
Συντονιστής της 18ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Λέσχης Συζητήσεων Valdai στο
κλείσιμο της συνεδρίασης Fyodor Lukyanov: 

Fyodor Lukyanov  Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε, για τις λεπτομερείς παρατηρήσεις σας που 
καλύπτουν όχι μόνο και όχι τόσο τα τρέχοντα πολιτικά προβλήματα, αλλά θεμελιώδη ζητήματα. Σε 
συνέχεια των όσων είπατε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την ιστορική εμπειρία, τις 
παραδόσεις, τον συντηρητισμό και τον υγιή συντηρητισμό που αναφέρατε αρκετές φορές στις 
παρατηρήσεις σας.
Σας φοβίζει ο νοσηρός συντηρητισμός; Πού βρίσκεται το όριο που χωρίζει το υγιές από το νοσηρό; 
Σε ποιο σημείο μια παράδοση μετατρέπεται από κάτι που ενώνει την κοινωνία, σε βάσανο;

Βλαντιμίρ Πούτιν:  Τα πάντα μπορούν να εξελιχθούν σε βάσανο, αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Όταν
μιλάω για υγιή συντηρητισμό, μου έρχεται πάντα στο μυαλό ο Νικολάι Μπερντιάγεφ, τον οποίο 
έχω ήδη αναφέρει αρκετές φορές. Ήταν ένας αξιόλογος Ρώσος φιλόσοφος και, όπως όλοι 
γνωρίζετε, απελάθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1922. Ήταν όσο πιο προοδευτικά σκεπτόμενος 
μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, αλλά τάχθηκε και με το μέρος του συντηρητισμού. Συνήθιζε να 
λέει, και θα με συγχωρήσετε αν δεν παραθέσω τα ακριβή λόγια του: "Ο συντηρητισμός δεν είναι 
κάτι που εμποδίζει την προς τα πάνω, προς τα εμπρός κίνηση, αλλά κάτι που σε εμποδίζει να 
γλιστρήσεις πίσω στο χάος". Αν αντιμετωπίζουμε τον συντηρητισμό με αυτόν τον τρόπο, τότε αυτός
θέτει ένα αποτελεσματικό θεμέλιο για περαιτέρω πρόοδο.

Fyodor Lukyanov: Μιλώντας για παραδόσεις, έχετε επίσης την τάση να αναφέρεστε συχνά στις 
παραδοσιακές αξίες, και αυτό είναι ένα καυτό θέμα στην κοινωνία μας. Συγκεκριμένα, έχετε 
προτείνει να στηριχθείτε στις παραδοσιακές αξίες ως θεμέλιο για την συνένωση του κόσμου. 
Ωστόσο, οι παραδόσεις είναι προορισμένες να είναι μοναδικές για κάθε έθνος. Πώς μπορούν όλοι 
να ενωθούν γύρω από τις ίδιες παραδοσιακές αξίες, αν ο κάθε ένας έχει τις δικές του παραδόσεις;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλαντιμίρ Πούτιν: Ξέρετε ποιο είναι το κόλπο; Το κόλπο είναι ότι φυσικά 
υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και κάθε έθνος σε όλο τον κόσμο είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, 
κάτι ενώνει όλους τους ανθρώπους. Εξάλλου, όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι θέλουμε να ζήσουμε.
Η ζωή έχει απόλυτη αξία.

Κατά τη γνώμη μου, το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια ως αξία, διότι τι μπορεί να είναι πιο 
σημαντικό από την αναπαραγωγή; Θέλουμε να είμαστε ή να μην είμαστε; Αν δεν θέλουμε να 
είμαστε, εντάξει. Βλέπετε, η υιοθεσία είναι επίσης καλό και σημαντικό πράγμα, αλλά για να 
υιοθετήσει κάποιος ένα παιδί πρέπει να γεννήσει αυτό το παιδί. Αυτή είναι η δεύτερη οικουμενική 
αξία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα απαριθμήσω όλα. Είστε όλοι έξυπνοι άνθρωποι εδώ, και όλοι το 
καταλαβαίνουν αυτό, συμπεριλαμβανομένου και εσάς του ιδίου. Ναι, πρέπει να συνεργαστούμε με 
βάση αυτές τις κοινές, οικουμενικές αξίες.

Fyodor Lukyanov: Κάνατε μια εντυπωσιακή δήλωση όταν είπατε ότι το σημερινό μοντέλο του 
καπιταλισμού έχει εξαντλήσει την πορεία του και δεν προσφέρει πλέον λύση στα διεθνή ζητήματα. 
Αυτό το ακούει κανείς συχνά στις μέρες μας, αλλά αναφέρεστε στην ατυχή εμπειρία της χώρας μας 
τον 20ό αιώνα, όταν στην πραγματικότητα απορρίπταμε τον καπιταλισμό, αλλά ούτε αυτό μας 
βγήκε σε καλό. Αυτό σημαίνει ότι εκεί θέλουμε να επιστρέψουμε; Πού οδηγούμαστε με αυτό το 
δυσλειτουργικό καπιταλιστικό μοντέλο;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Είπα επίσης ότι δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Είναι αλήθεια ότι αυτό που 
βλέπουμε σήμερα, για παράδειγμα στις αγορές ενέργειας, όπως πιθανόν θα συζητήσουμε αργότερα,
αποδεικνύει ότι αυτό το είδος καπιταλισμού δεν λειτουργεί. Το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν 



για το "αόρατο χέρι" της αγοράς, μόνο και μόνο για να πάρουν 1.500 ή 2.000 δολάρια ανά 1.000 
κυβικά μέτρα. Είναι καλή αυτή η προσέγγιση της ρύθμισης με βάση την αγορά;

Όταν όλα πάνε καλά και υπάρχει σταθερότητα, οι οικονομικοί παράγοντες σε όλο τον κόσμο 
απαιτούν περισσότερη ελευθερία για τους ίδιους και μικρότερο ρόλο για το κράτος στην οικονομία.
Ωστόσο, όταν προκύπτουν προκλήσεις, ιδίως σε παγκόσμια κλίμακα, τότε όλοι επιζητούν την 
παρέμβαση της κυβέρνησης.

Θυμάμαι πολύ καλά το 2008 και το 2009 και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ήμουν 
πρωθυπουργός εκείνη την εποχή και μίλησα με πολλούς Ρώσους επιχειρηματίες, οι οποίοι 
θεωρούνταν επιτυχημένοι μέχρι τότε, και παρεμπιπτόντως, όλα βαίνουν καλώς με αυτούς τώρα. 
Είχαν έρθει σε μένα και ήταν έτοιμοι να παραδώσουν τις εταιρείες τους που άξιζαν δεκάδες 
εκατομμύρια, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, για ένα ρούβλι. Για ποιο λόγο; Έπρεπε να 
αναλάβουν την ευθύνη για το εργατικό δυναμικό τους και για το μέλλον αυτών των εταιρειών. 
Ήταν ευκολότερο γι' αυτούς να κρατήσουν απλώς αυτά που κέρδιζαν και να μεταθέσουν την 
ευθύνη σε άλλους.

