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Ομιλία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta 
Metsola κατά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 24 Φεβρουαρίου 
2022, 20.00, Βρυξέλλες 
 
Αξιότιμε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,  
Αξιότιμη Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
Αξιότιμοι Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί, 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Δύσκολα μπορεί να αντικρύσει κανείς τις σκηνές που εκτυλίσσονται στην 
Ουκρανία. Ενώ ελπίζαμε και εργαστήκαμε για να προωθήσουμε μια διαδικασία 
αποκλιμάκωσης, οι φόβοι και οι προειδοποιήσεις μας πραγματοποιήθηκαν με 
τραγικό τρόπο σήμερα το πρωί. Ο Πρόεδρος Πούτιν εξαπέλυσε πόλεμο στην 
Ευρώπη. 
 
Πρόκειται για μία αποτρόπαιη ενέργεια. Οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι 
πρωτεύουσες των ανεξάρτητων εθνών δεν αποτελούν λεία. Αυτά ανήκουν στο 
οδυνηρό παρελθόν. Δεν πρέπει να ξανασυμβούν ποτέ.  
 
Οι πολιτικοί ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σαφείς σήμερα το 
πρωί και θα διεξαγάγουμε έκτακτη σύνοδο ολομέλειας την Τρίτη σχετικά με την 
κατάσταση. Εκφράζουμε από κοινού την καταδίκη και την αλληλεγγύη μας.  
 
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί μέρος των αποσταθεροποιητικών 
βλέψεων του Προέδρου Πούτιν. Πρόκειται για έναν δρόμο που θα φέρει το 
Κρεμλίνο σε άμεση αντιπαράθεση με την Ευρώπη και τη βασιζόμενη σε κανόνες 
παγκόσμια τάξη. Έναν δρόμο που προωθεί τον αυταρχισμό έναντι της 
δημοκρατίας. Έναν δρόμο τον οποίο δεν θα πρέπει να αφήσουμε το Κρεμλίνο 
να διανύσει ανενόχλητα.  
 
Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επέλεξε τη δημοκρατία και την ελευθερία, μια 
χώρα η οποία πίστεψε ότι μπορούσε να χαράξει τη δική της πορεία. 
Κοιτάζοντας γύρω από το τραπέζι, βλέπω τους ηγέτες ορισμένων κρατών μελών 
των οποίων οι πληθυσμοί πίστεψαν στο ίδιο όραμα. Δεν μπορούμε να 
αφήσουμε μόνη την Ουκρανία. Για το δικό της καλό αλλά και για το δικό μας. 
Πρέπει να επιδείξουμε πραγματική αλληλεγγύη προς τον λαό της Ουκρανίας, ο 
οποίος είδε σήμερα να πραγματοποιείται ο χειρότερος εφιάλτης του.  
 
Πρέπει επίσης να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που 
εγκαταλείπουν τη χώρα και προς τα κράτη μέλη της ΕΕ που γειτνιάζουν άμεσα 
με την Ουκρανία και τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις στους τομείς της 
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ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς 
έχετε ήδη θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα - και μπορείτε να υπολογίζετε 
στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι είναι ενωμένη και αποφασισμένη. 
Μιλήσαμε με μία φωνή όταν αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό πρέπει να 
είναι το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε απόψε από εδώ: ότι θα 
ενεργήσουμε ομόθυμα, ότι έχουμε την πολιτική βούληση και τη στρατηγική 
ικανότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Ότι συμπαραστεκόμαστε στην 
Ουκρανία. 
 
Αναγνωρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Έχουμε ήδη 
συμφωνία σύνδεσης και συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και πολύ 
στενή συνεργασία με την Ουκρανία σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης 
της ενεργειακής ασφάλειας. Πρόκειται για μια συζήτηση που πρέπει να 
συνεχίσουμε με τους Ουκρανούς φίλους μας. 
 
Η Ευρώπη στηρίζει έναν τρόπο ζωής που ασπάζεται την ελευθερία και τη 
δημοκρατία. Αυτή είναι η δύναμή μας. 
 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αποδυνάμωση της αποφασιστικότητάς μας 
από μια επιθετική Ρωσία που προωθεί ένα σύνολο αξιών πολύ διαφορετικό 
από το δικό μας. Ένα σύνολο αξιών που μας γυρνάει πίσω στις σφαίρες 
επιρροής αντί να κοιτάζει προς το μέλλον και να επιδιώκει κύκλους 
συνεργασίας.  
 
