεψη, όπως ανεμένετο, δεν απέφερε κάτι το θετικό. 
Σημασιολογικά όμως υπήρξε επιτυχής, γιατί κατέδειξε στην ηγεσία των Σκοπίων 
ότι η Ελλάδα κρατάει το κλειδί για την ένταξη της χώρας τους στους Διεθνείς 
Οργανισμούς και προβλημάτισε το λαό, που είδε τον αλαζόνα πρωθυπουργό του, 
κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, να συμπεριφέρεται σαν το καλό παιδί απέναντι 
στον κ. Βενιζέλο έστω και υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της ΕΕ. 
 Αρνητική ήταν για τα Σκόπια και η επιλογή του κ.  Ποπόφσκι να δοθεί κοινή 
συνέντευξη σε χώρο που ανεφέρετο η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και 
όχι η διεθνής ονομασία ΠΓΔΜ,  αλλά και τα ειρωνικά σχόλια σε βάρος του κ.  
Βενιζέλου, λόγω της αρνήσεώς του να δοθεί κοινή συνέντευξη στον εν λόγω χώρο. 
Αυτό δείχνει ότι ο κ. Γκρουέφσκι έχει μεταλαμπαδεύσει την αλαζονεία του και τον 
ακραίο εθνικισμό του και στους νεώτερους συνεργάτες του, γεγονός που θα 
δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις. 
 Όσον αφορά στις εξελίξεις δεν αναμένεται καμία κίνηση, λόγω των προεδρικών 
εκλογών στις 13 Απριλίου 2014 και της πιθανής διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών 
εκλογών ταυτόχρονα. 
 
 δ. Καταστροφή Χημικών Όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο 
 
  Οι κάτοικοι της ν. Γαύδου αποφάσισαν στις 5 Μαρτίου να απέχουν από τις 
ευρωεκλογές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη καταστροφή των χημικών 
όπλων της Συρίας στα διεθνή ύδατα δυτικά της Κρήτης,  που άρχισε στις 11  
Φεβρουαρίου. 
  Τις ανησυχίες τους έχουν εκφράσει η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
και έχουν ζητήσει την επιβίβαση επί του πλοίου,  στο οποίο πραγματοποιείται η 
καταστροφή με την μέθοδο της υδρόλυσης, επιστημονικής επιτροπής η οποία να 
ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει 
ανταπόκριση. 
  Στις 14 Φεβρουαρίου ο ΥΠΕΞ κ. Βενιζέλος, μετά την ενημέρωση για το θέμα 
του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλει 
συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες με τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό 
Απαγορεύσεως Χημικών Όπλων, προκειμένου να διασφαλισθεί εμπράκτως ότι δεν θα 
υπάρξει κανένας κίνδυνος. 
 
 Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η διαρροή των χημικών αποβλήτων, κατόπιν ατυχήματος και εξ αυτής 
η μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής. Γι΄αυτό θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να 
πιέσει προς τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό Απαγορεύσεως Χημικών Όπλων να 
αποδεχθούν την επιβίβαση επί του πλοίου της επιστημονικής επιτροπής που 
προτείνουν η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης,  η οποία να έχει τη 
δυνατότητα, όχι μόνο παρακολουθήσεως της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας, 
αλλά και της παρεμβάσεως για την άμεση διακοπή της διαδικασίας σε περίπτωσηη 
διαρροής από οιανδήποτε αιτία.   
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 ε. Σχέσεις με Ρωσία 
 
  Στις 28 Ιανουαρίου συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
κ.  Σαμαράς και ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ.  Πούτιν,  με στόχο την εξομάλυνση των 
σχέσεων των δύο χωρών που είχαν ψυχρανθεί μετά το ναυάγιο της αγοράς της ΔΕΠΑ 
από την GAZPROOM   και τις δηλώσεις του κ.  Πούτιν για δυσμενές επενδυτικό 
περιβάλλον στη χώρα μας. 
 Ο κ. Σαμαράς του έθεσε το θέμα της μειώσεως της τιμής του φυσικού αερίου από 
την GAZPROOM, η οποία και πραγματοποιήθηκε άμεσα, και τον ενημέρωσε ότι δεν 
είναι δυνατή η ενιαία προκήρυξη διαγωνισμού για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης όπως επιθυμεί η Ρωσία, ενώ από πλευράς του ο κ. Πούτιν του εξέθεσε 
την πρακτική αδυναμία για την συμμετοχή της GAZPROOM στη διαδικασία 
ιδιωτικοποιήσεως της ΔΕΠΑ εξαιτίας της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. 
 
 Η συνάντηση μπορεί να κατέδειξε τη σημαντική απόσταση που χωρίζει τις 
καλές προθέσεις των δύο χωρών από τις πράξεις, αλλά έσπασε τον πάγο στις 
σχέσεις τους και έθεσε τις βάσεις για την ανατροπή του κλίματος, η οποία δεν είναι 
εύκολη αφού σε αυτές εμπλέκονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ. Παρά ταύτα η ελληνική 
κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί με συνέπεια και συνέχεια για να επιτευχθεί, γιατί 
η χώρα μας έχει ανάγκη από τη στήριξη και τη φιλία της Ρωσίας,  την οποία 
μπρούμε να προσεγγίσουμε πιο εύκολα οικονομικά. 
 
   στ. Σχέσεις με ΗΠΑ 
 
  Στις 13 Ιανουαρίου επισκέφθηκε τις ΗΠΑ ο κ. Βενιζέλος, κατόπιν 
προσκλήσεως του ομολόγου του κ. Κέρι με αφορμή την έναρξη της ελληνικής 
προεδρίας της ΕΕ. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ συνάντησε εκτός από τον κ. Κέρι, τον Υπουργό 
Οικονομικών κ.  Λιου,  ο οποίος έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεχίσεως των 
διαρθρωτικών αλλαγών και με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Γερουσίας κ. Ρόμπερτ Μενέντεζ. 
  Στις 3 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε την Αθήνα η βοηθός Υπουργού Εξωτερικών 
των ΗΠΑ κ. Νούλαντ, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά και τον 
ΥΠΕΞ κ. Βενιζέλο. Συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις, οι ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις και τα εθνικά μας θέματα. Η κ. Νούλαντ έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας με αφορμή την απόδραση Ξηρού, εκφράζοντας την ανησυχία των 
ΗΠΑ για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κατάδικοι για τρομοκρατία και κυρίως 
τη χορήγηση αδειών. 
 
