
Σχετικά με το άρθρο του Ζοζέπ Μπορέλ (Josep Borrell) «Ο αναίτιος πόλεμος της Ρωσίας είναι 
καταδικασμένος».

Πρόσφατα, σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του Ύπατου Εκπροσώπου
της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ: «Ο αναίτιος πόλεμος 
της Ρωσίας είναι καταδικασμένος», που ήταν αφιερωμένο στην ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Προφανώς, της δημοσίευσής του προηγήθηκε εντατική εργασία ενημέρωσης, σε όλες 
τις αποστολές της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης θα έδιναν 
στον κόσμο την ευκαιρία να ακούσει όσο το δυνατόν σε μαζική κλίμακα, «τη φωνή των 
Βρυξελλών». Μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και διαδόθηκε στον εθνικό τύπο, διαφόρων 
χωρών. Θα ήταν λάθος να μην είχαμε αντιδράσει εμείς σε αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται 
για χειραγώγηση, προπαγάνδα και σκόπιμη διαστρέβλωση των γεγονότων.

Ο Μπορέλ ξεκινά το άρθρο του με τις εκφράσεις που επιχειρούν να τραγικοποιήσουν την 
κατάσταση, λέγοντας, «Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα», προφανώς φαντάζοντας τον εαυτό του ως 
έναν νέο Τσόρτσιλ, ο οποίος κάποτε είχε χαρακτηρίσει την κατοχή της Γαλλίας, ως  «την πιο 
σκοτεινή ώρα». Μια τέτοια σύγκριση θα πρέπει να αφεθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου 
αξιωματούχου. 
Αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, παρ' όλη την 
πολυπλοκότητα των σχέσεων με τη Σοβιετική Ρωσία, την εποχή που η χώρα μας απειλούνταν 
από τους Ναζί, υποστήριξε τη Μόσχα, καλώντας όλο τον κόσμο να ενωθεί εναντίον της καφέ 
μάστιγας. Οι σημερινοί διάδοχοί του, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και, όπως φαίνεται, Τζοζέπ 
Μπορέλ, έχουν υποστηρίξει μόνο τους νεοναζί στην Ουκρανία τα τελευταία 8 χρόνια.

Ο Μπορέλ αποκαλεί την Ουκρανία «ειρηνική και δημοκρατική χώρα». Φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες 
δεν έχουν διαβάσει τις εκθέσεις του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις οποίες ο ελάχιστος αριθμός των θυμάτων της σύγκρουσης στην 
ανατολική Ουκρανία από το 2014 έως τον Ιανουάριο του 2022 εκτιμάται σε 13,1 χιλιάδες 
άτομα. Είναι όλοι τους θύματα της απρόκλητης επίθεσης του καθεστώτος του Κιέβου. Και 
περισσότεροι από 3.000 από αυτούς είναι άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι 
αδύνατο να αποκαλείται ειρηνικό ένα κράτος που δολοφονεί τους πολίτες του.

Πολλά έχουν ειπωθεί πρόσφατα σχετικά με το γεγονός ότι «η Ουκρανία δεν αποτελούσε απειλή και
δεν προκάλεσε τη Ρωσία». Είναι όμως πιθανό να γίνουν πολύ περισσότερα γνωστά στο εγγύς 
μέλλον. Πέραν του γεγονότος ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, τους τελευταίους μήνες μεταφέρουν στην
Ουκρανία εντατικά, μεγάλες ποσότητες οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και 
επιθετικών, και αποφεύγουν τις δεσμεύσεις τους να μην αναπτύξουν οπλικά συστήματα 
κρούσης στο έδαφός της, επιπλέον έχει καταστεί σαφές (η ουκρανική ηγεσία το έχει αναφέρει 
ακόμη και δημόσια) ότι το Κίεβο σχεδιάζει να θέσει υπό αμφισβήτηση τη Συνθήκη, που την 
καθιστά «αποπυρηνικοποιημένο κράτος». Τις τελευταίες ημέρες έγινε δε γνωστό ότι 
παρασκευάζονταν βιολογικά όπλα μαζικής καταστροφής, σε αυτή τη γειτονική με τη Ρωσία 
χώρα. Ως αποτέλεσμα, το κράτος αυτό που έχει επίσημα κηρύξει τον εαυτό του αντι-Ρωσικό και τη
χώρα ως «αντι-Ρωσία», ενισχύει τις στρατιωτικές του δυνάμεις, εργάζεται για την ανάπτυξη 
απαγορευμένων όπλων μαζικής καταστροφής και γίνεται εφαλτήριο για μελλοντικές ειδικές 
επιχειρήσεις των δυτικών χωρών εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι λοιπόν δυνατόν, 
να λέγεται ότι αυτό «δεν συνιστά απειλή»;

