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Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ 

Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς 
 
 
1.ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
 α. Κυπριακό 
 
   Στις 10 Απριλίου 2014, η Άγκυρα, επικαλουμένη τη συμφωνία οριοθετήσεως 
της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και «ψευδοκράτους» που υπέγραψαν ο κ. 
Ερντογάν και ο κ. Ερόγλου το 2011 και επικυρώθηκε από την Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση, υπέβαλε ρηματική διακοίνωση προς τον ΓΓ/ΟΗΕ με την οποία 
κατέθεσε τις συντεταγμένες για την οριοθέτησή της, ζητώντας την επίσημη 
δημοσίευσή της στην περιοδική έκδοση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θαλάσσης και 
την ανάρτησή της στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ. 
  Στις 23 Απριλίου ο ΥΠΕΞ του «ψευδοκράτους» κ. Ναμί προώθησε στην 
ψευδοβουλή νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι Τ/Κ θα μπορούν να προσφεύγουν 
στη λεγομένη Επιτροπή Περιουσιών, που μέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα να 
προσφεύγουν μόνο Ε/Κ, και να ζητούν την ανταλλαγή περιουσιών που έχουν στις 
ελεύθερες περιοχές με τις αντίστοιχες Ε/Κ προσφύγων στα κατεχόμενα. 
  Στις 6 Μαίου 2014 άρχισε η δεύτερη και ουσιαστική φάση των 
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, με αντικείμενα προς συζήτηση το περιουσιακό 
και τις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας. Ωστόσο υπήρξε και διαφορά 
απόψεων ως προς το χρόνο συζητήσεως του εδαφικού μεταξύ του κ. Ερόγλου, που 
δήλωσε ότι θα συζητηθεί τελευταίο και του ΥΠΕΞ της Κύπρου κ. Κασουλίδη, που 
σχολίασε ότι σύμφωνα με την κοινή διακήρυξη αλληλοσυνδέονται όλες οι βασικές 
πτυχές. Στην πρώτη φάση οι Τ/Κ τήρησαν ανελαστική στάση στο εδαφικό, 
αποδεχόμενοι περιορισμένες επιστροφές εδαφών και επέμειναν στο ότι αφετηρία των 
συζητήσεων θα πρέπει να είναι οι συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί στις συνομιλίες 
Χριστόφια-Ταλάτ. 
  Στις 11 Μαίου ο Τ/Κ διαπραγματευτής κ. Οζεράϊ, σε συνέντευξή στην 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής : 

- Στο πλαίσιο της συνολικής λύσης αναφερόμαστε σε τουρκοκυπριακό 
κράτος. Η επιστροφή εδαφών, δεν μπορεί να είναι μεγάλη, ώστε να μην 
ανατραπεί η πληθυσμιακή αναλογία σε βάρος των Τ/Κ. 

- Το θέμα της Αμμοχώστου δεν εντάσσεται στα ΜΟΕ και ως εκ τούτου θα 
ενταχθεί στη συνολική λύση και το εδαφικό. 

 
  Στις 3 Ιουνίου συναντήθηκαν ο πρόεδρος κ. Αναστασιάδης με τον Τ/Κ ηγέτη κ. 
Ερόγλου και συμφώνησαν να ολοκληρώσουν την τρέχουσα Β΄φάση των συνομιλιών 
το δυνατόν ταχύτερον. Ο κ. Ερόγλου ζήτησε επιτακτικά την έναρξη της Γ΄φάσης, 
δηλαδή της διαδικασίας «πάρε-δώσε», αλλά ο κ. Αναστασιάδης το απέρριψε, 
υποστηρίζοντας ότι για να ξεκινήσει νέα φάση θα πρέπει να έχουν συζητηθεί όλες οι 
πτυχές και να έχουν υπάρξει συγκλίσεις. Επίσης ο κ. Ταλάτ επανέφερε το αίτημα της 
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εκ περιτροπής προεδρίας και επέμενε στις συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί ανάμεσα 
σε Χριστόφια και Ταλάτ. 
  Στις 8 Ιουνίου ο κ. Ερόγλου, μετά τη συνάντηση που είχε με τον κ. Ερντογάν 
στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι αποκλείεται η επιστροφή της Αμμοχώστου και 
ότι οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε αδιέξοδο. Ταυτόχρονα και ο λεγόμενος ως 
ΥΠΕΞ του «ψευδοκράτους» κ.  Ναμί δήλωσε ότι η προοπτική των συνομιλιών είναι 
απαισιόδοξη, εξαιρώντας και το θέμα της Αμμοχώστου από τις συνομιλίες. 
 
  Οι παραπάνω ενέργειες και δηλώσεις, που είναι αντίθετες προς το κοινό 
ανακοινωθέν, υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις και τις οδηγούν σε ναυάγιο, 
εκτός και αν χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να 
κερδίσει η τουρκική πλευρά κάτι παραπάνω στα άλλα θέματα, οπότε κάποια 
στιγμή θα υποχωρήσει. 
 
  Στις 12 Μαίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΑΔ) επέβαλε στην Τουρκία 
πρόστιμο 90 εκατομ. Ευρώ για την εισβολή το 1974 και την συνεχιζόμενη κατοχή της 
Β.Κύπρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το ΕΔΑΔ, όπως αναφέρεται στην απόφαση, 
αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο θέμα 
του περιουσιακού και καλεί την Τουρκία να τερματίσει τις διαδικασίες που έχει 
θεσμοθετήσει στα κατεχόμενα. 
  Το τουρκικό ΥΠΕΞ με επίσημη ανακοίνωσή του ισχυρίζεται ότι η απόφαση του 
ΕΔΑΔ δεν είναι δεσμευτική και δεν έχει καμία αξία για την Άγκυρα, προσθέτοντας 
ότι αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. 
 
  Με την απόφαση αυτή ακυρώνεται ουσιαστικά η λεγόμενη επιτροπή 
αποζημιώσεων που έχει συγκροτήσει το «ψευδοκράτος» για την ανταλλαγή 
περιουσιών των Ε/Κ στα κατεχόμενα με αυτές των Τ/Κ στις ελεύθερες περιοχές. 
 
  Από 21-23 Μαίου επισκέφθηκε την Κύπρο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κ. 
Μπάϊντεν, ο οποίος, κατά την άφιξή του στο α/δ της Λάρνακας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ 
αναγνωρίζουν μόνο μία νόμιμη κυβέρνηση στην Κύπρο και ότι ήλθε για να βοηθήσει 
και όχι για να προτείνει λύση.  Συναντήθηκε με τον κ.  Αναστασιάδη,  τον 
Αρχιεπίσκοπο,  τον κ.  Ερόγλου και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και 
από τις δύο κοινότητες. Στην αντιφώνησή του κατά το επίσημο γεύμα, ο κ. Μπάϊντεν 
ανέφερε ότι η Κύπρος «ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι 
έτοιμη να καταστεί παίκτης κλειδί στην μεταμόρφωση της περιοχής σε ένα 
παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο για το φυσικό αέριο». Η συνάντηση με τον κ. Ερόγλου 
πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα σε κτίριο που είχαν απομακρυνθεί τα σύμβολα 
του ψευδοκράτους. Σε ότι αφορά το Κυπριακό δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος ακόμη 
και η πρόταση του κ. Μπάϊντεν για σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την 
επιστροφή της Αμμοχώστου ναυάγησε λόγω των ενστάσεων των τουρκοκυπρίων.  
  Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Λακκοτρύπης που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις με 
την αμερικανική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν αυτονόητη την άσκηση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και ότι 
βλέπουν την Κύπρο όχι μόνον ως εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας,  αλλά και ως 
εναλλακτικό διάδρομο ενεργειακής τροφοδοσίας. 
 
