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ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟ 

Γράφει ο Αντιςτράτθγοσ ε.α. Ευάγγελοσ Γριβάκοσ,  Νομικόσ 

 

 

Οι 4 προςαρτθμζνεσ περιοχζσ τθσ Ουκρανίασ (χρϊμα πορτοκαλί) 

 

Η γενικευμζνθ αντεπίκεςθ των ουκρανικϊν δυνάμεων 

κατά των ρωςικϊν  ςτισ αρχζσ επτ. 2022, ϊκθςε τθν Μόςχα 

να επιταχφνει τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι 

δθμοψθφιςμάτων ςτισ αυτοαποκαλοφμενεσ «Λαϊκζσ 

Δθμοκρατίεσ» του Ντονζτςκ και του Λουχάνςκ (τισ οποίεσ με 

διάταγμα είχε ανακθρφξει ωσ ανεξάρτθτεσ ολίγον προ τθσ 

ειςβολισ ςτθν Ουκρανία,) κακϊσ και ςτισ περιοχζσ Ζαπορίηια 

και Χερςϊνα ςτθν Νότια Ουκρανία, με το  ερϊτθμα αν οι 

κάτοικοί τουσ επικυμοφν ι όχι τθν προςάρτθςθ των εδαφϊν 

τουσ ςτθν Ρωςία. Μάλιςτα θ Ρωςία, προκειμζνου να 
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εξαςφαλίςει ευνοϊκά αποτελζςματα των δθμοψθφιςμάτων, 

προζβθ  ςε πράξεισ  «ρωςοποίθςθσ» των κατεχομζνων 

εδαφϊν,  όπωσ εκδόςεισ ρωςικϊν διαβατθρίων ςτουσ 

κατοίκουσ των περιοχϊν, εγγραφζσ εκ νζου ςχολικϊν 

εγχειριδίων με ρωςικι  προπαγάνδα, πλθρωμζσ των 

ςυντάξεων ςε ροφβλια και άλλα παρόμοια.  

Σα δθμοψθφίςματα που διεξιχκθςαν από 23-27 επτ. 

2022 υπό τθν επιτιρθςθ του ρωςικοφ ςτρατοφ και 

οπλιςμζνων αντιπροςϊπων των φιλορωςικϊν αρχϊν,  

ζδωςαν αποτελζςματα «ΝΑΙ-υπζρ τθσ προςάρτθςθσ» πάνω 

από  87% των ψιφων  (με αποκορφφωμα το εξωφρενικό 99% 

ςτο Ντονζτςκ). Σο Κίεβο, όμωσ, και οι δυτικζσ κυβερνιςεισ, 

κατιγγειλαν τισ ψθφοφορίεσ ωσ καταναγκαςτικζσ και μθ 

αντιπροςωπευτικζσ και κιρυξαν  τα αποτελζςματα πλαςτά 

και παράνομα, ωσ βαςιηόμενα  ςτθ βία και τθν   νοκεία.  Ο  

επικεφαλισ τθσ ουκρανικισ διπλωματίασ Ντμίτρι Κουλζμπα 

διλωςε ότι «τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει ςτην πολιτική 

κατάςταςη τησ χϊρασ μετά τα δημοψηφίςματα, ανεξάρτητα 

από την νομιμότητα και τα αποτελζςματά τουσ».  

Σθν 30θ επτ. 2022, ςτθν αίκουςα του Αγ. Γεωργίου του 

Κρεμλίνου, ο Ποφτιν, με νομικό «ςτιριγμα»  τα 

αποτελζςματα των δθμοψθφιςμάτων, ςε διάγγελμά του 

ανιγγειλε επίςθμα τθν προςάρτθςθ των τεςςάρων   

περιοχϊν  ςτθ Ρωςία, παρουςία και των επικεφαλισ θγετϊν 

τουσ που ανενδοίαςτα τθν   αποδζχκθκαν. Πρόκειται για τθν 

μεγαλφτερθ προςάρτθςθ ςε ευρωπαϊκό ζδαφοσ από τθν 

εποχι του Β’ΠΠ,  ςυνολικισ εκτάςεωσ  100.000 km², 

ανερχόμενθσ ςτο 15% περίπου τθσ ουκρανικισ επικράτειασ. 