Ο Μπορέλ χαρακτηρίζει «στόχο του Πούτιν όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά ολόκληρη την 
παγκόσμια τάξη που βασίζεται στο σύστημα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο». Στόχος της 
επιχείρησης δεν είναι η Ουκρανία, αλλά η αποναζιστικοποίηση και η αποστρατιωτικοποίηση 
του στρατιωτικού καθεστώτος του Κιέβου και η παροχή βοήθειας στο λαό του Ντονμπάς. 



Όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο αξιωματούχος της ΕΕ το 
ανέφερε, διότι τα τελευταία χρόνια το διεθνές δίκαιο έχει λησμονηθεί επίμονα στις Βρυξέλλες, 
αντικαθιστώντας το με μια ασαφή έκφραση: «παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες».

Και το διεθνές δίκαιο είναι αρκετά ξεκάθαρο. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2202 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία 
εγκρίνει τη «δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ» της 12ης 
Φεβρουαρίου 2015. Εδώ και επτά χρόνια, η Μόσχα ζητά την προσεκτική μελέτη αυτού του 
εγγράφου, πείθοντας τους εταίρους και τους προστάτες του Κιέβου να το επηρεάσουν, ώστε ώστε 
να εφαρμοστούν όσα γράφονται στο εν λόγω διεθνές νομικό έγγραφο. Επί επτά ολόκληρα χρόνια 
δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα. Εάν, μετά τα σημερινά γεγονότα, η Δύση αρχίσει να σέβεται το 
διεθνές δίκαιο, αυτό θα είναι τουλάχιστον ένα από τα θετικά αποτελέσματα της ειδικής 
επιχείρησης, που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

Ο Μπορέλ μας καλεί να αναλογιστούμε «τις ζωές των αμάχων, τους μη στρατιωτικούς στόχους της 
Ρωσικής επίθεσης». Υπενθυμίζουμε ότι τα πλήγματα των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων 
στρέφονται αποκλειστικά εναντίον νεοναζιστικών ταγμάτων και άλλων φασιστικών μονάδων 
στο έδαφος της Ουκρανίας, καθώς και εναντίον των στρατιωτικών υποδομών του καθεστώτος
του Κιέβου, οι οποίες προετοιμάστηκαν κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά 
εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ(Λ.Δ.Ν) και της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Λουγκάνσκ (Λ.Δ.Λ.), καθώς και εναντίον της χώρας μας. Οι εκπρόσωποι του Ρωσικού Υπουργείου 
Άμυνας ενημερώνουν καθημερινά τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό σχετικά με το θέμα αυτό, με 
τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Συγκεκριμένα, είναι απολύτως ενδεικτικές οι απόρρητες 
οδηγίες που βρέθηκαν στο αρχηγείο της 4ης επιχειρησιακής ταξιαρχίας της Ουκρανικής 
Εθνοφρουράς, σχετικά με την ανάληψη πολεμικής  δράσης στο πλαίσιο της λεγόμενης 
«Επιχείρησης Ενωμένων Δυνάμεων» που διεξάγει η Ουκρανική κυβέρνηση στο Ντονμπάς. Οι 
οδηγίες αυτές αναφέρονται ρητά στην προετοιμασία μιας μεγάλης κλίμακας επιθετικής 
στρατιωτικής επιχείρησης στο Ντονμπάς τον Μάρτιο του 2022. Εάν είχε εφαρμοστεί αυτό το 
σενάριο, οι απώλειες μεταξύ των αμάχων στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονμπας θα έφθαναν 
σε ανυπολόγιστα επίπεδα.

Ωστόσο, αυτά που πραγματικά αποτελούν απειλή για τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας είναι τα 
εθελοντικά τάγματα που στελεχώνονται από Ναζί. Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τους αμάχους 
ως «ανθρώπινες ασπίδες», όπως πρόσφατα στη Μαριούπολη, εμποδίζοντάς τους να επωφεληθούν 
από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που ανακοινώνονται τακτικά για την εκκένωση της πόλης, 
κρατώντας τους στην ουσία ως ομήρους.

