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Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Πρωθυπουργό

Θέμα: Δεδομένου του αδιέξοδου πολέμου στην Ουκρανία, ποια ρεαλιστική λύση
προκρίνει ο Πρωθυπουργός ώστε να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες; Με
ποιες διπλωματικές κινήσεις προωθεί η κυβέρνηση μια τέτοια λύση ειρήνευσης;
Κε Πρωθυπουργέ,
Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, παίρνοντας χιλιάδες ζωές,
βουλιάζοντας την Ευρώπη στην Ανασφάλεια, και παραδίδοντας τους πολίτες μας στο
τέρας της Ακρίβειας, το ερώτημα που καλείται κάθε κυβέρνηση να απαντήσει είναι
διττό: «Ποια ειρηνευτική λύση προτείνετε;» και «Τι κάνετε για να εφαρμοστεί το
συντομότερο δυνατόν;»
 Συμφωνείτε κ. Μητσοτάκη ότι, δεδομένης της (ορθής) απόφασης ΗΠΑ και
ΝΑΤΟ να μην παρέμβουν στρατιωτικά, η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών
δεν αρκεί για να ηττηθεί ο ρωσικός στρατός εισβολής και, έτσι, ο αριθμός των
θυμάτων θα αυξάνεται συστηματικά;
 Συμφωνείτε κ. Μητσοτάκη ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ακόμα και
να αποτρέψουν μελλοντικές ρωσικές εισβολές, δεν πρόκειται να φέρουν
κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων εισβολής στο
εγγύς μέλλον;
 Συμφωνείτε κ. Μητσοτάκη ότι στην Πυρηνική Εποχή, η Ειρήνη θα
έρθει μόνο ως απόρροια συμβιβασμού μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων
μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, ΗΠΑ και Ρωσίας εν προκειμένω;
 Διαφωνείτε κ. Μητσοτάκη ότι ένας τέτοιος συμβιβασμός, που εξασφαλίζει
στους Ουκρανούς την ανεξαρτησία και το δικαίωμα στην δημοκρατία και την
προκοπή, είναι εφικτός μόνον εφόσον η Δύση είναι έτοιμη (ως αντάλλαγμα
για την απόσυρση των Ρωσικών στρατευμάτων και την αναγνώριση της
Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από την Μόσχα) να εγγυηθεί
την ουδετερότητα της Ουκρανίας και ειδικό καθεστώς προστασίας των
ρωσόφωνων της Ουκρανίας (π.χ. μια συμφωνία αντίστοιχη εκείνης που
εξασφαλίζει τις δύο κοινότητες της Β. Ιρλανδίας);
Όσον αφορά την κυβέρνησή σας,

 Θεωρείτε κ. Μητσοτάκη ότι, αρκούμενος στον ρόλο του ένθερμου
χειροκροτητή των θέσεων και ανακοινώσεων ΝΑΤΟ και ΕΕ, βελτιώνετε ή
περιθωριοποιείτε την Ελληνική Διπλωματία, ιδίως στην περιοχή μας;
 Με ποιες κινήσεις προωθεί η Ελληνική Διπλωματία την άμεση ειρήνευση
της Ουκρανίας σήμερα;
Ο ερωτών Βουλευτής

Γιάνης Βαρουφάκης
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