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Ερώτηση: Στις 22 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε δήλωση της Α.Ε. Πρέσβη Μπορέλ, μετά από άτυπη 
συνάντηση των υπουργών της ΕΕ που συγκλήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην οποία καταδικάζεται η ανακοίνωση της Ρωσίας για μερική 
επιστράτευση και διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις περιοχές Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, 
Λαίκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και Ζαπορόζιε και Χερσώνας. Πώς θα σχολιάζατε τα λόγια 
του «ευρω-διπλωμάτη»;

Απάντηση: Δώσαμε προσοχή στη δήλωση αυτή του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, η 
οποία αντικατοπτρίζει την κοινή θέση των χωρών της ΕΕ. Όπως και πολλές από τις πρόσφατες 
δηλώσεις του Μπορέλ, διαπνέεται από συγκρουσιακές συμπεριφορές και στερείται παντελώς 
αντικειμενικότητας και είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα.

Οι κατηγορίες της ΕΕ κατά της Ρωσίας είναι υποκριτικές, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες έκλεισαν 
και συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια στη μετατροπή της Ουκρανίας σε ένα ολοκληρωτικό ναζιστικό
κράτος, όπου θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες - το δικαίωμα στη ζωή, η ελευθερία
του λόγου, η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της 
συνείδησης και η χρήση της μητρικής γλώσσας - παραβιάζονται κατάφωρα εδώ και χρόνια. 
Κλείνουν  επίσης τα μάτια στο καθεστώς πλήρους επιστράτευσης όλου του ενήλικου 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών, με τη στρατολόγησή τους στα 
εθνικιστικά τάγματα και στις ένοπλες δυνάμεις. Παραβλέπουν ακόμη και το πως ο ουκρανικός 
στρατός και οι μαχητές αυτών των εθνικιστικών σχηματισμών, παραμένοντας ατιμώρητοι 
σκοτώνουν τους κατοίκους του Ντονμπάς.

Η θέση της ΕΕ είναι ιδιαίτερα κυνική, δεδομένου ότι μέσω αυτής της πρώην ειρηνικής 
ένωσης, κατά παράβαση όχι μόνο των διεθνών αλλά και των δικών της κανόνων, αναφορικά 
με τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, το καθεστώς του 
Κιέβου τροφοδοτείται με θανατηφόρα όπλα. Η ΕΕ, αντί να συμβάλει στον τερματισμό της 
σύγκρουσης, δεν κρύβει την επιθυμία της να παρατείνει τις εχθροπραξίες όσο το δυνατόν 
περισσότερο, να εξασφαλίσει τη «νίκη στο πεδίο της μάχης» παρά τις απώλειες και τις 
καταστροφές και να αποδυναμώσει τη χώρα μας μέσω των παράνομων μονομερών περιορισμών.

Το τίμημα αυτής της κοντόφθαλμης συγκρουσιακής πολιτικής, το πληρώνουν ήδη οι απλοί πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επιβαρύνεται η οικονομία της. Ταυτόχρονα, η ΕΕ εξακολουθεί να 
επιχειρεί να πείσει τον πληθυσμό των χωρών της ότι η Ρωσία είναι εκείνη που ευθύνεται για 
όλες τις δυστυχίες τους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αδίστακτη προσέγγιση. Η πολιτική 
προκατάληψη έχει αντικαταστήσει τους κανόνες της ηθικής.

Είναι εξαιρετικά περίεργο να ακούει κανείς αιτήματα για συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο από 
κράτη που έχουν κάνει για λογαριασμό τους κάθε φορά «εξαιρέσεις» από τις βασικές διατάξεις
του, όπως έκαναν με τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, την εισβολή στο Ιράκ, την 
καταστροφή της Λιβύης και τα πλήγματα εναντίον της Συρίας. Στο πλαίσιο της 
συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον η μονομερής 
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, ορισμένες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις που δικαιολογούν την 
ύπαρξη του λεγόμενου δικαιώματος αποχώρησης ενός τμήματος του πληθυσμού μιας 



