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ομολόγους του των ΗΠΑ, της Γαλλίας, και της Γερμανίας. Την 
Τρίτη, φιλοξένησε μια μίνι διάσκεψη με τους ηγέτες της ομάδας 
«V4», δηλαδή των χωρών του Βίσεγκραντ: Τσεχία, Ουγγαρία, 
Πολωνία και Σλοβακία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώρες του Βί-
σεγκραντ, οι οποίες βιώνουν από πρώτο χέρι την ανθρωπιστι-
κή κρίση προσφύγων από την Ουκρανία, μετά την προσχώρη-
σή τους στην Ε.Ε. τον Μάιο του 2004, που ήταν και ένας από 
τους βασικούς στόχους της συμμαχίας, συνεχίζουν να συνερ-
γάζονται στρατιωτικά, οικονομικά και ενεργειακά. 

Διεθνείς δράσεις κατά της Ρωσίας
Επίσης, το ταξίδι της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών Λιζ 
Τρας στα μέσα της εβδομάδας στις ΗΠΑ είχε τον ίδιο σκοπό. 
Η Λ. Τρας ήθελε από τη μια να ανταλλάξει πληροφορίες και 
να αξιολογήσει από κοινού την κατάσταση τόσο με τον ομό-
λογό της Αντονι Μπλίνκεν όσο και με τον Σύμβουλο Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν και από την άλλη οι δύο 
χώρες να συντονιστούν ώστε να πρωταγωνιστήσουν στη δι-
εθνή δράση κατά της Ρωσίας. επιβάλλοντας επιπλέον κυρώ-
σεις. Μάλιστα, φαίνεται ότι ζήτησε ακόμη και την πλήρη απο-
κοπή της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί το Λον-
δίνο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κατά της Ρωσίας, δεν είναι 
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Η
επικρατούσα άποψη των αναλυτών στο 
Λονδίνο είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
υπολόγιζε να μπει στην Ουκρανία ως 

απελευθερωτής. Πίστευε ότι οι Ουκρανοί θα 
υποδέχονταν τα ρωσικά στρατεύματα, λίγο έως 
πολύ, χωρίς καμία αντίσταση. Επεσε, όμως, έξω. 
Από τη μια δεν εκτίμησε σωστά τον πατριωτι-
σμό των Ουκρανών και από την άλλη δεν περί-
μενε τόσο άμεση και τόσο σθεναρή αντίδραση 
από τις χώρες της Δύσης, όπως χαρακτηριστι-
κά τονίζουν. Οπότε, από εδώ και πέρα, όπως 
σημειώνουν οι Βρετανοί αναλυτές, αναμένε-
ται να κάνει ό,τι κάνει κάθε κατακτητής για να 
κερδίσει τη μάχη, καθώς σε καμία περίπτωση 
δεν πρόκειται να υποχωρήσει ως ηττημένος. 
Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, το Λονδίνο εκτι-
μά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκει-
ται να τελειώσει άμεσα, ενώ, όσο περνά ο και-
ρός, θα γίνεται ακόμη πιο σκληρός. 

O Βρετανός πρωθυπουργός, από την άλλη, 
σε μια προσπάθεια να κάνει πράξη το όραμά 
του, μετά την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε., για 
τη λεγόμενη «Παγκόσμια Βρετανία» («Global 
Britain»), έχει αναλάβει μια σειρά από διεθνείς 
πρωτοβουλίες, διεκδικώντας έναν ηγετικό ρό-
λο στον συντονισμό της διεθνούς αντίδρασης 
κατά της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Βρετα-
νία ήταν από τις πρώτες χώρες της Δύσης που 
ανακοίνωσαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα κα-
τά της Ρωσίας και Ρώσων επιχειρηματιών. Πλέ-
ον, σχεδόν σε καθημερινή βάση, συνομιλεί με 
τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
ενώ στις αρχές της εβδομάδας εκπόνησε και 
«ένα σχέδιο έξι σημείων για να ηττηθεί ο Πρό-
εδρος Πούτιν», όπως γράφει η σχετική ανακοί-
νωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπ. Τζόνσον παρουσίασε το σχέδιο αυ-
τό τη Δευτέρα στους πρωθυπουργούς του Κα-
ναδά Τζάστιν Τριντό και της Ολλανδίας Μαρκ 
Ρούτε, που βρέθηκαν στο Λονδίνο για συνομι-
λίες. Την ίδια ημέρα μίλησε τηλεφωνικά με τους 

