
Ερώτηση : Παρακαλώ σχολιάστε τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σχετικά με μια δέσμη 
συστάσεων σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, η οποία συντάχθηκε από
μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της 
Ουκρανίας Ολεξάντρ Γέρμακ και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ 
Ράσμουσεν. Έχουν κάποια σημασία όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης στην Ουκρανία;

Απάντηση: Η απάντηση είναι ότι η πολιτική που ακολουθείται στην Ουκρανία έχει μεγάλη 
σημασία για το μέλλον της Ουκρανίας: Έχουμε ήδη σχολιάσει το ζήτημα εν συντομία. Είμαστε 
έτοιμοι να επεκταθούμε σε αυτό. Πράγματι, είναι πολύ νωρίς για να προβούμε σε μια ουσιαστική 
αξιολόγηση αυτού του εγγράφου. Πρόκειται απλώς για ένα σχέδιο εργασίας. Έτσι μπορεί να 
χαρακτηρίσει κανείς αυτή την έκθεση με τίτλο «Διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: 
Συστάσεις». Είναι θεωρητικό και αντιπροσωπεύει ένα σύνολο προσωπικών απόψεων και είναι 
αποκομμένη από την πραγματική πολιτική, από το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ετοιμάστηκε από 
μια ομάδα κάποιων «πολιτικών επιστημόνων» υπό την ηγεσία του επικεφαλής του γραφείου του 
προέδρου της Ουκρανίας Ολεξάντρ Γέρμακ και του πρώην γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Άντερς 
Φογκ Ράσμουσεν. Το έγγραφο αυτό δεν έχει καμία επίσημη ιδιότητα. Πρόκειται για «τροφή προς 
σκέψη», αλλά, κατά τη γνώμη μου, δηλητηριώδη.

Πρόκειται για μια προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να παράσχει στον εαυτό του όχι 
«εγγυήσεις ασφαλείας», αλλά τουλάχιστον κάποια διαβεβαίωση ότι οι δυτικές χώρες θα 
συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις σημερινές ουκρανικές ελίτ και να προμηθεύουν τον 
ουκρανικό στρατό με όπλα, ανεξάρτητα από την πορεία της ειδικής επιχείρησης, ακόμη και 
όταν οι Ευρωπαίοι και άλλοι Δυτικοί δεν θα έχουν πλέον συμμετοχή στις επιπλέον δαπάνες 
που εξανεμίζονται στην Ουκρανία χωρίς ίχνος και χωρίς νόημα.

Ορισμένες ελίτ στη Δύση έχουν τα ίδια σχέδια: να επισημοποιήσουν ή να αδράξουν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν περαιτέρω στο «αιματοβαμμένο πρόστυχο συμβόλαιο». Δηλαδή, στην 
πραγματικότητα, το έγγραφο δεν προσφέρει στο Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας», αλλά μόνο την
υπόσχεση οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης σε αντάλλαγμα για τον μακροχρόνιο 
αγώνα του, που έχει αναλάβει εναντίον της Ρωσίας. Για να το θέσω με ακόμη πιο ακριβείς 
όρους: ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά είναι η τρομακτική διαφθορά που επικρατεί στη 
Δύση. 

Η Ουκρανία και το καθεστώς του Κιέβου έχουν γίνει μια «μαύρη τρύπα» μέσα στην οποία 
«πετιούνται» κολοσσιαία χρηματικά ποσά με σκοπό την περαιτέρω αναδιανομή τους. Δεν 
υπάρχει κανένας έλεγχος, ούτε καν μια προσπάθεια απολογισμού των κεφαλαίων που 
«διακινούνται» από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες μέσω του Κιέβου. Κανείς δεν ξέρει 
τίποτα. Σε μια εποχή που δισεκατομμύρια διαφεύγουν προς τα εκεί. Παρουσιάζονται 
«εντυπωσιακά» αποτελέσματα προκειμένου να προλάβουν τους δημοσιογράφους, να 
προηγηθούν και να αναφερθούν στο έργο που έγινε. Ξοδεύονται τεράστια χρηματικά ποσά, τα 
οποία θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την «οργάνωση» ενός δεύτερου πλανήτη. 
Μια εκδήλωση διαφθοράς στην οποία έχει εμπλακεί η δυτική ελίτ σε πολλά σημεία της 
υδρογείου.