 ζ. Σχέσεις με Κίνα 
 
  Ο Πρόεδρος κ.  Παπούλιας συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του κ.  Σι 
Τζιπίνγκ στο Σότσι της Ρωσίας στο περιθώριο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, 
ο οποίος του παρουσίασε προτάσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. 
 
 η. Σχέσεις με Γερμανία 
 
  Ο Γερμανός Πρόεδρος κ. Γκάουκ κατά τη διήμερη (6-7 Μαρτίου) επίσκεψη 
στην Ελλάδα μετέβη στο χωριό Λιγκάδες Ιωαννίνων και απέτησε φόρον τιμής στα 
θύματα των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Στις συναντήσεις που είχε με τον 
Πρόεδρο κ.  Παπούλια και τον ΥΠΕΞ κ.  Βενιζέλο του τέθηκε το θέμα των 
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αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, αλλά αυτός δήλωσε αναρμόδιος 
παραπέμποντας στην γερμανική κυβέρνηση, η οποία είναι αρνητική. 
 
2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 
 α. Αλβανία 
 
   Στις 21 Φεβρουαρίου ο κ. Βενιζέλος επισκέφθηκε τα Τίρανα, στο πλαίσιο της 
περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια ως ΥΠΕΞ της προεδρεύουσας χώρας και είχε 
συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό κ. Ράμα και τον ΥΠΕΞ κ. Μπουσάτι, τους οποίους 
ενημέρωσε ότι στόχος της ελληνικής προεδρίας είναι να δοθεί στη χώρα τους το 
καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας μέχρι το τέλος του εξαμήνου.  Επίσης 
ότι τον Απρίλιο θα οργανώσει στη Θεσσαλονίκη συνάντηση των ΥΠΕΞ των 28  
χωρών-μελών της ΕΕ και των ομολόγων τους των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με 
στόχο την αναζωπύρωση της λεγομένης «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης» που στοχεύει 
στην ενσωμάτωση αυτών των χωρών στην ΕΕ. Επίσης συζητήθηκε το θέμα των 
ελληνικών τοπωνυμίων στα διαβατήρια, για τα οποία οι αλβανικές αρχές 
χρησιμοποιούν εξωνύμια (ονόματα που δίνουν τρίτες χώρες αντί των επισήμων που 
χρησιμοποιεί η χώρα). 
  Στις 6 Μαρτίου επισκέφθηκε τα Τίρανα ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση κ. Φούλε 
και είχε σειρά επαφών στο πλαίσιο του δευτέρου γύρου διαλόγου υψηλού επιπέδου 
μεταξύ της Αλβανίας και της ΕΕ. 
 
 β. Σερβία – Κροατία 
 
  Στις 16 Μαρτίου διεξήχθησαν πρόωρες βουλευτικές εκλογές τις οποίες κέρδισε 
το «Προοδευτικό Κόμμα» του κ. Βούτσις με 158 έδρες στις 250, έναντι 44 του 
Δημοκρατικού Κόμματος του απερχομένου πρωθυπουργού κ. Ντάτσις και 18 του 
Νέου Δημοκρατικού Κόμματος του προέδρου κ. Τάντις. 
  Στις 3 Μαρτίου άρχισαν να συνεκδικάζονται στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης οι αγωγές που έχουν καταθέσει η Σερβία και η Κροατία κατηγορώντας η μία 
την άλλη για γενοκτονία την περίοδο 1991-1995. 
  Στις 24 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε την Αθήνα ο ΥΕΘΑ της Σερβίας κ. Ρόντις 
και είχε συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογο του με στόχο την ενίσχυση της 
διπλωματικής και στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών. 
  Στις 13 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε ότι κατά τον 22ο γύρο των 
διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στις Βρυξέλλες επετεύχθη προσέγγιση στο θέμα της 
οργανώσεως του δικαστικού συστήματος στο Κόσοβο και ότι η ΕΕ αναμένει την 
επικύρωση της συμφωνίας από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών στην επόμενη 
συνάντησή τους. 
 
 γ. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 
 
  Στις 9 Φεβρουαρίου 2014 ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις στη χώρα οι οποίες 
συνεχίζονται ακόμη με αίτημα την παραίτηση της κυβερνήσεως και την ανάληψη της 
εξουσίας από τεχνοκράτες για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η διαφθορά (η 
ανεργία ανέρχεται στο 43% του ενεργού πληθυσμού και ο μέσος μισθός δεν 
υπερβαίνει τα 450 δολάρια). 
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  Ο προεδρεύων της τριμερούς προεδρίας κ. Κόμσιτς προειδοποίησε Σερβία και 
Κροατία, να μη παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας, με αφορμή τις 
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.   
 
 δ. Βουλγαρία 
  
  Στις 24 Ιανουαρίου Βουλγαρία και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για την 
κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τα δίκτυά τους. Θα έχει 
μήκος 114 χλμ και δυναμικότητα 3-5 δις κυβικών μέτρων ετησίως.  
  Στις 20 Ιανουαρίου άρχισε η κατασκευή φράχτη, στα Βουλγαρο-Τουρκικά 
σύνορα για την ανάσχεση του κύματος των λαθρομεταναστών από την Τουρκία, το 
οποίο έχει κατευθυνθεί προς τη Βουλγαρία μετά την κατασκευή του παρομοίου 
φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
 
3. ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 α. Στις 17 Δεκεμβρίου ξέσπασε σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο φέρονται ως 
εμπλεκόμενοι οι γιοί τριών υπουργών και επιχειρηματίες φιλικά προσκείμενοι στον κ. 
Ερντογάν, ο οποίος το χαρακτήρισε «βιώσιμη επιχείρηση» ξένων κέντρων, ενώ τα 
φιλικά του ΜΜΕ,  επέρριψαν την ευθύνη στις ΗΠΑ,  το Ισραήλ και τον άλλοτε 
σύμμαχο του ιμάμη Φετουλάν Γκιουλέν, αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ, ο οποίος διαθέτει 
ισχυρά ερείσματα στην Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη και τον είχε βοηθήσει να 
αποδυναμώσει τους Στρατηγούς. 
  Για την αντιμετώπιση της καταστάσεως ο κ. Ερντογάν, προέβη σε εκκαθαρίσεις 
αστυνομικών, αφαίρεσε το φάκελλο της έρευνας από τον Εισαγγελέα Μουαμάρ, που 
είχε χειριστεί και την υπόθεση «Εργκένεκον», κατήργησε τα Ειδικά Δικαστήρια που 
είχαν καταδικάσει τους Στρατηγούς για τις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα» για να καταστεί δυνατή η αναθεώρηση των αποφάσεών τους και 
πέρασε από τη Βουλή νόμους για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και τον περιορισμό του 
διαδικτύου. 
  Στις 24 προς 25 και στις 27 Φεβρουαρίου αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο 
υποκλαπείσες συνομιλίες στις οποίες ακούγεται να δίνει οδηγίες στο γιό του για την 
απόκρυψη μεγάλων ποσών που είχε στο σπίτι και για τον χειρισμό μιας υποθέσεως 
χρηματισμού.  Ο κ.  Ερντογάν χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως προϊόν μοντάζ,  ενώ η 
αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτησή του. 
  Κατόπιν της αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου, που υποστήριξε το 
αίτημά του για αποφυλάκιση, ο Στρατηγός Μπασμπούγ αφέθηκε ελεύθερος στις 8 
Μαρτίου 2014. 
 
