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Ο τόπος συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 29-30 Νοεμβρίου -το 
Βουκουρέστι- ήταν ο τόπος όπου πριν από δέκα χρόνια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ 
Μπους έπεισε τους υπερατλαντικούς εταίρους της Αμερικής ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα 
έπρεπε μια μέρα να ενταχθούν στη στρατιωτική τους συμμαχία. Οι υπουργοί Εξωτερικών 
«επιβεβαίωσαν» δεόντως χθες αυτή την απόφαση και την άφησαν ως έχει. 

Ωστόσο, στη δήλωσή τους σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία ανέφεραν εμφατικά ότι το 
ΝΑΤΟ «δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ποτέ» την ενσωμάτωση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών 
από τη Ρωσία και υπογράμμισαν την αποφασιστικότητα της συμμαχίας «να συνεχίσει και να 
ενισχύσει περαιτέρω σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο την υποστήριξή της» προς το Κίεβο. 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είναι το φερέφωνο της 
Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ότι παρά τη γενναιότητα και την πρόοδο της Ουκρανίας επί του 
πεδίου, η Ρωσία διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες και μεγάλο αριθμό στρατευμάτων και 
ότι η συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο για «όσο χρειαστεί ... δεν θα υποχωρήσουμε». 

Τέτοιες δηλώσεις προδίδουν την απουσία οποιασδήποτε νέας σκέψης, παρόλο που οι εξελίξεις 
στο πεδίο δείχνουν ότι τα καλύτερα σχέδια της Ουάσινγκτον παραπαίουν. Και υπάρχουν 
επίσης αυξανόμενες ενδείξεις ασυμφωνίας στο ζήτημα της Ουκρανίας μεταξύ των Ευρωπαίων
συμμάχων των ΗΠΑ και μεταξύ των τελευταίων και της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Οι νεοσυντηρητικοί στην ομάδα Μπάιντεν που αποτελούν την κινητήρια δύναμη στην 
Ουάσινγκτον, εξακολουθούν να είναι γεμάτοι πάθος και ένταση. Η αναλαμπή ελπίδας που 
εκφράστηκε μέσω της μετριοπαθούς άποψης στην περίφημη δήλωση των 30 Δημοκρατικών 
βουλευτών πρόσφατα, σβήστηκε με ωμό τρόπο. 

Και η Μόσχα από την άλλη μεριά έχει βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα, όπως προκύπτει 
από τη θέση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν έχει νόημα στο κλίμα που επικρατεί
με την αδιάλειπτη εχθρότητα της Ουάσιγκτον να πραγματοποιηθεί η Διμερής Συμβουλευτική 
Επιτροπή στο πλαίσιο της Συνθήκης New START Ρωσίας-ΗΠΑ, η οποία αρχικά είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Κάιρο στις 29 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου.   

Από την συνάντηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον πρόεδρο Μπάιντεν στον 
Λευκό Οίκο δεν χρειάζεται και πάλι να περιμένουμε τίποτε ιδιαίτερο. Ο Μακρόν εξακολουθεί να 
ελπίζει ότι θα είναι ο δυτικός ηγέτης που θα αποδεχτεί τους όρους παράδοσης του προέδρου Πούτιν
και ότι θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας, αλλά στην πραγματικότητα η αξιοπιστία του έχει 
καταρρεύσει στην Ευρώπη και στους ατλαντικούς κύκλους ειδικότερα, αλλά και στο εσωτερικό της
Γαλλίας. 

Η νούμερο ένα προτεραιότητα της Ευρώπης σε αυτή τη συγκυρία, που αποτελεί σημείο 
καμπής στη σύγκρουση στην Ουκρανία, θα έπρεπε να είναι η στρατηγική της αυτονομία να 
ενεργεί προς το συμφέρον της. Αλλά αυτό απαιτεί βαθιά σκέψη ως προς το τι είναι αυτό που η
Ευρώπη θέλει να θεωρεί ως αυτονομία, και δεύτερον, την κατανόηση ότι κατά βάθος, ένα 
στρατηγικό συμφέρον δεν μπορεί να αναχθεί σε συμφέροντα ασφαλείας. 

Στον σύγχρονο κόσμο, έναν κόσμο ανταγωνιστικών οικονομικών ζωνών, ο πρώτος στόχος της 
Ευρώπης θα πρέπει να είναι η επίτευξη στρατηγικής οικονομικής αυτονομίας. Είναι όμως αυτός ο 



στόχος εφικτός πλέον όταν η ενεργειακή της ασφάλεια που έδινε το υπόβαθρο στην ευημερία και 
τη βιομηχανική της ισχύ έχει διαλυθεί στα βάθη της Βαλτικής Θάλασσας από αόρατα χέρια; 

Όπως και να έχει, τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία είναι βέβαιο ότι θα 
δημιουργήσουν μια νέα δυναμική. Η εμφανής επιτάχυνση της ρωσικής επίθεσης στο Μπάχμουτ
τις τελευταίες εβδομάδες μειώνει δραματικά το χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη της πόλης
από αρκετές εβδομάδες, σε λίγες μέρες το πολύ. Παρόμοια σημάδια εμφανίζονται και στη 
Μαρίινκα και το Ουγκλένταρ στην περιοχή του Ντονμπάς. 