Στο Αφγανιστάν, εδώ και 20 χρόνια, «ρέει» το χρήμα συνεχώς. Κολοσσιαία κεφάλαια 
μεταφέρθηκαν εκεί για άγνωστους σκοπούς. Πριν από την απόσυρση των στρατευμάτων τους από 
τη χώρα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στο 
Αφγανιστάν για κάποιο λόγο. Ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για θέμα ασφαλείας και ότι θα σας τα 
εξηγούσαν όλα αργότερα. Στη συνέχεια ήρθε αυτό το «αργότερα» και η αλήθεια αρχίζει να 
«βγαίνει» στην επιφάνεια: επρόκειτο για μια διαδικασία διαφθοράς, με την οποία 



«μεταφέρονταν» κολοσσιαία κονδύλια επί 20 χρόνια, για την κατάρρευση της αφγανικής 
κρατικής υπόστασης, της δημόσιας ζωής και της ασφάλειας στο Αφγανιστάν.

Η Ουκρανία αποτελεί ένα νέο σχέδιο. Η Ουάσινγκτον δεν έκανε μήπως παρόμοια πειράματα 
στη Λατινική Αμερική στο παρελθόν; Έχουν ήδη εφαρμόσει αυτό το σύστημα σε πολλά μέρη 
του κόσμου.

Πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μπορούν να παρασχεθούν όχι με δυτική 
οικονομική στήριξη ή τεχνική βοήθεια, αλλά με την επιστροφή της χώρας αυτής στο ουδέτερο 
αδέσμευτο καθεστώς της, που κατοχυρώνεται στη Διακήρυξη της πράξης περί Κρατικής 
Κυριαρχίας του 1991, την απόρριψη της ναζιστικής ιδεολογίας του σημερινού καθεστώτος 
του Κιέβου, την αποστρατιωτικοποίησή της και τον σεβασμό των νόμιμων δικαιωμάτων των 
πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαρτίζουν την εθνότητα των Ρώσων, των 
ρωσόφωνων και των μελών των εθνικών μειονοτήτων.

***

Σε συνέχεια της απάντησης μπορούμε και σε συνάρτηση με τις εγγυήσεις ασφαλείας να πάρουμε μια 
ιδέα πως εννοούν η Συλλογική δύση και η Ουκρανία τις προϋποθέσεις για την ειρήνευση !!!

Η Ουκρανία μέσω του Ερντογάν φέρεται να παρέδωσε στη Ρωσία το «ειρηνευτικό σχέδιο» που 
συμφώνησε με τις ΗΠΑ.:

▪  Απόσυρση όλων των ρωσικών στρατευμάτων από όλα τα κατεχόμενα εδάφη μετά τις 24.02.2022.

▪ Νομοθετική μεταβίβαση όλων των συναλλαγματικών αποθεμάτων και των κατασχεμένων 
περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και των Ρώσων έως την 1.09.2022. Ο νόμος για τις 
αποζημιώσεις πρέπει να εγκριθεί από την Κρατική Δούμα, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και να 
υπογραφεί από τον Πρόεδρο.

▪ Πρόσθετη καταβολή αποζημιώσεων ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 25 χρόνια σε ισόποσες 
δόσεις.

▪ Δωρεάν προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία για πέντε έτη από την 01.01.2023.

▪ Διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το καθεστώς της Κριμαίας το αργότερο έως την 01.01.24 υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών οργανισμών.

▪ Αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του ευρωπαϊκού τμήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την 
απόσυρση όλων των στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών πέραν των Ουραλίων.

▪ Νομικά θεσμοθετημένη μείωση του ρωσικού στρατού σε 600.000 άνδρες.

▪ Η είσοδος στρατιωτικών παρατηρητών σε όλες τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρρητων ερευνητικών ινστιτούτων και των γραφείων σχεδιασμού.

▪ Έκτακτες εκλογές στη Δούμα με την πλήρη συμμετοχή διεθνών παρατηρητών.

▪ Πρόωρες προεδρικές εκλογές με πλήρη συμμετοχή διεθνών παρατηρητών.



Εφόσον όλα τα σημεία έχουν εφαρμοστεί πλήρως, εντός 12 μηνών, η διεθνής κοινότητα θα αρχίσει 
τη μερική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί προηγουμένως.

Αμέσως μετά τη μονογραφή της συμφωνίας, οι τράπεζες θα επανασυνδεθούν με το SWIFT, οι 
πωλήσεις ρωσικού άνθρακα, πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι αεροπορικές 
συνδέσεις θα αποκατασταθούν και οι παραδόσεις βασικών φαρμάκων και αεροπορικών 
εξαρτημάτων θα επαναληφθούν.

Μετά από επιμονή του επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μπλίνκεν, οι 
ακραίες ρήτρες περί παραπομπής της ρωσικής ηγεσίας σε «στρατοδικείο» αφαιρέθηκαν από το εν 
λόγω «ειρηνευτικό σχέδιο».

Το μόνο σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι μάλλον:

«τρελός παπάς τους βάπτισε».