 Ο κ. Ερντογάν αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση της ενδεκαετούς 
πρωθυπουργίας του, η οποία απειλεί να ανακόψει τις προεδρικές φιλοδοξίες του. Η 
αντιπαράθεση θα συνεχιστεί αδυσώπητη μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 
Αυγούστου και ίσως συνεχιστεί και πέραν από αυτές αν τελικά συμμετάσχει ο κ.  
Ερντογάν και καταφέρει να εκλεγεί.  Οι επόμενες ημέρες μέχρι και τις τοπικές 
εκλογές της 30 Μαρτίου θα είναι πολύ κρίσιμες. Το αποτέλεσμά τους, αλλά και το 
ποσοστό του κόμματός του, αν κερδίσει, σε σχέση με το 49% που είχε πετύχει στις 
βουλευτικές εκλογές του 2011 θα αποτελέσει το πρόκριμα για το μέλλον του. Αν 
χάσει, ειδικά με μεγάλη διαφορά, θα ανασταλούν οι φιλοδοξίες του. Αν όμως 
κερδίσει με ικανοποιητικά ποσοστά,  ο δρόμος για την προεδρία θα ανοίξει 
διάπλατα. 
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 β. Κουρδικό 
 
  Για αδράνεια στη λήψη μέτρων για την επίλυση του ζητήματος που μπορεί να 
οδηγήσει στην κατάρρευση της διαδικασίας ειρήνευσης κατηγόρησε την τουρκική 
κυβέρνηση ο επικεφαλής του κόμματος «Ειρήνη και Δημοκρατία» κ. Ντερμίρτας, σε 
ομιλία του ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματός του στις 12 
Φεβρουαρίου 2014. 
 
 γ. Σχέσεις με ΕΕ 
 
  Η ψήφιση των νόμων για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και τον περιορισμό του 
διαδικτύου προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της ΕΕ και του κ. Ερντογάν. Η 
δυσφορία της ΕΕ εξεφράσθη αρχικά από τον Επίτροπο για τη Διεύρυνση κ.  Φούλε 
και στη συνέχεια από τους κ.κ.  Μπαρόζο και Ρομπάϊ κατά την επίσκεψη του κ.  
Ερντογάν στις Βρυξέλλες στις 21 Ιανουαρίου 2014. Επίσης ο Γερμανός ΥΠΕΞ κ. 
Στάϊνμάγερ δήλωσε ότι θα έπρεπε να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις. 
  Στις 4 Φεβρουαρίου συναντήθηκαν στο Βερολίνο ο κ. Ερντογάν και η κ. 
Μέρκελ, η οποία τάχθηκε με την επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας , τονίζοντας ότι τηρεί το σκεπτικισμό της ως προς την τελική 
ένταξή της. 
  Στις 4 Μαρτίου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου 
εξέφρασε με ψήφισμά της τη βαθειά ανησυχία της για τους νόμους που περιορίζουν 
τις ελευθερίες στο διαδίκτυο και τον Τύπο, όπως και αυτόν που θέτει υπό κηδεμονία 
τη Δικαιοσύνη. 
 
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
   
 α. Ιταλία 
 
  Στις 24 Φεβρουαρίου ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση υπό τον κ. Ρέντζι, μετά την 
έγκριση από το Δημοκρατικό Κόμμα της προτάσεώς του να αναλάβει και την 
πρωθυπουργία, ύστερα από την εκλογή του ως Γενικού Γραμματέως στις 8 
Δεκεμβρίου. 
 
 β. Γαλλία 
 
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 7 Μαρτίου ότι αποφάσισε να θέσει τη 
Γαλλία υπό ενισχυμένη επιτήρηση, επικρίνοντας την έλλειψη ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας της και το υψηλό επίπεδο του χρέους της, που προσεγγίζει το 92% του 
ΑΕΠ. 
  Ο κ. Ολάντ πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις στις 25 Ιανουαρίου στο 
Βατικανό και στις 10-12 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια ενισχύσεως του 
κύρους του το οποίο έχει πληγεί από τις αποκαλύψεις για την ιδιωτική του ζωή. 
  Η κ. Λεπέν, της οποίας το ακροδεξιό κόμμα αναμένεται να καταγράψει 
σημαντικά ποσοστά στις ευρωεκλογές του Μαίου και να ενισχύσει το 
ευρωσκεπτικιστικό μπλοκ, δήλωσε στις 9 Ιανουαρίου ότι θα προωθήσει με κάθε 
τρόπο την κατάρρευση της ΕΕ. 
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 γ. Γερμανία 
 
  Το Συνταγματικό Δικαστήριο μείωσε στο 1% το ποσοστό για την είσοδο στην 
Ευρωβουλή από 3%, που ήταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 
  Ανησυχία στους πολιτικούς κύκλους και κυρίως στην κ. Μέρκελ προκαλούν οι 
τελευταίες δημοσκοπήσεις που καθιστούν σχεδόν βεβαία την είσοδο στην 
Ευρωβουλή του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία 
(AFD), γεγονός που θα δυσχεράνει τις προσπάθειές της για την υπέρβαση της κρίσης. 
  Ο πρόεδρος κ. Γκάουκ, ανοίγοντας στις 31 Ιανουαρίου τη Διεθνή Διάσκεψη 
Ασφαλείας στο Μόναχο, ζήτησε πιο ενεργό ρόλο της Γερμανίας στις θερμές περιοχές 
του πλανήτη. 
 
 Η Γερμανία φαίνεται αποφασισμένη να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό 
φιλειρηνισμό της και να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στις διεθνείς αποστολές με 
την ΕΕ.  Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε από τη σταδιακή απεμπλοκή των ΗΠΑ 
από την Ευρώπη και τη μεταφορά του κέντρου βάρους της στρατηγικής τους στην 
Ασία για την αντιμετώπισης της Κίνας. 
 
