
 

 

Η συγκλονιστική ομιλία του Μπέρνι Σώντερς στη Γερουσία για την Ουκρανία πριν 
λίγες μέρες. 
 

 

 «Η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί την πιο σημαντική κόκκινη γραμμή για την 

ελίτ της Ρωσίας και όχι μόνο για τον Πούτιν. Εδώ και πάνω από 2,5 χρόνια συζητήσεών μου 

με πρόσωπα-κλειδιά της Ρωσίας- δεν έχω βρει ούτε έναν που να μη βλέπει την είσοδο της 

Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως μία ευθεία πρόκληση για τα συμφέροντα της Ρωσίας»!  

Οπότε, ξαναλέω αυτές οι ανησυχίες δεν εφευρέθηκαν μόλις χθες από τον Πούτιν αναίτια. 

Σαφέστατα η εισβολή της Ρωσίας δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα, ούτε, όμως, και η 

αδιαλλαξία του ΝΑΤΟ! 

Είναι σημαντικό, όμως, για παράδειγμα ν’ αποδεχτούμε ότι η Φιλανδία μία από τις πιο 

ανεπτυγμένες και δημοκρατικές χώρες στον κόσμο συνορεύει με τη Ρωσία κι έχει επιλέξει 

να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. 

Η Σουηδία και η Αυστρία είναι αντίστοιχα παραδείγματα ευημερουσών και δημοκρατικών 

χωρών που πήραν την ίδια απόφαση. 

Κύριε, Πρόεδρε μπορεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι ψεύτης και δημαγωγός, είναι όμως 

υποκριτικό από πλευράς των ΗΠΑ να επιμένουμε ότι εμείς ως έθνος δεν αποδεχόμαστε την 

αρχή των σφαιρών επιρροή!. 

Τα τελευταία 200 χρόνια η χώρα μας ενεργεί με βάση το δόγμα του Μονρόε, υιοθετώντας 

την αρχή, ότι οι ΗΠΑ ως η κυρίαρχη χώρα στο Δυτικό Ημισφαίριο έχει το δικαίωμα 

σύμφωνα με την ίδια να κινηθεί εναντίον οποιασδήποτε χώρας μπορεί να πλήξει τα 

συμφέροντά μας! 

Αυτή είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών! 

Και υπό αυτό το δόγμα οι ΗΠΑ έχουν ανατρέψει και υπονομεύσει τουλάχιστον δώδεκα 

χώρες σε Λατινική και Κεντρική Αμερική και στην Καραϊβική! 

Όπως πολλοί, ίσως, θυμούνται ότι το 1962 φτάσαμε στο χείλος ενός πυρηνικού πολέμου με 

τη Σοβιετική Ένωση! 



Γιατί μπορεί να φτάσαμε στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου με τη Σοβιετική Ένωση; Αυτή 

ήταν η απάντησή μας μπροστά στην εγκατάσταση Σοβιετικών Πυραύλων στην Κούβα 90 

μίλια έξω από τις ακτές μας! 

Η κυβέρνηση Κένεντι είδε αυτή την κίνηση ως μία ανεπίτρεπτη απειλή για την εθνική μας 

ασφάλεια. Λέγαμε ότι είναι ανεπίτρεπτο μία αντίπαλη χώρα να έχει μία αξιοσημείωτη 

στρατιωτική παρουσία 90 μίλια έξω από τις ακτές μας. 

Ας γίνουμε πιο ξεκάθαροι. Το δόγμα Μονρόε δεν ανήκει στην αρχαία ιστορία. Μόλις το 

2018 ο υπουργός εξωτερικών επί Ντόναλντ Τράμπ αποκάλεσε το δόγμα Μονρόε επί λέξει: 

«εξίσου επίκαιρο σήμερα όσο ήταν όταν πρωτογράφτηκε»! 

Το 2019 ο πρώην σύμβουλος Εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τράμπ, John Bolton δήλωσε 

επί λέξει: «Το δόγμα Μονρόε είναι ζωντανό και κραταιό»! 

Με απλά λόγια ακόμα κι αν η Ρωσία δεν διοικούνταν από έναν διεφθαρμένο ολιγαρχικό 

αυταρχικό ηγέτη όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία όπως και οι ΗΠΑ θα είχαν έννομο 

συμφέρον στις πολιτικές ασφαλείας των όμορων χωρών. Και ζητώ να το σκεφτεί ο κόσμος 

αυτό. 

Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πραγματικά ότι οι ΗΠΑ δεν θα έλεγαν τίποτα αν για 

παράδειγμα το Μεξικό η Κούβα ή κάποια χώρα στην Κεντρική ή τη Λατινική Αμερική ήθελε 

να συστρατευθεί στη στρατιωτική συμμαχία που είναι αντίπαλοι στις ΗΠΑ; 

Πιστεύετε ότι τα μέλη του Κογκρέσου θα σηκώνονταν και θα λέγανε «Λοιπόν ξέρεις το 

Μεξικό είναι μία ανεξάρτητη χώρα έχει το δικαίωμα να κάνει ότι θέλει»; Έχω πολλές 

αμφιβολίες γι' αυτό… 

Κύριε Πρόεδρε οι χώρες θα πρέπει να είναι ελεύθερες να λαμβάνουν δικές τους αποφάσεις 

για την εξωτερική τους πολιτική, η συνετή λήψη τέτοιων αποφάσεων, όμως, απαιτεί να 

ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν τα κόστη και τα οφέλη. Είναι γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία 

εισερχόμενες σε μία πιο βαθιά συσχέτιση ασφαλείας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 

πολύ σοβαρές ζημιές και τις δύο χώρες. 

Κύριε πρόεδρε πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε σθεναρά τη συνέχεια των 

διπλωματικών προσπαθειών της κυβέρνησης Μπάιντεν ώστε να αποκλιμακωθεί αυτή η 

κρίση. 

Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και αυτοκυριαρχία της Ουκρανίας και 

να καταστήσουμε σαφές στον Πούτιν και στη συμμορία ολιγαρχών του, ότι θα 

αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες αν συνεχίσουν να διαβαίνουν το ίδιο μονοπάτι. 

Συνάδελφοι, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη φρίκη που θα επιφέρει ένας πόλεμος στην 

Ευρώπη και πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να επιτευχθεί μία ρεαλιστική και 

αμοιβαία αποδεκτή λύση. 

Μία λύση αποδεκτή από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους 

μας και πού θα αποτρέψει κάτι που μπορεί να εξελιχθεί στον χειρότερο πόλεμο μετά τον Β 

παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη. 

Αυτή η προσέγγιση δεν επιδεικνύει ούτε αδυναμία ούτε συμβιβασμό. Οι ενέργειες ένωσης 

λαών για την επίλυση συγκρούσεων χωρίς πολέμους επιδεικνύει δύναμη και είναι αυτό 

που πρέπει να γίνεται! Κύριε πρόεδρε σας ευχαριστώ. 