Ο αξιωματούχος με έδρα τις Βρυξέλλες ανέφερε σε άρθρο του ότι «εδώ και μήνες καταβάλλονται 
πρωτοφανείς προσπάθειες στη Δύση για την επίτευξη διπλωματικής λύσης». Είναι προφανές σε 
όποιον γνωρίζει το ιστορικό του θέματος ότι αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Η Ρωσία, 
καθοδηγούμενη από την ανάγκη να εφαρμόσει στην πράξη την αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας,
η οποία κατοχυρώνεται στο ανώτατο επίπεδο με τα έγγραφα του ΟΑΣΕ, ήταν αυτή που ξεκίνησε 
τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Παρ' 
όλα αυτά, όσον αφορά τα βασικά σημεία των προτάσεών μας, δεν είδαμε καμία κίνηση από τη 
πλευρά τους προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι στοιχειώδεις κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς στο επίπεδο της διπλωματικής αλληλογραφίας, 
επίσης παραβιάστηκαν. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι σε μια προσπάθεια να «κοινοποιηθούν» στις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Σεργκέι Λαβρόφ απέστειλε μηνύματα στους υπουργούς 
Εξωτερικών 37 χωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ και του 



ΝΑΤΟ, υποβάλλοντάς τους την ερώτηση σχετικά με το: πώς οι χώρες αυτές προτίθενται να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις για να διασφαλίσουν την 
αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας στην Ευρώπη και να μην ενισχύσουν την ασφάλειά τους 
εις βάρος της ασφάλειας των άλλων.
Ως απάντηση λάβαμε μόνο δύο κενές απαντήσεων επιστολές, υπογεγραμμένες από τον 
επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και τον συνάδελφό του στο ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, 
στους οποίους δεν είχαν απευθυνθεί καν τα προαναφερθέντα μηνύματα. Αυτό αποδεικνύει την 
απροθυμία της Δύσης να εμπλακεί σε εποικοδομητικό διάλογο με τη χώρα μας. Είναι επίσης 
αδύνατο να μην αντιληφθούμε την υποκριτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενώ 
από τη μια ζητά την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν μέσω της διπλωματίας, από 
την άλλη με τις πρακτικές της ενέργειες, μόνο εμπόδια δημιουργεί στη διαδικασία αυτή. 
Συγκεκριμένα, έχει αρχίσει να επιβαρύνεται με τη χρηματοδότηση, όσον αφορά τις μαζικές 
αποστολές όπλων στην Ουκρανία, τα οποία, δεν αποκλείεται να καταλήξουν στα οπλοστάσια 
τρομοκρατικών ομάδων. Συνιστά αυτό, σύμφωνα με τον Μπορέλ, μια «διπλωματική λύση»;

Ο αρθρογράφος των Βρυξελλών υποστηρίζει ότι «η διεθνής κοινότητα θα απαντήσει αυτή την ώρα,
επιλέγοντας την πλήρη απομόνωση της Ρωσίας». Ποιος και πότε έδωσε στον Borrell το 
δικαίωμα να μιλά εκ μέρους ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας; Είναι καιρός να κατανοήσει 
ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους της, 
όπως είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή ήπειρος δεν 
περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο ποικιλόμορφη. Είναι 
απολύτως σαφές στη διεθνή κοινότητα, ακόμη και χωρίς την προτροπή των Βρυξελλών, ότι η ίδια 
θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον θα συνεργαστεί και με ποιον όχι.

Υπάρχει επίσης και μια ιδιαίτερη παράγραφος που είναι αφιερωμένη στη «Ρωσική προπαγάνδα». 
Σύμφωνα με αυτή υποτίθεται ότι «το Κρεμλίνο και οι υποστηρικτές του έχουν επίσης επιδοθεί σε 
μια μαζική εκστρατεία παραπληροφόρησης, η οποία ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες». Αυτός 
είναι ο κλασικός χαρακτηρισμός του μαύρου ως «λευκού» και του λευκού ως «μαύρου». Δεν 
είναι η Ρωσία, αλλά η ΕΕ που έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη υπηρεσία αντι-Ρωσικής 
προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης. Μόνο που η εν λόγω υπηρεσία δεν λειτουργεί εδώ και «λίγες» εβδομάδες, αλλά από 
το 2015, ήδη από την υπογραφή της δέσμης μέτρων του Μινσκ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 
πραγματικά σίγουρη ότι είχε το δίκιο με το μέρος της, δεν θα είχε επιβάλει πρωτοφανή 
λογοκρισία στα Ρωσικά τηλεοπτικά μέσα και τους δημοσιογράφους τους στην Ευρώπη, 
θέτοντάς τα εκτός νόμου και στερώντας τους τη διαπίστευση. Αυτό είναι το τίμημα του περιβόητου
φιλελευθερισμού της ΕΕ. 
 