Αν το Μπάχμουτ είναι ο άξονας της ουκρανικής αμυντικής γραμμής στο Ντονμπάς, η Μαρίινκα 
είναι το σημείο από όπου οι ουκρανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν την πόλη Ντονιέτσκ- και, η 
κατάληψη του Ουγκλένταρ θα επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να κινηθούν προς την πόλη 
Ζαπορόζιε και να αποκρούσουν οριστικά κάθε μελλοντική πρόκληση για τη χερσαία γέφυρα 
προς την Κριμαία και τα λιμάνια στην Αζοφική Θάλασσα. 

Το κοινό στοιχείο εδώ είναι ότι η συνεχιζόμενη ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων που έχουν 
αναπτυχθεί στο Ντονμπάς μετά την κινητοποίηση σχεδόν 400.000 στρατιωτών αρχίζει να δείχνει 
τα πρώτα της αποτελέσματα. Για πρώτη φορά, οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά 
των δυνάμεων της Ουκρανίας και οι ρωσικές οχυρώσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. 

Η πτώση του Μπαχμούτ θα σημάνει ότι η μάχη του Ντονμπάς, η οποία αποτελεί το κύριο μοτίβο 
της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, εισέρχεται στην τελική της φάση. Η ουκρανική 
αμυντική γραμμή στο Ντονμπάς καταρρέει. Ο ρωσικός έλεγχος του Ντονμπάς είναι προ των 
πυλών σε ένα ορατό μέλλον. 

Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Ο ρωσικός στόχος μπορεί να είναι να απωθήσει τις ουκρανικές 
δυνάμεις πιο μακριά από την περιοχή του Ντονμπάς και να διατηρήσει τις στέπες ανατολικά του 
ποταμού Δνείπερου ως νεκρή ζώνη. Πράγματι, η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ είναι επίσης 
πλούσια σε ορυκτούς πόρους, καθώς περιέχει μεγάλα κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος, 
μαγγανίου, τιτανίου-ζιρκονίου, ουρανίου, ανθρακίτη, φυσικού αερίου και πετρελαίου και λιγνίτη 
και αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο της χαλυβουργίας της Ουκρανίας, εκτός από περιοχή 
εντατικής καλλιέργειας σιτηρών, κτηνοτροφίας και γαλακτοβιομηχανίας. Η απώλειά της θα 
αποτελέσει καίριο πλήγμα για το Κίεβο.  Από πολιτική άποψη, το αφήγημα της νίκης του 
Κιέβου -ότι η Ουκρανία κερδίζει τον πόλεμο και πρόκειται να καταλάβει την Κριμαία κ.λπ.- 
δεν θα είναι για πολύ ακόμη βιώσιμο. 

Εν τω μεταξύ, και η Ευρώπη παλεύει με τους δαίμονές της - αδυνατεί να αποτινάξει από πάνω της 
την ιδέα ενός ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, που είναι βέβαιο ότι θα γυρίσει 
μπούμερανγκ και θα επιδεινώσει περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης- την 
ανάγκη να εντείνει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία ακόμα, το 
οποίο είναι πολύ φθηνότερο από ό,τι το αμερικανικό- την αδυναμία της Ευρώπης να 
ανταποκριθεί στις συνέπειες του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, που 
ανοίγει το δρόμο για τη μετανάστευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην Αμερική- την 
αδυναμία της ΕΕ να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ για την απορρόφηση μέρους των 
πλεονασματικών αποταμιεύσεων του διεθνούς κεφαλαίου, και ούτω καθεξής. 

Ως εκ τούτου, σε αυτή την καθοριστική στιγμή, αντιμέτωποι με μια επικείμενη κλιμάκωση της 
σύγκρουσης στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, οι νεοσυντηρητικοί στις ΗΠΑ έχουν τον 
τρόπο τους να εντείνουν τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία. Οι νεοσυντηρητικοί κερδίζουν 
πάντοτε τις μάχες στην Ουάσινγκτον, ειδικά υπό έναν αδύναμο πρόεδρο. 



Η προπαγάνδα περί αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία δεν πρόκειται να σβήσει ακόμη και υπό τις 
αναδυόμενες σκληρές πραγματικότητες της διαμορφούμενης κατάστασης στην Ουκρανία. Ο στόχος
των νεοσυντηρητικών, όπως το έθεσε επιγραμματικά ο ερευνητής ιστορικός Eric Zuesse, είναι «να 
καταστρέψουν τη Ρωσία τόσο γρήγορα ώστε η Ρωσία να μην είναι σε θέση να καταστρέψει την 
Αμερική με αντίποινα». Ο απόλυτος παραλογισμός της σκέψης είναι αυταπόδεικτος σε όλους, 
εκτός από τα μυαλά των νεοσυντηρητικών Έτσι, θα υποστηρίξουν τώρα ότι το κρίσιμο λάθος 
που έκαναν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία ήταν η αποτυχία τους να στείλουν «μπότες στο έδαφος» 
της χώρας αυτής, ακόμη και από το 2015


