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Οι τελευταύεσ εξελύξεσ ςτην Ουκρανύα κρύνονται ανηςυχητικϋσ για το μϋλλον τησ.
Πιθανόν δεν θα το καθορύςουν αλλϊ αςφαλώσ θα το ςτιγματύςουν. ε ποιο
βαθμό θα εξαρτηθεύ από τη διαχεύριςη τησ κρύςησ τόςο από πλευρϊσ
κυβϋρνηςησ όςο και αντιπολύτευςησ.

Η μεν πρώτη, κατϊφερε, ενώ εύχε μετριαςτεύ ο απόηχοσ από την επιλογό ςτα
τϋλη Νοεμβρύου να μην προχωρόςει ςτη ςυμφωνύα ςύνδεςησ με την ΕΕ, να
επαναφϋρει τον κόςμο ςτουσ δρόμουσ αυτό τη φορϊ για ϊλλο ζότημα, το οπούο,
ωςτόςο, παραπϋμπει ςτο ευρύτερο διακύβευμα «Ευρώπη ό Ρωςύα», «πρόοδοσ ό
οπιςθοδρόμηςη». Ο νόμοσ που επύ τησ ουςύασ απαγόρευε το δικαύωμα του
ςυνϋρχεςθαι ξεςόκωςε εύλογα ςωρεύα αντιδρϊςεων και πιθανότατα θα
αναθεωρηθεύ και ωσ κύνηςη καλόσ θϋληςησ αλλϊ και ωσ παραδοχό του λϊθουσ.
Η ροπό, λοιπόν, τησ κυβϋρνηςησ προσ τον αυταρχιςμό και η εκτεταμϋνη
διαφθορϊ (η τελευταύα εντϊθηκε επύ του φιλοδυτικού ςυναςπιςμού),
ενεργοπούηςε τα αντανακλαςτικϊ αρκετών Ουκρανών, που εύδαν ςτην
απόφαςη τησ κυβϋρνηςησ μύα ακόμη οπιςθοχώρηςη ςε θϋματα δημοκρατύασ και
ελεύθερησ ϋκφραςησ. Αλλϊ κυρύωσ υπενθύμιςε το κακό ςοβιετικό παρελθόν,
που κατϊ οριςμϋνουσ ςυνδϋεται ϊρρηκτα με την υιοθϋτηςη ενόσ απολυταρχικού
μοντϋλου διακυβϋρνηςησ, όπωσ το υφιςτϊμενο ςτη γειτονικό Ρωςύα. Η δε
ταύτιςη του ουκρανού προϋδρου με τη Μόςχα, όδη από το 2004, ενύςχυει αυτό
την ϊποψη, αναδεικνύοντασ εκ νϋου το δύλημμα μεταξύ Δύςησ και Ανατολόσ.

Εντούτοισ, για την αποφυγό δημιουργύασ μύασ πλαςματικόσ εικόνασ, οφεύλουμε
να επιςημϊνουμε πωσ οι θϋςεισ τησ μεγϊλησ πλειοψηφύασ των Ουκρανών του
ανατολικού τμόματοσ πόρρω απϋχουν από αυτϋσ των ςυμπατριωτών τουσ ςτο
δυτικό κομμϊτι τησ χώρασ, ενώ οι ςτενού δεςμού με τον ανατολικό γεύτονα
ιδώνονται ωσ φυςικό ιςτορικό εξϋλιξη, αλλϊ και ωσ αναγκαςτικό ωφϋλεια για
την ύδια τη βιωςιμότητα του Κιϋβου. Πρϊγματι, η τελευταύα ςυμφωνύα για
εξαγορϊ $15 δισ ουκρανικών ομολόγων, ςε ςυνϊρτηςη με τη δραματικό μεύωςη
τησ τιμόσ φυςικού αερύου (από $400 τα 1000 κ.μ. ςε $268,5) απϋτρεψαν μύα
ακόμη προςφυγό ςτο ΔΝΣ υπό δυςμενεύσ όρουσ. Αλλϊ με το κόςτοσ ςε εθνικό
κυριαρχύα να εύναι απροςδιόριςτο. Εύναι χαρακτηριςτικό πωσ η αναθεώρηςη
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τησ τιμόσ αγορϊσ ρωςικού αερύου θα γύνεται ςε τρύμηνη βϊςη, ςτοιχεύο που
προςφϋρει ςτη Μόςχα ιςχυρό μοχλό πύεςησ ϋναντι τησ όποιασ ουκρανικόσ
κυβϋρνηςησ.