«Στην Ουκρανία σήμερα», γράφει ο Μπορέλ, «ο νεοναζισμός και η Ρωσοφοβία δεν έχουν νόημα, η 
προπαγάνδα του ναζισμού απαγορεύεται, οι ακροδεξιοί υποψήφιοι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο με 
ελάχιστη υποστήριξη, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κοινοβούλιο». Η 
παραπληροφόρηση είναι τόσο κραυγαλέα όσο και εύκολα διαψεύσιμη. Νεοναζί και Ρωσόφοβοι 
έκαψαν ζωντανούς φιλορώσους διαδηλωτές στο «Σπίτι των Συνδικάτων» , την έδρα των 
εργατικών σωματείων, στην Οδησσό στις 2 Μαΐου 2014. Οι δράστες δεν έχουν ακόμη 
τιμωρηθεί. Η ναζιστική προπαγάνδα είναι διαρκής. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις δυτικές 
περιοχές. Ωστόσο το ίδιο ισχύει και για τις ανατολικές περιοχές:
Η προπαγάνδα αυτή περιλαμβάνει 
- νεοναζιστικές πορείες σε πόλεις, 
- αφίσες και πανό με τους συνεργάτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Στεπαν Μπαντέρα και Ρομάν. 
Σούκεβιτς σε επίσημα κτίρια, 
- την εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία για την υποστήριξη της δράσης των τιμωρητικών 
μονάδων των Ουκρανών συνεργατών του Χίτλερ στη δεκαετία του 1940 και, φυσικά, 



- το ναζιστικό σύνθημα «Σλάβα Ουκραίνα» δηλαδή «Δόξα στην Ουκρανία!». (το αντίστοιχο του 
"Sieg Heil!"), που ακούγεται στο τέλος κάθε επίσημης και δημόσιας ομιλίας στη χώρα.

Όσον αφορά την υποτιθέμενη απουσία δεξιών υποψηφίων στην Verkhovna Rada (στο ανώτατο 
Κοινοβούλιο της Ουκρανίας), άραγε, τι έχει να πει  ο Μπορέλ, όσον αφορά τα κοινοβουλευτικά 
διαπιστευτήρια των καθαρόαιμων ναζιστών της «Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών» και του 
κόμματος «Σβόμποντα»; 
Οι Όλεχ Τιαχνίμποκ (Oleh Tyahnybok), Άντριι Πάρουμπυ (Andriy Parubiy) και οι όμοιοί 
τους, ενώ είναι γνωστοί για τις προκλητικές δημόσιες ιουδοφοβικές, αντισημιτικές και γενικά 
μισάνθρωπες δηλώσεις τους, μέχρι πρόσφατα ήταν αρκετά αξιοσέβαστοι εκπρόσωποι του 
σημερινού πολιτικού τοπίου της Ουκρανίας.
Οι νεοναζιστικές ομάδες είναι ενσωματωμένες στις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, δηλαδή 
στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας και στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στην εξάλειψη 
αυτών των δομών, της ιδεολογίας και των συμβόλων τους, μεταξύ άλλων, έγκειται ακριβώς η 
αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο της τρέχουσας ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης.

Ο Μπορέλ αναφέρεται από κάθε βήμα που μπορεί να προσεγγίσει στην «επιθετικότητα της Ρωσίας 
εναντίον της Ουκρανίας», στον πόλεμο, στην απομόνωση και στην τιμωρία. Ωστόσο αυτό που 
παραμένει, είναι το γεγονός ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια, η επίθεση ήταν αποκλειστικά προς 
μια και μόνο κατεύθυνση, δηλαδή εναντίον του Ρωσόφωνου πληθυσμού στις ανατολικές 
περιφέρειες της χώρας, και επομένως δεν ήταν η Ρωσία, αυτή που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο.

Αλλά η Ρωσία όμως είναι αυτή που  θα τον τελειώσει.
Κι επιτέλους, ας το καταλάβουν καλά αυτό, οι Βρυξέλλες.

Το άρθρο του Μπορέλ δημοσιεύεται στους ακόλουθους συνδέσμους.:

https://www.eurointegration.com.ua/eng/experts/2022/02/28/7134894

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-might-does-not-make-right-russias-unjust-war-is-
doomed-to-fail

https://www.bruxelles2.eu/en/2022/03/might-not-make-right-unjust-wars-are-doomed-to-be-
lost-josep-borrell


