
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει μια ειδική εκπαιδευτική αποστολή, η οποία θα 
εκπαιδεύει το στρατιωτικό προσωπικό του ουκρανικού στρατού. Η σχετική ανακοίνωση έγινε 
από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση για τη δημιουργία ενός κέντρου 
εκπαίδευσης για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έχει ήδη 
ληφθεί, θα βρίσκεται στο έδαφος μιας από τις γειτονικές με την Ουκρανία χώρες, την οποία ο 
Μπορέλ δεν κατονόμασε. Η αποστολή θα είναι πανευρωπαϊκή και δεν θα ανήκει σε μία μόνο εκ 
των χωρών, οι στρατιωτικοί εκπαιδευτές θα εκπαιδεύουν τους Ουκρανούς στρατιωτικούς στη 
χρήση δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες εκπαιδεύονται ήδη στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη 
Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Τους προμηθεύουμε αρκετά εξελιγμένα όπλα, τα οποία απαιτούν
εκπαίδευση για να μπορέσουν να τα χειριστούν (...) Δεν θα γίνεται στην Ουκρανία, αλλά στο 
έδαφος μιας γειτονικής χώρας», αυτά δήλωσε προκλητικότατα και ανερυθρίαστα ο εγκάθετος 
Ύπατος εκπρόσωπος «υπουργός εξωτερικών υποθέσεων και ασφαλείας», μιλώντας εκ μέρους όλων
των χωρών της ΕΕ και επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανοικτή εμπλοκή της Ευρώπης σε 
μια ολομέτωπη απροκάλυπτη επίθεση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Προηγουμένως, η εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ επρόκειτο να εγκατασταθεί στο έδαφος της 
Ουκρανίας, η σχετική απόφαση ελήφθη τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αλλά η ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση του ρωσικού στρατού ανάγκασε τους Ευρωπαίους να κάνουν 
προσαρμογές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και να το 
χωροθετήσουν στο έδαφος μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει η αποστολή αυτή.

Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για Ουκρανούς 
νεοσύλλεκτους, με τη δέσμευση να παράσχει στο Κίεβο 10.000 εκπαιδευμένους στρατιωτικούς. Η 
εκπαίδευση πραγματοποιείται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
στρατιωτικοί εκπαιδευτές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από τη Νέα Ζηλανδία και 
τον Καναδά.

Η Λιθουανία εφαρμόζει επίσης το δικό της εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ουκρανίας, στο οποίο εκπαιδεύει τους Ουκρανούς στρατιωτικούς σε πέντε κλάδους, οι οποίοι δεν 
έχουν αποκαλυφθεί. Οι Λιθουανοί έχουν δεσμευθεί για την εκπαίδευση μόνο 150 ατόμων.

Η θρασύτατη αυτή δήλωση  ξεπερνάει κάθε προηγούμενο εάν σκεφθεί κανείς ότι γίνεται μετά 
από τη δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα, η οποία όπως αποδείχθηκε από τις Ρωσικές 
Μυστικές υπηρεσίες, έγινε από Ουκρανή μέλος του Αζόφ, κατ’ εντολή των μυστικών 
υπηρεσιών του καθεστώτος του Κιέβου.
 Η ΕΕ δεν έχει καμία δικαιολογία για την απερίσκεπτη  πολιτική στήριξης του καθεστώτος 
ενός κράτους τρομοκράτη, που ακολουθεί χωρίς αιδώ.

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανίζονταν τους προηγούμενους μήνες, δεδομένου 
ότι ήταν ήδη γνωστή η στάση της ΕΕ. Σήμερα φιλοξενεί σε μια από τις χώρες της, την 
Εσθονία, κι αύριο κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η επόμενη – εφόσον βέβαια η 
δολοφόνος καταφέρει να εξακολουθεί να κυκλοφορεί ατιμώρητη – ένα άτομο που 
αποδεδειγμένα διέπραξε εγκληματική - τρομοκρατική – δολοφονική ενέργεια, εναντίον πολίτη
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.



Η αναμενόμενη άρνηση της συγκεκριμένης χώρας να εκδώσει την Ουκρανή δολοφόνο, δίνει 
άλλες διαστάσεις τόσο στις συνέπειες της εγκληματικής ενέργειας, όσο και στην ίδια τη 
σύγκρουση, περνώντας σε άλλο επίπεδο και άλλη μορφή κλιμάκωσης.

Είναι αφελές έως και ανόητο να θεωρήσει κανείς ότι η πράξη αυτή θα περάσει χωρίς 
αντίποινα από τη Ρωσική πλευρά, τόσο όσον  αφορά τη δολοφόνο, όσο και τις χώρες 
οργανισμούς, θεσμούς, άτομα που τυχόν θα την συγκαλύψουν, και που θα γίνουν αυτομάτως 
με τον τρόπο αυτό εκτός από συνένοχοι και δυνητικοί στόχοι.

Ένα μικρό δείγμα της επαγγελματικής δουλειάς και των δυνατοτήτων της FSB, με την ανάσα 
της οποίας πίσω στο σβέρκο της, θα ζει από εδώ και μπρος η  Νατάλια Σαμπάν ή κοινώς 
Βοβκ.


