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              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΡΩΣΙΚΗ  ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 τα στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισέβαλαν 

στην επικράτεια ενός ανεξαρτήτου κράτους, της Ουκρανίας. Η ενέργεια αυτή είναι πλήρως 

καταδικαστέα καθώς παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τον Καταστατικό Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών και τις διάφορες πολυμερείς διευθετήσεις επί των οποίων 

θεμελιώθηκε μεταπολεμικά το απαραβίαστο των συνόρων και η ειρηνική συνύπαρξη στην 

Ευρώπη. Η χρήση βίας και η απειλή χρήσης βίας δεν μπορεί να αποτελούν μέσο επίλυσης 

οποιαδήποτε διαφοράς μεταξύ των κρατών στη σημερινή εποχή. 

 

Ευελπιστούμε ότι η συντεταγμένη και πολύπλευρη αντίδραση των κρατών θα 

αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να τερματίσει τις στρατιωτικές εχθροπραξίες σεβόμενη 

την εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό 

εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το καταδικαστικό σχετικό ψήφισμα της Γενικής 

Συνελεύσεως του ΟΗΕ. 

 

Ειδικότερα ο Ελληνισμός αναμένει μια ανάλογη διεθνή αντίδραση στις αντίστοιχες 

επιθετικές και αναθεωρητικές ενέργειες της Τουρκίας, στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και 

σήμερα, που κατάφωρα παραβιάζουν όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου και ειρηνικής 

συνύπαρξης. Η Ουκρανία επί σειρά ετών αντιμετώπιζε ένα απαράδεκτο «casusbelli» από την 

πλευρά της Μόσχας που τελικά υλοποιήθηκε με τη μορφή μιας ευρείας στρατιωτικής 

εισβολής. Στρατιωτική εισβολή αντιμετώπισε και η Κυπριακή Δημοκρατία το 1974 ενώ εδώ 

και δεκαετίες η Αθήνα βιώνει ένα ανάλογο «casusbelli» από την πλευρά της Τουρκίας. 

 

Η εν εξελίξει εισβολή αποδεικνύει την άφρονα  ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης 

από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αλλά και την αδυναμία της να αρθρώσει μια ισχυρή 

και ενιαία πολιτική βούληση και να καταστεί πολιτικός δρων ανάλογος της οικονομικής της 

επιφάνειας. Σπέρματα αισιοδοξίας γεννώνται από ορισμένες πρώτες κινήσεις καθώς 

καθίστανται κατανοητές οι συνέπειες των προηγούμενων με μονομερή οικονομική 

σκόπευση άτολμων θέσεων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε να δούμε 

μια ρεαλιστική στροφή της Ένωσης προς πηγές και διαδρομές ενέργειες μακράν από τον 

έλεγχο αντιευρωπαϊκών και αναθεωρητικών δυνάμεων. 

  

Απολύτως ζωτικής σημασίας είναι και η κατανόηση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ειδικά από τους Έλληνες, της ψευδαίσθησης της οριστικής διαγραφής του 
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πολέμου ως μέσου επίλυσης διακρατικών διαφορών.  Ο πόλεμος, με τις πολλαπλές και 

καταστροφικές μορφές του, εξακολουθεί να είναι πάντα παρών και να απειλεί κυρίως τα 

κράτη εκείνα που εγκλωβισμένα σε ουτοπίες αδυνατούν να αντιληφθούν την αξία της 

προετοιμασίας και αυτοβοήθειας. 

 

Είθε οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία να τερματιστούν το συντομότερο 

δυνατόν, να ευρεθεί μια ειρηνική φόρμουλα επίλυσης της κρίσης συμβατής με το διεθνές 

δίκαιο και η κρίση να αποτελέσει σημείο προβληματισμού και ενδυνάμωσης όλων των 

μηχανισμών πρόληψης και αποφυγής των συγκρούσεων. 
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