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμάτευσε στις 10 Ιανουαρίου ότι οι ευρωπαίοι 
μετανάστες έχουν τα ίδια δικαιώματα στο γερμανικό σύστημα ασφάλισης με τους 
Γερμανούς πολίτες. Αυτό προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό, ενώ 
πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα ενισχυθούν οι δεξιοί λαϊκιστές και οι 
ευρωσκεπτικιστές στις ευρωεκλογές του Μαίου. 
  Στα δημόσια σχολεία άρχισαν προσφάτως μαθήματα περί του Ισλάμ, με στόχο 
την καλύτερη ενσωμάτωση της μεγάλης μουσουλμανικής μειονότητας και την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της από ακραίες ισλαμικές σχολές σκέψης. 
 
 δ. Βρετανία 
 
  Ο κ. Κάμερον πρότεινε στην Ε.Ε. για τον περιορισμό της μετανάστευσης 
αντατολικοευρωπαίων προς την χώρα του, τον καθορισμό ποσοστώσεων ανά χώρα 
και περιορισμούς για τις χώρες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερο 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
  Η κ.  Μέρκελ κατά την επίσκεψή της στο Λονδίνο στις 27  Φεβρουαρίου 
κατέστησε σαφές ότι δεν είναι έτοιμη να δεχθεί εκ βάθρων μεταρρυθμίσεις για την 
ΕΕ που ζητά η Βρετανία. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο κ. Ολάντ κατά τη συνάντηση 
που είχε με τον κ. Κάμερον στο Λονδίνο στις 31 Ιανουαρίου. 
 
 ε. Ελβετία 
 
  Στο δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 9  Φεβρουαρίου,  το 50,3%  των 
ψηφισάντων συμφώνησε με την πρόταση του ξενοφοβικού κόμματος SVP, σύμφωνα 
με την οποία η Ελβετία οφείλει να ζητήσει αναθεώρηση της ελεύθερης 
μετεγκατάστασης υπηκόων της ΕΕ, με στόχο τον περιορισμό της εισόδου μεγάλου 
αριθμού μεταναστών στο έδαφός της. 
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της και προειδοποίησε ότι θα 
εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης στο σύνολο των σχέσεων των δύο 
πλευρών. 
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5. ΗΠΑ 
 
 Ο κ. Ομπάμα κατάφερε να αποτρέψει την ψήφιση από τη Γερουσία και τη Βουλή 
ψηφίσματος για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, διασώζοντας έτσι τη 
συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την 
προσπάθεια για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων είχε αναλάβει το ισραηλινό 
λόμπυ, με αιχμή του δόρατος την οργάνωση AIPAC, ισραηλινών συμφερόντων. 
 Ο κ. Ομπάμα κατά την περιοδεία του στο τέλος Ιανουαρίου σε τέσσερεις μεγάλες 
πόλεις ανέφερε ότι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, διατηρώντας ταυτοχρόνως και τους άρρηκτους 
δεσμούς με την Ευρώπη. 
 Ο ΥΕΘΑ κ. Χέϊγκελ, σε ομιλία του στο Πεντάγωνο στις 24 Φεβρουαρίου, 
πρότεινε τη συρρίκνωση του αμερικανικού στρατού στα χαμηλότερα επίπεδα 
μεταπολεμικά, κλείνοντας στρατιωτικές Βάσεις και μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις 
αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με τους New York Times ο στρατός θα περιοριστεί από 
τις 522.000 στρατιώτες που είναι σήμερα στις 440-450.000. 
 
 Η μετατόπιση του στρατηγικού ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στην περιοχή της 
Ασίας-Ειρηνικού και η μείωση των Ενόπλων Δυνάμεών της θα επιφορτίσει την ΕΕ 
με την ανάληψη μεγαλυτέρου βάρους στις διεθνείς αποστολές για την 
αντιμετώπιση κρίσεων και απειλών. 
 
6. ΡΩΣΙΑ 
 
 Με απόλυτη ασφάλεια διεξήχθησαν από 7-23 Φεβρουαρίου 2014 οι χειμερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι, παρά την ανησυχία που είχαν προκαλέσει τα δύο 
θανατηφόρα τρομοκρατικά χτυπήματα στις 29 και 30 Δεκεμβρίου στο Βόλβογκραντ 
(πρώην Στάλιγκραντ)  με 34  νεκρούς.  Ο κ.  Ομπάμα,  η κ.  Μέρκελ,  ο κ.  Ολάντ,  ο κ.  
Κάμερον και πολλοί άλλοι ηγέτες δεν παρέστησαν στην τελετή ενάρξεως, λόγω της 
κρίσεως στην Ουκρανία.  Έδωσαν όμως το παρόν 65  αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρόεδρος κ. Παπούλιας. 
 Ο κ.  Πούτιν για να αποφύγει τις επικρίσεις έδωσε,  λίγο πριν την έναρξη των 
αγώνων,  χάρη στον παλιό του αντίπαλο κ.  Χοντροκόφσκι,  ο οποίος μετέβη στη 
Γερμανία,  στα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος Πούσι Ράϊτ,  καθώς και τους 
ακτιβιστές-μέλη του πληρώματος πλοίου της Greenpeace που εξέτιαν ποινές 
φυλακίσεως. 
 Ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας προκάλεσε η απέλαση από τη Μόσχα του 
Αμερικανού δημοσιογράφου κ. Ντέϊβιντ Σάτερ, σκληρού επικριτή του κ. Πούτιν. 
 Στις 30 Ιανουαρίου η Ρωσία πραγματοποίησε τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου 
πυραύλου Κρουζ.  Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εξέφρασαν την ανησυχία τους, γιατί αυτό 
ενδέχεται να παραβιάζει τη Συνθήκη Απαγόρευσης Δοκιμών του 1987 μεταξύ ΗΠΑ 
και πρώην ΕΣΣΔ. 
 
7. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 
 Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 24 Νοεμβρίου 2013 λόγω της μη υπογραφής 
από τον πρόεδρο κ.  Γιανουκόβιτς της συμφωνίας συνδέσεως της Ουκρανίας με την 
ΕΕ και εξελίχθηκαν σε αιματηρές συγκρούσεις από τις 19 Φεβρουαρίου μεταξύ 
διαδηλωτών στους οποίους συμμετείχαν και οι Ναζιστές του «Δεξιού Μετώπου» και 
της Αστυνομίας υποστηριζομένης από παραστρατιωτική οργάνωση προσκείμενη 
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στον πρόεδρο, κατέληξαν με την αποπομπή του από την εξουσία στις 25 
Φεβρουαρίου και τη διαφυγή του στη Ρωσία,  η οποία του παρεχώρησε πολιτικό 
άσυλο. Την εξουσία κατέλαβε η αντιπολίτευση με προσωρινό πρόεδρο τον κ. 
Τουρσίνοφ και πρωθυπουργό τον κ. Γιατσένιουκ, προερχομένους από το κόμμα 
«Μητέρα Πατρίδα» της κ. Τιμοσένκο, η οποία αφέθηκε ελεύθερη, με απόφαση της 
Βουλής, από τη φυλακή στην οποία εξέτιε ποινή φυλακίσεως. 
 Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των ρωσόφωνων της Ανατολικής 
Ουκρανίας και της Κριμαίας, οι οποίοι άρχισαν να ζητούν απόσχιση και ενσωμάτωση 
στη Ρωσία.  Η κυβέρνηση της Κριμαίας,  η οποία είχε κατακλυσθεί από χιλιάδες 
Ρώσους στρατιωτικούς χωρίς διακριτικά, προκήρυξε δημοψήφισμα με ερώτημα την 
απόσχιση και ενσωμάτωση με τη Ρωσία, το οποίο διεξήχθη στις 16 Μαρτίου και 
ενεκρίθη με ποσοστό σχεδόν 97% των προσελθόντων που ανήλθαν στο 83% των 
εγγεγραμμένων. 
 Οι Δυτικές Δυνάμεις χαρακτήρισαν το δημοψήφισμα παράνομο και 
προειδοποίησαν την Ρωσία με επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που προχωρήσει 
στην προσάρτηση της Κριμαίας. Ο κ. Πούτιν, αγνοώντας τις απειλές, υπέγραψε στις 
17 Μαρτίου Διάταγμα με το οποίο η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της 
Κριμαίας και στις 18 Μαρτίου υπέγραψε, εν μέσω πανηγυρικής τελετής ενώπιον των 
δύο Κοινοβουλευτικών Σωμάτων,  μαζί με τους εκπροσώπους της Κριμαίας τη 
Συνθήκη ενσωμάτωσής της στη Ρωσία, η οποία ενεκρίθη ομόφωνα και από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο στις 19 Μαρτίου. 
 Οι ΗΠΑ αμέσως ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων, στέρηση βίζας και 
δέσμευση περιουσιών, σε 11 αξιωματούχους (7 της Ρωσίας και 4 της Κριμαίας) και η 
ΕΕ σε 21. Με τις κυρώσεις συντάχθηκε η Αυστραλία και πολλές άλλες χώρες. Πέραν 
των κυρώσεων λήφθηκαν και άλλα μέτρα μεταξύ των οποίων και τα εξής : 

- Ο κ.  Ομπάμα συγκάλεσε τη Σύνοδο των πλέον ανεπτυγμένων βιομηχανικά 
χωρών όχι ως G8 αλλά ως G7 χωρίς τη Ρωσία, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
κ.  Κάμερον δήλωσε ότι η αποπομπή της Ρωσίας θα λάβει μόνιμο χαρακτήρα 
αν συνεχίσει την ίδια πολιτική για την Ουκρανία. 

- Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Ρομπάϊ ακύρωσε την επίσκεψή 
του στη Μόσχα, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 19 Μαρτίου. 

- Η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία απαγόρευσαν τις εξαγωγές στρατιωτικού 
υλικού στη Ρωσία. 

- Η Ουκρανία έκλεισε τα υποκαταστήματα των Τραπεζών της στην Κριμαία και 
διέκοψε την καταβολή μισθών και συντάξεων. 

- Οι ΗΠΑ συνέστησαν στην ΕΕ να αρχίσει την απεξάρτησή της από την Ρωσία, 
αλλά πολλές χώρες δεν συμφωνούν. 

 
  Αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης ενσωματώσεως, Ρώσοι πολιτοφύλακες 
και ακτιβιστές άρχισαν να καταλαμβάνουν τις στρατιωτικές Βάσεις, χωρίς αντίσταση 
των Ουκρανών στρατιωτών, που αγνόησαν την εντολή του ΥΕΘΑ της Ουκρανίας για 
αντίσταση με χρησιμοποίηση των όπλων τους. 
 Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, προκειμένου να καθησυχάσει τους ρωσόφωνους 
της Αν.  Ουκρανίας,  δήλωσε ότι η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν είναι στις 
προτεραιότητές του, ότι η συμφωνία με την ΕΕ θα προβλέπει μόνο πολιτική και όχι 
οικονομική συνεργασία και ότι θα εκχωρηθούν εξουσίες στις περιφέρειες. 
  
 Την ευθύνη για την επιτυχία του κ.  Πούτιν φέρουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ,  γιατί 
έθεσαν τον κ.  Γιανουκόβιτς προ του εκβιαστικού διλήμματος «Με εμάς ή με τη 
Ρωσία;», χωρίς να έχουν σχεδιάσει την αντιμετώπιση, σε περίπτωση που επέλεγε 
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τη Δύση όπως έγινε με την αντιπολίτευση που κατέλαβε την εξουσία, μιας πιθανής 
αντιδράσεως είτε των ρωσόφωνων που αποτελούν την πλειοψηφία στην Κριμαία 
και στις ανατολικές επαρχίες, είτε της Ρωσίας η οποία προ του κινδύνου να 
απωλέσει τα ζωτικά της συμφέροντα στην Κριμαία δεν θα έμενε αδρανής. 
 Φέρθηκαν ως άφρονες και ως αλαζόνες και το πλήρωσαν!!! 
 Η Δύση, όπως φαίνεται, έχει αποδεχθεί την προσάρτηση της Κριμαίας ως 
τετελεσμένο γεγονός και γι΄αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον της, με την 
κλιμάκωση των κυρώσεων στο να αναγκάσει την Ρωσία σε αναδίπλωση και 
εγκατάλειψη της ιδέας για προσάρτηση άλλων εδαφών της Ουκρανίας ή και άλλων 
χωρών. 
 Η πιθανότητα, ο κ. Πούτιν να προχωρήσει και στην προσάρτηση και άλλων 
περιοχών της Ουκρανίας ή οι ΗΠΑ και η ΕΕ να εντάξουν στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ 
την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί το κάθε 
μέρος φοβάται ότι, αν το πράξει, θα προκαλέσει το άλλο να κάνει το ίδιο, οπότε θα 
βρεθούν προ μιας καταστάσεως που απεύχονται και οι δύο. Κατόπιν αυτού και 
επειδή και τα δύο μέρη έχουν αποκλείσει τον πόλεμο, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο 
συμβιβασμός για μια ενιαία Ουκρανία, όχι ομόσπονδη όπως ζητά η Ρωσία, με 
παραχώρηση περισσότερων εξουσιών στις περιφέρειες και με εκλεγμένους 
διοικητές και όχι διοριζομένους από την κυβέρνηση, όπως σήμερα.  
 Οι κυρώσεις θα πλήξουν σοβαρά την οικονομία της Ρωσίας, η οποία θα υποστεί 
και διεθνή απομόνωση. Ακόμη και χώρες που είναι  παραδοσιακοί της σύμμαχοι, 
όπως π.χ.  η Κίνα δεν θα συνταχθούν μαζί της,  γιατί αντιμετωπίζουν και οι ίδιες 
αποσχιστικά προβλήματα. Άλλωστε αυτό φάνηκε και με τη στάση της στο 
ΣΑ/ΟΗΕ, όπου, αντί να καταψηφίσει το ψήφισμα που καταδίκαζε τη Ρωσία, 
προτίμησε την αποχή. 
 Φυσικά τόσο οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, όσο και τα όποια αντίποινά της, 
θα πλήξουν και τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη εμπορική και 
οικονομική συνεργασία μαζί της. Ειδικά για την Ελλάδα θα πληγεί και ο τουρισμός 
της,  εξ αιτίας της επιβολής από την ΕΕ περιορισμών στη χορήγηση βίζας σε 
Ρώσους πολίτες. 
 Ανεξάρτητα από την ένταση που θα προκληθεί στις σχέσεις τους, οι ΗΠΑ και η 
Ρωσία δεν θα προχωρήσουν σε ψυχροπολεμικές ενέργειες. Αντίθετα θα 
διατηρήσουν ανοικτούς του διαύλους επικοινωνίας για να αντιμετωπίσουν τα 
παγκόσμια προβλήματα, τα οποία απαιτούν τη συνεργασία τους. 
 Καλώς η κακώς είναι καταδικασμένες, την ανάγκη φιλοτιμία κάνοντας, να 
συνεργάζονται!!! 
 
8. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Παλαιστινιακό 
 
  Στις 28 Δεκεμβρίου 2013 και στις 4 Ιανουαρίου 2014 ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 
επισκέφθηκε τη ΜΑ και είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. 
Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής κ. Αμπάς. Μετά τις 
συναντήσεις δήλωσε ότι οι ΗΠΑ καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να 
παρουσιάσουν ένα δίκαιο ειρηνευτικό σχέδιο. 
  Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημερώσεως ο κ. Νετανιάχου απέρριψε, 
θυμωμένος, την πρόταση του Κέρι για την ανάληψη της ασφάλειας της Κοιλάδος του 
Ιορδάνη από διεθνή δύναμη, αλλά και ο κ. Αμπάς απέρριψε την εναλλακτική 
πρότασή του για παραμονή σ΄αυτήν των ισραηλινών δυνάμεων για 10-15 έτη. 
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  Παρόλο που στις 9 Μαρτίου ο κ. Νετανιάχου, απαντώντας στις εκκλήσεις του 
κ.  Ομπάμα,  δήλωσε ότι κάνει ότι μπορεί για την επίλυση του Παλαιστινιακού,  την 
επομένη ζήτησε από τον κ.  Αμπάς να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και να 
εγκαταλείψει τις φαντασιώσεις για επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στο 
Ισραήλ. Αυτό εξόργισε τους Παλαιστινίους, με τον κ. Αμπάς να δηλώνει ότι η θέση 
αυτή του κ. Νετανιάχου ισοδυναμεί με επίσημη ανακοίνωση του μονομερούς τέλους 
των διαπραγματεύσεων. 
 
 Οι ΗΠΑ επείγονται να κλείσουν τη συμφωνία μέσα σε 9 μήνες, από το τέλος 
Ιουλίου 2013, που επανελήφθησαν οι συνομιλίες, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι 
εφικτό, λόγω της αδιαλλαξίας του κ. Νετανιάχου. 
 
 Στις 6 Ιανουαρίου 2013 ο πρόεδρος κ. Αμπάς επισκέφθηκε τη Μόσχα και είχε 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία 
συνεχίζει να στηρίζει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος που έχει αναγνωρίσει από 
το 1988. 
 Στις 25 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε το Ισραήλ η κ. Μέρκελ η οποία, στις 
συνομιλίες που είχε με τον κ. Νετανιάχου, δεν αποδέχθηκε τη θέση του για την 
επιβολή πλήρους απαγορεύσεως εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν και του 
εξέφρασε την ανησυχία της για το συνεχιζόμενο εποικισμό στη Δυτική Όχθη.  
 
 β. Ιράν 
 
  Στις 20 Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία του περασμένου 
Νοεμβρίου για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος με το Ιράν να σταματά, 
όπως επιβεβαίωσαν οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, τον 
εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 20% στις εγκαταστάσεις Νατάνζ και Φόρντο και 
τις ΗΠΑ και ΕΕ να αίρουν άμεσα μερικές από τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει. 
 
 Για πρώτη φορά το Ιράν εφαρμόζει μέτρα που αποδεδειγμένα σταματούν την 
πρόοδο του πυρηνικού του προγράμματος, γεγονος που δείχνει την πρόθεση του 
προέδρου Ρουχανί να βελτιώσει τις σχέσεις της χώρας του με τη Διεθνή 
Κοινότητα και να την βγάλει από την απομόνωση. 
 
  Στις 30 Ιανουαρίου επισκέφθηκε την Τεχεράνη ο κ. Ερντογάν σε μια 
προσπάθεια αποκαταστάσεως των σχέσεων των δύο χωρών που έχουν ψυχρανθεί την 
τελευταία τριετία λόγω των διαφορών στο Συριακό όπου το Ιράν υποστηρίζει τον 
πρόεδρο Άσαντ και η Τουρκία την ένοπλη αντιπολίτευση. 
 
 Με την κίνησή του αυτή ο κ.  Ερντογάν αποβλέπει στην ανάπτυξη της 
συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, ύστερα από την μερική άρση των κυρώσεων, 
αλλά και στην από κοινού αντιμετώπιση της ολοένα και περισσότερο 
αυξανόμενης επιρροής της Αλ Κάϊντα στους Σύρους αντικαθεστωτικούς. 
 