Εκείνη την εποχή, συμφωνήσαμε ότι το κράτος θα τους εξασφάλιζε κάποια υποστήριξη, 
παρέχοντάς τους χέρι βοηθείας: αυτοί θα διατηρούσαν τις επιχειρήσεις τους, ενώ το κράτος θα 
αποπλήρωνε τα δάνεια των οφειλών τους και θα αναλάμβανε την ευθύνη, σε κάποιο βαθμό. Μαζί 
με τους επιχειρηματίες, βρήκαμε μια λύση. Ως αποτέλεσμα, σώσαμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις της Ρωσίας και δώσαμε τη δυνατότητα στο κράτος να βγάλει κέρδος στη συνέχεια. 
Στην πραγματικότητα βγάλαμε χρήματα, διότι όταν οι εταιρείες στάθηκαν ξανά στα πόδια τους, 
επέστρεψαν αυτά που χρωστούσαν στο κράτος. Το κράτος έβγαλε αρκετά κέρδη.

Σε αυτό το πνεύμα, πρέπει να συνεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε ο ένας την εμπειρία του άλλου.
Κι άλλες χώρες απέκτησαν θετικές εμπειρίες στο να κάνουν το κράτος και την αγορά να 
λειτουργούν σε αρμονία μεταξύ τους. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα διατηρεί τον ηγετικό του ρόλο εκεί, η χώρα έχει μια 
βιώσιμη αγορά και οι θεσμοί της είναι αρκετά λειτουργικοί. Αυτό είναι ένα προφανές γεγονός.

Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Ούτε ο άναρχος καπιταλισμός λειτουργεί, όπως 
έχω ήδη πει, και είμαι έτοιμος να το επαναλάβω, όπως μόλις απέδειξα με αυτά τα παραδείγματα.

Κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι σαν την τέχνη. Πρέπει να καταλάβετε πότε πρέπει να δώσετε 
μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι: πότε να προσθέσετε περισσότερο αλάτι και πότε να χρησιμοποιήσετε 
περισσότερη ζάχαρη. Βλέπετε; Ενώ καθοδηγούμαστε από τις γενικές αρχές όπως διατυπώνονται 
από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ κ.λπ. πρέπει να 
καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Για να δράσουμε, πρέπει να καταλάβουμε πώς οι δυνατότητές μας 
συμβαδίζουν με τα σχέδια που έχουμε. Παρεμπιπτόντως, εδώ στη Ρωσία υπήρξαμε αρκετά 
αποτελεσματικοί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της 
επιδημίας. Κι άλλες χώρες είχαν επίσης αρκετά καλές επιδόσεις, όπως μπορούμε να δούμε.

Fyodor Lukyanov: Εννοείτε ότι κινούμαστε όχι μόνο προς έναν αισιόδοξο συντηρητισμό αλλά και 
προς έναν αισιόδοξο καπιταλισμό;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλέπετε, πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κοινωνικό κράτος πρόνοιας. Η αλήθεια 
είναι ότι η Ευρώπη, και ιδιαίτερα οι σκανδιναβικές χώρες, είναι υπέρμαχοι ενός κοινωνικού 
κράτους πρόνοιας εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι απαραίτητο για εμάς, λαμβάνοντας υπόψη το 
εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αν και το πρόβλημα αυτό υπάρχει 
σε όλες τις χώρες με τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αρκεί να δούμε τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Ευρώπη, αν και το εισοδηματικό χάσμα είναι μικρότερο στην Ευρώπη σε 



σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έχω πει επανειλημμένα, μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ήταν ήδη πλούσιοι εξ αρχής 
επωφελήθηκαν από τις δυνατότητες που τους δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο πλούτος τους 
αυξήθηκε εκθετικά σε σύγκριση με τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει 
σαφώς και σε εκείνες τις χώρες, ακόμη και αν δεν είναι τόσο πιεστικό στην Ευρώπη, αλλά εν 
τούτοις εξακολουθεί να υπάρχει.

Fyodor Lukyanov: Σας ευχαριστώ.

Θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση για να μην αφήσουμε το ακροατήριο να περιμένει. 
Αναφερθήκατε στον ανεκτίμητο ρόλο του ΟΗΕ. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, δεδομένου 
ότι ο ΟΗΕ είναι ένας θεμελιώδης θεσμός κ.ο.κ. Ωστόσο, πολλοί τώρα επικρίνουν τα Ηνωμένα 
Έθνη και το αναφέρατε κι εσείς αυτό στις παρατηρήσεις σας.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, τον οποίο γνωρίζετε καλά, 
δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να αναδιαμορφωθεί επειδή μια ομάδα χωρών-νικητών 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μονοπωλούσε την εξουσία, πράγμα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. 
Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Όχι δεν συμφωνώ. Πρόσφατα επισκέφθηκε τη Ρωσία, όπως γνωρίζετε, και είχα 
μια συνάντηση μαζί του. Έθεσα ο ίδιος αυτό το ερώτημα, λέγοντας ότι εξέτασα τα κύρια σημεία 
του. Πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν διάβασα ολόκληρο το βιβλίο, αλλά είδα κάποιες από τις ιδέες 
του. Συμφωνώ με ορισμένες από αυτές. Πρόκειται για μια καλή ανάλυση. Μπορούμε να 
καταλάβουμε γιατί ένας Τούρκος ηγέτης θέτει αυτό το ζήτημα. Πιθανώς πιστεύει ότι η Τουρκία θα 
μπορούσε να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι όμως στο χέρι της Ρωσίας 
να το αποφασίσει. Θέματα αυτού του είδους πρέπει να αποφασίζονται με συναίνεση. Υπάρχουν 
επίσης η Ινδία και η Νότια Αφρική. Βλέπετε, πρόκειται για ένα ζήτημα δικαιοσύνης, προμειμένου 
να εξασφαλισθεί μια ισορροπία.

Στη περίπτωση αυτή υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Θα προτιμούσα να μη μιλήσω γι' αυτό τώρα, 
προτρέχοντας και προκαταλαμβάνοντας τη θέση της Ρωσίας σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά αυτό που 
είναι σημαντικό (μόλις το είπα στην εναρκτήρια ομιλία μου και το είπα και στον Πρόεδρο 
Ερντογάν), είναι ότι αν καταργήσουμε το βέτο των μονίμων μελών, τα Ηνωμένα Έθνη θα πεθάνουν
την ίδια μέρα, θα υποβαθμιστούν σε Κοινωνία των Εθνών και αυτό θα είναι όλο. Θα είναι απλώς 
μια πλατφόρμα συζήτησης, το κλαμπ Βαλντάι νούμερο δύο. Αλλά υπάρχει μόνο ένα Valdai Club, 
και αυτό είναι εδώ. (Γέλια.)

Fyodor Lukyanov: Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βάλνταϊ Κλαμπ νούμερο δύο θα είναι στη Νέα Υόρκη.

Fyodor Lukyanov: Θα πάμε και θα το αντικαταστήσουμε με ευχαρίστηση.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Αλλά αυτό είναι το ζήτημα - θα προτιμούσαμε να μην αλλάξουμε τίποτα. 
Δηλαδή, κάποιες αλλαγές μπορεί να είναι απαραίτητες, αλλά θα προτιμούσαμε να μην 
καταστρέψουμε τη βάση - αυτό είναι το όλο νόημα του ΟΗΕ σήμερα, ότι υπάρχουν πέντε μόνιμα 
μέλη και έχουν τη δύναμη του βέτο. Άλλα κράτη επίσης εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, αλλά αποτελούν μη μόνιμα μέλη.

Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτόν τον οργανισμό πιο ισορροπημένο, 
διότι πράγματι -αυτό είναι αλήθεια, και υπό αυτή την έννοια, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δίκιο- 



προέκυψε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρχε μια ορισμένη ισορροπία δυνάμεων. Τώρα 
αλλάζει- και έχει ήδη αλλάξει.

Γνωρίζουμε καλά ότι η Κίνα έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ισοτιμία αγοραστικής 
δύναμης. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό; Αυτές είναι παγκόσμιες αλλαγές.

Και η Ινδία; Ένα άλλο έθνος με σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη οικονομία, και ούτω καθεξής. Και γιατί δεν εκπροσωπείται η Αφρική; Πού είναι η 
Λατινική Αμερική; Σίγουρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας - ένας αναπτυσσόμενος γίγαντας 
εκεί, όπως η Βραζιλία. Όλα αυτά είναι θέματα προς συζήτηση. Μόνο που δεν πρέπει να βιαστούμε. 
Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη στην πορεία της μεταρρύθμισης.

Fyodor Lukyanov: Οι ηγέτες της Λέσχης Valdai θα εξετάσουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας 
συνάντησης στη Νέα Υόρκη. Μόνο που φοβάμαι ότι μπορεί να μην εκδώσουν βίζες σε όλους μας, 
αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το προσπαθήσουμε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Παρεμπιπτόντως, γιατί όχι; Η Λέσχη Βαλντάι θα μπορούσε κάλλιστα να 
συνεδριάσει στη Νέα Υόρκη.

Fyodor Lukyanov: Αφού εσείς και ο Biden συμφωνήσετε πρώτα για τις βίζες. (Γέλια.)

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν νομίζω ότι οι αρχηγοί κρατών θα χρειαστεί να παρέμβουν. Απλά ρωτήστε 
τον Σεργκέι Λαβρόφ, θα μιλήσει με τους συναδέλφους του εκεί.

Γιατί όχι; Μιλάω σοβαρά. Γιατί να μην πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση της λέσχης Βαλντάι σε 
μια ουδέτερη τοποθεσία, εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας; Γιατί όχι; Νομίζω ότι θα ήταν 
ενδιαφέρον.

Έχουμε σημαντικούς ανθρώπους εδώ σε αυτή την αίθουσα, καλούς αναλυτές που είναι πολύ 
γνωστοί στις χώρες τους. Περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να προσκληθούν στη χώρα υποδοχής 
για να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Τι κακό έχει αυτό; Αυτό είναι καλό.

Fyodor Lukyanov: Λοιπόν, μόλις θέσαμε έναν στόχο.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν είναι στόχος, είναι μια δυνατότητα.

Fyodor Lukyanov: Μια δυνατότητα. Όπως μια κρίση. Είναι επίσης μια πιθανότητα.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ναι.

Fyodor Lukyanov: Παρακαλώ, Piotr Dutkiewicz.

Piotr Dutkiewicz: Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστρέψω στα λόγια που μόλις είπατε, ότι η Ρωσία πρέπει
να στηριχθεί στις ρωσικές αξίες. Παρεμπιπτόντως, μιλούσαμε γι' αυτό προχθές, στη συνάντηση της 
λέσχης Βαλντάι.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιους Ρώσους στοχαστές, μελετητές, ανθρωπολόγους και συγγραφείς 
θεωρείτε ως τις πιο κοντινές σας αδελφές ψυχές, που σας βοηθούσαν να ορίσετε για εσάς τον ίδιο 
τις αξίες, που αργότερα θα γίνουν εκείνες όλων των Ρώσων;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ξέρετε, θα προτιμούσα να μην πω ότι πρόκειται μόνο για τον Ιβάν Ιλίν. Διαβάζω



τον Ίλιν, τον διαβάζω μέχρι σήμερα. Έχω το βιβλίο του στο ράφι μου και το παίρνω και το διαβάζω
κατά καιρούς. Ανέφερα τον Berdiayev, υπάρχουν και άλλοι Ρώσοι στοχαστές. Όλοι τους είναι 
άνθρωποι που σκέφτονταν για τη Ρωσία και το μέλλον της. Με γοητεύει η εξέλιξη της σκέψης 
τους, αλλά, βέβαια, λαμβάνω υπόψη μου την εποχή που εργάζονταν, έγραφαν και διατύπωναν τις 
ιδέες τους. Η γνωστή ιδέα για το πάθος των εθνών είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα μπορούσε
να αμφισβητηθεί - τα επιχειρήματα γύρω από αυτήν παραμένουν μέχρι σήμερα. Αλλά αν υπάρχουν 
συζητήσεις σχετικά με τις ιδέες που διατύπωσαν, αυτές προφανώς δεν είναι τουλάχιστον άχρηστες 
ιδέες.

Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω το πάθος των εθνών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα αυτής της ιδέας, οι
λαοί, τα έθνη, οι εθνοτικές ομάδες είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός: γεννιούνται, φτάνουν στο 
αποκορύφωμα της ανάπτυξής τους και στη συνέχεια γερνούν ήσυχα. Πολλές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αμερικανικής ηπείρου, λένε ότι η σημερινή Δυτική Ευρώπη 
γερνάει. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούν. Είναι δύσκολο να πούμε αν αυτό είναι σωστό ή 
όχι. Όμως, κατά τη γνώμη μου, η ιδέα ότι ένα έθνος πρέπει να έχει έναν εσωτερικό κινητήριο 
μηχανισμό ανάπτυξης, μια θέληση για ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση, αυτή έχει υπόσταση.

Παρατηρούμε ότι ορισμένες χώρες βρίσκονται σε άνοδο, παρόλο που έχουν πολλά άλυτα 
προβλήματα. Μοιάζουν με ηφαίστεια που εκρήγνυνται, όπως αυτό στο ισπανικό νησί, το οποίο 
βγάζει τη λάβα του. Υπάρχουν όμως και σβησμένα ηφαίστεια, όπου οι φωτιές έχουν προ πολλού 
σβήσει και μπορεί κανείς να ακούσει μόνο τα πουλιά να κελαηδούν.

Εσείς, παρακαλώ.

Piotr Dutkiewicz: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στον Lev Gumilyov, ο οποίος μου χάρισε μια 
samizdat1 έκδοση του πρώτου του βιβλίου στην Αγία Πετρούπολη το 1979. Θα σας προσφέρω αυτή
την έκδοση.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ πολύ.

Fyodor Lukyanov: Samizdat, μια παραδοσιακή έκδοση.

Αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ συστηθείτε οι ίδιοι, όταν παίρνετε το λόγο.

Alexei Miller: Miller: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.

