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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 5.12.2013 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
1) ΟΥΚΡΑΝΙΑ  
Η μη υπογραφή εκ μέρους της Ουκρανίας της σύμβασης με την Ε.Ε. ήταν 
αναμενόμενη, καθώς η αρχιτεκτονική άμυνας της Ρωσίας συμπεριλαμβάνει ανέκαθεν 
το έδαφος της Ουκρανίας ως μέρος της Ρωσίας.  Άλλωστε αυτό καταδείχθηκε 
περίτρανα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όταν τα γερμανικά στρατεύματα έχασαν 
πολύτιμο χρόνο για να καταφέρουν το επιθετικό τους πλήγμα στην καρδιά της 
Σοβιετικής εξουσίας που βρίσκονταν στη Μόσχα ,  ασχολούμενα με την 
εξουδετέρωση θυλάκων αντίστασης στην Ουκρανία (σχεδόν το ίδιο συνέβη και με 
την εκστρατεία του Ναπολέοντα κατά της Ρωσίας).   
Επίσης δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι ο Ρώσικος στόλος της Μ. Θάλασσας, 
δυνάμεως 15.000 ανδρών, σταθμεύει ση Σεβαστούπολη που είναι Ουκρανικό έδαφος 
και αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση εκτός της Ρωσίας. 

Πέραν αυτού υπάρχουν και σοβαρά Οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται άμεσα 
με τη Ρωσία και εάν υλοποιείτο η σύνδεση, τότε θα επήρχετο οικονομική 
καταστροφή για αυτά. 

Παράλληλα δεν πρέπει να αγνοείται η οικονομική εξάρτηση της Ουκρανίας από τη 
Ρωσία αλλά και από άλλες πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης.  Συγκεκριμένα: 

Α. Το 25% των εξαγωγών της Ουκρανίας κατευθύνεται προς τη Ρωσία, ενώ το 60% 
κατευθύνεται σε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. 

Β. Σχεδόν το 70% της ενέργειας σε Φ.Α. που καταναλώνεται στην Ουκρανία 
προέρχεται από τη Ρωσία και συνεπώς μία ένωση με την Ε.Ε.  θα επέφερε διακοπή 
παροχής αερίου, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην οικονομία της 
Ουκρανίας. 

Γ. Το γεγονός ότι η Ουκρανία θα πρέπει να πληρώσει $3,7 δις στο ΔΝΤ το 2014 
αποκαλύπτει σε τι δεινή θέση βρίσκεται η χώρα.  

Αντιθέτως για τη μη υπογραφή της σύνδεσης με την Ε/Ε, η Ρωσία προσφέρει πολλά 
οικονομικά οφέλη στην Ουκρανία, όπως διαγραφή του χρέους, φθηνότερα τέλη 
διέλευσης, φθηνότερο αέριο με την προϋπόθεση βέβαια να προσχωρήσει στην δική 
της τελωνειακή ένωση με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν. 

Η εξέλιξη αυτή της αποτυχημένης πλέον Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική 
εταιρική σχέση της Ευρώπης που έγινε στο Βιλνιούς της Λιθουανίας, σύμφωνα με 
διεθνείς παρατηρητές έχει καταστρέψει το σύνολο της πρωτοβουλίας,  η οποία 
σχεδιάστηκε να φέρει τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες στην αγκαλιά της Ε.Ε. 

Εν κατακλείδι αυτό που μπορούμε να εκτιμήσουμε από την εξέλιξη αυτή είναι ότι η 
προσπάθεια της Ρωσίας να παραμείνει στο επίπεδο μεγάλης δύναμης έχει πετύχει, 
καθόσον χωρίς την Ουκρανία θα ήταν ευάλωτη αμυντικά,  αλλά και θα είχε υποστεί 
μία οικονομική καταστροφή. 

Όσον αφορά τις διαμαρτυρίες που σημειώνονται στην Ουκρανία θα είναι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις χωρίς αποτέλεσμα, άλλωστε είναι κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με την 
πορτοκαλί επανάσταση του 2004.  Παράλληλα η κυβέρνηση της Ουκρανίας για κάθε 
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ενδεχόμενο στις 3.12.13 διέταξε να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα στρατιωτικές 
μονάδες που σταθμεύουν στην ΟΔΗΣΣΟ. 
 

2) ΑΡΜΕΝΙΑ 
Στις 2.12.13 ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε την Αρμενία για συνομιλίες με τον 
Πρόεδρο Σαρκισιάν σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος των δύο χωρών ενώ 
παράλληλα κάλεσε τον Αρμένιο πρόεδρο στη Μόσχα. 
 
 

3) ΣΥΡΙΑ 
Ο Σύρος υπουργός πληροφόρησης δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Άσαντ θα παραμείνει 
πρόεδρος κατά τη μεταβατική περίοδο σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία στην 
ειρηνευτική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στη Γενεύη. 

Επίσης καταφέρθηκε κατά της Σ. Αραβίας τονίζοντας ότι το καθεστώς της Δαμασκού 
αρνείται τη συμμετοχή του Ριάντ στη Διάσκεψη, τονίζοντας ότι τίποτε δεν 
δικαιολογεί την παρουσία της Σ. Αραβίας στη διάσκεψη, γιατί έχει βλάψει τη Συρία 
και δεν υπάρχει τίποτε πλέον να διατηρεί μια οποιαδήποτε σχέση μετά την ευθεία 
ανάμειξή της στον πόλεμο κατά της Συρίας. 

 
4) ΗΠΑ - ΚΙΝΑ 

Οι ΗΠΑ στις 2/12/13 κάλεσαν την Κίνα να επανεξετάσει την απόφασή της για τη 
διακηρυχθείσα εναέρια αμυντική ζώνη που περιλαμβάνει μία τεράστια περιοχή στην 
ανατολική κινεζική θάλασσα όπου ευρίσκονται και τα Ιαπωνικά νησιά SENKAKU. 
Ωστόσο δεν είναι σαφές αν είναι προτροπή να ανακαλέσει την απόφασή της αυτή ή 
να έλθει σε διαπραγματεύσεις για την καθιέρωση ειδικών διαδικασιών. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1) ΚΡΟΑΤΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Μετά την ένταση μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών που αφορά το μέλλον της 
Κροατικής εταιρίας πετρελαίου ΙΝΑ αποφασίσθηκε να συνεχισθεί ο διάλογος μεταξύ 
των δύο πλευρών. 

Η ένταση προκλήθηκε εξ αιτίας της αποδεδειγμένης δωροδοκίας εκ μέρους της 
Ουγγρικής πλευράς στον ήδη καταδικασμένο σε φυλάκιση 7,5 ετών π. πρωθυπουργό 
της Κροατίας ΙΒΟ ΣΑΝΑΝΤΕΡ με 5  εκατ.  ευρώ,  προκειμένου να συναινέσει στην 
εξαγορά ποσοστού από τον Ουγγρικό όμιλο “MOL”  που του έδινε το management  
της κροατικής εταιρίας ΙΝΑ. 
Η Ουγγρική πλευρά έχει ζητήσει από την Κροατική κυβέρνηση να αγοράσει το 
μερίδιό της στην Κροατική εταιρία ΙΝΑ διαμηνύοντας παράλληλα ότι σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα αναζητήσει τρίτο αγοραστή.   Από την πλευρά τους οι Κροάτες 
θεωρούν ότι ο τρόπος αυτός επικοινωνίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο ευπρέπειας. 

 
Για το ΕΛΙΣΜΕ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ 