 γ. Συρία 
 
  Η Συρία δεν κατάφερε να υλοποιήσει τη συμφωνία του Σεπτεμβρίου με τις 
ΗΠΑ και τη Ρωσία για την απομάκρυνση των χημικών της όπλων μέχρι τις 5 
Φεβρουαρίου και γι΄αυτό στο τέλος Ιανουαρίου υπέβαλε νέο σχέδιο 100 ημερών, με 
το οποίο προέβλεπε το πέρας στο τέλος Μαίου ή αρχές Ιουνίου. Αυτό όμως δεν έγινε 
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αποδεκτό από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και ως εκ 
τούτου συνεφωνήθη νέο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η απομάκρυνσή τους 
από το συριακό έδαφος θα έχει περατωθεί μέχρι τέλος Απριλίου 2014.  
  Μέχρι τώρα έχει απομακρυνθεί από τη Συρία μόνο το 10%  των χημικών της  
και έχει αρχίσει από 11 Φεβρουαρίου 2014 η καταστροφή τους με τη μέθοδο της 
υδρόλυσης επί αμερικανικού πλοίου εν πλω στα διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο δυτικά 
της Κρήτης. 
  Στις 14  Φεβρουαρίου ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για το συριακό κ.  
Μπραχίμι ανακοίνωσε το τέλος των απευθείας διαπραγματεύσεων για ειρηνική λύση 
που είχαν αρχίσει στις 24 Ιανουαρίου στη Γενεύη και έγιναν σε δύο γύρους, χωρίς να 
προγραμματιστεί τρίτος. 
 
 Όσο η αντιπολίτευση θέτει ως όρο για την όποια συμφωνία την απομάκρυνση 
του προέδρου Άσαντ, ο οποίος απορρίπτεται από τη συριακή κυβέρνηση, δεν 
πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. 
 
  Παρά τις συνομιλίες για ειρηνική λύση ο εμφύλιος συνεχίστηκε όλη την 
περίοδο με εκατόμβες νεκρών και τραυματιών, ενώ την κατακερματισμένη 
αντιπολίτευση αποδυναμώνει και ο αλληλοσπαραγμός μεταξύ των αντιπάλων ομάδων 
στο εσωτερικό της. 
 
 Όσο η Διεθνής Κοινότητα θα αποφεύγει τη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία 
και όσο η αντιπολίτευση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις κυβερνητικές δυνάμεις, όλο 
και περισσότερο θα εδραιώνεται η κυριαρχία του Άσαντ και θα αυξάνεται η 
αδιαλλαξία του. 
 
 δ. Ιράκ 
 
  Συνεχίζονται με αυξανόμενους ρυθμούς οι βομβιστικές επιθέσεις και οι 
εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ σουνιτών και σιιτών, οι οποίες απειλούν με 
αποσταθεροποίηση τη χώρα. 
  Στις 6 Ιανουαρίου το Ιράν προσφέρθηκε να συνδράμει τις ΗΠΑ στην αποστολή 
στρατιωτικής βοήθειας προς τη Βαγδάτη, η οποία είχε εμπλακεί σε οδομαχίες με 
σουνίτες μαχητές στην επαρχία Ανμπάρ. 
 
 Τις ΗΠΑ και το Ιράν,  παρά τις μεγάλες διαφορές,  οδηγεί σε συνεργασία η 
προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση των σουνιτών μαχητών που, σηκώνοντας 
τη σημαία της Αλ Κάϊντα, δρουν στη Συρία, το Λίβανο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και 
την Υεμένη. 
 
 ε. Λίβανος 
 
  Συνεχίζεται η δίκη, που άρχισε στο Δ.Δ της Χάγης στις 16 Ιανουαρίου, ερήμην 
των κατηγορουμένων που είναι στελέχη της Χεζμπολάχ, για τη δολοφονία του τέως 
πρωθυπουργού Χαρίρι και άλλων 21 ατόμων στις 14 Φεβρουαρίου 2005. 
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9. ΑΦΡΙΚΗ 
 
 α. Αίγυπτος 
 
  Στις 18 Δεκεμβρίου 2013 οι Εισαγγελικές Αρχές απήγγειλαν νέες βαρύτατες 
κατηγορίες εναντίον του τέως προέδρου κ. Μόρσι, προσάπτοντάς του ότι 
συνωμοτούσε εναντίον των συμφερόντων της Αιγύπτου σε συνεργασία με τη Χαμάς 
και την Χεζμπολάχ, καθοδηγούμενος από το Ιράν. Η κατηγορία αυτή μπορεί να 
επισύρει μέχρι και τη θανατική ποινή. 
  Στις 26 Δεκεμβρίου 2013 η Μουσουλμανική Αδελφότητα χαρακτηρίστηκε 
τρομοκρατική οργάνωση και την επόμενη ημέρα η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις 
δεκάδων υποστηρικτών της. 
  Στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη το δημοψήφισμα για το νέο 
Σύνταγμα, το οποίο ενεκρίθη με ποσοστό μεγαλύτερο του 95% των ψηφισάντων. Το 
εγκριθέν Σύνταγμα αφαιρεί τις ισλαμικές διατάξεις που είχε εισαγάγει η κυβέρνηση 
του κ. Μόρσι και ενισχύει το ρόλο του στρατού, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. 
  Στις 4  Μαρτίου ο κ.  Μόρσι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις 
προεδρικές εκλογές. 
 
 Είναι βέβαιον ότι ο κ.  Μόρσι θα κερδίσει τις εκλογές με μεγάλη πλειοψηφία,  
αλλά το μέλλον της Αιγύπτου προδιαγράφεται δυσοίωνο, λόγω των οικονομικών 
και πολιτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 
 
 β. Λιβύη 
 
  Στις 18 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη 
χώρα μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στα νότια, στις οποίες συμμετείχαν και 
υποστηρικτές του Καντάφι. 
  Το Κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης στις 10 Μαρτίου την ανάληψη στρατιωτικής 
επιχειρήσεως για την ανακατάληψη των λιμανιών τα οποία είχαν καταλάβει ένοπλοι 
αντάρτες προκειμένου να πωλήσουν πετρέλαιο στο εξωτερικό παρακάμπτοντας την 
κυβέρνηση. 
  Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη Διεθνής Διάσκεψη με στόχο την 
αντιμετώπιση της αναρχίας στη Λιβύη. Μετείχαν εκπρόσωποι 35 χωρών, μεταξύ των 
οποίων οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ.  Κέρι,  της Ρωσία κ.  Λαβρόφ και της Ελλάδος κ.  
Βενιζέλος. 
 
 Η κυβέρνηση της Λιβύης αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αναρχία και τη βία που 
πλήττει την χώρα και γι΄αυτό απαιτείται διεθνής βοήθεια και όχι ευχές. Αν δεν γίνει 
αυτό άμεσα,  η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί στον εμφύλιο και στο χάος και την 
ευθύνη θα φέρουν αυτοί που αποφάσισαν την επέμβαση για την ανατροπή του 
Καντάφι, χωρίς να διασφαλίσουν το μέλλον της. 
 
