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Ομιλία της Προέδρου Roberta Metsola στην Ολομέλεια την 1η Μαρτίου 2022 

 

 

Βρισκόμαστε εδώ σήμερα κάτω από τη μαύρη σκιά που έχει ρίξει ο πόλεμος του Πούτιν. Ένας 
πόλεμος τον οποίο δεν προκαλέσαμε. Ένας πόλεμος τον οποίο δεν ξεκινήσαμε. Μια επαίσχυντη 
εισβολή σε ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο κράτος. 
 
Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάζω τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά 
της Ουκρανίας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς 
όλους όσοι υποφέρουν και προς όλα τα θύματα. 
 
Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές: Θα ορθώσουμε ανάστημα. Δεν θα αποστρέψουμε το 
βλέμμα, τη στιγμή που όσοι αγωνίζονται στους δρόμους για τις αξίες μας έρχονται αντιμέτωποι 
με τη μαζική πολεμική μηχανή του Πούτιν. Θα στηρίξουμε τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου και τη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία. Θα καταστήσουμε 
τον Πούτιν υπόλογο, όπως και τον Λουκασένκο. 
 
Αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη που γνωρίζουμε, την Ευρώπη για την 
οποία τόσοι πολλοί έχουν δώσει τόσα πολλά. 
 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αυτή τη σημαντική ημέρα, είμαι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω ότι ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα μας μιλήσει σε λίγο, ακολουθούμενος από τον 
Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας, Ρουσλάν Στεφάντσουκ. Και επιτρέψτε μου να καλωσορίσω 
ιδιαίτερα τον Πρέσβη της Ουκρανίας και τους Ουκρανούς που είναι σήμερα παρόντες στην 
ολομέλεια. 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που δείξατε στον κόσμο τι σημαίνει να ανθίστασαι. Σας 
ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσατε τους κινδύνους του εφησυχασμού. 
 
Οι καθημερινές πράξεις εξαιρετικού ηρωισμού των Ουκρανών μάς εμπνέουν όλους. Αμυντικές 
δυνάμεις και πολίτες κάνουν την ύστατη θυσία για να καθυστερήσουν την προέλαση των τανκς. 
Ηλικιωμένοι ορθώνουν ανάστημα για να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά στρατεύματα, με μόνα όπλα 
τους την υπερηφάνεια και μερικούς ηλίανθους. Γενναίες γυναίκες αναγκάστηκαν να γεννήσουν 
σε σταθμούς του μετρό με τα καλάσνικοφ δίπλα τους. 
 
Όλοι αυτοί έδειξαν στον κόσμο ότι αξίζει να υπερασπιστούμε τον τρόπο ζωής μας, και ότι αξίζει 
τον κόπο να πληρώσουμε το τίμημα. Θα το επιβεβαιώσουν όλοι όσοι έζησαν υπό κατοχικό ζυγό. 
Όλοι όσοι ανθίστανται στη Λευκορωσία. Όλοι όσοι, στη Μολδαβία, στη Γεωργία, στρέφουν τα 
βλέμματά τους σε εμάς. 
 
Αξίζει τον κόπο. Για εμάς, για την επόμενη γενιά, για όλους όσοι, στην Ουκρανία και σε όλο τον 
κόσμο, πιστεύουν στην Ευρώπη και στον τρόπο ζωής μας. Για όλους όσοι θέλουν να είναι 
ελεύθεροι. 
 
Η ευρωπαϊκή μας αντίδραση κατέστη εμφανής τις τελευταίες οδυνηρές ημέρες. Αυτή είναι η ώρα 
που πρέπει να πούμε «Ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, θα το κάνουμε». 
 
- Γειτονικά κράτη υποδέχονται εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τη 

χώρα. 
- Ευρωπαίοι φιλοξένησαν Ουκρανούς στα σπίτια τους. 
- Επιβάλαμε μια σειρά πρωτόγνωρων, μαζικών κυρώσεων. 
- Προχωρούμε ακόμα πιο πέρα και θα δώσουμε στην Ουκρανία τα όπλα που τόσο 

χρειάζεται. 
- Δηλώσαμε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη και τα ιδιωτικά τζετ των ολιγαρχών δεν είναι πλέον 

ευπρόσδεκτα στους ανοικτούς ουρανούς μας. 
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- Μεριμνήσαμε ώστε η Ρωσία να αποκοπεί από το σύστημα SWIFT. 
- Απαγορεύσαμε τα προπαγανδιστικά εργαλεία του Κρεμλίνου. 
- Ευρωπαίοι πολίτες, οργανώσεις, επιχειρήσεις, αθλήματα, κράτησαν σαφή και δυναμική 

στάση - υπογραμμίζοντας ότι δεν θα συνδιαλέγονται ούτε θα θεωρήσουν ευπρόσδεκτο 
έναν επιτιθέμενο. 