Σαυτόχρονα, ςτισ ϋτςι και αλλιώσ διαςπαςμϋνεσ δυνϊμεισ τησ αντιπολύτευςησ
παρεύςφρυςαν ακροδεξιϊ και εθνικιςτικϊ ςτοιχεύα, με αποτϋλεςμα οι
ςυγκρούςεισ με τισ αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ να γύνουν βιαιότερεσ. Σο κυριότερο,
όμωσ, εύναι πωσ η ακραύα εξτρεμιςτικό πτϋρυγα ςόκωςε τον πόχη των
απαιτόςεων ϋναντι τησ κυβϋρνηςησ ςε τϋτοιο βαθμό ώςτε η αποτυχύα ςτη
διαπραγμϊτευςη να φαντϊζει δεδομϋνη. Κατόπιν, ωσ ςυνόθωσ, ακολούθηςε
πλειοδοςύα από τα υπόλοιπα κομμϊτια τησ αντιπολύτευςησ (για να κόψουν τη
διαρροό ψόφων), ενώ πριν λύγεσ μϋρεσ ϋνα εκ των ηγετικών ςτελεχών
αυτοπροςδιορύςτηκε ωσ ο ηγϋτησ των φιλοευρωπαώκών δυνϊμεων. Πιθανόν,
εδώ η κυβϋρνηςη να ϋχει την ευκαιρύα να «παύξει» με τισ αντιθϋςεισ τησ
αντιπολύτευςησ, προςφϋροντασ ςε κϊποιεσ δυνϊμεισ παραχωρόςεισ που θα
μπορούν να χρηςιμοποιόςουν ωσ νύκη ςτο ακροατόριο τουσ (π.χ. παραύτηςη
πρωθυπουργού και υπουργών, απόςυρςη αμφιλεγόμενου νόμου, απελευθϋρωςη
κρατουμϋνων), ώςτε να αποδυναμώςει το κύνημα εναντύον τησ με το μικρότερο
δυνατό κόςτοσ –τηρουμϋνων των αναλογιών- για τον ύδιο τον Γιαννουκόβιτσ.
Βϋβαια, αν ο ςυμβιβαςμόσ που προτεύνει δεν γύνει αποδεκτόσ, δεν θα διςτϊςει
να προςφύγει ςτην προςφιλό τακτικό ανϊλογων καθεςτώτων: αυτό τησ βύαιασ
καταςτολόσ. Και αυτό διότι τότε θα προτιμόςει να δώςει τη μϊχη διατόρηςησ
ςτην εξουςύα, ϋχοντασ το πλεονϋκτημα ελϋγχου των δυνϊμεων αςφαλεύασ, αντύ
των ςυνεχιζόμενων υποχωρόςεων που θα αυξϊνουν ολόενα και περιςςότερο τισ
προςδοκύεσ τησ αντιπολύτευςησ, πριονύζοντασ του την προεδρικό καρϋκλα.
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Αυτό τη ςτιγμό, η πιθανότητα όξυνςησ τησ κατϊςταςησ μοιϊζει επικρατϋςτερη
αυτόσ τησ αποκλιμϊκωςησ, παρϊ τισ διεθνεύσ παραινϋςεισ και πιϋςεισ. Και αυτό
γιατύ από τη μύα οι χαώδεισ διαφορϋσ ςτην αντύληψη για το μϋλλον τησ χώρασ
δεν γεφυρώνονται από τα αποτελϋςματα των εκλογών (υπό την ϋννοια ότι η
νομιμοπούηςη τησ όποιασ κυβϋρνηςησ δεν εύναι καθολικό, αλλα μερικό), από την
ϊλλη η Ουκρανύα εύναι αρκετϊ ςημαντικό για να «αφεθεύ ςτισ τύχεσ τησ» από
τουσ εκϊςτοτε εξωτερικούσ ενδιαφερόμενουσ. Βριςκόμενη, λοιπόν, ανϊμεςα ςτισ
ςυμπληγϊδεσ τησ εςωτερικόσ διχόνοιασ και τησ ςυςτηματικόσ ϋξωθεν
παρϋμβαςησ, δεν πρϋπει να μασ προξενεύ εντύπωςη το ςημερινό αδιϋξοδο. Που
μπορεύ να αποςοβηθεύ με κϊποια πρόςκαιρη λύςη, ωςτόςο, δεν θα δώςει
απϊντηςη ςτο καύριο ερώτημα «quo vadis Ουκρανύα», το οπούο θα
εξακολουθόςει να την ταλανύζει για πολύ καιρό. Αλλϊ το κύριο ζητούμενο
ςόμερα εύναι αν την επόμενη μϋρα θα βρεθεύ ϋνα βόμα πιο κοντϊ ςτη
ςταθερότητα ό την αςτϊθεια και ποιεσ θα εύναι οι επιπτώςεισ εντόσ και εκτόσ,
αν επιςυμβεύ το δεύτερο.