 γ. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
 
  Για την αντιμετώπιση του εμφυλίου πολέμου που σπαράσσει τη χώρα,  η ΕΕ 
αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων με τη συμμετοχή όλων των χωρών 
μελών της. Για τη διεύθυνση των επιχειρήσεων ενεργοποιήθηκε το Στρατηγείο της 
Λάρισας με Διοικητή Γάλλο Στρατηγό, Έλληνα Επιτελάρχη και αρκετούς Έλληνες 
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Επιτελείς. Όπως ανακοίνωσε ο Έλληνας ΥΕΘΑ δεν πρόκειται να αποσταλεί ελληνικό 
προσωπικό στην εμπόλεμη περιοχή. 
 
10.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Αφγανιστάν 
 
  Ο πρόεδρος κ.  Ομπάμα προειδοποίησε τον κ.  Καρζάϊ,  σε τηλεφωνική τους 
συνομιλία στις 8 Μαρτίου, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα αποσυρθεί το σύνολο των 
αμερικανικών δυνάμεων, αν δεν υπογράψει τη συμφωνία για την παραμονή 
περιορισμένου αριθμού συμβούλων. Ο κ. Καρζάϊ αρνείται την υπογραφή της, γιατί οι 
ΗΠΑ απαιτούν να ισχύσει η αρχή της ετεροδικίας για το προσωπικό τους που θα 
παραμείνει. 
  Οι Ταλιμπάν, παρά τα ανοίγματα που έχει επιχειρήσει ο κ. Καρζάϊ, κάλεσαν 
τους μαχητές τους με επίσημη ανακοίνωση να αναλάβουν δράση για τη ματαίωση 
των προεδρικών εκλογών της 5 Απριλίου 2014. 
 
 β. Πακιστάν 
 
  Από 6-8 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των 
προκαταρκτικών ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στην κυβέρνηση και του 
εγχώριους Ταλιμπάν. Το εάν θα υπάρξει και νέος γύρος θα εξαρτηθεί από την 
απάντηση της ηγεσίας των Ταλιμπάν, στους όρους που έθεσε η κυβέρνηση. 
 
 Η ειρηνευτική διαδικασία δεν πρόκειται να καταλήξει σε επιτυχία λόγω των 
αντιμετρικά αντιθέτων θέσεων, αλλά και της αδυναμίας συντονισμού των 
Ταλιμπάν που είναι διασπασμένοι σε πολλές ομάδες διασκορπισμένες σε όλη τη 
χώρα. 
 
  γ. Β. Κορέα 
 
  Κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ Ν. και Β. Κορέας της 14 Φεβρουαρίου 2014 
συναντήθηκαν στις 21-22 και 23-24 Φεβρουαρίου 2014 Βορειοκορεατικές και 
Νοτιοκορεατικές οικογένειες που έχουν χωριστεί από την εποχή του πολέμου τη 
δεκαετία 1950. 
  Η Υπάτη Αρμοστία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε στις 18 
Φεβρουαρίου 2014 την Παγκόσμια Κοινότητα να παραπέμψει στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο τη Β. Κορέα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεδομένου όμως ότι 
η Ρωσία και η Κίνα αντιτίθεται στην παραπομπή της Β. Κορέας στο Διεθνές 
Δικαστήριο, δεν αναμένεται να υιοθετήσει την πρόταση το ΣΑ/ΟΗΕ. 
  Σε μια παρωδία εκλογών, που παίχτηκε στις 9 Μαρτίου, ο ηγέτης της χώρας κ. 
Κιμ απέσπασε το 100% των ψήφων στην εκλογική περιφέρεια του όρους Πεκντού, το 
θρυλικό βουνό που συνδέεται με την κορεατική ιστορία και με τη δυναστεία των Κιμ, 
στην οποία ήταν μοναδικός υποψήφιος για το Κοινοβούλιο. Χαρακτηριστικό ήταν, 
όπως ανακοινώθηκε, ότι προσήλθε και το 100% των εγγεγραμμένων. 
 
 δ. Κίνα 
 
  Στις 5  Μαρτίου 2014  η Κίνα ανακοίνωσε την αύξηση των αμυντικών της 
δαπανών κατά 12,2%, οι οποίες θα φθάσουν τα 132 δις δολάρια το 2014. 
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 Η Κίνα τα τελευταία χρόνια αυξάνει με μεγαλύτερους ρυθμούς τις στρατιωτικές 
της δαπάνες απ΄ότι τα προηγούμενα χρόνια,  με στόχο την αμφισβήτηση της 
κυριαρχίας των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. 
 
  Στις 11  Φεβρουαρίου συναντήθηκαν,  για πρώτη φορά ύστερα από 65  χρόνια,  
αντιπροσωπείες της Κίνας και της Ταϊβάν, σε μια προσπάθεια προσεγγίσεως και 
επιλύσεως των διαφορών τους, η οποία όμως θα χρειαστεί πολύ χρόνο και φαντασία, 
όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ταϊβάν, για να επιτευχθεί. 
 
 ε. Ιαπωνία 
 
  Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός κ. Άμπε πέτυχε την ψήφιση νέου αμυντικού 
δόγματος, που προβλέπει την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αμφιβίων 
μέσων. 
  Αν και περιέγραψε το νέο αμυντικό δόγμα ως «ενεργητικό φιλειρηνισμό», 
αυτός σκοπεύει στο αντιστάθμισμα της κινεζικής αμυντικής ανάπτυξης και την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης με την Κίνα για τις βραχονησίδες 
στη θάλασσα της Α. Κίνας. 
 
11.ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
 
 α. Βενεζουέλα 
 
  Στις 4 Φεβρουαρίου άρχισαν κινητοποιήσεις από δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, 
στην πλειοψηφία τους φοιτητές, οι οποίοι κατηγορούν τον πρόεδρο Μαδούρο ότι έχει 
εξαπολύσει την αστυνομία, το στρατό και την πολιτοφυλακή εναντίον όσων 
κατηγορούν την κυβέρνηση για τα προβλήματα της χώρας. Η ένταση κλιμακώνεται 
με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 20 και να απειλείται η χώρα με εμφύλιο. 
 
 β. Βραζιλία 
 
  Συνεχίζονται οι συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές,  οι οποίοι 
διαμαρτύρονται για την αύξηση των εισιτηρίων και τα υπέρογκα έξοδα που γίνονται, 
όπως υποστηρίζουν, για την οργάνωση του Μουντιάλ τον προσεχή Ιούνιο.  
   
 
 
 

 


