
Ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Αντρίι Γέρμακ δήλωσε μετά από 
συνάντηση με τους συμβούλους των αρχηγών της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 
Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας ότι το Κίεβο θα υπογράψει έγγραφο σχετικά με τις 
εγγυήσεις ασφαλείας με τις χώρες αυτές στις 29-30 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση 
για το εν λόγω μνημόνιο συνεχίζεται τους τελευταίους μήνες, με τους δυτικούς εταίρους να 
εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την επίλυση του θέματος το συντομότερο δυνατό.

«Πριν από το τέλος αυτού του μήνα, νομίζω ότι θα είναι η 29η ή 30η, μπορούμε να υπολογίζουμε 
στην υπογραφή του πρώτου εγγράφου, των συστάσεων για την ομάδα μας με τον κ. Ράσμουσεν 
(πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ)», προσδιόρισε ο Γέρμακ, προσθέτοντας ότι είχε ήδη 
διαβάσει το κείμενο της συμφωνίας και ότι πρόκειται για ένα «πολύ ισχυρό» έγγραφο.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην μη υπηρεσιακός 
σύμβουλος του τότε Ουκρανού Προέδρου Πέτρο Ποροσένκο, ηγήθηκε της πλατφόρμας με τον 
Γέρμακ για την κατάρτιση εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο. Όπως δήλωσε νωρίτερα ο 
Ράσμουσεν, το έγγραφο θα πρέπει να επιλύει ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις της διεθνούς 
ασφάλειας της Ουκρανίας στον στρατιωτικό, πολιτικό, διπλωματικό και λοιπούς τομείς. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, οι εγγυήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την πολιτική κυρώσεων.

Ο επικεφαλής του Γραφείου (Ζ)ελένσκι πιστεύει ότι η Δύση θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση 
με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσία μέχρις ότου η Μόσχα σταματήσει την επιθετικότητά της κατά 
της Ουκρανίας και αποκαταστήσεις τις ζημίες που προκάλεσε. Επιπλέον, ο Γέρμακ απαιτεί από τη 
ρωσική ηγεσία να παράσχει «εγγυήσεις ότι η επιθετικότητά δεν πρόκειται να επαναληφθεί».

Ένας εκπληκτικός συνδυασμός θράσους, προκλητικότητας, και βλακείας. Η τελευταία είναι 
απαραίτητη γιατί μόνο βλάκας πρέπει να είναι κανείς για να μην καταλαβαίνει προς τα που 
οδηγείται η κατάσταση, κρίνοντας από τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Αν και στη 
προκειμένη περίπτωση λειτουργώντας στο στενό περιβάλλον του (Ζ)ελένσκι, στα υψηλότερα 
κλιμάκια του καθεστώτος δεν μπορεί να μην γνωρίζει ότι οι δηλώσεις που γίνονται από 
πλευράς τους είναι μόνο για κατανάλωση, ως αναλώσιμα υλικά του πληροφοριακού πολέμου.

Η Ουκρανία απαιτεί διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας με αντάλλαγμα την αποδοχή καθεστώτος 
ουδετερότητας και την άρνησή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κίεβο πιστεύει ότι τα μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και η Τουρκία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η 
Πολωνία και ο Καναδάς μπορούν να γίνουν εγγυητές.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας 
προς την Ουκρανία θα πρέπει να είναι συνολικές και να ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες και τη Ρωσία. Ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι εγγυήσεις για την Ουκρανία δεν μπορούν να 
επεκταθούν στην Κριμαία και στις περιοχές των οποίων η ανεξαρτησία έχει αναγνωριστεί από
τη Ρωσία. Στον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, η 
ουκρανική αντιπροσωπεία αναγνώρισε αρχικά τα αιτήματα της Ρωσικής πλευράς, αλλά στη 
συνέχεια το Κίεβο άλλαξε γνώμη.

Κρίνοντας από τη δήλωση του Γέρμακ, όλη η «ισχύς» του εγγράφου έγκειται στο γεγονός ότι μέχρι
στιγμής μόνο οι πιο Ρωσο-φοβικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το έχουν υποστηρίξει. 
Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τις οποίες ουσιαστικά εξαρτώνται οι σημερινές αποφάσεις 
και η μελλοντική συμπεριφορά των ουκρανικών αρχών, αρνήθηκαν ανεπίσημα να παράσχουν 
οποιεσδήποτε εγγυήσεις στο Κίεβο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που 
επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την έκπληξή τους 
για τις δηλώσεις της ουκρανικής πλευράς, η οποία υποστήριξε ότι οι δυτικές χώρες εξετάζουν το 



ενδεχόμενο να παράσχουν στο Κίεβο εγγυήσεις νομικής ασφάλειας. Οι ηγέτες των μεγαλύτερων 
χωρών της ΕΕ, επίσης δεν είναι λιγότερο επιφυλακτικοί για το θέμα αυτό.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να απαιτεί η Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, όταν είναι 
πασίγνωστο ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είχαν αρνηθεί να συνυπογράψουν εγγυήσεις ασφαλείας, 
απορρίπτοντας τις ρωσικές προτάσεις με το επιχείρημα - δικαιολογία, ότι τέτοιου είδους 
νομικές εγγυήσεις  δίδονται μόνον σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα η συγκεκριμένη 
αυτή στάση  της Συλλογικής Δύσης, είναι αυτή που οδήγησε πρακτικά στη σημερινή 
σύγκρουση.

Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς σε τι αποσκοπεί η δήλωση αυτή, από το καθεστώς 
(Ζ)ελένσκι, δεδομένου ότι είναι αδύνατον να υπάρξει τέτοιου είδους διακριτική αντιμετώπιση 
για την Ουκρανία, μια χώρα που επίσης όπως και η Ρωσία, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. 
Προφανώς υπάρχουν όρια στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και στη πολιτική των δυο μέτρων και δυο 
σταθμών, που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ.

Μια εκδοχή είναι ότι δεν πρόκειται για εγγυήσεις όπως θέλει να τις παρουσιάσει για ευνόητους 
λόγους η Ουκρανική πλευρά, αλλά για κάποιου είδους μνημόνιο που θα εξασφαλίζει στην 
Ουκρανία τη σταθερότητα και τη συνέχιση της ενίσχυσης σε στρατιωτικό - οικονομικό 
επίπεδο, κάτι που γίνεται μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς, αλλά που δεν έχει πάρει ίσως επίσημη
διακρατική και μάλιστα πολυ- διακρατική μορφή.
Από την άλλη, η ένταξη στη ΝΑΤΟική συμμαχία έχει παγώσει, μέχρι προσωρινής 
αποσιώπησης, κάτι που όπως φαίνεται θα ακολουθήσει και η ένταξη στην ΕΕ, παρά τις 
πομπώδεις διαβεβαιώσεις περί «ειδικού καθεστώτος» και «ταχύρυθμων ειδικών 
διαδικασιών».

Δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε εάν δεν συμβεί τίποτε από τα εξαγγελθέντα, μάλλον το αντίθετο:
θα εκπλαγούμε ένα συμβούν. Κι αυτό επειδή η Συλλογική Δύση έχει δώσει ουκ ολίγες φορές 
ανεπανάληπτα δείγματα μνημειώδους αναξιοπιστίας, αναίρεσης υποσχέσεων και ανυπόληπτης
πολιτικής και διπλωματίας.

Από την άλλη όμως ψάχνει εναγωνίως να βρει έναν τρόπο για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το 
εφαλτήριο της Ουκρανίας - όσο αυτή η χώρα θα διαθέτει ακόμη κρατική υπόσταση και όσο 
θα εξακολουθεί να υπάρχει ο «τελευταίος των Ουκρανών» - εναντίον της Ρωσίας, 
αποφεύγοντας όμως εμφανείς κινήσεις που θα μπορούσαν να την εμπλέξουν σε μια απ' ευθείας
σύγκρουση με τη Ρωσία, τουλάχιστον για όσο διάστημα θεωρεί ότι μπορεί ακόμη να ελέγχει 
την κατά τα άλλα σαφώς συνεχιζόμενη και εντεινόμενη κλιμάκωση, από πλευράς της.

Είναι φανερό ότι η αποφυγή της άμεσης εμπλοκής της είναι και αυτή θέμα χρόνου και θέμα 
εξασφάλισης ευνοϊκών συνθηκών για να σταματήσει κάποια στιγμή που θα θεωρήσει η ίδια ως 
κατάλληλη. Η πορεία προς αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, από τη 
στιγμή που όλες οι κινήσεις της δείχνουν ότι ούτε σκοπό, ούτε πρόθεση έχει για να αναζητήσει
κάποια συμβιβαστική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όλα δείχνουν ακριβώς το 
αντίθετο.
Τα προσχήματα που τηρούνται δεν έχουν καμία σχέση με ρεαλισμό και σύνεση και θα 
μπορούσαν κάλλιστα να αποδοθούν στο γεγονός ότι απλώς η πάγια, έως εμμονική στρατηγική 
της επιδίωξη για την ολοκληρωτική εκκαθάριση  της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το χάρτη, 
δεν ακολούθησε εξ αρχής τη προδιαγεγραμμένη πορεία.

Το συνολικό υπαρξιακό αδιέξοδο - με αλλά και χωρίς τη συγκεκριμένη σύγκρουση - που 
βρίσκεται η Συλλογική Δύση και στο οποίο μας έχει παγιδεύσει όλους σήμερα, οφείλεται στο 



ότι αφενός δεν κατάλαβε ότι τόσα χρόνια έσκαβε το δικό της (ή μάλλον το δικό μας) λάκο, 
αφετέρου υπολόγισε χωρίς τον «ξενοδόχο του Σότσι» που λέγεται Πούτιν και Ρωσικός λαός.