Κατά το Διεκνζσ Δίκαιο, θ  « Προςάρτθςθ» είναι πράξθ 

που ςυνικωσ ζπεται τθσ ςτρατιωτικισ κατοχισ και ιςχφει 

όταν μια Χϊρα διεκδικεί δια τθσ βίασ και επιβάλλει 



3 

 

μονομερϊσ τον ζλεγχο και τθν κυριαρχία ςε ζδαφοσ άλλθσ 

Χϊρασ. Όμωσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, τα  

δθμοψθφίςματα – ζςτω και νοκευμζνα -  ςε ςυνδυαςμό με 

τθν  επίςθμθ κζςθ τθσ Ρωςίασ ότι τα εδάφθ των εν λόγω  

περιοχϊν  ιταν ανζκακεν ρωςικά, προςδίδουν ςτθν 

προςάρτθςθ μια επίφαςθ νομιμότθτασ που μπορεί να τθν 

μετατρζψει  ςε  οικειοκελι «Παραχϊρθςθ» των εδαφϊν, 

νομοτελειακά πολφ πιο  ευνοϊκι για τισ ρωςικζσ επιδιϊξεισ. 

Επί πλζον ο  Ποφτιν, υποςτθρίηοντασ  τθν κεωρία ότι Ρϊςοι 

και Ουκρανοί  αποτελοφν  ζνα λαό ιδθ από τθν εποχι του 

«Κράτουσ του Κιζβου» (μεςαιωνικό κράτοσ των Ρωσ), κατά 

τθν τελετι τθσ 30θσ επτεμβρίου, αντί των ανωτζρω όρων, 

χρθςιμοποίθςε τον ακόμθ ευνοϊκότερο όρο «Επανζνωςθ», 

εννοϊντασ τθν αυτοδίκαιθ   επζκταςθ τθσ ρωςικισ 

κυριαρχίασ επί των περιοχϊν και τθν  «Ενςωμάτωςι» τουσ 

ςτθ ρωςικι επικράτεια. 

τισ 3 Οκτ. 2022, θ Δοφμα (Κάτω Βουλι του ρωςικοφ 

κοινοβουλίου), ενζκρινε με « Ομοφωνία»  το νομοςχζδιο  τθσ 

προςάρτθςθσ και τθν επόμενθ θ Άνω Βουλι (Ομοςπονδιακό 

υμβοφλιο τθσ Ρωςίασ) προχϊρθςε ςτθν επικφρωςι του και 

κιρυξε επίςθμα τθν Προςάρτθςθ. Η διαδικαςία ιταν όμοια 

με εκείνθ τθσ  Κριμαίασ το 2014, με τθν διαφορά ότι ζγινε μεν 

από ρωςικά ςτρατεφματα και ειδικζσ δυνάμεισ, αλλά ιταν 

ςχετικά    αναίμακτθ και με περιοριςμζνθ  τθν αντίδραςθ του 

ΟΗΕ και τθσ Δφςθσ. 

Σο ρωςικό εγχείρθμα, ςτα διεκνι  πλαίςια, πάςχει 

ακυρότθτασ. τισ 6 Οκτ. 2022, το Α/ΟΗΕ, ςυνεδρίαςε για να 

αποφαςίςει επί προςχεδίου ψθφίςματοσ που ειςιγαγαν 

ΗΠΑ και Αλβανία δια  του οποίου καλοφνταν οι  Χϊρεσ και οι  

διεκνείσ Οργανιςμοί «να μθν αναγνωρίςουν τθν 

ψευδοπροςάρτθςθ  των τεςςάρων περιοχϊν». Η διαδικαςία 

δεν προχϊρθςε λόγω προβολισ veto από τθν Ρωςία και ςτισ 
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11 Οκτωβρίου, το προςχζδιο ειςιχκθ ςτθν Γενικι υνζλευςθ 

όπου δεν προβλζπεται veto και υπερψθφίςκθκε με ψιφουσ 

143 «υπζρ», 5 «κατά» και 35 αποχζσ. Σο ψιφιςμα 

αναγνϊριςε ότι τα εδάφθ των  περιοχϊν κατζχονται 

παράνομα αλλά προςωρινά  από τισ ρωςικζσ δυνάμεισ και 

κάλεςε τθν Μόςχα να τισ αποςφρει, ωσ παραβιάηουςεσ τθν 

εδαφικι ακεραιότθτα και πολιτικι ανεξαρτθςία τθσ 

Ουκρανίασ. Μετά το ψιφιςμα, ο Γ.Γ./ΟΗΕ Αντόνιο 

Γκουντζρεσ διλωςε ότι «οποιαδήποτε προςάρτηςη 

κυριάρχων εδαφϊν ωσ απόρροια απειλϊν  και χρήςησ βίασ , 

αποτελεί παραβίαςη του Καταςτατικοφ Χάρτη του ΟΗΕ και 

του Διεθνοφσ Δικαίου και δια τοφτο δεν γίνεται αποδεκτή» 

και ο  Γ.Γ/ ΝΑΣΟ Γιενσ τόλτενμπεργκ ςτιριξε  το δικαίωμα 

τθσ Ουκρανίασ « για αυτοάμυνα και  ανακατάληψη όλων των 

ουκρανικϊν εδαφϊν».    