Είμαι ο Alexei Miller, ιστορικός από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Υπάρχουν δύο Αλεξέι Μίλερ. Η Ρωσία είναι μια πλούσια χώρα. (Γέλια)

Alexei Miller: Μίλερ: Πριν από δύο χρόνια, ερωτηθήκατε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στη 
Λέσχη Βαλντάι σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θεωρούσε τη 
Σοβιετική Ένωση (και ως εκ τούτου τη Ρωσία) και τη ναζιστική Γερμανία εξίσου υπεύθυνες για το 
ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έκτοτε, έχετε σχολιάσει το θέμα αυτό αρκετές φορές σε 
δηλώσεις σας καθώς και σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2020.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τελετής για τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου για τα θύματα 
της πολιορκίας του Λένινγκραντ στο μνημειακό συγκρότημα Yad Vashem τον Ιανουάριο του 2020, 
είπατε ότι θα θέλατε να προτείνετε μια συνάντηση των ηγετών των Πέντε Μεγάλων Χωρών, 

1 Samizdat, πρόκειται για μια κατηγορία αντιφρονούντων στο σοσιαλιστικό ανατολικό μπλοκ, στην 
οποία τα άτομα αναπαρήγαγαν λογοκριμένα και υπόγεια αυτοσχέδια δημοσιεύματα, συχνά με το χέρι, 
και μετέφεραν τα έγγραφα από αναγνώστη σε αναγνώστη. 



προκειμένου να συζητηθεί και αυτό το θέμα, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την τρέχουσα 
αντιπαράθεση και να τερματίσουμε τον πόλεμο κατά της μνήμης. Πιστεύω ότι η κατάσταση δεν 
έχει βελτιωθεί από τότε. Ή μήπως γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό, μήπως έχουν 
υπάρξει κάποιες εξελίξεις; Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε να μας μιλήσετε γι' αυτό.

Η δεύτερη ερώτησή μου προκύπτει από την πρώτη. Όταν υπάρχει μια τέτοια αντιπαράθεση στις 
χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο κατά της μνήμης, ορισμένες δυνάμεις μπορεί να μπουν στον 
πειρασμό να συστρατευθούν και να περιορίσουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την ελευθερία
της συζήτησης, μεταξύ άλλων και μεταξύ των ιστορικών. Τέτοιες συζητήσεις συνεπάγονται πάντα 
μια αντιπαράθεση απόψεων και κάποιες τολμηρές ή και λανθασμένες απόψεις. Διαβλέπετε την 
απειλή τέτοιων περιορισμών στη χώρα μας;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Όχι, δεν πιστεύω ότι διαφαίνεται, κάποια τέτοια απειλή στη χώρα μας. Μερικές 
φορές διακρίνουμε τον κίνδυνο να μην αναλαμβάνουμε την ευθύνη γι' αυτά που λένε κάποιοι 
άνθρωποι, πράγματι, αλλά τότε αυτή είναι η αντίστροφη πλευρά της ελευθερίας που αναφέρατε.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία μου να πραγματοποιηθεί συνάντηση των επικεφαλής των πέντε 
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατ' αρχήν αυτή υποστηρίχθηκε από όλους, 
και μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να είχε ήδη οργανωθεί. Τα προβλήματα που προέκυψαν δεν
σχετίζονται με τη Ρωσία, αλλά με κάποιες διαφωνίες εντός αυτής της ομάδας των πέντε χωρών. 
Όπως είπα, δεν συνδέονται με τη Ρωσία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο.

Και το δεύτερο είναι ότι η πανδημία ξεκίνησε αμέσως μετά από αυτό, και ως εκ τούτου η 
κατάσταση έχει γίνει πραγματικά περίπλοκη.

Η ιδέα της συνάντησης έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης και ελπίζω ότι θα πραγματοποιηθεί 
τελικά. Αυτό θα είναι σίγουρα επωφελές. Το συζητάμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας, με τους 
Κινέζους φίλους μας, με τη Γαλλία - παρεμπιπτόντως, ο Γάλλος πρόεδρος το υποστήριξε αμέσως, 
καθώς και με τη Μ. Βρετανία. Έχουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για πρόσθετα θέματα που 
θα μπορούσαν να συζητηθούν σε μια τέτοια συνάντηση. Ελπίζω ότι θα διαμορφωθούν οι 
απαραίτητες συνθήκες και 'οτι θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση.

Όσον αφορά την ιστορική μνήμη, τη μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, γνωρίζετε, φυσικά, ότι 
είμαι έτοιμος να μιλήσω γι' αυτό με επιχειρήματα στο χέρι. Έχουμε πολλά παράπονα για την ηγεσία
της χώρας μεταξύ 1917 και 1990, κάτι που είναι προφανές. Ωστόσο, το να τοποθετούμε στο ίδιο 
επίπεδο τους Ναζί και τους κομμουνιστές πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και να μοιράζουμε 
εξίσου τις ευθύνες μεταξύ τους είναι απολύτως απαράδεκτο. Είναι ένα ψέμα.

Το λέω αυτό όχι μόνο επειδή είμαι Ρώσος και, επί του παρόντος, επικεφαλής του ρωσικού κράτους,
το οποίο είναι ο νόμιμος διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης. Το λέω αυτό τώρα, εν μέρει ή 
τουλάχιστον εν μέρει, ως ερευνητής. Έχω διαβάσει τα έγγραφα, τα οποία ανέσυρα από τα αρχεία. 
Τα δημοσιεύουμε τώρα, σε όλο και μεγαλύτερη έκταση.

Πιστέψτε με, όταν τα μελέτησα, η εικόνα στο μυαλό μου άρχισε να αλλάζει. Μπορείτε να 
σκέπτεστε διαφορετικά για τον Στάλιν, κατηγορώντας τον για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις 
εκκαθαρίσεις και τα παρόμοια. Αλλά έχω δει τις οδηγίες του σε έγγραφα. Η σοβιετική κυβέρνηση 
έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έστω και για 
διαφορετικούς λόγους. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη για τον πόλεμο, γι' αυτό και 
προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. Αλλά όντως προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. Αγωνίστηκαν για
τη διατήρηση της Τσεχοσλοβακίας, παρέχοντας επιχειρήματα για την προστασία της κυριαρχίας 
της. Έχω διαβάσει, έχω πραγματικά διαβάσει - αυτό δεν είναι μυστικό, και αποχαρακτηρίζουμε 



τώρα αυτά τα αρχεία - για την αντίδραση της Γαλλίας σε εκείνα τα γεγονότα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των κορυφαίων πολιτικών με τον Χίτλερ στο Μόναχο το 
1938.

Όταν τα διαβάζετε αυτά, όταν τα βλέπετε, καταλαβαίνετε ότι μπορούν πράγματι να γίνουν 
προσπάθειες να διαστρεβλωθούν αυτά τα γεγονότα. Αλλά τουλάχιστον έχετε τη δυνατότητα  να 
διαβάσετε αυτά τα έγγραφα. Μπορώ να καταλάβω τη στάση της σημερινής πολωνικής ηγεσίας 
απέναντι στα γεγονότα του 1939, αλλά όταν τους το πεις: Απλά ρίξτε μια ματιά στο τι συνέβη λίγο 
πριν από αυτό, όταν η Πολωνία ενώθηκε με τη Γερμανία για το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. 
Ανάψατε το φιτίλι, τραβήξατε τον φελλό, το τζίνι βγήκε και δεν μπορείτε να το ξαναβάλλετε στο 
μπουκάλι.

