
Ακόμη και στους NYT το αντιλαμβάνονται: «Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλο κόστος και 
σοβαρούς κινδύνους» στην Ουκρανία.
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- Προσπαθούν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν να τερματιστεί αυτή η 
σύγκρουση, μέσω μιας διευθέτησης που θα επιτρέψει μια κυρίαρχη Ουκρανία και την 
επανάκτηση κάποιου είδους σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας; 
- Ή μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σήμερα να αποδυναμώσουν μόνιμα τη Ρωσία; 
- Έχει μετατοπιστεί ο στόχος της κυβέρνησης στην αποσταθεροποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν 
ή στην απομάκρυνσή του; 
- Σκοπεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να θέσουν τον Πούτιν προ των ευθυνών του ως 
εγκληματία πολέμου; 
- Ή μήπως ο στόχος είναι να προσπαθήσουν να αποφύγουν έναν ευρύτερο πόλεμο - και αν ναι, 
πώς επιτυγχάνεται αυτό; 
- πανηγυρίζοντας μήπως δημόσια για το ότι οι δολοφονίες Ρώσων στρατιωτών επιτεύχθηκαν 
χάρις στις πληροφορίες που έδωσαν στους Ουκρανούς οι Αμερικανικές υπηρεσίες, όπως 
ακριβώς συνέβαλαν και στη βύθιση ενός Ρωσικού πλοίου;

Ένα τέτοιο σύμπλεγμα τόσο σύνθετων ερωτημάτων παρουσιάζει σε άρθρο του «Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία περιπλέκεται και η Αμερική δεν είναι έτοιμη», που δημοσιεύτηκε στους «New York 
Times» από πολύ υψηλό δημοσιογραφικό επίπεδο, συγκεκριμένα, από τη συντακτική επιτροπή! 
Πρόκειται λοιπόν για μια κυρίαρχη άποψη της εφημερίδας.

Τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου είναι τα εξής:

- Η Γερουσία ενέκρινε ένα πακέτο έκτακτης βοήθειας ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 
την Ουκρανία. Αλλά με μια μικρή ομάδα απομονωτιστών Ρεπουμπλικάνων να επικρίνουν δυνατά 
τις δαπάνες και τον πόλεμο να εισέρχεται σε μια νέα και περίπλοκη φάση, η συνεχής 
διακομματική υποστήριξη δεν είναι εγγυημένη.

- Η Άβριλ Χέινς, η διευθύντρια των εθνικών μυστικών υπηρεσιών, προειδοποίησε πρόσφατα την 
Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας ότι οι επόμενοι μήνες μπορεί να είναι ασταθείς. Η 
σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα μπορούσε να πάρει «μια πιο 
απρόβλεπτη και δυνητικά κλιμακούμενη τροχιά», τόνισε, με αυξημένη πιθανότητα η Ρωσία να
απειλήσει με χρήση πυρηνικών όπλων.

- Πρόκειται για εξαιρετικό κόστος και σοβαρούς κινδύνους, και όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα 
που ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αμερικανικό κοινό αναφορικά με τη 
συνεχιζόμενη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη σύγκρουση.

Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να μετατοπιστεί, αλλά τελικά, εξακολουθεί να μην είναι προς το 
συμφέρον της Αμερικής να βυθιστεί σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Ρωσία, ακόμη και στη 
περίπτωση που θα επιτευχθεί μια ειρηνική έκβαση, ως αποτέλεσμα κάποιας διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, που ενδεχομένως να απαιτήσει από την Ουκρανία τη λήψη ορισμένων δύσκολων 
αποφάσεων.

- Χωρίς σαφή οράματα, ο Λευκός Οίκος όχι μόνο κινδυνεύει να κάνει τους Αμερικανούς να 
χάσουν το ενδιαφέρον τους και να εγκαταλείψουν την υποστήριξη των Ουκρανών - οι οποίοι 
συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές βασικών 



υποδομών και μέσων διαβίωσης - αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

- Η παρούσα στιγμή είναι μια περίπλοκη στιγμή σε αυτή τη σύγκρουση, γεγονός που μπορεί να 
εξηγήσει την απροθυμία του Προέδρου Μπάιντεν και του υπουργικού συμβουλίου του να 
θέσουν σαφείς στόχους.

- Μια αποφασιστική στρατιωτική νίκη της Ουκρανίας επί της Ρωσίας, κατά την οποία η Ουκρανία 
θα ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014, δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση ρεαλιστικό στόχο.

- Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν ήδη εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό, στρατιωτικά και 
οικονομικά. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες θα μπορούσαν να τους παρασύρουν όλο και πιο βαθιά 
σε έναν δαπανηρό, παρατεταμένο πόλεμο, χειρότερο από εκείνον που επιφύλασσαν για τον 
αντίπαλό τους.

- Στο τέλος, οι Ουκρανοί είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις: Είναι 
αυτοί που πολεμούν, πεθαίνουν και χάνουν τα σπίτια τους από τη Ρωσική επιθετικότητα, και είναι 
αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει το τέλος του πολέμου. Εάν η 
σύγκρουση οδηγήσει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, οι Ουκρανοί ηγέτες θα είναι αυτοί που θα 
πρέπει να λάβουν τις επώδυνες αποφάσεις που θα αφορούν εδαφικές απώλειες, ως αποτέλεσμα 
απαιτήσεων οποιουδήποτε συμβιβασμού.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στο Κογκρέσο των ΗΠΑ το 2015 (10 Ιουνίου 2015 - Τεύχος: 
Τόμος 161, Αρ. 92 - Ημερήσια Έκδοση) συζητήθηκε το θέμα της απαγόρευσης της 
στρατιωτικής βοήθειας προς το Ουκρανικό ναζιστικό τάγμα «Αζόφ». Ο βουλευτής Κόνιερς 
κατέθεσε την τροπολογία του, που απαγόρευε «τη χορήγηση κονδυλίων για την παροχή 
όπλων, εκπαίδευσης ή άλλης βοήθειας στο Τάγμα Αζόφ», η οποία τελικά εγκρίθηκε και 
κατέστη ομοσπονδιακός νόμος.

Γνωρίζουν άραγε στην Αμερική  ότι οι «Αζοφικοί» είναι οι ναζί;

Δημοσιεύτηκε στο International Times