τισ ΗΠΑ, Ο Πρόεδροσ  Μπάιντεν χαρακτιριςε ωσ δόλια 

τθν απόπειρα τθσ Ρωςίασ να προςεταιριςκεί κυρίαρχο 

ουκρανικό  ζδαφοσ και τόνιςε τον ςεβαςμό τθσ Χϊρασ του 

ςτα  διεκνϊσ αναγνωριςκζντα ςφνορα τθσ Ουκρανίασ. το 

αυτό πνεφμα κινικθκε και θ ελλθνικι κυβζρνθςθ, ενϊ  ο  

Πρόεδροσ Ζελζνςκι διαβεβαίωςε ότι δεν πρόκειται να 

προχωριςει ςε διαπραγματεφςεισ «όςο είναι πρόεδροσ ο 

Ποφτιν», ηιτθςε τθν ταχεία ζνταξθ τθσ Ουκρανίασ ςτο ΝΑΣΟ 

με ενιςχυτικό το  ςθμείο ότι θ Χϊρα  από το 2008 ςυμμετζχει 

ςτο Πρόγραμμα υνεργαςίασ για τθν Ειρινθ (Partnership for 

Piece Program) κακϊσ και πρόςκετθ οικονομικι βοικεια. 

Θδθ οι ΗΠΑ πρόκειται να εγκρίνουν νζο πακζτο ςυνολικισ 

βοικειασ  φψουσ  12 δις.  δολαρίων. 

Αναφορικά με τισ προςαρτιςεισ, το  Κρεμλίνο ζχει μια 

εγγενι αδυναμία. Όςο οι εχκροπραξίεσ ςυνεχίηονται, δεν 

μπορεί να κακορίςει μόνιμα και ςτακερά τα ςφνορα των 

προςαρτθμζνων τεςςάρων  περιοχϊν – ιδίωσ  τθσ Ζαπορίηιασ 
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και τθσ Χερςϊνασ – κακόςον  μεγάλα τμιματα αυτϊν   

εξακολουκοφν να βρίςκονται υπό τον ζλεγχο των 

ουκρανικϊν δυνάμεων που ςυνεχίηουν  τθν προσ Ανατολάσ 

προζλαςι τουσ, ανακαταλαμβάνοντασ  εδάφθ  που 

παλαιότερα είχαν απωλζςει. Η γεωγραφικι αυτι 

ρευςτότθτα, ςυνδυαςμζνθ με τισ ςυνεχείσ πλθκυςμιακζσ 

μεταβολζσ ςτισ περιοχζσ, προκαλεί ςφγχυςθ και 

αποδυνάμωςθ άςκθςθσ τθσ οποιαςδιποτε ρωςικισ εξουςίασ 

ςε αυτζσ.  

Οφτωσ εχόντων των πραγμάτων, δυςμενείσ και 

επικίνδυνεσ παρουςιάηονται οι ςυνκικεσ εξζλιξθσ του 

πολζμου. Ο Πρόεδροσ Ποφτιν, αδιαφορϊντασ για τθν κιρυξθ 

τθσ παρανομίασ των προςαρτιςεων διεκνϊσ,   αντιςτρζφει 

τουσ ρόλουσ των αντιπάλων  (αμυνόμενου-επιτικζμενου) και 

προειδοποιεί ότι  επικετικζσ ενζργειεσ κατά   των 

προςαρτθκζντων περιοχϊν ςτο εξισ κα εκλαμβάνονται ωσ 

απόπειρεσ  προςβολισ τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ τθσ 

Ρωςίασ  και κα αντιμετωπίηονται κατά τισ διατάξεισ του 

ιςχφοντοσ  νομικοφ/δικαιϊκοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, που 

προβλζπει χριςθ  βίασ ( ι απειλισ βίασ) με κάκε ςτρατιωτικό 

μζςο, ακόμθ και με τακτικά  πυρθνικά όπλα . Ειδικότερα για  

τα τελευταία, ωσ δικαιολογθτικι βάςθ πρόκεςθσ 

χρθςιμοποίθςισ τουσ επικαλζςκθκε και τθν  διεκνι ευκφνθ 

των Αμερικανϊν ςτθ Χιροςίμα και το Ναγκαςάκι.    

