
Μετά από την δεδομένη ανικανότητα του ΠΟΥ να επιλύσει ή τουλάχιστον να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στον έλεγχο και στον περιορισμό της πανδημίας της COVID – 19, η κίνηση που 
ακολουθεί αναλυτικά παρακάτω, αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ρόλο τον οποίο όχι μόνο έχει
προδιαγράψει η Συλλογική Δύση για τον οργανισμό, αλλά και κατά πόσον η ίδια η ηγεσία του 
ΠΟΥ είναι πρόθυμη να αναλάβει.

Τίποτε δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. Έχουν τόσο διαβρωθεί 
ειδικά τα τελευταία χρόνια, όταν αλωνίζουν στις ηγετικές θέσεις στελέχη των 
«περιστρεφόμενων θυρών», που εναλλάσσονται μεταξύ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, 
συντηρητικών κυβερνήσεων και πανεπιστημιακού κατεστημένου που έχει θυσιάσει την 
έρευνα και την εκπαίδευση στο βωμό των συμφερόντων των καπιταλιστικών γιγάντων, 
εκπρόσωποι των οποίων αποτελούν οι ίδιες οι κυβερνήσεις των χωρών της Συλλογικής Δύσης.
Στελέχη που χαρακτηρίζονται στη πλειοψηφία τους από μετριότητα, συνήθως αποτυχημένα στις 
χώρες προέλευσής τους, διαθέσιμα όμως έναντι οιασδήποτε «τιμής» και κόστους να 
επιτελέσουν το έργο της προστασίας και προαγωγής των καπιταλιστικών συμφερόντων των 
παγκόσμιων μεγαλομετόχων, πάντοτε όμως με  ανθρωπιστικό πρόσχημα.

Υπάρχει πλειάδα παραδειγμάτων που αποδεικνύουν την υποδειγματική ανικανότητα των εν λόγω
στελεχών, η οποία μετουσιώνεται πρακτικά σε αναποτελεσματικότητα των ίδιων των διεθνών 
οργανισμών.

Ό,τι έχει επιτευχθεί οφείλεται είτε σε τυχαία – ευκαιριακά αποτελέσματα, είτε σε προσωπικό 
ζήλο και μεράκι κάποιων παρείσακτων ιδεολόγων που αφήνονται να κυκλοφορούν λόγω 
μειωμένης επικινδυνότητάς τους και υπό τον τύπον του «άλλοθι: ορίστε, υπάρχουν εργατικοί 
και χρήσιμοι άνθρωποι» εντός των εν λόγω οργανισμών, είτε επειδή η εφαρμογή όσων 
προγραμμάτων εφαρμόστηκαν απέδωσε μη ευκαταφρόνητα οικονομικά οφέλη στους 
αναδόχους, είτε επειδή τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μικρά κράτη ή τα μεγάλα όπως τα BRICS, 
φρόντισαν να υλοποιήσουν τους συμφωνημένους στόχους, οι οποίοι συνήθως – εάν εξαιρέσει 
κανείς το ρεαλιστικό στοιχείο της εφαρμογής τους – είναι αρκετά μελετημένοι, χρήσιμοι έως 
και επιβεβλημένοι.

Μέσα σε αυτόν τον αστερισμό των διεθνών (μεγαλο) - οργανισμών, ο ΠΟΥ δεν θα μπορούσε να 
αποτελεί εξαίρεση. Με αφορμή τον «αποτυχημένο» συναγερμό του 2009 για μια προαναγγελθείσα 
πανδημία από κορονοϊό η οποία ουδέποτε ενέσκηψε, οι ανακατατάξεις και οι τροποποιήσεις του 
κανονισμού λειτουργίας του σε συνδυασμό με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν το 
κατάλληλο κλίμα για την περαιτέρω αδρανοποίησή του. Η πρόσφατη πανδημία η οποία σε 
αντίθεση με την προηγούμενη, όντως επήλθε ως μάστιγα, βρήκε τον οργανισμό «κατάλληλα» 
απροετοίμαστο, τόσο όμως προετοιμασμένο, όσο για να μην μπορεί να την αντιμετωπίσει, αφού 
πλέον είχε μειωθεί σε σημαντικό βαθμό ο παρεμβατικός του ρόλος.

Ήξερε όμως πολύ καλά να ρίχνει «επιχειρηματικά καπνογόνα», όταν μαζί με άλλους 
ανθρωπιστικούς οργανισμούς και ευαγή ιδρύματα, όπως του Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, το 
Νταβός και το πανεπιστήμιου του Τζον Χόπκινς, διοργάνωνε σεμινάρια αντιμετώπισης 
πανδημιών σε παγκόσμια κλίμακα, στη λογική της δήθεν ενημέρωσης, προετοιμασίας, 
ευαισθητοποίησης, που καταλήγει στο «απόλυτο άλλοθι» : «εμείς σας τα είπαμε, εσείς όμως 
(τα κράτη) δεν κάνατε τίποτε».