 Η ψυχρότητα με την Ρωσία, λόγω Ουκρανίας, έχει αυξήσει κατακόρυφα το 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ και της ΕΕ για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη 
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εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Μεσογείου, ως 
εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη.  
  
  Στις 11  Ιουνίου αποχώρησε τελικά το ερευνητικό πλοίο BARBAROS,  που 
εκτελούσε επί εννεάμηνο έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου, παρά τις συνεχείς 
παραστάσεις και καταγγελίες της Κύπρου στους Διεθνείς Οργανισμούς. 
  Η Τουρκία στον κατάλογο των χωρών που θα μπορούν να εκδίδουν 
ηλεκτρονικά τις βίζες για τους υπηκόους τους δεν περιέλαβε το «ψευδοκράτος» 
πααρόλο που οι Τ/Κ δύνανται να επισκέπτονται την Τουρκία χωρίς βίζα. 
   
 Με την κίνηση αυτή η Τουρκία αρνείται την αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και προβάλλει ως κρατική οντότητα το «ψευδοκράτος». 
  
 β. Θράκη 
 
  Στις ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου το μειονοτικό τουρκικό, σύμφωνα με το 
καταστατικό του, κόμμα «Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας» (DEP-ΚΙΕΦ) ανεδείχθη 
πρώτο στους Νομούς Ροδόπης (41,68%) και Ξάνθης (25,39%), ενώ στο σύνολο της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ήλθε τρίτο με ποσοστό 12,23%. 
  Για το αποτέλεσμα αυτό ευθύνονται : 

- Το κράτος το οποίο με τις άστοχες διαχρονικές του επιλογές ενσωμάτωσε 
τους Πομάκους και τους Ρομά με τους τουρκογενείς, ενώ σήμερα έχει  
αποσυρθεί, λόγω οικονομικής κρίσεως, από την περιοχή και έχει αφήσει 
ελεύθερο το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής να ασκεί ανθελληνική 
προπαγάνδα με όργανα τους Τούρκους πράκτορες και τους 
ψευτομουφτήδες. 

- Όλα τα κόμματα τα οποία για ψηφοθηρικούς λόγους δίνουν γη και ύδωρ στο 
Προξενείο, το οποίο με αυτό τον τρόπο έχει αποκτήσει πολλά προνόμια, δια 
των οποίων ποδηγετεί το σύνολο της μουσουλμανικής μειονότητας και όχι 
μόνο τους τουρκογενείς. 

- Οι τοπικοί και κοινωνικοί φορείς, γιατί δεν κινητοποιήθηκαν, όσο έπρεπε, 
προκειμένου να ενημερωθεί ο χριστιανικός πληθυσμός για τον κίνδυνο που 
θα προέκυπτε από την τυχόν αποχή του, η οποία ξεπέρασε το 45% ενώ αυτή 
των μουσουλμάνων ήταν πολύ μικρή. 

 
 Το μόρφωμα αυτό δημιουργήθηκε από την Τουρκίαι για να αποτελέσει την 
αιχμή του δόρατος της ανθελληνικής προπαγάνδας, που αποβλέπει στην 
αποσταθεροποίηση της Θράκης, αλλά και ως ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα 
χέρια του Προξενείου, προκειμένου να επιτυγχάνει παραχωρήσεις από τα ελληνικά 
κόμματα με αντάλλαγμα τις ψήφους. 
 Το εθνικό καθήκον απαιτεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου: 

- Τη χάραξη εθνικής πολιτικής με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, η 
οποία και να εφαρμόζεται απ΄όλους.  Η οικονομική κρίση δεν πρέπει να 
επηρεάζει τη λειτουργία του κράτους στη Θράκη. 

- Την κατάργηση του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής ή τουλάχιστον την 
αποδυνάμωσή του δια της διακοπής του ομφαλίου λώρου απ΄όλους τους 
κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, τα κόμματα και τις τοπικές 
κομματικές οργανώσεις, οι οποίες ενίοτε λειτουργούν αυτόνομα. 
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- Τη συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια όλων των τοπικών και κοινωνικών 
φορέων, του Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και του συνόλου του 
χριστιανικού πληθυσμού, ο οποίος να ενημερωθεί καταλλήλως.  

 
 γ. Ε/Τ Σχέσεις 
 
  Στις 30 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα συνέδριο με θέμα «Τα 
δικαιώματα των άλλων : Τούρκοι της Ελλάδος από τη Ρόδο έως τη Δυτική Θράκη», 
το οποίο συνδιοργάνωσαν η «Ένωση Τούρκων της Δυτικής Θράκης»  και ο 
«Σύλλογος Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Τούρκων Ρόδου-Κω και Δωδεκανήσου», ο 
οποίος είναι σύλλογος «σφραγίδα», εδρεύει στη Σμύρνη και καθοδηγείται από τη 
ΜΙΤ με σκοπό να δημιουργήσει μειονοτικό θέμα στα Δωδεκάνησα. 
  Συνεχίζονται οι παραβιάσεις και παραβάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο 
από τουρκικά μαχητικά και κυρίως α/φ αεροναυτικής συνεργασίας CN 235. 
Συνεχίζονται επίσης οι διελεύσεις τουρκικών πολεμικών πλοίων από τα χωρικά μας 
ύδατα.  
  Τους πέντε πρώτους μήνες του 2014 σημειώθηκαν 1017 παραβιάσεις έναντι 
636 το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Μάλιστα τον Απρίλιο σημειώθηκαν και δύο 
εμπλοκές ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά στην περιοχή Λήμνου-
Σαμοθράκης, για πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια. Ρεκόρ προκλήσεων 
σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή της ασκήσεως Beyaz Firtina από 20/5 έως 1/6, με τη 
συμμετοχή 50 πολεμικών πλοίων, 14 μαχητικών αεροσκαφών και 13 Ε/Π. 
  
 Η εσωτερική κοινωνική αναταραχή και η αμφισβήτηση του κ. Ερντογάν που 
προηγήθηκε των τελευταίων εκλογών, αλλά και η αντιπαλότητα με τον μέντορά 
του κ. Γκιουλέν, τον υποχρέωσαν σε υποχώρηση έναντι των στρατιωτικών και των 
θερμοκέφαλων κεμαλικών με αποτέλεσμα να επανέλθει και πάλι η ένταση στις 
σχέσεις με την Ελλάδα ύστερα από μία μακρά περίοδο χωρίς προκλητικές 
ενέργειες.  Η νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε επιβάλλει την ανάγκη αυξήσεως 
της ετοιμότητας και μαχητικότητας των ΕΔ, παρά την οικονομική κρίση, για να 
αποτρέψει την τουρκική προκλητικότητα, αλλά και να αποκρούσει τυχόν 
στρατιωτική ενέργεια, η οποία κρίνεται ως πολύ πιθανή στην περίπτωση που ο κ. 
Ερντογάν δεν καταφέρει να ελέγξει το κεμαλικό κατεστημένο. 
 
