
«Foreign Affairs»: Για πόσο καιρό μπορεί να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ενότητα;

Στην Ευρώπη, άρχισαν πραγματικά να σκέφτονται και να ανησυχούν για τις συνέπειες των 
κυρώσεων  που ενώ τις επέβαλαν εναντίον της Ρωσίας, αυτές γύρισαν μπούμερανγκ αναντίον 
του πληθυσμού της ίδιας της Ευρώπης. Σήμερα οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για την ίδια τους 
την ευημερία αρχίζουν και  γίνονται πλέον εφιαλτικές. Είναι περίεργο που δεν ασχολήθηκαν με 
αυτό το ζήτημα νωρίτερα, αναρωτιέται το Foreign Affairs, που σχολιάζει στη συνέχεια σε ένα 
πρόσφατο δημοσίευμά του.

Φαίνεται ότι πολύ σύντομα όλα τα μέλη της ΕΕ θα ενδιαφέρονται περισσότερο το καθένα για τα 
δικά του προβλήματα, παρά για τα συλλογικά προβλήματα της Κοινότητας των Ευρωπαϊκών 
λαών : λένε λοιπόν ότι «όλοι θα σωθούν ένας προς ένας». 

- Στις 26 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μια συνολική συμφωνία για το φυσικό αέριο 
που είχε ως στόχο να δείξει την σύμπλευση μεταξύ των χωρών της στο θέμα αυτό και να 
ελαχιστοποιήσει την ικανότητα της Ρωσίας να  χρησιμοποιήσει ως όπλο τον ενεργειακό εφοδιασμό 
της Ευρώπης... Στην πραγματικότητα, όμως, οι περικοπές είναι εθελοντικές και πολλά 
μεμονωμένα κράτη θα κάνουν εξαιρέσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση το πόσο ουσιαστική 
θα είναι η συμφωνία, ειδικά όταν η έλλειψη φυσικού αερίου θα επηρεάσει κάποιους πολύ 
περισσότερο από άλλους.

- Εν τω μεταξύ, κάτω από τον μανδύα της προς τα έξω επίδειξη συναίνεσης, υπάρχουν 
εντάσεις που σιγοβράζουν σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της σύγκρουσης. Η Γερμανία, για 
παράδειγμα, έχει καθυστερήσει σχετικά με τις υποσχεθείσες αποστολές όπλων στην Ουκρανία. 
Στην Ιταλία η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι έχει πέσει... Και 
παρόλο που πέντε πακέτα κυρώσεων εγκρίθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, οι Ευρωπαίοι πέρασαν 
εβδομάδες ολόκληρες με καυγάδες για ένα έκτο πακέτο που στόχευε στο ρωσικό πετρέλαιο. Το 
τελευταίο αυτό πακέτο εμποδίστηκε από το εσωτερικό της ΕΕ, τον αυταρχικό Ούγγρο 
πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

-Συνεπώς ένα μεγαλύτερο ερώτημα αναδύεται σχετικά με το - πόσο καιρό μπορεί να 
διατηρηθεί η περίφημη και πολυδιαφημιζόμενη ευρωπαϊκή ενότητα για τον πόλεμο και τι 
είναι εκείνο που μπορεί να την κάνει να καταρρεύσει;

- Κατά την πρώιμη φάση του πολέμου στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε αξιοσημείωτη
αποφασιστικότητα. Αν και δεν ήταν γνωστή ποτέ για την ταχύτητά της, οι Βρυξέλλες κατάφεραν, 
μέσα σε λίγες εβδομάδες, να εγκρίνουν τις πιο εκτεταμένες κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί ποτέ... 
Έκτοτε, ωστόσο, η δυναμική των Βρυξελλών έχει εξασθενήσει.

- Αν και τα κράτη της ΕΕ συμφώνησαν τελικά σε ένα εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία, για 
παράδειγμα, αυτό θα συμβεί με χρονική υστέρηση που μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εξάλλου, η Μόσχα είναι εκείνη που έχει κλείσει τη στρόφιγγα 
του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και μάλιστα όχι με δική της υπαιτιότητα. Έξι χώρες -η 
Βουλγαρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Πολωνία και οι Κάτω Χώρες- έχουν αποκοπεί 
εντελώς από τις ρωσικές προμήθειες.

- Επιπλέον, η Gazprom, η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας, μείωσε δραστικά τις ροές φυσικού 
αερίου προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Nordstream I, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αγωγός που 
μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ευρώπη και ο οποίος ανήκει ως επί το πλείστον στη Gazprom, 
έκλεισε προσωρινά τον Ιούλιο για συντήρηση. Έκτοτε άνοιξε εκ νέου, αλλά οι εξαγωγές φυσικού 



αερίου έχουν μειωθεί στο 20% των συμφωνηθέντων ποσοτήτων, με περαιτέρω διαταραχές ακόμη 
και στον ορατό ορίζοντα.

- Οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις έχουν ήδη αρχίσει να έχουν ανησυχητικές συνέπειες στην 
ευρωπαϊκή πολιτική. Σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, λαϊκιστικά και δεξιά εθνικιστικά 
κόμματα χρησιμοποιούν το κόστος του πολέμου για να αποκομίσουν κομματικά οφέλη και να 
συγκεντρώσουν την υποστήριξη της δυσαρεστημένης από τις κυβερνήσεις κοινής γνώμης χωρών. 
Υποστηρίζουν ότι με την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και την υιοθέτηση της πράσινης ατζέντας, 
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, 
αποψιλώνουν τη βιομηχανία και καταστρέφουν θέσεις εργασίας.

- Αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι μόνο μια πρόγευση του τι πρόκειται να ακολουθήσει

- Ακόμη πιο ανησυχητική για την Ευρώπη είναι η επιστροφή των παλαιών γεωπολιτικών 
διαχωρισμών. Πρώτον, είναι το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ ανατολής και δύσης της ηπείρου, με τα 
κράτη στα σύνορα της Ουκρανίας, όπως οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία, εκφράζοντας τη 
σκληρή αντιρωσική γραμμή μέσω επιβολής κυρώσεων και ενίσχυσης της στρατιωτικής 
υποστήριξης για την Ουκρανία, και τα κράτη της δυτικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Γερμανία, να τείνουν προς τον συμβιβασμό με τη Ρωσία.

- Η δεύτερη διάσπαση εκτείνεται από βορρά προς νότο, ένα χάσμα που παραλίγο να διαλύσει 
την Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους πριν από μια δεκαετία - η 
Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες έχουν λιγότερα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών 
για να αντιμετωπίσουν μια ύφεση, ζητούν μια νέα πρωτοβουλία από τις Βρυξέλλες 
προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ποσά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μετά την 
πανδημία και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του οικονομικού κόστους του πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένης και της δαπανηρής πράσινης μετάβασης, εν μέσω βέβαια ενεργειακής 
κρίσης.

- Η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται πιθανό να καλέσει τα άλλα μέλη της ΕΕ να βοηθήσουν στην 
ανακούφιση της ενεργειακής κρίσης της Γερμανίας, παρά να παράσχει εκείνη τους δικούς της 
οικονομικούς πόρους για να βοηθήσει τα οικονομικά προβλήματα των άλλων χωρών - μελών. Δεν 
είναι λοιπόν περίεργο που η Γερμανία υποστήριξε σθεναρά τη συμφωνία της ΕΕ για την 
εξοικονόμηση φυσικού αερίου τον Ιούλιο (ωστόσο η θέση του καγκελάριου Σολτς 
αποδυναμώνεται).

- Προς το παρόν, αν και η ενεργειακή αποσύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας έχει οδηγήσει 
στην πιο οξεία ενεργειακή κρίση από το εμπάργκο πετρελαίου του 1973, η Ρωσία απολαμβάνει
τα οφέλη τις ουρανομήκεις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

- Ο κίνδυνος της ευρωπαϊκής διχόνοιας αυξάνεται και τα ανησυχητικά μηνύματα έχουν ήδη βγει 
στην επιφάνεια... Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο τρόπος με τον οποίο θα δοκιμαστούν οι άμυνες, 
τα οικονομικά και τα ενεργειακά συστήματα της Ευρώπης, καθώς και ο κοινωνικός ιστός της 
δημοκρατικής της τάξης, ίσως είναι η πιο σκληρή δοκιμασία από όλες, τονίζει το Foreign Affairs.

...Το συμπέρασμα - χωρίς να είναι καθόλου πρόωρο - είναι ας πούμε, ότι η Ευρώπη δεν έπρεπε 
να παίξει παιχνίδια στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Τώρα η Ευρώπη παίρνει αυτό που 
της αξίζει ως αποτέλεσμα της απόφασής της να ενεργήσει εις βάρος της ασφάλειας άλλων 
χωρών.



Το δημοσίευμα που ακολουθεί επιβεβαιώνει ότι οι τριγμοί που ακούγονται είναι «τα όργανα 
που άρχισαν ήδη να παίζουν» !!!

Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως αυτό που ακολουθεί.

The Guardian: Το κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη της Πολωνίας απείλησε να καθαιρέσει 
την επικεφαλής της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν

Το κυβερνών εθνικοσυντηρητικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη της Πολωνίας έχει σκληρύνει 
απότομα τη ρητορική του απέναντι στις Βρυξέλλες, λόγω της άρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να διαθέσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ στη Βαρσοβία για την καταπολέμηση της πανδημίας, γράφει 
ο Guardian.

«Εάν η ηγεσία της ΕΕ προσπαθήσει να μας στήσει στον τοίχο, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το 
να βγάλουμε όλα τα όπλα από το οπλοστάσιό μας και να απαντήσουμε με οφθαλμόν αντί 
οφθαλμού», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του κόμματος Κρζυστόφ Σομπολέφσκι.