Παρϊλληλα, δεν θα πρϋπει να ληςμονούμε ότι η πορεύα των γεγονότων ςτο
Κύεβο εντϊςςεται ςε ϋνα γενικότερο ανταγωνιςτικό πλαύςιο ςφαιρών επιρροόσ
με ϋπαθλο ενα κρϊτοσ που ο Μπρεζύνςκι από τη δεκαετύα του 1990 αποκαλούςε
ςτρατηγικό γεωπολιτικό ϊξονα ςτην περιοχό τησ Ευραςύασ. ε ότι αφορϊ τη
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Ρωςύα, η Ουκρανύα αντιμετωπύζεται ωσ φυςικό προϋκταςη τησ προσ τη Δύςη,
ενώ αποτελεύ πιθανόν τη μοναδικό χώρα, χϊριν τησ οπούασ η πρώτη θα
μπορούςε να θυςιϊςει τισ ςχϋςεισ τησ με τουσ εταύρουσ τησ, αρκεύ να την
διατηρόςει υπό τον ϋλεγχο τησ. Δεν θα απϋκλεια το επόμενο διϊςτημα, ιδύωσ αν
υπϊρξει επιδεύνωςη, κατηγορύεσ και υπόνοιεσ από πλευρϊσ Ρωςύασ για τον
«ύποπτο» ρόλο ευρωπαώκών κυβερνόςεων και ΜΚΟ ςτην κρύςη. ε μύα τϋτοια
περύπτωςη, οι καταγγελόμενοι θα επιςτρϋψουν τισ κατηγορύεσ για τον
αντιπαραγωγικό ρόλο τησ Ρωςύασ, με κύνδυνο αφενόσ να δημιουργηθεύ μύλοσ
ςτισ όδη τεταμϋνεσ ςχϋςεισ Βρυξελλών-Μόςχασ, αφετϋρου οι εγχώριοι παύκτεσ
να ενθαρρυνθούν από τουσ «προςτϊτεσ τουσ» και να επιδιώξουν να λύςουν μύα
και καλό τισ διαφορϋσ τουσ. Ένα τϋτοιο ςενϊριο πρϋπει πϊςη θυςύα να
αποφευχθεύ, καθότι θα εύναι καταςτροφικό για ϋνα κρϊτοσ, του οπούου η
οικονομύα βρύςκεται ςτο χεύλοσ του γκρεμού.

Πϊντωσ, το ενδεχόμενο ενόσ –ϋςτω και περιςταςιακού- λειτουργικού
ςυμβιβαςμού, επύςησ, διατηρεύ ςοβαρϋσ προοπτικϋσ, ειδικότερα εφόςον οι
εμπλεκόμενοι γνωρύζουν πωσ ςε αντύθετη περύπτωςη θα ακολουθόςει
αιματοχυςύα, την οπούα όλοι, για διαφορετικούσ λόγουσ, επιθυμούν να
αποφύγουν.
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