 δ. Σκοπιανό 
 
  Στις 6  Μαίου ο μεσολαβητής κ.  Νίμιτς μετά τις συνομιλίες με τους 
διαπραγματευτές της Ελλάδος κ. Βασιλάκη και των Σκοπίων κ. Γιολέφσκι στη Ν. 
Υόρκη δήλωσε ότι εξετάστηκαν όλα τα θέματα, χωρίς να παρουσιάσει και «νέες 
ιδέες». Επίσης ότι θα επισκεφθεί την Αθήνα και Σκόπια τον Ιούλιο. 
   Στις 26 Μαρτίου ο Αμερικανός Καθηγητής κ. Daniel Serwer, ο οποίος 
διετέλεσε το 1990-1993 επιτετραμμένος στην Πρεσβεία της Ρώμης και το 1994-1996 
ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη  Βοσνία και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα 
διπλωματικών αποστολών στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, σε ομιλία στο 
Πανεπιστήμιο της Πρίστινα ανέφερε τα εξής : 

- Η ουκρανική κρίση επιβάλλει την άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων 
και του Μαυροβουνίου. 

- Να απεμπλακεί η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ από την ένταξή τους στην ΕΕ, η 
οποία να γίνει μόνο μετά την επίλυσης της ονομασίας. 
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- Η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ να πραγματοποιηθεί στη Σύνοδο που θα 
γίνει το φθινόπωρο στη Βρετανία, δεδομένου ότι έχει υλοποιήσει τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και συμμετέχει ενεργά στις ειρηνευτικές 
αποστολές της Συμμαχίας. 

- Ο Έλληνας πρωθυπουργός αυξάνει, με την πολιτική του, τον εθνικισμό στα 
Βαλκάνια. 

 
 Η θέση αυτή του καθηγητή κ. Serwer αποτελεί προάγγελο των πιέσεων που θα 
ασκηθούν στην Ελλάδα, με πρόσχημα την ουκρανική κρίση, για να αποδεχθεί την 
ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ως ΠΓΔΜ, με αντάλλαγμα την εγγύηση ότι η 
ένταξη στην ΕΕ δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς την επίλυση του προβλήματος. Ως 
εκ τούτου είναι πολύ πιθανόν η νέα πρόταση, που ετοιμάζει ο κ. Νίμιτς, να κινείται 
στο ίδιο πνεύμα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να δεχθεί κάτι τέτοιο, γιατί τα Σκόπια δεν 
θα συναινέσουν ποτέ σε λύση για να ενταχθούν στην ΕΕ,  αλλά θα περιμένουν 
κάποια άλλη ευκαιρία τύπου Ουκρανίας,  για να το πετύχουν χωρίς να προβούν σε 
καμία υποχώρηση. 
 
2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 
 α. Αλβανία 
 
   Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, απαντώντας σε 
ερώτηση βουλευτού, ανέφερε ότι «αν η νέα διοικητική μεταρρύθμιση, που προωθεί η 
κυβέρνηση, καθορίσει τη Χιμάρα ως ξεχωριστό διοικητικό διαμέρισμα από την 
Αυλώνα,  θα υπάρξει κίνδυνος οι κάτοικοί της να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Κριμαίας και να ζητήσουν απόσχιση». 
  Στις 28 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα «η Διάσκεψη των 
Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-
Ιονίου»  στην οποία την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Βουλής κ.  
Μεϊμαράκης. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αλληλοκατανόηση των χωρών 
που συμμετέχουν, την οικονομική και πολιτική συνεργασία τους και την ανάπτυξη με 
απώτερο στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή. 
  Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη κ.  Τοτοζάνι δήλωσε ότι η Αλβανία θα 
ψηφίσει νόμο για τις μειονότητες ο οποίος θα εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους. 
 
 β. Βουλγαρία 
 
  Η κυβέρνηση, πιεζομένη από ΗΠΑ και ΕΕ, ανέστειλε τις εργασίες κατασκευής 
του αγωγού South  Stream,  μετέχοντας έτσι στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.  Το 
γεγονός αυτό επέτεινε την πολιτική κρίση που μαστίζει επί μήνες τη χώρα και είναι 
πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. 
 
 γ. Σκόπια 
 
  Στις 13 Απριλίου 2014 διεξήχθησαν ταυτόχρονα προεδρικές εκλογές από τις 
οποίες επανεξελέγη για δεύτερη θητεία ο κ. Ιβανώφ και πρόωρες βουλευτικές 
εκλογές, με νικητή τον κ. Γκρουέφσκι, το κόμμα του οποίου εξέλεξε 61 βουλευτές 
έναντι 51 των εκλογών του 2011. Το  μεγαλύτερο όμως κόμμα της αντιπολιτεύσεως, 
το σοσιαλιστικό SDMS,  δεν αναγνώρισε ως γνήσιο το αποτέλεσμα και γι΄αυτό δεν 
απεδέχθη και τις έδρες που κέρδισε. Ο κ. Γκρουέφσκι, παρόλο που διαθέτει 
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αυτοδυναμία, αναμένεται να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με το αλβανικό 
κόμμα DUI το οποίο συμμετείχε και στην απερχόμενη κυβέρνηση. 
  Στις 22  Μαίου επισκέφθηκε τα Σκόπια ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κ.  Ράσμουσεν,  όπου 
συναντήθηκε με τον κ. Γκρουέφσκι, τους ΥΠΕΞ και ΥΕΘΑ και τον Αρχηγό του 
αλβανικού κόμματος DUI κ. Αχμέτι. Μετά τις συναντήσεις δήλωσε, απαντώντας σε 
δημοσιογράφους, ότι το ζήτημα της ονομασίας αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη 
της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και ότι η απόφαση του ΔΔ της Χάγης αφορά αποκλειστικά τις 
διμερείς σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων και ως τέτοια δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις του 
ΝΑΤΟ. 
 
 δ. Σερβία 
 
  Στις 20 Μαίου άρχισε στο ΔΔ της Χάγης η δίκη του Στρατηγού Μλάνιτς, ο 
οποίος κατηγορείται ότι διέταξε τον βομβαρδισμό αμάχων στο Σεράγεβο το 1995. 
  Ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
ΕΕ θα βοηθήσει την Σερβία, ως υποψήφια για ένταξη χώρα, για να αντιμετωπίσει τις 
καταστροφικές συνέπειες από τις πλημμύρες. 
 
 ε. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
 
  Ο ηγέτης της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας κ. Ντόντικ πρότεινε τη 
μετατροπή του κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε συνομοσπονδία τριών 
συνιστώντων κρατών (Μουσουλμανικού-Σερβικού και Κροατικού) από Ομοσπονδία 
που είναι σήμερα. Ο κ. Ντόντικ, αποβλέποντας και σε ρωσική υποστήριξη, απείλησε 
ότι θα προκηρύξει δημοψήφισμα, αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή του. 
 
 στ. Κόσοβο 
 
  Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει αρχίσει από την ΕΕ η 
διαδικασία συγκροτήσεως Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα ερευνήσει και θα 
εκδικάσει πιθανά εγκλήματα των ηγετών του Απελευθερωτικού Στρατού του 
Κοσόβου (UCK) συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού κ. Θάτσι, οι οποίοι 
κατηγορούνται  και για την αφαίρεση οργάνων σώματος από μελοθανάτους Σέρβους 
με σκοπό την εμπορία τους. 
  Ο Επίτροπος για τη διεύρυνση της ΕΕ δήλωσε, κατά την επίσκεψή του στην 
Πρίστινα, ότι το Κόσοβο ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία 
συνδέσεως με την ΕΕ. Τόνισε όμως ότι θα πρέπει να εργαστεί περισσότερο για τις 
μεταρρυθμίσεις και τη βελτίωση των σχέσεων με τη Σερβία. 
  Στις 8 Ιουνίου διεξήχθησαν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, λόγω της αδυναμίας 
του κοινοβουλίου να ψηφίσει νομοσχέδιο για την σύσταση εθνικού στρατού, τις 
οποίες κέρδισε και πάλι ο κ. Θάτσι. 
 