Επιπλέον, υποσχέθηκε να καθαιρέσει την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν.

«Εάν η Επιτροπή δεν διαθέσει χρήματα, η Βαρσοβία θα μηνύσει τις Βρυξέλλες, θα ασκήσει βέτο 
στις πρωτοβουλίες της ΕΕ και θα σχηματίσει συνασπισμό για να εκδιώξει τη σημερινή επικεφαλής 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το συμβούλιο των επιτρόπων της», απείλησε ο 
πολιτικός

Στις αρχές Ιουλίου, ένας από τους ηγέτες του Δεξιού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, ο 
Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, πρώην πρωθυπουεγός και νυν υπουργός υποδομών και ανάπτυξης, δήλωσε 
ότι οι πολωνικές αρχές δεν θα υποχωρήσουν και δεν θα εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις τους για 
αποζημιώσεις για τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Κάποιοι φωνάζουν ότι όταν μιλάμε για αποζημιώσεις από τη Γερμανία, σημαίνει ότι πήγαμε σε 
λάθος σχολείο. Προφανώς, αφού πλήρωσαν άλλους, γιατί να μην πληρώσουν κι εμάς. Γιατί εμείς 
είμαστε χειρότεροι;» , φαίνεται να έχει δηλώσει ο Κατσίνσκι, όπως αναφέρει το TASS.

Την άνοιξη του 2019, ο Γιάνους Σέβτσακ, μέλος του Πολωνικού Κοινβουλίου από το Κόμμα 
Νόμου και Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι η Γερμανία θα πρέπει να καταβάλει στην Πολωνία 
τουλάχιστον 900 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημιώσεις για τις απώλειες που υπέστη στον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. «Είναι ντροπή που αυτό το προφανές ζήτημα των συνεπειών της εξόντωσης 
των Πολωνών πολιτών και της καταστροφής της πολωνικής οικονομίας από τους Γερμανούς 
αγνοείται τα τελευταία 30 χρόνια. Μόνο μια κοινοβουλευτική επιτροπή υπό την κυβέρνηση έχει 
αναλάβει πραγματική δράση για την προετοιμασία αυτού του νομοσχεδίου. Ακόμη μεγαλύτερη 
έκπληξη προκαλεί η στάση των Γερμανών πολιτικών που δίνουν μαθήματα τους Πολωνούς περί 
του κράτους δικαίου. Όσο η Γερμανία δεν εξοφλεί τα χρέη που οφείλει στην Πολωνία για τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 900 δισεκατομμύρια δολάρια, 
θα πρέπει να παραμένει εξαιρετικά συγκρατημένη όταν επιτίθεται στην πολωνική κυβέρνηση», 
δήλωσε ο βουλευτής. Πρόσθεσε ότι η Πολωνία θα ήταν μια πιο ευημερούσα χώρα αν δεν υπήρχαν 
τα γερμανικά εγκλήματα, η καταστροφή και η λεηλασία των πολωνικών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να παραδεχθούν ότι πρόκειται για εσωτερικές αντιθέσεις 
διαμάχες και αντικρουόμενα συμφέροντα και θα ρίξουν  ως συνήθως την ευθύνη για την 



αποδυνάμωση του φαινομενικού κλίματος ενότητας σε εξωτερικούς παράγοντες και συγκεκριμένα 
που αλλού; Μα φυσικά πρώτα και κύρια στον Ρώσο πρόεδρο.

Έτσι ο Πούτιν γίνεται για άλλη μια φορά η πέτρα του σκανδάλου και η βασική γενεσιουργός αιτία 
της διχόνοιας στον Ευρωπαϊκό Οίκο.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, Ίβο Ντάαλντερ, πιστεύει ότι ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει συμμάχους μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε 
σε συνέντευξή του στο Politico.

«Ο Ερντογάν δεν είναι σχεδόν ο μόνος ηγέτης στο ΝΑΤΟ που έχει δημιουργήσει θερμές σχέσεις με
τον Πούτιν. Σκεφτείτε μόνο τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον 
πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν», πρόσθεσε ο Ντάαλντερ.

Επιπλέον, υπενθύμισε επίσης ότι η Τουρκία αγόρασε προηγμένα συστήματα αεράμυνας από τη 
Ρωσία αντί να προσφύγει σε εναλλακτικές λύσεις από το οπλοστάσιο των Δυτικών χωρών, που θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν στο σύστημα αεράμυνας του ΝΑΤΟ και υπενθύμισε τη σύνοδο 
κορυφής του Ιουλίου στην Τεχεράνη με τη συμμετοχή του Πούτιν, του Ερντογάν και του Ιρανού 
προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι. Ο Ντάαλντερ κατηγόρησε επίσης την Τουρκία για την άρνησή της να 
συμμετάσχει στο μέτωπο των αντιρωσικών κυρώσεων και τόνισε ότι η Άγκυρα έχει τον τελευταίο 
λόγο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.