επιμέρους περιοχής, από ένα κράτος σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου παραβίασης των 
δικαιωμάτων του πληθυσμού που ζει εκεί. Το δικαίωμα αυτό ισχύει απολύτως για τις 
δημοκρατίες του Ντονμπάς, οι κάτοικοι των οποίων υπόκεινται σε συνεχείς επιθέσεις και 
βομβαρδισμούς από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για περισσότερα από 8 χρόνια.
Στα λοιπά απελευθερωμένα εδάφη, το Κίεβο από το 2014, τρομοκρατούσε συστηματικά τους 
εθνοτικούς Ρώσους και τον ρωσόφωνο πληθυσμό που ζει εκεί. Σε αντίθεση με το Κοσσυφοπέδιο 
και την κατασκευασμένη «απειλή» για τους κατοίκους του, τα φρικτά εγκλήματα του καθεστώτος 
του Κιέβου είναι πολύ αληθινά. Το παράδειγμα αυτό, καθώς και η αναγνώριση από τις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ της «ανεξαρτησίας» του Κοσσυφοπεδίου χωρίς δημοψήφισμα, 
βάσει της δήλωσης ενός προσωρινού οργάνου αυτοδιοίκησης, με προφανή υπέρβαση των 
αρμοδιοτήτων του, καταδεικνύει σαφώς τη σκανδαλώδη διγλωσσία της Δύσης όσον αφορά τη
νομική πλευρά του ζητήματος. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι καμία απειλή από την ΕΕ ή άλλες δυτικές χώρες 
δεν πρόκειται να μεταβάλλει τη στάση μας, όσον αφορά  την αποφασιστικότητά μας να 
υλοποιήσουμε όλους τους σκοπούς και τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και να 
διασφαλίσουμε την προστασία του ρωσικού πληθυσμού. Τα δημοψηφίσματα στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Ντονιέτσκ και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ και στις περιοχές 
Ζαπορόζιε και Χερσώνα συνάδουν πλήρως με το διεθνές δίκαιο και αποτελούν εφαρμογή της 
άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων των κατοίκων αυτών των εδαφών, όσον αφορά την 
αυτοδιάθεση και την οργάνωση της ζωής σύμφωνα με τις δικές τους πολιτιστικές, 
πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.

***

Ο Ζοζέπ Μπορέλ δεν περιορίστηκε μόνο στη θεματική ενότητα την οποία κάλυψε με την απάντησή
της η Ζαχάροβα. Το τράβηξε ακόμα παραπέρα και υποστήριξε την ιδέα ενός δικαστηρίου εναντίον 
τη Ρωσικής ηγεσίας.

Ο μόνιμος απεσταλμένος της Ρωσίας στην ΕΕ, Βλαντίμιρ Τσιζόφ, έσπευσε να απαντήσει, 
δηλώνοντας ότι μετά το τέλος της σύγκρουσης αυτός  που θα παραπεμφθεί σε δίκη θα είναι το 
καθεστώς του Κιέβου και όχι η ρωσική ηγεσία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έχει κάνει αρκετές ηχηρές 
αντιρωσικές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, σε αντίθεση με πολλούς πολιτικούς στην ΕΕ που επιμένουν σε μια διπλωματική λύση 
στην ουκρανική σύγκρουση, ο Μπορέλ πιστεύει και δηλώνει απροκάλυπτα ότι όλα πρέπει να 
τελειώσουν «με την ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης» και ότι το καθεστώς του Κιέβου πρέπει 
να νικήσει. Μια μάλλον περίεργη, αλλά κυρίως ανάρμοστη δήλωση για κάποιον που παριστάνει 
τον εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής διπλωματίας.
Χωρίς φυσικά να έχει κανείς αυταπάτες για την ποιότητα της Ευρωπαίκής διπλωματίας.

Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε σχετικά γι αυτό το τελευταίο. 
Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, η διπλωματία στην Ευρώπη έχει πάψει να υφίσταται ως τέτοια. 
Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά καθ' υπαγόρευση, των ΗΠΑ.  Ως εκ τούτου, η 
θέση του Borrell δεν μπορεί να μην απηχεί τις Αμερικανικές απόψεις και εντολές, αλλά και να 
σηματοδοτεί τη πρόθεση της Συλλογικής Δύσης να τραβήξει το σχοινί ως το τέλος, μέχρι ακόμη και
να το κόψει.



Όσον αφορά το διεθνές δικαστήριο που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο 
Ρώσος πρέσβης στην ΕΕ δήλωσε στο RIA Novosti, ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν όσοι είναι 
πραγματικά ένοχοι για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Έτσι, μετά το τέλος της σύγκρουσης, 
το καθεστώς του Κιέβου είναι αυτό που θα πρέπει να δικαστεί και όχι η ρωσική ηγεσία ή ο 
στρατός της. 

***

Ωστόσο ο ο οξύς τόνος των δηλώσεων της ΕΕ συνεχίστηκε , με τον Σαρλ Μισέλ να παίρνει τη 
σκυτάλη.

Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να αποβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με τον Μισέλ, η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να 
αναστέλλεται αυτόματα εάν μια χώρα ξεκινήσει «απρόκλητο πόλεμο» εναντίον άλλου κράτους. 
Είναι ενδιαφέρον ότι η Ρωσία δεν έχει κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά διεξάγει μια ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση. Επίσης, η Ουκρανία, αν και ωρύεται περί «ρωσικής επιθετικότητας», δεν 
έχει ακόμη κηρύξει επίσημα τον πόλεμο στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Για κάποιο λόγο, το θέμα της αποπομπής των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν τέθηκε λόγω των πολυάριθμων επιθετικών 
πολέμων που διεξήγαγαν οι χώρες αυτές μετά τη δημιουργία του διεθνούς οργανισμού. Ποια 
ήταν η αιτία της αμερικανικής επίθεσης κατά του Βιετνάμ, για παράδειγμα; Και τι ισχύει στη 
περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας; Ποιο δικαίωμα είχαν οι χώρες του ΝΑΤΟ να παρεμβαίνουν 
στην πολιτική κατάσταση στη Λιβύη; Γιατί υπάρχουν αμερικανικά ή τουρκικά στρατεύματα 
στη Συρία χωρίς επίσημη πρόσκληση από τις αρχές της χώρας αυτής και χωρίς εντολή του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ; Αλλά φυσικά, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
ούτε έχει τη πρόθεση να υποβάλλει, αλλά ούτε και να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήματα.

Η Κίνα αντιτάχθηκε νωρίτερα στον αποκλεισμό της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Αλλά αυτό δεν είναι καν το σημαντικό σημείο. Χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας στις 
εργασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το ίδιο το όργανο αυτό χάνει το πραγματικό 
του νόημα. Η Ρωσία ή η Κίνα θα μπορούσαν κάλλιστα να συγκροτήσου έναν εναλλακτικό και 
μάλιστα υγιή ΟΗΕ, με έδρα τη Μόσχα ή το Πεκίνο, να δεχτούν όσα κράτη θέλουν και να 
μιλήσουν εκ μέρους της μεγαλύτερης μερίδας του κόσμου και της ανθρωπότητας στο σύνολό 
της.

Είναι αδύνατον ένας διπλωμάτης και πολιτικός που λειτουργεί σε μια τέτοια θέση να μην γνωρίζει 
ο ίδιος ή να μην έχει ενημερωθεί από το τσούρμο των συμβούλων που τον περιβάλλει, ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση, αλλά ούτε και δυνατότητα να αποβληθεί - όπως ο ίδιος πρότεινε - ένα 
μόνιμο μέλος τους Σ.Α. 
Αυτό αφενός μεν αντίκειται στον κανονισμό, αφετέρου δε, θα σήμαινε κατάργηση του ίδιου του 
οργανισμού. Παρεμπιπτόντως αυτό το τελευταίο θα βόλευε αφάνταστα τη Συλλογική Δύση διότι
θα την άφηνε απολύτως ανεξέλεγκτη να προβεί στις επιθετικές και καταστροφικές της 
επιλογές. Κατά συνέπεια, οι δηλώσεις του Μισέλ, είτε αποτελούν σκέτη δημαγωγία, δηλαδή είναι 
απλώς «φλυαρία», είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και ολόκληρη η Δύση, δηλώνει εμμέσως 
πλην σαφώς, ότι δεν βλέπουν πλέον κανένα νόημα στην ύπαρξη του ΟΗΕ. 

Φαίνεται ότι ακόμη κι αυτός ο αλλοιωμένος διεθνής θεσμός αρχίζει να χάνει το νόημά του, αφενός 
εξαιτίας της πολιτικής της Συλλογικής Δύσης που τον κατέστησε υποχείριο και πειθήνιο όργανο 



των εντολών της, αφετέρου δε, με δεδομένη την επερχόμενη νέα αναδιάταξη κόσμου, δεν την 
εξυπηρετεί πλέον. Επομένως αφού δεν καταφέρνει να τον χειραγωγήσει απόλυτα, σε πρώτη φάση 
επιχειρεί να τον αδρανοποιήσει με τελικό σκοπό την κατάργησή του. Χωρίς να καταφεύγουμε 
σε απλουστευμένες αναλογίες και συγκρίσεις, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το γεγονός ότι 
παρόμοια ήταν και η μοίρα της Κοινωνίας των Εθνών κι ότι κάπως έτσι ξεκίνησε ο Β' 
Παγκόσμιος πόλεμος.

Παρεμπιπτόντως, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ερντογάν είχε επίσης μια άλλου είδους, αλλόκοτη 
και διαλυτική άποψη για τη λειτουργία του Σ.Α. του ΟΗΕ. Πρότεινε την κατάργηση του 
δικαιώματος βέτο των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την αντικατάστασή του με 
τα αποτελέσματα της άμεσης πλειοψηφίας. Αλλά οι χώρες του κόσμου διαφέρουν ως προς τις 
δυνατότητές τους, ως προς την ισχύ τους και ως προς την επιρροή τους στην παγκόσμια πολιτική.

Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ, έχοντας «κατασκευάσει» έναν τεράστιο αριθμό δορυφόρων στην 
Ανατολική Ευρώπη, την Καραϊβική ή την Ωκεανία, μπορούν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των 
ψήφων σε θέματα σημαντικά για αυτές. Με όλο το σεβασμό προς τα μικρά κράτη, είναι σαφές ότι 
η ψήφος προς την υποδεικνυόμενη από τις ΗΠΑ κατεύθυνση, από πλευράς Παλάου, 
Μικρονησίας ή Αντίγκουα και Μπαρμπούντα είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι από παράγοντες 
της παγκόσμιας πολιτικής όπως η Ρωσία, η Κίνα ή η Τουρκία.

Ας θυμηθούμε για παράδειγμα τι έγινε με το ψήφισμα που κατάφεραν να περάσουν κατά 
πλειοψηφία οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους από τη Γενική Συνέλευση υπέρ της Ουκρανίας, έστω μια 
και μοναδική φορά και μάλιστα χωρίς συνέχεια, δεδομένου ότι στη πορεία οι περισσότερες χώρες
άλλαξαν στάση και καταψήφισαν το επόμενο ψήφισμα που ζητούσε την διακοπή του πολέμου 
και την αποχώρηση των Ρωσικών στρατευμάτων, από την Ουκρανία.
Αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν μεγάλη πολιτική επιρροή σε πολλές χώρες του
κόσμου, δεν είναι και τόσο δύσκολο να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των ψήφων στα Ηνωμένα 
Έθνη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο βαθμός πραγματικής ανεξαρτησίας των 
κρατών που είναι μέλη του ΟΗΕ, αλλά ψηφίζουν με τρόπο που ευνοεί τη Δύση. Πολλές χώρες 
βρίσκονται στην πραγματικότητα υπό την κατοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς υπάρχουν 
στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστημένα στρατεύματα στα εδάφη τους, αλλά και δεμένες 
πισθάγκωνα με οικονομικές εξαρτήσεις, ελεγχόμενες πλήρως από την Ουάσινγκτον μέσω της 
οικονομικής μόχλευσης.

Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ήδη περάσει σε άλλη φάση της σύγκρουσης και έχουμε μπει σε 
έναν γενικευμένο πόλεμο με το ΝΑΤΟ να κάνει την εμφάνισή του στο πεδίο της μάχης, έστω 
και σε «περιορισμένη» κλίμακα. Ο πόλεμος είχε πάψει προ πολλού να είναι υβριδικός και 
τώρα έπαψε να είναι δι’ αντιπροσώπων. Είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ, σε περιορισμένη κλίμακα 
και προς το παρόν εξ αποστάσεως όσον αφορά τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς.  
Ωστόσο σε έναν πόλεμο υπάρχουν πολλά απρόβλεπτα και τα γεγονότα επίσης μπορούν να 
εξελιχθούν ραγδαία, ιδιαίτερα όταν ο χωροχρόνος δεν ελέγχεται απόλυτα από καμία από τις δυο 
πλευρές.

Σε αυτό το βεβαρυμένο κλίμα η Συλλογική Δύση δια στόματος ΕΕ, φαίνεται ότι δεν διστάζει να
δείξει πόσο αποφασισμένη είναι να τραβήξει το ήδη τεντωμένο σχοινί μέχρι να σπάσει.
Είναι φανερό ότι διέπεται όχι μόνο από μια επιθετική, αλλά και από μια καταστροφική, έως 
και αυτοκαταστροφική αντίληψη, σε σχέση με το σχέδιό της περί συντριβής και διαμελισμού 
της Ρωσίας. 
Η αφελής και απερίσκεπτη αυτή αντίληψη, σε συνδυασμό με την αίσθηση ότι χάνει τη παγκόσμια 
κυριαρχία της, δημιουργεί ένα πλαίσιο απελπισίας, εντός του οποίου παίρνονται οι περισσότερες 
αποφάσεις, όπως δείχνουν  οι συνέπειές τους και τα ίδια τα γεγονότα.



Με αυτό το δεδομένο είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει άλλος δρόμος, εκτός από το μονόδρομο
της προσφυγής σε πλήγματα «μεγάλου βεληνεκούς» και μάλιστα «πυρηνικής ισχύος».
Ας μην επαναπαύονται οι περισσότεροι στην ιδέα ότι : «αυτό είναι πολύ κακό για να γίνει !».
Όσοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτή τη βεβαιότητα των περασμένων δεκαετιών, μάλλον 
δεν έχουν καταλάβει την περίοδο  που  περνάμε και σε ποιο χώρο και σε ποιο χρόνο ζούμε.
Το διευθυντήριο της ΕΕ, ως μέρος της ηγετικού κατεστημένου της Συλλογικής Δύσης οδηγεί 
με τον τυχοδιωκτισμό τους, την Ευρώπη, τη χώρα  μας, τον κόσμο ολόκληρο σε μια οδυνηρή 
και εφιαλτική περιπέτεια με πολύ κακό τέλος.