    ζ. Δυτικά Βαλκάνια 
 
  Κατόπιν πρωτοβουλίας του Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Βενιζέλου πραγματοποιήθηκε 
στις 8 Μαίου στη Θεσσαλονίκη διάσκεψη των ΥΠΕΞ των κρατών της ΕΕ, στην οποία 
συζητήθηκαν οι προοπτικές εντάξεως και των υπολοίπων χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων (Αλβανίας, FYROM, Σερβίας, Κοσόβου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και 
Μαυροβουνίου στη ΕΕ). 
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  Στις 7  Ιουνίου η κ.  Μέρκελ δήλωσε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν σαφή 
προοπτική εντάξεως στην ΕΕ, αναγγέλοντας και διεθνή διάσκεψη για το θέμα στο 
τέλος Αυγούστου στο Βερολίνο. 
 
3. ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 Παρά τα σκάνδαλα διαφθοράς, τις διαροές εις βάρος του, τις διαμαρτυρίες για τη 
φίμωση του twitter  και τις διαδηλώσεις στο Πάρκο Γκεζί της Κωνσταντινουπόλεως 
το καλοκαίρι, ο κ. Ερντογάν πέτυχε περιφανή νίκη στις τοπικές εκλογές που 
διεξήχθησαν στις 30 Μαρτίου με ποσοστό περίπου 45% διατηρώντας και τον έλεγχο 
της Κωνσταντινουπόλεως και της Άγγυρας με την εκλογή δικών του δημάρχων.  
Κερδισμένο βγήκε και το κουρδικό κόμμα BDP,  το οποίο απέσπασε 11 δήμους της 
Α και ΝΑ Τουρκίας με ποσοστά που κυμαίνονται από 55-85%,  ενώ το εθνικό του 
ποσοστό έφτασε το 6,5%. Αν και το εκλογικό αποτέλεσμα άνοιξε το δρόμο στον κ. 
Ερντογάν για τη διεκδίκηση της προεδρίας στις εκλογές του Αυγούστου, πολιτικοί 
αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο γιατί : 

- Ο κ. Γκιουλ δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να επιστρέψειι στην 
πρωθυπουργία, κατά το μοντέλο Πούτιν-Μεντβέντεφ. 

- Η αντιπολίτευση αναζητά μια κοινή υποψηφιότητα για να αντιπαρατεθεί 
μαζί του. 

- Η στάση του απέναντι στους συγγενείς των νεκρών στο ορυχείο της Σόμα 
έχει εξοργίσει μερίδα του τουρκικού λαού. 

 
 Ο κ. Οτσαλάν δήλωσε, σε Κούρδους βουλευτές, που τον επισκέφθηκαν την 1η 
Ιουνίου, ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες προχωρούν κανονικά. 
 
 Ο κ. Ερντογάν δεν θα διστάσει να προβεί σε ανοίγματα προς τους Κούρδους 
προκειμένου να κερδίσει τη στήριξή τους για τη διεκδίκηση της προεδρίας, 
φτάνοντας ενδεχομένως και σε μία κατ΄αρχήν συμφωνία. 

Στις 25 Απριλίου 2014 ανακοινώθηκε η απομάκρυνση τριών αντιπροέδρων και 24 
στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που είχαν διενεργήσει τις έρευνες για τις 
υποθέσεις διαφθοράς,  τις οποίες ο ίδιος ο κ.  Ερντογάν τις είχε χαρακτηρίσει ως 
συνωμοσία εναντίον του με υποκινητή τον άλλοτε σύμμαχό του κ. Γκιουλέν, ο οποίος 
διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Γι΄αυτόν άλλωστε το 
λόγο απέλυσε ή μετέθεσε χιλιάδες αστυνομικούς και δικαστικούς τους τελευταίους 
μήνες και κατηγόρησε το Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο ακύρωσε νομοσχέδιο 
που ενίσχυε τον κυβερνητικό έλεγχο στη δικαιοσύνη, ότι έχει πολιτική ατζέντα, 
προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου του κ. Κιλτίς, ο οποίος του απάντησε σε 
σκληρή γλώσσα, κατά την ομιλία σε τελετή που παρίστατο και ο κ. Ερντογάν, 
αποδίδοντάς του υπερβολική πολιτική ανάμειξη στη δικαιοσύνη. 
 
 Ο κ.  Ερντογάν διαβλέποντας ότι ο δρόμος προς την προεδρία δεν θα είναι 
στρωμένος με ροδοπέταλα, όπως πίστευε, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να ελέγξει το κράτος και δεν θα διστάσει να πάρει σκληρά μέτρα εναντίον αυτών, 
που υπάρχει περίπτωση να τον αντιστρατευτούν, συμπεριλαμβανομένης και της 
δικαιοσύνης. Άλλωστε με την απαγόρευση των Twitter, You Tube και Face Book 
κατά την προεκλογική περίοδο απέδειξε ότι δεν διστάζει να πάρει μέτρα,  που 
προκαλούν ακόμη και τη διεθνή κοινή γνώμη, όταν κρίνει ότι απειλούνται οι 
επιδιώξεις του. 
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 Ο Τούρκος Υφυπουργός Άμυνας ανακοίνωσε στις 6  Μαίου ότι η Τουρκία θα 
αγοράσει δύο μαχητικά α/φ F-35,  5ης γενιάς και ότι αποβλέπει στην αγορά 100 α/φ 
του ιδίου τύπου, με κόστος 16 δις δολάρια. 
 
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
   
 α. Γενικά 
 
  Στις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η ετησία συνάντηση 
κορυφής ΗΠΑ-ΕΕ με την παρουσία του προέδρου κ.  Ομπάμα.  Όπως ανακοίνωσαν,  
σε κοινή συνέντευξη τύπου,  οι κύριοι Ομπάμα,  Μπαρόζο και Ρομπέϊ συνεφώνησαν 
για τα εξής : 

- Συνέχιση της απομονώσεως της Ρωσίας. 
- Προώθηση της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας, που θα δημιουργήσει 

την πιο μεγάλη ελεύθερη ζώνη εμπορικών συναλλαγών στον κόσμο. 
- Επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε 

να μην απειλείται με ενεργειακή απομόνωση από τη Ρωσία. 
 
   Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ ζήτησε στις 2 Μαίου από τη Ρωσία ενιαία τιμή 
του φυσικού αερίου για όλα τα κράτη της ΕΕ,  επισημαίνοντας ότι οι κοινές 
ευρωπαϊκές υποδομές φυσικού αερίου πρέπει να περιλαμβάνουν την Ουκρανία, τη 
Γεωργία και τα Δυτικά Βαλκάνια. 
  Η ΕΕ πάγωσε την κατασκευή του αγωγού South Stream, μήκους 2400 
χιλιομέτρων που θα συνέδεε τη Ρωσία με τη Βουλγαρία, παρακάμπτοντας την 
Ουκρανία. 
  Η Μόσχα αντιδρώντας πρότεινε στην Τουρκία την αλλαγή της διαδρομής του 
αγωγού και την κατάληξή του στο έδαφός της αντί της Ιταλίας. Σύμφωνα δε με 
δημοσιογραφικές πληροφορίες η Τουρκία το αντιμετωπίζει θετικά. 
  Στις 16 Απριλίου ο κ. Μπαρόζο απέστειλε επιστολή προς τον κ. Πούτιν, 
προειδοποιώντας τον για σοβαρές επιπτώσεις στις εμπορικές σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ, σε 
περίπτωση που προχωφήσει σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στο Κίεβο η 
οποία θα πλήξει και την Ευρώπη. 
 
