
Μέρκελ: Οι συμφωνίες του Μινσκ έδωσαν χρόνο στο Κίεβο να ισχυροποιηθεί

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας εξήγησε γιατί η κυβέρνησή της ενέκρινε τον Nord Stream 2 
και υπερασπίστηκε τις συμφωνίες του Μινσκ.

Οι συμφωνίες του Μινσκ, που συνήφθησαν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το 2014, ήταν 
ένα [πάγωμα] της σύγκρουσης, όχι μια λύση, και έδωσαν στην Ουκρανία «πολύτιμο χρόνο» για να 
καταστεί ισχυρότερη. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε την άποψη 
αυτή σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Die Zeit που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου.

«Οι συμφωνίες του Μινσκ του 2014 ήταν μια προσπάθεια να δοθεί χρόνος στην Ουκρανία. 
Χρησιμοποίησε επίσης αυτό το διάστημα για να γίνει ισχυρότερη, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε 
σήμερα. Η Ουκρανία 2014/15 δεν ήταν η Ουκρανία που είναι σήμερα», δήλωσε η Μέρκελ, 
αναφέροντας ως παράδειγμα τις μάχες για το Ντεμπάλτσεβε στην περιοχή του Ντονιέτσκ το 2015.

«Και αμφιβάλλω πολύ ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να κάνουν τότε, όσα κάνουν σήμερα 
για να βοηθήσουν την Ουκρανία», πρόσθεσε η Μέρκελ.

Η Μέρκελ εξήγησε την απόφασή της για την κατασκευή του Nord Stream 2

Ερωτηθείσα σχετικά με τη δρομολόγηση του Nord Stream 2, η  Μέρκελ τόνισε ότι οι εταιρείες και 
όχι η κυβέρνηση ήταν αυτές που ζήτησαν την έγκρισή της λειτουργίας του. «Τελικά, για την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση και για μένα, ήταν ζήτημα να αποφασίσουμε αν θα ψηφίζαμε έναν νέο 
νόμο ως πολιτική πράξη που θα αρνιόταν ρητά την έγκριση του Nord Stream 2», εξήγησε η 
Μέρκελ.

Η Άνγκελα Μέρκελ παραδέχθηκε ότι η αντίδρασή της στην προσάρτηση της Κριμαίας ήταν ανεπαρκής. Η Γερμανία 
δεν είχε καταβάλει τις κατάλληλες προσπάθειες για τον καλύτερο εξοπλισμό της Bundeswehr, δεν είχε επιτύχει τον 
στόχο του ΝΑΤΟ να δαπανά το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, «και ούτε εγώ έβγαζα κάθε μέρα πύρινους λόγους γι' 
αυτό», δήλωσε η Μέρκελ στην εφημερίδα Die Zeit.



Μια τέτοια παραίτηση, είπε, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες του Μινσκ, «θα επιδείνωνε 
επικίνδυνα το κλίμα των σχέσεων με τη Ρωσία». «Από την άλλη πλευρά, η εξάρτηση από τη Ρωσία 
όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, προέκυψε λόγω της μείωσης του φυσικού αερίου από τις 
Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο και της περιορισμένης παραγωγής στη Νορβηγία», 
υπενθύμισε η πρώην καγκελάριος.

Οι ΗΠΑ δεν ήταν ακόμη προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου εκείνη την εποχή και θα 
έπρεπε να αγοράζουμε καύσιμα από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία εν μέσω μειωμένης 
εγχώριας παραγωγής, γεγονός που θα είχε «επιδεινώσει σημαντικά» το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της Γερμανίας, εξήγησε η Μέρκελ. 

«Σήμερα, υπό την πίεση του πολέμου, αυτό (σ. μ. προφανώς τη διακοπή της προμήθειας του 
ρωσικού φυσικού αερίου και τη αναστολή της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream 1 και τη αποφυγή 
της κατασκευής του Nord Stream 2) είναι κάτι που μπορώ πλέον να υποστηρίξω, αλλά τότε θα ήταν 
μια πολύ δυσκολότερη πολιτική απόφαση», τόνισε.

Η αντίδρασή μας στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, δεν ήταν αρκετά σκληρή

Η Μέρκελ παραδέχθηκε ότι η παγκόσμια αντίδραση στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 
το 2014 δεν ήταν αρκετά σκληρή. Ως παραδείγματα γι αυτά στα οποία είχε τότε συμφωνήσει και 
έπραξε, ανέφερε τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την ομάδα των G8, την ανάπτυξη στρατευμάτων 
του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα και τη συμφωνία των μελών της συμμαχίας να αυξήσουν τις 
αμυντικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.

«Όμως θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει ταχύτερα στην επιθετικότητα της Ρωσίας», κατέληξε ο 
πρώην καγκελάριος. Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην 
Ουκρανία, η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι μπορεί να τερματιστεί μόνο στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων.
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