Ο πρωθυπουργός 
της Βρετανίας 
αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την 
επίλυση της κρίσης 
στην Ουκρανία, 
θέλοντας να 
επαναφέρει τη χώρα 
του στο επίκεντρο των 
εξελίξεων 

όμως λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ό,τι 
κάνει το κάνει εκ του ασφαλούς, χωρίς να δια-
κινδυνεύει κάτι ουσιαστικό. 

Ηδη η κυβέρνηση Τζόνσον δέχεται έντονη 
κριτική ακόμη και από βουλευτές του κόμμα-
τός της για το ότι οι οικονομικές κυρώσεις που 
έχει ανακοινώσει τόσο για τη Ρωσία όσο και για 
τους Ρώσους επιχειρηματίες δεν έχουν εφαρ-
μοστεί όσο γρήγορα θα έπρεπε. Επιπλέον, επι-
κρίνεται (ακόμη και από κυβερνητικά στελέ-
χη) για το ότι έχει καθυστερήσει «δραματικά» 
όσον αφορά τη χορήγηση βίζας για τους Ου-
κρανούς πρόσφυγες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί περίπου 800, 
ενώ οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 22.000. Αντιστοί-
χως, η Ιρλανδία ήδη φιλοξενεί πάνω από 2.000 
Ουκρανούς πρόσφυγες. 

Παρόμοια κριτική δέχεται η Βρετανία και για 
την απόφασή της να καταργήσει σταδιακά και 
μέχρι το τέλος του χρόνου τις εισαγωγές πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Οπως, 
όμως, επισημαίνεται, μόλις το 8% των αναγκών 
της Βρετανίας σε πετρέλαιο και το 4% σε φυ-
σικό αέριο καλύπτονται από τη Ρωσία. Το έχει 
επισημάνει, άλλωστε, και ο υπουργός Μεταφο-
ρών Γκραντ Σαπς, ο οποίος έδωσε και τη λύση: 
«Είμαστε τυχεροί στη Βρετανία που δεν αγορά-
ζουμε αναλογικά πάρα πολύ ρωσικό πετρέλαιο 
και αέριο και επίσης παράγουμε το δικό μας, 
άρα θα το αυξήσουμε αυτό επίσης».

Η Βρετανία ήταν από τις 
πρώτες χώρες της Δύσης 
που ανακοίνωσαν αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα κατά 
της Ρωσίας και Ρώσων 
επιχειρηματιών

Ο Μπόρις Τζόνσον παρουσίασε το 
σχέδιό του στους πρωθυπουργούς 
του Καναδά Τζάστιν Τριντό και της 

Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, που βρέθηκαν 
στο Λονδίνο για συνομιλίες

ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΤΩΝ ΈΞΙ ΣΗΜΈΙΩΝ 

1 Δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για την αποστολή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας στην Ουκρανία. 

2 Υποστήριξη της ουκρανικής αυτοάμυνας με χορηγία πολεμικού υλι-
κού, θανατηφόρου και μη. 

3 Να μεγιστοποιηθεί η οικονομική πίεση μέσω κυρώσεων προς το κα-
θεστώς Πούτιν. 

4 Να βρεθεί λύση μέσω της διπλωματίας, αλλά με βασική προϋπόθε-
ση ότι θα συμμετέχει η νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας. 

5 Να αποτραπεί αυτό που θέλει η Ρωσία να επιβάλει ως «κανονικότη-
τα» για την Ουκρανία. 

6 Να ξεκινήσει μια ταχεία εκστρατεία για την ενίσχυση της ασφάλειας 
σε ολόκληρο τον ευρωατλαντικό χώρο. 

Σε ρόλο 
πρωταγωνιστή
ο Μπόρις


