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Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Πρωθυπουργό

Θέμα: Ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν σε πολυετή πόλεμο στην
Ουκρανία; Η κυβέρνησή του συντάσσεται με αυτό τον στόχο ή με τον στόχο Γαλλίας &
Γερμανίας για διπλωματική διευθέτηση το συντομότερο δυνατόν;

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Την 26η Απριλίου, σε σύσκεψη των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν της
Γερμανίας, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας κ. Λόιντ Όστιν δήλωσε πως στόχος των ΗΠΑ είναι
να βοηθήσουν την Ουκρανία ώστε να «νικήσει» καθώς και να «οικοδομήσουν τις Ουκρανικές
αμυντικές δυνατότητες με γνώμονα τις προκλήσεις του μέλλοντος.» Πιο πρόσφατα,
σύμφωνα με έγκυρες πηγές, υπήρξε πρόσφατη τηλεφωνική διάσκεψη των υπουργών
άμυνας χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στη διάρκεια της οποίας ο κ. Όστιν εξήγησε στους
ομολόγους του πως για τις ΗΠΑ το βασικό σενάριο είναι, πλέον, ένας μακρύς πόλεμος στην
Ουκρανία που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια (several years). Παράλληλα, ρεπορτάζ του
περιοδικού Der Spiegel (27/5/2022) αναφέρει ότι οι επικεφαλής των «δυτικών μυστικών
υπηρεσιών» δεν πιστεύουν πλέον σε πιθανή Ουκρανική «νίκη», ακόμα κι όταν αυτή ορίζεται
ως «απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων στις προ της 24ης Φεβρουαρίου θέσεις τους».

Στο μεταξύ, είναι προφανής η διάσταση απόψεων εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μεταξύ, από τη
μία πλευρά, του γαλλογερμανικού άξονα και, από την άλλη, χωρών της Ανατολικής Ευρώπης
και της Βαλτικής: Ενώ το Παρίσι και το Βερολίνο υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί στον Βλ.
Πούτιν μια διπλωματική διέξοδος ως βάση Συμφωνίας Ειρήνευσης (με στόχο την επιστροφή
των στρατιωτικών δυνάμεων στις προ της 24ης Φεβρουαρίου θέσεις τους), οι κυβερνήσεις
χωρών όπως η Πολωνία ή η Εσθονία συντάσσονται με τον δεδηλωμένο στόχο των ΗΠΑ για
συνέχιση του πολέμου στο διηνεκές.

Εν όψει των πιο πάνω, σας ερωτώ:

1. Αληθεύει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε, στο πλαίσιο τηλεφωνικής
διάσκεψης, του ευρωπαίους ομολόγους του (συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα
ομόλογού του) πως το βασικό σενάριο των ΗΠΑ είναι ένας αργόσυρτος, πολυετής
πόλεμος – και όχι μια «νίκη» της Ουκρανίας εντός του έτους ή της διετίας;
2. Διαφωνείτε ότι ο Αμερικανικός στόχος για έναν μακρόσυρτο πόλεμο έρχεται σε
αντίθεση με τα συμφέροντα των λαών τόσο της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας;
3. Εν τέλει, συντάσσεστε με την στρατηγική Παρισιού-Βερολίνου (υπέρ μιας
διπλωματικής συμφωνίας με το καθεστώς του Βλ. Πούτιν) ή με την στρατηγική
Ουάσιγκτον-Βαρσοβίας-Τάλιν κλπ (για συνέχιση του πολέμου μέχρι μια «τελική νίκη»
της Ουκρανίας;)
4. Ποιος ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησή σας για την αντιμετώπιση του
αντίκτυπου αυτής της διαίρεσης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάνης Βαρουφάκης
Πρόεδρος Κ.Ο. ΜέΡΑ25