 
Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. 
 
Αναγνωρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Όπως σαφώς δηλώνεται στο 
ψήφισμά μας, χαιρετίζουμε, κ. Πρόεδρε, την αίτηση της Ουκρανίας να λάβει το καθεστώς 
υποψήφιας χώρας και θα εργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε το μέλλον μαζί. 
 
Κύριε Πρόεδρε, στεκόμαστε δίπλα σας στον αγώνα σας για επιβίωση, σε αυτή τη σκοτεινή 
στιγμή της ιστορίας μας. Όποτε κοιτάτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα βρίσκετε έναν σύμμαχο, 
έναν χώρο για να απευθύνεστε στην Ευρώπη και τον κόσμο, και πάντα, μα πάντα, έναν φίλο. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μακρά, υπερήφανη ιστορία, καθώς αποτελεί αγκάθι για τους 
αυταρχικούς ηγέτες και, στο πνεύμα αυτό, θα επιδιώξω την απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε 
εκπροσώπου του Κρεμλίνου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επιτιθέμενοι και 
οι πολεμοχαρείς δεν έχουν θέση στο Σπίτι της δημοκρατίας. 
 
Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αναπτύσσοντας τέσσερεις 
σημαντικές αρχές για το μέλλον μας: 
 
Κατ’ αρχάς, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να εξαρτάται από το φυσικό αέριο του Κρεμλίνου. 
Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διαφοροποιήσουμε τα ενεργειακά συστήματά 
μας και να κατευθυνθούμε προς μια Ευρώπη που δεν θα εξαρτάται πια από αυταρχικούς ηγέτες. 
Αυτό θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη βάση για την ενεργειακή μας ασφάλεια. 
 
Δεύτερον, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να δέχεται τα χρήματα του Κρεμλίνου και να διατείνεται 
ότι δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Οι ολιγάρχες του Πούτιν και εκείνοι που τον χρηματοδοτούν δεν 
θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αγοραστική τους δύναμη για να 
κρύβονται κάτω από μια επίφαση ευυποληψίας - στις πόλεις, τις κοινότητές μας ή τους 
αθλητικούς μας συλλόγους. 
 
Οι μεγάλες θαλαμηγοί τους δεν θα πρέπει να βρίσκουν λιμάνι στην Ευρώπη μας. Και δεν 
μπορούμε πλέον να πουλάμε στους φίλους του Πούτιν διαβατήρια, τα οποία τους επιτρέπουν 
να παρακάμπτουν την ασφάλειά μας. Όχι πια. 
 
Τρίτον, οι επενδύσεις στην άμυνά μας πρέπει να αντιστοιχούν στη ρητορική μας. Η Ευρώπη 
πρέπει να προχωρήσει σε μια πραγματική Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας. Την τελευταία 
εβδομάδα αποδείξαμε ότι αυτό είναι και εφικτό και επιθυμητό - περισσότερο δε από οτιδήποτε, 
είναι αναγκαίο. 
 
Και τέταρτον, πρέπει να καταπολεμήσουμε την εκστρατεία παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου, 
και καλώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τεχνολογικές πλατφόρμες να λάβουν σοβαρά 
υπόψη τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να τηρούν στάση ουδετερότητας 
και θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε αυτόν που βάζει τη φωτιά και σε αυτόν που προσπαθεί 
να τη σβήσει. 
 
Πρόεδρε Μισέλ, Πρόεδρε φον ντερ Λάιεν, Ύπατε Εκπρόσωπε Borrell, σας ευχαριστούμε που 
διασφαλίζετε την ενότητα της Ευρώπης και την αποφασιστικότητά της για την αντιμετώπιση 
αυτής της απειλής. 
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Γνωρίζω ότι όλοι μας, όλοι οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου, θα μεταφέρουμε το ενιαίο 
μήνυμα της Ευρώπης στις εκλογικές μας περιφέρειες. 
 
 
Πρόεδρε Ζελένσκι, σας ευχαριστώ. Είμαστε μαζί τώρα. Θα είμαστε μαζί και στο μέλλον. Είμαστε 
με την Ουκρανία. 
 
 
Έχετε τον λόγο. 