 Οι ενέργειες της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, υπό την πίεση των ΗΠΑ, την έχουν 
οδηγήσει σε αδιέξοδο,  γιατί μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει 
εναλλακτικές πηγές αερίου και αν δεν το πετύχει σύντομα κινδυνεύει να βρεθεί 
εμπρός σε μία καταστροφική ενεργειακή κρίση. 
 
 β. Γαλλία 
 
  Στις δημοτικές εκλογές, που διεξήχθησαν στις 23 Μαρτίου, θριάμβευσε το 
ακροδεξιό της κ.  Λεπέν κερδίζοντας σημαντικούς δήμους.Το ίδιο συνέβη στις 
ευρωεκλογές που να κατέλαβε την πρώτη θέση φθάνοντας στο 24%. 
  Λόγω του δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος ο κ. Ολάντ προέβη σε 
ανασχηματισμό της κυβερνήσεώς του, από την οποία αποχώρησαν οι πράσινοι. 
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 γ. Βρετανία 
 
  Ο Συνήγορος του Παιδιού ζήτησε από την κυβέρνηση να μην απελαύνονται 
από τη χώρα τα παιδιά που ζητούν άσυλο πριν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. 
Επίσης ανθρωπιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ως απάνθρωπο τον τρόπο με τον 
οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα των απελάσεων, το οποίο φέρει τον μεγαλειώδη 
τίτλο «Επιχείρηση Μεγαλείο». 
 
 δ. Γερμανία 
 
  Η κ.  Μέρκελ δεν ενέκρινε την πρόσκληση από την Επιτροπή του 
Κοινοβουλίου, που ερευνά την υπόθεση των παρακολουθήσεων από τη NSA των 
ΗΠΑ, του πληροφοριοδότη Σνόουντεν, για να μη διαταραχθούν οι σχέσεις με τις 
ΗΠΑ. 
  Η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε αίτημα της Γερμανίας για να της 
παραχωρηθεί πρόσβαση στο φάκελλο της NSA. 
 
 ε. Ισπανία 
 
  Το ισπανικό κοινοβούλιο απέρριψε με 299 ψήφους έναντι 47 την αξίωση της 
τοπικής κυβερνήσεως της Καταλωνίας να προχωρήσει σε δημοψήφισμα με το 
ερώτημα της απόσχισης και δημιουργίας ανεξαρτήτου κράτους. 
 
5. ΗΠΑ 
 
 Ο πρόεδρος κ.  Ομπάμα πραγματοποίησε από 23-28  Απριλίου περιοδία στη ΝΑ 
Ασία. Επισκέφθηκε : 

- Την Ιαπωνία, όπου υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας του Ειρηνικού (ΤΡΡ), 
οικονομική και εμπορική και ανακοίνωσε τη στήριξη της Ιαπωνίας ακόμη 
και σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα για τα 
διαφιλονικούμενα νησιά Ντιαογού ή Σενκάκε. 

- Τη Ν.Κορέα όπου επιβεβαίωσε τη στήριξή του στη διένεξη με την Κίνα,  η 
οποία διεύρυνε μονομερώς τη ζώνη αεράμυνάς της. Επίσης κάλεσε τη 
Β.Κορέα, να αναστείλει τις πυρηνικές της ενέργειες, απειλώντας την με 
κυρώσεις. 

- Τις Φιλιππίνες, όπου υπέγραψε νέα στρατιωτική συμφωνία, που θα δώσει 
στις αμερικανικές δυνάμεις πρόσβαση, ύστερα από το κλείσιμο της Βάσης 
Σούμπικ Μπέϊ το 1992 και τάχθηκε στο πλευρό της στη διένεξή της με την 
Κίνα για τις διαφιλονικούμενες νησίδες Παρασέλ και Σπράτλι. 

- Τη Μαλαισία,  την οποία έχει να επισκεφθεί Αμερικανός Πρόεδρος παό το 
1996, όπου επιθεώρησε τη Στρατιωτική Βάση των ΗΠΑ. 

 
 Η περιοδεία αυτή του κ. Ομπάμα, η οποία αποσκοπούσε να καθησυχάσει τους 
συμμάχους του που αισθάνονται να απειλούνται από την Κίνα και τη Β.Κορέα, 
εντάσσεται στην λεγομένη «Ασιατική Στροφή», την οποία ανήγγειλε ο κ. Ομπάμα 
το 2011, σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών δυνάμεων 
θα έχει συγκεντρωθεί μέχρι το 2020 στην περιοχή με στόχο τον περιορισμό της 
κινεζικής επεκτάσεως. 
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 Στις 7 Μαίου οι ΗΠΑ, τάχθηκαν στο πλευρό του, πάλαι ποτέ εχθρού τους, Βιετνάμ 
στη διένεξή τους με την Κίνα για διαφιλονικούμενες βραχονησίδες ανατρέποντας το 
«Δόγμα  Νίξον» για άνοιγμα προς την Κίνα. 
 Στις 19 Μαίου οι ΗΠΑ κατήγγειλαν στην Ποινική Δικαιοσύνη, Κινέζους χάκερ 
της Διεύθυνσης Κυβερνοπολέμου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, 
κατηγορώντας τους για βιομηχανική κατασκοπία, αντιδιαστέλλοντάς την από την 
κατασκοπία για Εθνική Ασφάλεια. Η Κίνα αντιδρώντας απεσύρθη από το φόρουμ 
συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, υποστηρίζοντας 
ότι και η βιομηχανική κατασκοπία εντάσσεται στην Εθνική Ασφάλεια. 
 
 Είναι γεγονός ότι ο κ.  Ομπάμα προσπάθησε,  κατά την πρώτη θητεία του,  να 
εξομαλύνει τις σχέσεις με την Κίνα, αλλά τον εμπόδισανν μια σειρά από γεγονότα, 
που δεν ήταν δυνατόν να ελέγξει όπως η στάση της Κίνας για το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Β.Κορέας,  η συνάντησή του με τον Δαλάϊ Λάμα,  οι πωλήσεις 
αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, ο κυβερνοπόλεμος κ.α. Εξαιτίας όλων αυτών 
έχει παγώσει κάθε πρωτοβουλία προσέγγισης,  ενώ και οι μελλοντικές προοπτικές 
είναι δυσοίωνες γιατί η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών θα εντείνεται 
εξαιτίας των αντιδράσεων των ΗΠΑ στην προσπάθεια της Κίνας να εξαπλωθεί 
στρατηγικά και να κυριαρχήσει οικονομικά. 
 
 Σύμφωνα με έγγραφο που απεκάλυψε ο Σνόουντεν, η NSA διαθέτει σύστημα με το 
οποίο ηχογραφεί το 100% των τηλεφωνημάτων επιλεγμένων ξένων χωρών. Αυτό έχει 
τη δυνατότητα αναδρομικής υποκλοπής του συνόλου των τηλεφωνημάτων μιας 
χώρας σε βάθος ενός μηνός. 
 Στις 28-29 Μαρτίου ο κ. Ομπάμα επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία σε μια 
προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφορές με την ηγεσία της στα θέματα του Ιράν, της 
Συρίας και της Αιγύπτου, διαβεβαιώνοντάς τους ότι από τις συνομιλίες με το Ιράν για 
το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν θα αμφισβητηθεί η ασφάλεια της  χώρας τους. 
 Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας στο νέο πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ, γιατί 
συμμετείχε στην ομάδα των φοιτητών που κράτησαν ως ομήρους Αμερικανούς 
Διπλωμάτες στην Τεχεράνη το 1979. 
 