Διάβασα επίσης τα αρχειακά έγγραφα που αποκτήσαμε μετά την είσοδο του Κόκκινου Στρατού 
στην Ευρώπη: έχουμε γερμανικά, πολωνικά και γαλλικά έγγραφα, τα έχουμε. Συζητούσαν άμεσα τη
διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας και τον χρόνο για την εισβολή. Και μετά να επιχειρείτε να ρίξετε το 
φταίξιμο στη Σοβιετική Ένωση; Αυτό απλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στα 
γεγονότα.

Με απλά λόγια, ποιος επιτέθηκε σε ποιον; Επιτέθηκε η Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία; Όχι, δεν το
έκανε. Ναι, υπήρχαν μυστικές συμφωνίες μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. 
Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να σημειώσω ότι τα σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στη Βρέστη όταν
τα γερμανικά στρατεύματα είχαν ήδη αναπτυχθεί εκεί- οι Γερμανοί απλώς υποχώρησαν λίγο και 
προχώρησε στη συνέχεια ο Κόκκινος Στρατός. Βλέπετε;

Δεν έχει νόημα να προσδώσουμε εδώ μια πολιτική διάσταση. Ας ενεργήσουμε με ηρεμία σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ας μελετήσουμε τα έγγραφα και ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. 
Κανείς δεν κατηγορεί την πολωνική ηγεσία. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κατηγορήσει 
τη Ρωσία ή τη Σοβιετική Ένωση για κάτι που δεν έκαναν.

Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν μερικά απολύτως προφανή πράγματα. Πρώτον, η 
Γερμανία ήταν εκείνη που επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941, και όχι το 
αντίστροφο, και δεύτερον, ας μην ξεχνάμε ποιος κατέλαβε το Βερολίνο. Ήταν οι Αμερικανοί, οι 
Βρετανοί ή οι Γάλλοι; Όχι, ήταν ο Κόκκινος Στρατός. Το έχετε ξεχάσει αυτό; Είναι εύκολο να το 
θυμηθούμε, γιατί είναι ένα προφανές γεγονός.

Μόνο στη μάχη του Στάλινγκραντ έχασαν τη ζωή τους 1,1 εκατομμύρια δικοί μας άνθρωποι. Πόσες
απώλειες μπορεί να ισχυριστεί ότι είχε η Μ. Βρετανία; 400,000. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν 
λιγότερες από 500.000. Συνολικά το 75%, και πιθανώς ακόμη και το 80% του γερμανικού 
στρατιωτικού δυναμικού καταστράφηκε από τον σοβιετικό στρατό. Έχει σκουριάσει λίγο η μνήμη 
τους σχετικά μ' αυτό;

Όχι, δεν έχει σκουριάσει καθόλου. Αυτές οι καταστάσεις χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν
τα τρέχοντα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα με καιροσκοπικό τρόπο. Αυτό είναι λάθος, διότι τίποτα 
καλό δεν θα προκύψει από τη μεταποίηση της ιστορίας. Τουλάχιστον, αυτό δεν προάγει την 
αμοιβαία κατανόηση, την οποία χρειαζόμαστε τόσο πολύ, τώρα.

Fyodor Lukyanov: Orietta Moscatelli, συνεχίστε παρακαλώ.

Orietta Moscatelli: Orietta Moscatelli, από την Ιταλία. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση.

Όπως αναφέρατε, διάφορα πράγματα έχουν ειπωθεί για τον Homo sovieticus κατά τη διάρκεια των 
30 ετών από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρχε πραγματικά ένα τέτοιο πλάσμα; 



Ακολουθεί η ερώτησή μου: Πιστεύετε ότι ήταν αλήθεια; Πιστεύετε ότι η Ρωσία έχει ξεπεράσει 
πλήρως τη σοβιετική εμπειρία ως κοινωνία; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σοβιετικής 
εποχής που έχετε διατηρήσει στη ζωή σας;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Εγώ, όπως και πολλά άλλα άτομα της γενιάς μου, σίγουρα θυμόμαστε αυτή την 
αντίληψη και αυτή τη φόρμουλα - μια νέα κοινότητα, ο σοβιετικός λαός, ο σοβιετικός άνθρωπος. 
Φυσικά, όλοι μας το θυμόμαστε αυτό. Στην πραγματικότητα, αυτός ο ορισμός δεν είναι καθόλου 
κακός. Αυτό είναι το πρώτο μου σημείο.

Το δεύτερο σημείο. Κοιτάξτε, όλος ο κόσμος και οι Ηνωμένες Πολιτείες περιγράφουν τις ΗΠΑ ως 
ένα "χωνευτήρι", στο οποίο άνθρωποι διαφορετικών εθνών, εθνοτήτων και θρησκειών 
συγχωνεύονται. Τι κακό έχει αυτό; Όλοι είναι περήφανοι -οι Ιρλανδοί, οι άνθρωποι ευρωπαϊκής και
ανατολικοευρωπαϊκής καταγωγής, ό,τι θέλετε, καθώς και οι Λατινοαμερικανοί και οι Αφρικανοί με 
την αρχική τους καταγωγή- πολλοί από αυτούς είναι περήφανοι που είναι πολίτες των ΗΠΑ και 
αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι το νόημα του «χωνευτηρίου».

Η Ρωσία είναι επίσης "ένα χωνευτήρι". Από την ίδρυση ενός ενιαίου ρωσικού κράτους - τα πρώτα 
βήματα έγιναν, πιθανότατα τον 8ο-9ο αιώνα, αλλά και μετά τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, το 
ρωσικό έθνος και ένα συγκεντρωτικό ρωσικό κράτος άρχισαν να διαμορφώνονται με κοινή αγορά, 
κοινή γλώσσα, με τη δύναμη ενός πρίγκιπα και με κοινές πνευματικές αξίες. Το ρωσικό κράτος 
άρχισε να συγκροτείται και αργότερα να επεκτείνεται. Αυτό ήταν επίσης ένα «χωνευτήρι».

Τίποτα ιδιαίτερα νέο δεν δημιουργήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, εκτός από μια πολύ σημαντική 
ιδιαιτερότητα: αυτή η νέα κοινότητα, ο σοβιετικός άνθρωπος, ο σοβιετικός λαός απέκτησε μια 
ιδεολογική χροιά. Φυσικά, δεν υπήρχε τίποτα καλό σε αυτό, διότι αυτό στενεύει τους ορίζοντες του 
εφικτού. Αυτό είναι το πρώτο σημείο.