τθν ίδια ρθτορικι κινικθκαν ο Τπουργόσ Εξωτερικϊν 

τθσ Ρωςίασ εργκεϊ Λαβρόφ με τθν  διλωςθ  ότι «η Ρωςία 

πολεμά περιςςότερο την Δφςη και λιγότερο την Ουκρανία»  

και του εκπρόςωπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεςκόφ  με τθν  

ςαφι αλλά επικίνδυνθ  διευκρίνθςθ ότι «ωσ επιθετική 

ενζργεια ενόσ κράτουσ  κατά τησ Ρωςίασ ςτο εξήσ θα  

εκλαμβάνεται  και η ενίςχυςη των  αντιπάλων  τησ (ς.ς. εν 

προκειμζνω τησ Ουκρανίασ) με  μόνα τα πολεμικά μζςα,  
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ζςτω και χωρίσ τη ςυμμετοχή ςτρατευμάτων»,   υπονοϊντασ, 

αςφαλϊσ, τα κράτθ τθσ Δφςεωσ και τισ ΗΠΑ. Από αυτά τα 

ςυμφραηόμενα και πολλά ζτερα, δεν φαίνεται πικανι θ λιξθ 

του πολζμου ςτο ορατό μζλλον, αλλά μάλλον θ επικίνδυνθ 

κλιμάκωςι του,  με ηωντανι τθν ευχι και τθν  ελπίδα τθσ 

Ανκρωπότθτασ  ότι δεν κα εξελιχκεί ςε πυρθνικό όλεκρο. 

Ωςτόςο,   ο  Ντμίτρι Πεςκόφ, φζρεται να ζχει διαβεβαιϊςει   

ότι «η Μόςχα δεν θζλει να ςυμμετάςχει ςτην πυρηνική 

ρητορική που διαδίδεται από τη Δφςη » και ο Λευκόσ Οίκοσ 

πωσ « δεν υπάρχουν ενδείξεισ προετοιμαςίασ τησ  Ρωςίασ για 

χρήςη πυρηνικϊν όπλων, οφτε λόγοσ οι ΗΠΑ να 

προςαρμόςουν ανάλογα την πυρηνική τουσ ςτάςη». 

Σζλοσ, επιφυλάξεισ εκφράηονται από Ακινα  και 

Λευκωςία ωσ προσ το ενδεχόμενο ότι  ο Ερντογάν, 

ακολουκϊντασ τισ πρακτικζσ Ποφτιν, κα προχωριςει,  εν 

ευκζτω χρόνω, ςτθν  προςάρτθςθ των Κατεχομζνων ςτθ 

Κφπρο, μια μεκόδευςθ που ςκόπιμα και απειλθτικά 

προβάλλει τον τελευταίο καιρό θ τουρκικι διπλωματία. Ο 

ςχεδιαςμόσ προςάρτθςθσ των Κατεχομζνων χρονολογείται 

από το   1974, όταν, μετά τθν ειςβολι, θ Σουρκία ξεκίνθςε τθ 

δθμογραφικι αλλοίωςθ αυτϊν με μαηικζσ εγκαταςτάςεισ 

εποίκων,  τθν  ιςλαμοποίθςι τουσ με τθν ανζγερςθ πολλϊν 

τόπων λατρείασ, τθν αλλαγι τθσ δομισ του ψευδοκράτουσ 

ϊςτε να εναρμονιςκεί με εκείνθ του τουρκικοφ κράτουσ, τισ 

ιδιωτικοποιιςεισ που ςυνδζονται με ειςροι κεφαλαίων ςτα 

Κατεχόμενα, και τισ  ενιςχφςεισ ςτρατιωτικϊν υποδομϊν ( π.χ 

τθν καταςκευι τθσ αεροπορικισ  βάςθσ  drones ςτο 

Λευκόνοικο), με ςκοπό τθν ςτρατθγικι αναβάκμιςθ τθσ 

Άγκυρασ και τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο τθσ περιοχισ.  

Κακικον και μζριμνα Ελλάδοσ και  Κφπρου είναι να 

προβλζπουν και ματαιϊνουν εγκαίρωσ  κάκε ενζργεια τθσ 

Σουρκίασ που κα τείνει ςτθν προςάρτθςθ των Κατεχομζνων, 
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τθσ δε Διεκνοφσ Κοινότθτασ , ςτθν ανεπικφμθτθ περίπτωςθ 

που αυτι (θ προςάρτθςθ) πραγματοποιθκεί , να αντιδράςει 

δυναμικά  με τθν κιρυξι τθσ ωσ παράνομθσ, όπωσ ζγινε και 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Ουκρανίασ, και να απαιτιςει τθν 

ματαίωςι τθσ, με ευνοϊκό το  δεδομζνου ότι τα Κατεχόμενα 

είναι ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. και διζπονται από το ευρωπαϊκό 

κεκτθμζνο.     

       

 


