
Τι σημαίνει «μερική τροποποίηση των θεμελιωδών αρχών»;

Είναι αλήθεια ότι οι Αγγλοσάξωνες παρά το γεγονός ότι η γλώσσα τους δεν διαθέτει τον εκφραστικό 
πλούτο άλλων γλωσσών, είναι ευρηματικοί στο να καταφεύγουν σε γλωσσικά τεχνάσματα, 
προκειμένου να συγκαλύψουν, να παραπλανήσουν, να παραφράσουν, να παρερμηνεύσουν και ό,τι 
άλλο σκεφθεί ο «πονηρός νους» για να κάνουν αυτό που θέλουν χωρίς να το πουν !!!
Μέσα από αυτή τη διαδικασία διευκολύνεται φυσικά και το σημερινό παράδοξο: το να αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού, κάθε τι παράλογο, έχοντας εκτοπίσει κάθε τι 
λογικό από τη κλασσική διαδικασία σκέψης (!).
Πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για να 
περιγράψει τις επικείμενες δομικές αλλαγές στη λειτουργία της ΕΕ.
Έτσι λοιπόν, οι διεθνείς παχυμισθωτοί, καρεκλοκένταυροι κηφήνες των Βρυξελλών, θέλουν να μας 
πείσουν ότι η «μερική τροποποιήση των θεμελιακών αρχών» δεν αποτελεί συθέμελο ταρακούνημα και
ριζική εκ θεμελίων αλλαγή, αλλά ότι πρόκειται για μια «εν μέρει ....(ό,τι θελήσουν) τροποποίηση).
Χάιλι Λάικελι (!) λοιπόν, να μην πρόκειται για κάτι σημαντικό.

Εμείς όμως αντιλαμβανόμαστε, κάπως διαφορετικά αυτές τις προθέσεις. 
Ο πυρήνας του διευθυντηρίου επιδιώκει μεγαλύτερη - εάν όχι πλήρη απεξάρτηση - από τους θεσμούς 
έκφρασης της λαϊκής βούλησης - όσο και όπως την εκφράζουν - των χωρών μελών, για να είναι 
αδέσμευτος να ακολουθεί τη πολιτική των υπερατλαντικών αφεντικών και να έχει πλήρεις 
αρμοδιότητες να εφαρμόζει τις εντολές τους.
Μετά λοιπόν από την υπερσυγκέντρωση των εξουσιών στις Βρυξέλλες και την ανάθεση της σε ένα 
τσούρμο γραφειοκράτες που κυκλοφορούν μέσα από «περιστρεφόμενες πόρτες» (δηλαδή άπαξ και 
μπουν στον κύκλο της διαχείρισης, φεύγουν μόνο με σύνταξη), αποφάσισαν με δημοκρατικό τρόπο : 
πως δηλαδή; 
Κάνοντας αρχικά μια κατευθυνόμενη σφυγομέτρηση της κοινής γνώμης, με πολίτες των χωρών - 
μελών (γενικά και αφηρημένα), διαπίστωσαν ότι το σύστημα χρειάζεται αλλαγή.
Και τώρα προχωρούμε σε αυτή την αλλαγή.
Ωστόσο δεν πρόκειται γι' αλλαγή, αλλά για παραλλαγή.
Καλό θα ήταν να αλλάξουν και στάιλινγκ - που λένε- δηλαδή αντί για το σικ ντύσιμο με κοστούμια 
(γιούνι-σεξ φυσικά), να αρχίσουν να φορούν στολή παραλλαγής.
Έτσι θα εναρμονιστούν και ενδυματικά, μετά την πλήρη εναρμόνιση και ένταξη της ΕΕ, στο πολιτικό 
σκέλος της «καθαρά αμυντικής» Συμμαχίας.

Το επόμενο βήμα θα είναι η «μερική τροποποίηση, της βασικής ονομασίας» του οργανισμού.
δεν θα χρειάζεται να λέγεται πλέον «Βορειο- Ατλαντική», αλλά απλώς Παν-κρατική (ή δια-κρατική) 
Αμυντική Συμμαχία !!!!! 

Ευτυχώς που μαθαίνουμε απ' αλλού τι γίνεται μεσ' το σπίτι μας !!

(από τη τακτική ενημέρωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ στις 06.05.22)

Ερώτηση: Την Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που υποστηρίζει τη 
μεταρρύθμιση της ΕΕ, εν μέρει, μέσω τροποποιήσεων στα θεμελιώδη έγγραφα. Η μεταρρύθμιση 
αυτή προβλέπει την παροχή ευρύτερων εξουσιών στην ΕΕ στους τομείς της υγειονομικής 
περίθαλψης, της ενέργειας, της μετανάστευσης και της άμυνας, οι οποίοι σήμερα υπάγονται κυρίως
στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων. Ποια είναι η γνώμη της Μόσχας για την πρόταση 
αυτή; Πώς θα επηρεάσει το ψήφισμα αυτό τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βρυξελλών;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών παραδοσιακά δεν σχολιάζει ούτε τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε το περιεχόμενο των ψηφισμάτων του που 



έχουν αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Θα θέλαμε να σας συμβουλεύσουμε να απευθύνετε την 
ερώτησή σας στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, είναι προφανές ότι οι ηγέτες της ΕΕ δυσκολεύονται όλο και περισσότερο 
να εξηγήσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές τους αποτυχίες μέσω της έλλειψης 
κατάλληλων αρμοδιοτήτων. Οποιαδήποτε ανακατανομή αρμοδιοτήτων δύσκολα θα επιφέρει 
ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση. Από κάθε άποψη, πρόκειται για μια εσωτερική υπόθεση της 
ΕΕ στην οποία δεν παρεμβαίνουμε, σε αντίθεση με ορισμένους από τους «εταίρους» μας στην ΕΕ.

Όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ, προφανώς οι Βρυξέλλες είναι 
όλο και λιγότερο ανεξάρτητες στη λήψη των αποφάσεών τους για το θέμα αυτό. Προτιμά να 
παρακολουθεί την Ουάσιγκτον ή να ακολουθεί άμεσα τις οδηγίες της. Έτσι, ακόμη και αν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία, αυτό δύσκολα θα οδηγήσει σε μια πιο 
θετική δυναμική στις σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ. Τούτου λεχθέντος, παρά την προκληθείσα από την ΕΕ 
κλιμάκωση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών εντάσεων, είμαστε έτοιμοι, όπως και πριν, 
για ειλικρινή και ρεαλιστική συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τις χώρες μέλη της 
ΕΕ σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.