Το δεύτερο σημείο. Τα θετικά χαρακτηριστικά της σοβιετικής εποχής αντανακλώνται στον 
σοβιετικό λαό. Ποια ήταν αυτά; Ο πατριωτισμός που ενυπάρχει στους λαούς μας, η υπεροχή της 
πνευματικής διάστασης έναντι των υλικών πραγμάτων, όλες αυτές οι αξίες που ανέφερα, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών. Αλλά και τα αρνητικά πράγματα στη ζωή και το 
πεπρωμένο της Σοβιετικής Ένωσης έμειναν στον σοβιετικό λαό. Έτσι, στερήθηκαν την ιδιοκτησία 
ως τέτοια. Η ατομική ιδιοκτησία ενσωματωνόταν σε ένα κομμάτι νοικοκυριού, αλλά αυτό είναι μια 
εντελώς διαφορετική περίπτωση. εξ αυτών προκύπτει, η στάση τους απέναντι στην εργασία, η 
προσέγγιση του ενός μεγέθους που κάνει για όλους και ούτω καθεξής.

Η Σοβιετική Ένωση είχε πολλά προβλήματα. Αυτά προκάλεσαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Ωστόσο, είναι λάθος, χονδροειδές και ακατάλληλο να τα βάφουμε όλα 
μαύρα. Ναι, ξέρω ότι έχουμε ανθρώπους που τα βάφουν όλα μαύρα. Ως εκ τούτου, τους αξίζει να 
μπουν σε κάτι που αναδύει δυσοσμία.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όσον αφορά το ,«χωνευτήρι», νομίζω ότι ήταν καλό 
να υπάρχει, διότι εμπλουτίζει τους ανθρώπους, εμπλουτίζει το έθνος.

Ξέρετε, αυτό που είναι χαρακτηριστικό για τη Ρωσία, κάτι που μπορείτε να βρείτε σε όλα τα 
ιστορικά έγγραφα, είναι ότι: όταν επέκτεινε την επικράτειά της, η Ρωσία ποτέ δεν έκανε δύσκολη 
τη ζωή των ανθρώπων που έγιναν μέρος του ενιαίου ρωσικού κράτους. Αυτό ίσχυε για τη θρησκεία,
τις παραδόσεις και την ιστορία. Κοιτάξτε τα διατάγματα της Μεγάλης Αικατερίνης, η οποία 
εξέδωσε την οδηγία της με σαφείς όρους: Να φέρεστε με σεβασμό. Αυτή ήταν η στάση απέναντι σε
όσους κήρυτταν το Ισλάμ, για παράδειγμα. Αυτό ίσχυε πάντα. Αυτή είναι μια παράδοση. Όσον 
αφορά τη διατήρηση αυτών των παραδόσεων, η νέα κοινότητα των σοβιετικών ανθρώπων δεν είχε 
τίποτα κακό, εκτός από την ιδεολογικοποίηση αυτού του χωνευτήριου και τα αποτελέσματα της 



λειτουργίας του.

Νομίζω ότι περιέγραψα τα πάντα που συνδέονται με τη σοβιετική περίοδο της ιστορίας μας. Τώρα 
το ανέφερα ξανά και δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα.

Όσον αφορά εμένα, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων της γενιάς μου, βρέθηκα 
αντιμέτωπος με τα προβλήματα εκείνης της περιόδου, αλλά θυμάμαι και τα θετικά της 
χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Προερχόμενος από οικογένεια εργατών, ο 
υποφαινόμενος αποφοίτησα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Λένινγκραντ. Αυτό είναι κάτι, 
σωστά; Εκείνη την εποχή, η εκπαίδευση έπαιζε το ρόλο ενός πραγματικού κοινωνικού 
ανορθωτήρα. Συνολικά, η εξισωτική προσέγγιση ήταν πολύ διαδεδομένη και αντιμετωπίσαμε τις 
αρνητικές της επιπτώσεις, όπως η ισοπέδωση του εισοδήματος και η σχετική στάση απέναντι στην 
εργασία, αλλά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα των 
κοινωνικών αναβατήρων που προανέφερα. Ίσως, ήταν απλώς η κληρονομιά των προηγούμενων 
γενεών ή ακόμη κι αυτού που καλλιεργήθηκε σε κάποιο βαθμό στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι 
επίσης σημαντικό.

Τώρα αναπόλησα την οικογένειά μου. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν απλοί άνθρωποι. Δεν 
μιλούσαν με συνθήματα, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι συζητώντας διάφορα προβλήματα στο σπίτι, 
στην οικογένεια, πάντα, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, αντιμετώπιζαν την πατρίδα τους με σεβασμό, 
μιλώντας γι' αυτήν με τον δικό τους τρόπο, με απλά λόγια, με  λαϊκό ύφος. Αυτός δεν ήταν 
επιδεικτικός πατριωτισμός. Αυτός υπήρχε μέσα στην οικογένειά μας.

Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ρωσικού λαού και των άλλων
λαών της ΕΣΣΔ καλλιέργησε αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από το 
70% του πληθυσμού ψήφισε υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης την παραμονή της 
κατάρρευσής της. Πολλοί άνθρωποι στις ενωσιακές δημοκρατίες που απέκτησαν ανεξαρτησία 
μετάνιωσαν για ό,τι είχε συμβεί. Αλλά τώρα η ζωή είναι διαφορετική και πιστεύουμε ότι ακολουθεί
το δικό της δρόμο και ότι γενικά αναγνωρίζει τις σημερινές πραγματικότητες.

Όσον αφορά το σοβιετικό άτομο, το νέο μόρφωμα, όπως έλεγαν τότε, πιστεύω ότι έχω ήδη πει 
αρκετά για το θέμα αυτό.

Fyodor Lukyanov: Η φετινή συνάντηση της Λέσχης Valdai είναι ξεχωριστή εν μέρει, επειδή έχουμε
έναν βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης εδώ μαζί μας για πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ντμίτρι Μουράτοφ.

Ντμίτρι Μουράτοφ: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Circle of Kindness (Κύκλος της Καλοσύνης). Επιπλέον, ελπίζουμε ότι η 
ταπεινή συνεισφορά μας θα βοηθήσει όλους να συνειδητοποιήσουν ότι το Ίδρυμα Κύκλος της 
Καλοσύνης βοηθά νέους κάτω των 18 ετών, που όμως μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών μένουν 
χωρίς καθοδήγηση. Είναι σαν να λέμε: "Σας ευχαριστούμε, σας σώσαμε και τώρα αντίο". 
Ανυπομονούμε να δούμε, το Ίδρυμα Κύκλος της Καλοσύνης (φαίνεται ότι είναι έτοιμο να το κάνει)
να επεκτείνει την εντολή του. Υπάρχει ο παιδικός ξενώνας Lighthouse (ο φάρος), το Πρώτο 
Φιλανθρωπικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα  Μόσχας Vera, το Ίδρυμα Podari Zhizn, το Βραβείο Anna 
Politkovskaya και το Ίδρυμα Ιατρικής Βοήθειας για τα μέλη των μέσων ενημέρωσης. Με αυτά θα 
κλείσω την ενημέρωσή σας.

Βέβαια, πιστεύω επίσης ότι, σε κάποιο βαθμό, πιθανώς, αυτό είναι ένα βραβείο και για τη χώρα 
μας, αν και θεωρώ τον εαυτό μου υποκριτή, κατά κάποιο τρόπο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποβεί



προς όφελος του λαού μας.

Τώρα, αν μου επιτρέπετε, μια σύντομη παρατήρηση και μια ερώτηση.