Αν μπούμε στον πειρασμό να υποκύψουμε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, 
σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ακόμη τελεσίγραφο. Και τότε, τι;  
 
Σήμερα, αντιμετωπίζουμε μια απειλή που δεν τη δημιουργήσαμε εμείς, δεν την 
προκαλέσαμε, δεν την επιδιώξαμε. Αντιμέτωποι με αυτή την επιθετικότητα, 
αποδείξαμε ότι αυτό που είναι το σωστό, είναι και το λογικό.  
  

- Είναι και σωστό και λογικό να επιδείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη προς 
την Ουκρανία, όπως κάναμε με τη βοήθεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ - και 
όπως κάναμε με τις δηλώσεις και τις ενέργειές μας. Ο λαός της 
Ουκρανίας πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε μαζί του.  
 

- Είναι σωστό και λογικό να δείξουμε στους πολίτες μας στις χώρες της 
Βαλτικής και στα γειτονικά κράτη ότι οι αξίες μας έχουν σημασία. Ότι 
είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε το τίμημα, εάν χρειαστεί. Πρέπει 
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να το επαναβεβαιώσουμε, γνωρίζοντας ότι τα μάτια των ανθρώπων στη 
Μολδαβία, τη Λευκορωσία και τη Γεωργία είναι στραμμένα επάνω μας.  
 

- Είναι σωστό και λογικό να σταματήσουμε το έργο Nordstream 2, ή και να 
προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα. 

 
- Και είναι σωστό και λογικό να επιβληθούν μαζικές, πρωτόγνωρες και 

αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτές τις κυρώσεις πρέπει να τις 
ενισχύσουμε και να τις διευρύνουμε, με τον αποκλεισμό της Ρωσίας από 
το σύστημα SWIFT και με την επιβολή ατομικών κυρώσεων, χωρίς να 
αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα 
πρέπει να ενεργήσουμε και για την ανάπτυξη μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής ένωσης ασφάλειας και άμυνας 
 

Επιτρέψτε μου να θέσω εν συντομία δύο ζητήματα που δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε.  
 
Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η απειλή υπερβαίνει τις άμεσες εξελίξεις και ότι θα 
υπάρξουν πραγματικές επιπτώσεις στην ενεργειακή μας ασφάλεια. Δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε ότι έχουμε κράτη μέλη που εξαρτώνται πλήρως από 
το ρωσικό φυσικό αέριο. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές μας 
λύσεις και να επενδύσουμε μαζικά στην Ευρώπη και στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.  
 
Το Κρεμλίνο δεν κάνει χρήση μόνο των συμβατικών πολεμικών όπλων, αλλά 
ρίχνει και τον σπόρο της αμφιβολίας, της αστάθειας και του φόβου. Ο πόλεμος 
αυτός διεξάγεται και στο διαδίκτυο. Το αφήγημα του Πούτιν διαδίδεται 
διαμέσου μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας παραπληροφόρησης. Πρέπει να 
καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες, ώστε να μην αφήσουμε κάποιους να 
ξαναγράψουν την ιστορία με τοξικό τρόπο. Να είστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οι βουλευτές του είναι αποφασισμένοι να προωθήσουν το 
μήνυμα της Ευρώπης  
 
Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι το Κρεμλίνο πιστεύει εδώ και καιρό ότι μπορεί 
να αποκτήσει πρόσβαση στην Ευρώπη με τα χρήματά του. Είναι καιρός να 
καλυφθούν τα ενδεχόμενα κενά, να τερματιστεί το επικίνδυνο φαινόμενο των 
«χρυσών διαβατηρίων», τα οποία αποτελούν την κερκόπορτα για την απόκτηση 
της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και να διασφαλιστεί ότι το ρωσικό χρήμα δεν θα 
αποκτήσει την ίδια σημασία με το ρωσικό φυσικό αέριο.  
 
Σε τελευταία ανάλυση, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσουμε τη 
στρατηγική μας αυτονομία.  
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Σας ευχαριστώ.  
 