6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 Τριάντα πέντε (35) χώρες που συμμετείχαν στην 3η Διεθνή Σύνοδο για την 
Πυρηνική Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, υπέγραψαν σύμβαση για τη 
λήψη μέτρων με τα οποία θα εμποδιστεί η απόκτηση από τρομοκράτες υλικών για την 
κατασκευή ατομικών όπλων. Δεν υπέγραψαν Ρωσία και Κίνα. 
 
7. ΝΑΤΟ 
 
 Την 1η Απριλίου ανακοίνωσε τη διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τη 
Ρωσία και την ενίσχυση της αντίστοιχης με την Ουκρανία. Στη σύσκεψη που 
προηγήθηκε συζητήθηκε η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Αρμενία, 
το Αζερμπαϊτζάν και τη Μολδαβία. 
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8. ΡΩΣΙΑ 
 
 Διήμερη επίσκεψη (20-21 Μαίου) πραγματοποίησε ο κ. Πούτιν στην Κίνα, όπου 
εξασφάλισε την υποστήριξη του Πεκίνου για την Ουκρανία και υπέγραψε συμφωνία 
προμήθειάς της με ρωσικό φυσικό αέριο ύψους 400 δις δολαρίων. 
 Η ουκρανική κρίση και οι κυρώσεις της Δύσεως σε βάρος της Ρωσίας έχουν 
δημιουργήσει σοβαρή ένταση στις σχέσεις της με ΗΠΑ και ΕΕ σε βαθμό που πολλοί 
αναλυτές διαβλέπουν ακόμη και στρατιωτική σύγκρουση. 
 
 Οι φόβοι για στρατιωτική σύγκρουση κρίνονται υπερβολικοί αλλά η 
ψυχροπολεμική ένταση θα κλιμακωθεί και η Ρωσία θα απομονωθεί για αρκετό 
διάστημα.  Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αναστολή των προσπαθειών για την 
επίλυση των διεθνών προβλημάτων, όπως το Συριακό, το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν και της Β.Κορέας κ.α.,  για τα οποία μέχρι τώρα συνεργάζονταν Ρωσία και 
Δύση.  Η Ρωσία ενδέχεται σε κάποια στιγμή να παίξει και το χαρτί της ενέργειας 
όπως στο παρελθόν. Αυτό θα επηρεάσει πολλές χώρες της ΕΕ, οι οποίες 
εξαρτώνται ενεργειακά από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. 
 
 Η NASA  διέκοψε,  εξαιτίας του Ουκρανικού,  τη συνεργασία με τη Ρωσική 
Υπηρεσία Διαστήματος. 
 
9. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
  
 Η εξέγερση των ρωσόφωνων της Αν. Ουκρανίας με διαδηλώσεις, καταλήψεις  
κτιρίων και η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τους από την κυβέρνηση,  έχουν 
οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου με εκατοντάδες νεκρούς και 
τραυματίες. 
 Στις 17 Απριλίου επετεύχθη συμφωνία, μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ, Ρωσίας και ΕΕ, 
για την εκτόνωση της κρίσεως, η οποία προέβλεπε αφοπλισμό των ατύπων ενόπλων 
οργανώσεων, παράδοση των κατειλημμένων κρατικών κτιρίων, αμνηστία στους 
καταληψίες, συνταγματική αναθεώρηση με παραχώρηση ευρυτάτων εξουσιών στις 
ρωσόφωνες ανατολικές και νότιες περιοχές. Η επίβλεψη της εφαρμογής της ανετέθη 
στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΕΣΕ), αλλά δεν 
τηρήθηκε, με τη μία πλευρά να ρίχνει την ευθύνη στην άλλη. 
 Στις 11 Μαίου 2014 οι αυτονομιστές στις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ 
προέβησαν στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αυτονομία τους, αγνοώντας τη 
σύσταση του κ. Πούτιν για αναβολή του. Οι δυτικές δυνάμεις κατήγγειλαν το 
δημοψήφισμα, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι σέβεται το αποτέλεσμα, χωρίς να προβεί σε 
αναγνώριση. 
 Η κατάσταση στην Ουκρανία προκάλεσε και ψυχροπολεμική ένταση στις σχέσεις 
της Ρωσίας με ΗΠΑ και ΕΕ. Η Ρωσία προώθησε στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα 
με την Ουκρανία και απειλούσε με επέμβαση για την προστασία των ρωσόφωνων,  
ενώ οι Δυτικές Δυνάμεις επέβαλαν σειρά κυρώσεων σε βάρος της. Οι ΗΠΑ 
προώθησαν ναυτικές Μονάδες στη Μαύρη Θάλασσα και συμμετείχαν σε 
στρατιωτικές ασκήσεις των χωρών της περιοχής. 
 Στις 19 Μαίου οι Ρώσοιι απέσυραν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από τα 
ουκρανικά σύνορα σε ένδειξη καλής θελήσεως και στις 25 Μαίου διεξήχθησαν οι 
προεδρικές εκλογές τις οποίες κέρδισε από τον πρώτο γύρο ο μεγαλοβιομήχανος κ. 
Ποροσένκο, που είχε διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών της φιλοδυτικής 
κυβερνήσεως του Βίκτορ Γιουσένκο και Υπουργός Οικονομικών της φιλορωσικής 
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του Γιανούκοβιτς.  Ο νέος πρόεδρος αμέσως μετά΄την εκλογή του δήλωσε ότι θα 
επισκεφθεί σύντομα τη Ρωσία προς αναζήτηση υποστήριξης για την αντιμετώπιση 
της κρίσεως. Ανήγγειλε διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στο αμέσως προσεχές 
διάστημα, επανέλαβε τη στρατηγική επιλογή της χώρας για συνεργασία με την ΕΕ και 
τόνισε ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας. 
 Οι Δυτικές Δυνάμεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή διεξαγωγή 
των εκλογών,  ενώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ κ.  Λαβρόφ επανέλαβε τη δήλωση του κ.  Πούτιν 
ότι η Ρωσία θα σεβαστεί το αποτέλεσμα,  ζήτησε την άμεση διακοπή των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και κάλεσε το Κίεβο να προβεί σε πολιτικό διάλογο με 
τους εξεγερμένους για την εξεύρεση της λύσεως. 
 Την επομένη της προεδρικής εκλογής ρωσόφωνοι αυτονομιστές κατέλαβαν το 
αεροδρόμιο του Ντόνετσκ,  για την ανακάλυψη του οποίου οι δυνάμεις του Κιέβου 
χρειάστηκαν τριήμερο σκληρό αγώνα με δεκάδες νεκρούς. 
 Παρά την επιδεικνυομένη αποφασιστικότητα από το νέο Πρόεδρο για πάταξη της 
τρομοκρατίας οι συμπλοκές συνεχίζονται, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν τον κ. Πούτιν 
ότι συνεχίζει να επιτρέπει την ενίσχυση των εξεγερμένων με μαχητές και όπλα που 
περνούν από τα σύνορά της. 
 Μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ, η Ρωσία 
διέκοψε στις 16  Ιουνίου την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία,  η οποία στο 
εξής θα αποκαθίσταται μόνο μετά την προκαταβολή του σχετικού τιμήματος. 
 