Κύριε Πρόεδρε, μελέτησα πολύ προσεκτικά την απάντηση που δώσατε κατά τη διάρκεια της 
Εβδομάδας της Μόσχας, αφιερωμένη στην ενέργεια, σχετικά με το ζήτημα των ξένων πρακτόρων, 
όπου είπατε ότι δεν ήμασταν οι πρώτοι που υιοθετήσαμε αυτόν τον νόμο, ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες το έκαναν τη δεκαετία του 1930.

Εντούτοις, κ. Πρόεδρε, δεδομένου ότι δεν υιοθετούμε κάθε νόμο που θεσπίζεται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το ερώτημά μου σχετικά με τους ξένους πράκτορες, παραμένει. Εξάλλου, πιστεύω ότι 
αυτό δεν αφορά μόνο δεκάδες και δεκάδες δημοσιογράφους και ακτιβιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ή και 
εκατομμύρια αναγνώστες. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι μόλις αναφέρατε το Πανεπιστήμιο του Λένινγκραντ και νομίζω ότι το 
αντικείμενο των σπουδών σας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλά ο ένας τον άλλον. Ο νόμος 
αυτός δεν προβλέπει καμία δικαστική προσφυγή. Χαρακτηρίζεστε ως ξένος πράκτορας και δεν 
υπάρχει καμία επιχειρηματολογία των διαδίκων, καμία παροχή αποδεικτικών στοιχείων, καμία 
ετυμηγορία. Είναι μια διαπόμπευση. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω το αγαπημένο μας παιδικό 
βιβλίο. Αυτό είναι το ίδιο σήμα κατατεθέν που είχε η Μιλαίδη στους Τρεις Σωματοφύλακες. Αλλά 
πριν αποκεφαλιστεί η Μιλαίδη, ο δήμιος της Λιλ της διάβασε την ετυμηγορία τα ξημερώματα, ενώ 
στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει καμία απολύτως ετυμηγορία.

Επιπλέον, είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς από αυτόν τον νόμο. Δεν υπάρχει καν προειδοποίηση ότι
αποκτάτε την ιδιότητα του ξένου πράκτορα από, ας πούμε, αύριο. Για πολλούς, αυτό το καθεστώς 
σημαίνει αναμφίβολα ότι είναι εχθροί της πατρίδας. Θυμάμαι από τις ημέρες της στρατιωτικής μου 
θητείας ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της υπηρεσίας φρουράς, ο σκοπός ρίχνει πρώτα μια 
προειδοποιητική βολή στον αέρα. Με συγχωρείτε, αλλά μόνο οι φρουροί ασφαλείας στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης πυροβολούν για να σκοτώσουν χωρίς προειδοποιητική βολή.

Πιστεύω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεδομένου ότι τα κριτήρια είναι εντελώς ασαφή. 
Πάρτε, για παράδειγμα, τη λήψη οργανωτικής και μεθοδολογικής βοήθειας. Τι σημαίνει αυτό; Αν 
ζητήσω ένα σχόλιο, από ένα μέλος της Λέσχης Βαλντάι, που είναι από μια άλλη χώρα, αυτό με 
καθιστά ξένο πράκτορα; Οι ανακοινώσεις τους γίνονται τις Παρασκευές. Θέλω να σας υπενθυμίσω 
ότι αύριο είναι Παρασκευή.

Θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται αυτό το
θέµα. Ίσως, εσείς, κ. Πρόεδρε, και, για παράδειγμα, ο Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, θα 
μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια έκτακτη συνάντηση με τους συντάκτες διαφόρων μέσων 
ενημέρωσης, προκειμένου να συζητηθούν τα επίμαχα ζητήματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλαντιμίρ Πούτιν: Πρώτον, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το βραβείο Νόμπελ. 
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα γεγονός: ο Νικολάι Μπερντιάγεφ, τον οποίο 
ανέφερα, απελάθηκε από τους Μπολσεβίκους με το γνωστό  - Ατμόπλοιο της Φιλοσοφίας το 1922. 
Υπήρξε υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ περισσότερες από μία φορές, αλλά δεν έλαβε ποτέ αυτό το
βραβείο.

Ντμίτρι Μουράτοφ: Αυτό αφορούσε τη λογοτεχνία.



Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν υπάρχει διαφορά, αλλά πράγματι, συμφωνώ. Ο πρώτος σοβιετικός πρόεδρος
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Μπαράκ Ομπάμα έλαβαν επίσης βραβεία Νόμπελ Ειρήνης. Επομένως,
βρίσκεστε σε καλή παρέα. Συγχαρητήρια! Αλλά πραγματικά ξέρουμε. Μόλις μιλήσατε για έναν 
ξενώνα. Θα σας έδινα ένα βραβείο γι' αυτό, επειδή κάνετε αυτό το καλό έργο. Είναι πραγματικά 
ευγενές έργο, όπως είναι ο Κύκλος της Καλοσύνης και τα σχετικά....

Όσον αφορά την ανησυχία σας σχετικά με το ζήτημα των ξένων πρακτόρων. Κοιτάξτε, είπατε ότι 
εδώ, όταν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις... πρώτα απ' όλα, σχετικά με τους αμερικανικούς 
νόμους. Πρέπει να αντιγράφουμε τα πάντα από τους Αμερικανούς; Όχι, δεν χρειάζεται να 
αντιγράψουμε τα πάντα. Ωστόσο, πολλοί φιλελεύθεροι στη Ρωσία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι 
πρέπει να αντιγράψουμε σχεδόν τα πάντα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας: όχι τα πάντα.

Είπατε ότι αυτό δεν αποφασίζεται στο δικαστήριο. Αυτό δεν γίνεται ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Καλούν τους ανθρώπους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ρωτήστε το Russia Today για το τι κάνουν. 
Ξέρετε πόσο σκληροί είναι; Μέχρι του σημείου να αποδώσουν ποινικές ευθύνες. Εμείς δεν το 
έχουμε αυτό. Δεν πρόκειται για τη θέση κάποιου δημόσιου προσώπου, κάποιου δημόσιου 
οργανισμού ή ενός μέσου ενημέρωσης. Η θέση τους δεν έχει σημασία. Αυτός ο νόμος δεν 
απαγορεύει σε κανέναν να έχει τη δική του άποψη για ένα θέμα. Αφορά τη λήψη οικονομικής 
βοήθειας από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια εγχώριων πολιτικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το 
θέμα. Ο νόμος δεν τους εμποδίζει καν να συνεχίσουν αυτές τις πολιτικές δραστηριότητες. Τα 
χρήματα που προέρχονται από το εξωτερικό, από εκεί πέρα, θα πρέπει απλώς να αναγνωρίζονται ως
τέτοια. Η ρωσική κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει από ποια θέση προέρχεται κάποιος ή τι σκέφτεται
για τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες ή κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι 
δέχεται χρήματα από το εξωτερικό. Αυτό αποτελεί δικαίωμα της ρωσικής κοινωνίας. Στην 
πραγματικότητα, αυτό είναι το νόημα αυτού του νόμου. Δεν υπάρχουν καθόλου εξαιρέσεις σε 
αυτόν.