Φυσικά το ζητούμενο από τον ΠΟΥ δεν ήταν να σταματήσει, ως δια μαγείας την πανδημία, αλλά να
κάνει δυο απλά πράγματα.
Πρώτον να δώσει έγκαιρα τις κατάλληλες οδηγίες και να φροντίσει για την υλοποίησή τους, γιατί 
με εξαίρεση τις χώρες που φρόντισαν έγκαιρα να κλείσουν τα σύνορά τους, να κάνουν τις 



απαραίτητες κοινωνικο- οικονομικο- δημοσιουγειονομικές ρυθμίσεις, όλες οι άλλες με την 
υποδειγματική τους ανευθυνότητα – όπως η χώρα μας – ενέπλεκαν η μια την άλλη στο φαύλο 
κύκλο της διασποράς και της μεταλλαξιογένεσης. Επομένως η ευθύνη του ως παγκόσμια 
συλλογική οντότητα ήταν τεράστια και αποκλείει το επιχείρημα και τη δικαιολογία ότι 
εναπόκειται δήθεν στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις οδηγίες. Το τελευταίο θα ίσχυε σε 
περιπτώσεις νόσων ή υγειονομικών περιστατικών περιορισμένης εμβέλειας και όχι για 
πανδημίες.
Το δεύτερο ήταν να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό διαθέσιμων εμβολίων για τις οικονομικά 
αδύναμες χώρες και να φροντίσει για τη διανομή τους, αλλά κυρίως για την έγκαιρη και πλήρη 
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού των χωρών αυτών.
Δεν έκανε τίποτε απ΄ όλα αυτά, ή μάλλον αυτό που έκανε δεν ανταποκρίνεται ούτε στις 
δυνατότητές του, ούτε στις πραγματικές ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που όχι μόνο περνάει απαρατήρητο, αλλά που συγκαλύπτεται 
επιμελώς. 
Τίνος ευθύνη νομίζετε ότι είναι η πλήρης αδιαφορία ή η πλήρης άγνοια - μέχρι να ξεκινήσει η 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας - περί των αμερικανικών βιολογικών εργαστηρίων
ή εργοστασίων παραγωγής βιολογικών όπλων στην Ουκρανία;
Εάν δεν είναι του ΠΟΥ, τότε τίνος άλλου είναι;
Οι περισσότεροι, για να μην πούμε σχεδόν κανείς, δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει, ότι υπήρχε 
στέλεχος του ΠΟΥ,  στην ευθύνη του οποίου ανήκε η Ουκρανία.
Το χειρότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι το στέλεχος αυτό είναι Έλληνας και σήμερα «όλως 
τυχαίως» λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΟΔΥ. 
Δεν συνεχίζουμε προς το παρόν τουλάχιστον !

Τέλος αυτό που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ο ΠΟΥ και οι λοιποί διεθνείς «ελεγχόμενοι» 
οργανισμοί, είναι τη διαφορά μεταξύ των εννοιών «συστήνω» και «επιβάλλω».
Γι αυτό λοιπόν παρουσιάζουν – σε περίπτωση που καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειές 
τους, πράγμα σπάνιο - ως σύγχυση τη ακόλουθη αρχή:
«Συστήνουν εκεί που δεν τους ενδιαφέρει και επιβάλλουν εκεί που τους συμφέρει».
Λογικό λοιπόν είναι αφού δεν έκαναν τίποτε για να αποτρέψουν τα χειρότερα, να θέλουν τώρα 
να επιβάλλουν καταστάσεις συμβάλλοντας στα χειρότερα.

Για τις διαστάσεις του προβλήματος που εκτίθεται στη συνέχεια μέσω της ανακοίνωσης του 
Ρωσικού ΥΠΕΞ και του υγειονομικού κινδύνου που εγκυμονεί, και μόνον η πρόταση ενός τέτοιου 
ψηφίσματος, έχουμε μιλήσει ήδη εκτενώς σε προηγούμενο άρθρο.

Σχετικά με την ψηφοφορία για το ζήτημα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της 75ης 
Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.
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Ενημερωτικό σημείωμα του Ρωσικού ΥΠΕΞ προς τα ΜΜΕ 

 

Στις 26 Μαΐου του τρέχοντος έτους στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της 75ης συνόδου της 
Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ), του κύριου οργάνου λήψης αποφάσεων του Παγκόσμιου 



Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η Ουκρανία και οι δυτικοί υποστηρικτές της προσπάθησαν για άλλη 
μια φορά να πολιτικοποιήσουν το έργο των διεθνών οργανισμών που έχουν σχεδιαστεί για την 
προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας των χωρών στους βασικούς τομείς, στην προκειμένη 
περίπτωση - στον τομέα της υγείας. Παρουσιάστηκε ένα σχέδιο ψηφίσματος εναντίον της 
Ρωσίας που περιέχει ψευδείς και παραποιημένες αναφορές με στόχο την απομόνωση της 
χώρας μας και την απομάκρυνσή της από τον ΠΟΥ.

Δυστυχώς, το έγγραφο αυτό εγκρίθηκε εις βάρος της παγιωμένης υποστήριξης των ευρωπαϊκών 
χωρών, οι οποίες την παραμονή της 10ης Μαΐου του τρέχοντος έτους δρομολόγησαν ένα ψήφισμα 
της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη για τον τερματισμό της συνεργασίας με τη
Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

Ταυτόχρονα, με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι από τα 183 κράτη-μέλη του ΠΟΥ που 
συμμετείχαν στη σύνοδο και είχαν δικαίωμα ψήφου, μόνο 88 χώρες υποστήριξαν το 
Ουκρανικό σχέδιο ψηφίσματος. Η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της δεν κατάφεραν να 
κινητοποιήσουν ούτε τις μισές ψήφους των συμμετεχόντων υπέρ τους, παρά τις πρωτοφανείς 
πιέσεις που, όπως γνωρίζουμε, άσκησαν σε άλλες χώρες την παραμονή της συνόδου όπως και 
κατά τη διάρκειά της.

Η διεθνής κοινότητα τείνει να βλέπει όλο και πιο νηφάλια την κατάσταση στην Ουκρανία και περί 
αυτήν, χωρίς να επιθυμεί να θυσιάσει την πολυμερή συνεργασία σε σημαντικούς τομείς στο σύνολο
της ανθρωπότητας.