 Η Ουκρανία θα εξέλθει από την κρίση μόνον αν Δύση και Ρωσία συμβιβαστούν 
να έχει ειδική σχέση και με τους δύο και όχι προνομιακή μόνο με τον ένα, που ήταν 
και η αιτία της σημερινής καταστάσεως. Για να συμβιβαστεί όμως ο κ. Πούτιν και 
να συμβάλει στη διακοπή της εξεγέρσεως θα απαιτήσει ισχυρές εγγυήσεις για την 
μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και την εκχώρηση εκτεταμένων 
αρμοδιοτήτων στις ρωσόφωνες περιοχές. Μέχρι τότε ΗΠΑ και ΕΕ θα εντείνουν τις 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, η οποία μέχρι τώρα δεν φαίνεται να τις υπολογίζει. 
 
10. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Παλαιστινιακό 
 
  Την 12ην Απριλίου το Ισραήλ ανεκοίνωσε την χορήγηση αδειών για την 
κατασκευή 708 κατοικιών στην Αν. Ιερουσαλήμ γεγονός που προκάλεσε τις 
αντιδράσεις,  τόσο του ΠΕΞ των ΗΠΑ κ.  Κέρι που το κατηγόρησε για υπονόμευση 
των συνομιλιών, όσο και του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής κ. Αμπάς, που 
υπέβαλε αίτηση στον ΟΗΕ για την ένταξη της Παλαιστίνης σε 15 Διεθνείς 
Οργανισμούς, πλην του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή αυτό θα 
αποτελεούσε «κόκκινη γραμμή» για το Ισραή, το οποίο όμως διέκοψε, ως αντίποινα, 
κάθε επαφή με την Παλαιστινιακή Αρχή και επέβαλε οικονομικές κυρώσεις. 
  Στις 2 Ιουνίου ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας των 
Παλαιστινίων,  κατόπιν της συμφωνίας του κ.  Αμπάς με τη Χαμάς που επιτεύχθηκε 
στις 23 Απριλίου. Ύστερα από αυτό ο κ. Νετανιάχου διέκοψε οριστικά κάθε 
προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών. 
  Στις 13 Μαίου ο κ. Νετανιάχου επανέφερε την απαίτηση για την αναγνώριση 
του Ισραήλ ως «εβραϊκού κράτους» γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο 
τις διαπραγματεύσεις, εάν επαναρχίσουν. 
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  Παρά τις σοβαρές προσπάθειες που κατέβαλε ο κ.  Κέρι για την επίλυση του 
προβλήματος, οι συνομιλίες για μια ακόμη φορά οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο εξ αιτίας 
της εμμονής του κ. Νετανιάχου στο εποικιστικό πρόγραμμα της χώρας του. 
Κατόπιν αυτού ο κ.  Κέρι,  κατά πάσαν πιθανότητα,  θα εγκαταλείψει την 
προσπάθεια με ενδεχόμενο μια νέα ιντιφάντα. 
 
 β. Ιράν 
 
  Στις 16 Μαίου ολοκληρώθηκαν στη Βέννη, ύστερα από ένα μήνα, οι συνομιλίες 
της Ομάδας 5+1 του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα και Γερμανία) με 
το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο νέος γύρος θα 
αρχίσει στις 16-20 Ιουνίου. 
  
 Ο νέος πρόεδρος του Ιράν κ.  Ροχανί είναι καταδικασμένος να αποτύχει,  παρά 
τις καλές του προθέσεις, γιατί περιβάλλεται από σκληροπυρηνικούς, οι οποίου δεν 
θέλουν να υπάρξει συμφωνία. 
 
  γ. Ιράκ 
 
  Στις 14 Ιουνίου διεξήχθη ο Β΄γύρος των βουλευτικών εκλογών τις οποίες 
κέρδισε ο συνασπισμός του κ. Μαλίκι με 93 έδρες έναντι 57 των βασικών του 
αντιπάλων. Εν τούτοις θα αναζητήσει συμμαχίες προκειμένου να εξασφαλίσει μια 
ευρεία στήριξη στη Βουλή. 
  Η βία στη χώρα συνεχίζεται με 8800 νεκρούς το 2013, εξ αιτίας της αδυναμίας 
ή και απροθυμίας της σιιτικής κυβερνήσεως να προσεγγίσει τους σουνίτες. 
  Στις 5  Ιουνίου η σουνιτική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος της Συρίας και του 
Ιράκ» εξαπέλυσε ευρείας εκτάσεως επίθεση και κατέλαβε τη Μοσούλη καθώς και 
άλλες πολλές πόλεις διαπράτοντας ειδεχθή εγκλήματα. Οι κυβερνητικές δυνάμεις 
ηττήθησαν κατά κράτος και οι ισλαμιστές συνεχίζουν τις επιθέσεις πλησιάζοντας 
επικίνδυνα τη Βαγδάτη. 
  Οι ΗΠΑ έστειλαν αεροπλανοφόρο στην περιοχή με πρόθεση να επέμβουν με 
αεροπορικές προσβολές, ενώ ο κ. Ομπάμα απέκλεισε την εμπλοκή και χερσαίων 
δυνάμεων. 
  Το Ιράν δήλωσε ότι είναι διατεθημένο να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την 
αντιμετώπιση της απειλής. 
 
 Η κατάσταση,  εάν δεν ελεγχθεί σύντομα,  θα εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο με 
ορατό τον κίνδυνο τριχοτομήσεως της χώρας σε Σιιτική, Σουνιτική και Κουρδική. 
 
 δ. Συρία 
 
  Οι σαρωτικές νίκες των δυνάμεων του Άσαντ εναντίον των ανταρτών και η 
ανακατάληψη στρατηγικών θέσεων έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή του σε βαθμό 
που να πιστεύει ότι οι αντάρτες δεν συνιστούν πλέον πραγματική απειλή.  Την ίδια 
άποψη εκφράζουν και δυτικοί διπλωμάτες στην περιοχή,  παρ΄ότι πιστεύουν ότι η 
σύγκρουση θα μπορούσε να τραβήξει σε μάκρος. 
  Κατόπιν αυτού ο κ. Άσαντ προκήρυξε προεδρικές εκλογές για τις 3 Ιουνίου, τις 
οποόιες και κέρδισε με ποσοστό 88,7%. 
  Ο κ. Ομπάμα πιεζόμενος από τη Σαουδική Αραβία συμφώνησε να ενισχυθούν 
με όπλα οι Σύροι αντικαθεστωτικοί, ζητώντας ωστόσο εγγυήσεις ότι τα αμερικανικά 
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όπλα δεν θα καταλήξουν σε φανατικούς. Επίσης ανακοίνωσε και νέες  κυρώσεις σε 
στελέχη της κυβερνήσεως του Άσαντ. 
  Συνεχίζεται κανονικά η παράδοση των χημικών όπλων της Συρίας, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί με βάση τη σχετική συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου. 
 
11.ΑΦΡΙΚΗ 
 
 α. Αίγυπτος 
 
  Στις 26 Μαίου διεξήχθησαν οι προεδρικές εκλογές τις οποίες κέρδισε με 
ποσοστό 93,3% των προσελθόντων, που περιορίστηκαν στο 46% των 
εγγεγραμμένων, ο Στρατηγός Σίσι, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από τον περασμένο 
Ιούλιο που ο στρατός ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο κ. Μόρσι. 
  Τα δικαστήρια καταδικάζουν σε θάνατο και πολυετή κάθειρξη οπαδούς της 
μουσουλμανικής αδελφότητας, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να φυλακίζει κόπτες, 
χριστιανούς, σιίτες μουσουμάνους, αλλά και άθεους. 
  Ο πρώην πρόεδρος κ. Μουμπάρακ καταδικάστηκε στις 21 Μαίου σε τρία 
χρόνια φυλάκιση, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων με σκοπό την 
ανακαίνιση οικογενειακών ακινήτων. Με τις ίδιες κατηγορίες καταδικάστηκαν σε 
τετραετή φυλάκιση και δύο γυιοί του. 
 
 β. Λιβύη 
 
  Η νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ.  Μίλτιγκ που έλαβε ψήφο 
εμπιστοσύνης από τη Βουλή στις 25 Μαίου, εν μέσω πλήρους διαλύσεως του 
κράτους, εξ αιτίας των συγκρούσεων μεταξύ αντιπάλων πολιτικών φατριών και 
ενόπλων πολιτοφυλάκών, δεσμεύτηκε ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές 
εκλογές στις 25 Ιουνίου. 
 
 γ. Νιγηρία 
 
  Η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ απήγαγε στις 14 
Απριλίου από οικοτροφείο 200 περίπου κορίτσια προκειμένου να τα πουλήσει, όπως 
δήλωσε ο ηγέτης της, σε σκλαβοπάζαρο της Νότιας Σαχάρας. 
  Το γεγονός αυτό ευαισθητοποίησε τη Διεθνή Κοινότητα και πολλές χώρες 
προσέφεραν βοήθεια και αεροπορικά μέσα στη Νιγηρία για τον εντοπισμό των 
κοριτσιών. Τα κράτη της Δυτικής Αφρικής κήρυξαν «ολοκληρωτικό πόλεμο» 
εναντίον της Μπόκο Χαράμ, ενώ ο ΟΗΕ επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της, που θα 
έχουν ως συνέπεια το πάγωμα των κεφαλαίων της και την έκδοση ταξειδιωτικών 
απαγορεύσεων για τα μέλη της. 
 
 δ. Συγκρότηση Αντιτρομοκρατικών Μονάδων 
 
  Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη συγκρότηση εγχωρίων Αντιτρομοκρατικών Μονάδων 
στη Λιβύη, το Νίγηρα, τη Μαυριτανία και το Μάλι, για την ανάσχεση της επιρροής 
της Αλ Κάϊντα στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό θα διαθέσουν 7 εκατ. δολάρια για 
εκπαίδευση από Αμερικανούς εκπαιδευτές, εξοπλισμό διαβιβάσεων και άλλα μέσα. 
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12.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 α. Αφγανιστάν 
 
  Στις 28 Μαίου πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών 
αλλά τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 2 Ιουνίου. 
  Ο κ. Ομπάμα ανακοίνωσε ότι, αν υπογραφεί από το νέο πρόεδρο η Συνθήκη την 
οποία είχε αρνηθεί να υπογράψει ο κ. Καρζάϊ, θα παραμείνουν στο Αφγανιστάν 9800 
Αμερικανοί στρατιώτες μετά ην απομάκρυνση των στρατευμάτων στο τέλος του 
έτους, ενώ στο τέλος του 2015 θα μειωθούν στους μισούς. 
 
 β. Πακιστάν 
 
  Από επίθεση που εξαπέλυσε ομάδα Ταλιμπάν στις 8 Ιουνίου 2014 εναντίον του 
αεροδρομίου στο Καράτσι σκοτώθηκαν 34  άτομα.  Η κυβέρνηση απάντησε με 
αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στις συνοριακές περιοχές που ελέγχουν οι 
Ταλιμπάν. 
  Το γεγονός αυτό αναμένεται να αναστείλει τελεσίδικα κάθε προσπάθεια για 
επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλών μεταξύ της κυβερνήσεως και των 
Ταλιμπάν, που είχαν αρχίσει τον Φεβρουάριο και διεκόπησαν τον Απρίλιο 
   
 γ. Κίνα 
 
  Ο κ. Σι πραγματοποίησε 11ήμερη περιοδεία το Μάρτιο στην Ευρώπη, όπου 
υπέγραψε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες κατά κύριο λόγο με τη Γερμανία και τη 
Γαλλία. Επίσης ζήτησε τη δημιουργία ζώνης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και 
Κίνας. 
  Η Κίνα ζήτησε από τις ΗΠΑ την απόσυρση του κατηγορητηρίου για τους 
χάκερς, τονίζοντας ότι η υπόθεση αυτή θέτει σε κίνδυνο τους στρατιωτικούς δεσμούς 
μεταξύ των δύο χωρών και ταυτόχρονα αποσύρθηκε από το φόρουμ συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων στο κυβερνοχώρο. 
 
 δ. Β. Κορέα 
 
  Ο Κιμ Γιανγκ Ουν επανεξελέγη στην θέση του ηγέτη της χώρας σε ειδική 
συνεδρίαση της Βουλής. 
  Στις 26 Μαρτίου εκτοξεύτηκαν δύο πύραυλοι μέσου βεληνεκούς τύπου 
Ροντόνγκ, των οποίων το βεληνεκές φτάνει τα 1300 χλμ, και ως εκ τούτου είναι 
δυνατόν να πλήξουν τις Βάσεις των ΗΠΑ στην Ιαπωνία. 
 
13.ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 
 
 Στη Βενεζουέλα, από τον περασμένο Φεβρουάριο, μαθητές, φοιτητές και μέλη της 
αντιπολιτεύσεως έχουν κατέβει στους δρόμους ζητώντας να μπει τέλος στον υψηλό 
πληθωρισμό που ξεπερνά το 60%, τις μεγάλες ελλείψεις στα βασικά αγαθά, αλλά και 
την εγκληματικότητα. Για την εκτόνωση της καταστάσεως ο πρόεδρος Μαδούρο 
κάλεσε την αντιπολίτευση σε ανοικτό διάλογο, αλλά τα πιο σκληρά στελέχη, που 
ηγούνται των διαδηλώσεων, δεν ανταποκρίθηκαν και συνέχισαν τις διαδηλώσεις. 
Κατόπιν αυτού η αστυνομία πραγματοποίησε κατασταλτική επιχείρηση στις 9 Μαίου 
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για την εκκένωση τεσσάρων αυτοσχεδίων καταυλισμών των διαδηλωτών στο 
Καράκας κατά τις οποίες φονεύθηκε ένας αστυνομικός. 
 Οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή εμπορικών κυρώσεων. 
 
 

 


	Στις 25 Απριλίου 2014 ανακοινώθηκε η απομάκρυνση τριών αντιπροέδρων και 24 στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που είχαν διενεργήσει τις έρευνες για τις υποθέσεις διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος ο κ. Ερντογάν τις είχε χαρακτηρίσει ως συνωμοσία εναντίον του με υποκινητή τον άλλοτε σύμμαχό του κ. Γκιουλέν, ο οποίος διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Γι΄αυτόν άλλωστε το λόγο απέλυσε ή μετέθεσε χιλιάδες αστυνομικούς και δικαστικούς τους τελευταίους μήνες και κατηγόρησε το Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο ακύρωσε νομοσχέδιο που ενίσχυε τον κυβερνητικό έλεγχο στη δικαιοσύνη, ότι έχει πολιτική ατζέντα, προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου του κ. Κιλτίς, ο οποίος του απάντησε σε σκληρή γλώσσα, κατά την ομιλία σε τελετή που παρίστατο και ο κ. Ερντογάν, αποδίδοντάς του υπερβολική πολιτική ανάμειξη στη δικαιοσύνη.