Έτσι, όταν είπατε ότι δεν υπάρχει ετυμηγορία, αυτό είναι σωστό. Δεν υπάρχει ετυμηγορία. Υπήρξε 
μια ετυμηγορία για τη Μιλαίδη - της έκοψαν το κεφάλι. Εδώ κανείς δεν κόβει τίποτα. Οπότε, 
συνεχίστε να εργάζεστε όπως κάνατε και πριν.

Αλλά έχετε δίκιο σε ένα πράγμα. Δεν θα διαφωνήσω καν μαζί σας, γιατί αυτό είναι αλήθεια. 
Βέβαια, μάλλον πρέπει να ξαναδούμε ξανά και ξανά αυτά τα ασαφή κριτήρια. Μπορώ να σας 
υποσχεθώ ότι θα τα εξετάσουμε ξανά. Ξέρω ότι αυτό συμβαίνει περιστασιακά. Ακόμη και 
προσωπικοί μου γνωστοί που ασχολούνται με φιλανθρωπικές δραστηριότητες μου έλεγαν ότι 
κατασκευάζονται υποθέσεις εναντίον τους που τους παρουσιάζουν ως ξένους πράκτορες. Γνωρίζω 
το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας το συζητούν αυτό στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Συνεχίζω να δίνω οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό στην Διεύθυνση της Προεδρίας και στους 
βουλευτές της Κρατικής Δούμας, ώστε να το εξετάζουν ξανά και ξανά, να βελτιώνουν αυτό το 
εργαλείο και σε καμία περίπτωση να μην το εκμεταλλεύονται.

Σας ευχαριστώ λοιπόν που αναφερθήκατε σε αυτό. Θα το εξετάσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Fyodor Lukyanov: Μια σύντομη παρέμβαση σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν φοβάστε τις ακρότητες;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί όλοι προσπαθούν να με τρομάξουν;

Fyodor Lukyanov: Εντάξει, τότε εμείς φοβόμαστε και εσείς μας μιλάτε για ακρότητες, αφού 
γνωρίζετε καλά τους πρώην συναδέλφους σας στην υπηρεσία ασφαλείας.



Βλαντιμίρ Πούτιν: Όχι όλους, πρόκειται για μια μαζική οργάνωση, πώς μπορώ να τους γνωρίζω 
όλους;

Fyodor Lukyanov: Λοιπόν, όχι όλους, αλλά πολλούς.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλαντιμίρ Πούτιν: Όταν ήμουν διευθυντής της [FSB], μερικές φορές καλούσα 
ακόμη και πράκτορες με συγκεκριμένες υποθέσεις και τις μελετούσα ο ίδιος. Και τώρα δεν γνωρίζω
τους πάντες εκεί. Έχω φύγει από εκεί εδώ και πολύ καιρό.

Fyodor Lukyanov: Μιλάω για συγκεκριμένες υποθέσεις. Η ψυχολογική τους συγκρότηση τους 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το να κάνεις υπερβολές είναι πιο ασφαλής προσέγγιση από το να 
παραλείπεις πράγματα. Δεν θα υπάρξει λοιπόν μια γενική προσέγγιση για την ταυτοποίηση των 
ξένων πρακτόρων;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλαντιμίρ Πούτιν: Τι;

Fyodor Lukyanov: Δεν θα χρησιμοποιήσουν μια γενική προσέγγιση για την ταυτοποίηση ξένων 
πρακτόρων;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Υπάρχει κάτι εκεί που να μοιάζει με μια γενικευμένη προσέγγιση; Πόσες 
έχουμε; Κάθε δευτερόλεπτο ή όχι; Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η ευρεία διαπόμπευση
ανθρώπων ως ξένων πρακτόρων.

Νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι υπερβολικός. Πιστεύω ότι έχω διατυπώσει τους βασικούς λόγους για 
την υιοθέτηση αυτού του νόμου αρκετά ξεκάθαρα.

Fyodor Lukyanov: Ωραία. Εκτός από έναν νομπελίστα, έχουμε επίσης έναν ξένο πράκτορα στο 
ακροατήριο.

Margarita Simonyan, μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας.

Margarita Simonyan: Μάλιστα, σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας,

Είμαστε ξένοι πράκτορες εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον, κλήθηκα για ανάκριση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες πριν από αρκετά χρόνια, επειδή δεν είχαμε καταχωρηθεί ως ξένοι πράκτορες νωρίτερα, 
παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι μας, συμπεριλαμβανομένων πρώην μάλλον υψηλόβαθμων 
αξιωματούχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (Ντίμα, αυτή η πληροφορία είναι κυρίως για
σένα, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του βραβείου), μας ενημέρωσαν - και έχουμε αυτές τις 
νομικές γνωμοδοτήσεις γραπτώς - ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει για εμάς, επειδή έλεγε ξεκάθαρα 
στα αγγλικά "except the media".

Αλλά όταν το κοινό μας άρχισε να διευρύνεται και γινόμασταν εμπόδιο στο δρόμο τους, μας το 
είπαν: "Δεν μας ενδιαφέρει τι σας λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή θα καταχωρηθείτε ή θα πάτε 
φυλακή για πέντε χρόνια". Και έχω μια κλήση για ανάκριση επειδή εγώ η ίδια απέτυχα να 
καταχωρηθώ νωρίτερα, πριν με καταχωρήσουν εκείνοι. Δεν ταξιδεύω πια εκεί, για παν ενδεχόμενο, 
γιατί μπορεί να με συλλάβουν. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν υπάρχει προστασία από την κακοτυχία, Μαργαρίτα.

(Απευθυνόμενος στον Ντμίτρι Μουράτοφ) Βλέπετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης πέντε ετών.



Μαργαρίτα Σιμονιάν: Ναι, πέντε. Και ξέρουμε ανθρώπους που εκτίουν ποινή σύμφωνα με αυτόν 
τον νόμο, δηλαδή πέντε χρόνια.

Δεύτερον, σε αντίθεση με τη Ρωσία, ο νόμος αυτός έχει σίγουρα συνέπειες και συνεπάγεται 
κυρώσεις. Για παράδειγμα, η διαπίστευση κάποιου στο Κογκρέσο ανακαλείται αμέσως, και αν δεν 
είστε διαπιστευμένος στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορείτε πλέον να πάτε 
πουθενά - ούτε σε μία εκδήλωση, πουθενά (βλέπω ανθρώπους που το έχουν αυτό υπόψη τους να 
κουνάνε το κεφάλι τους). Στην πραγματικότητα εργάζεστε σε ημιυπόγειες συνθήκες εκεί. Έτσι 
δουλεύουμε εδώ και πόσο καιρό; Έξι χρόνια. Αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε κατ' αυτόν τον 
τρόπο.

Κύριε Πρόεδρε, ως μητέρα τριών μικρών παιδιών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τον 
υγιή συντηρητισμό σας. Με τρομάζει η σκέψη ότι ο 7χρονος γιος μου θα κληθεί να επιλέξει φύλο, 
ή ότι η 2χρονη κόρη μου θα πληροφορηθεί από όλες τις κινητές συσκευές, ακόμη και στο σχολείο, 
όπως συμβαίνει τώρα σε πολλές δυτικές χώρες, ότι το μέλλον της είναι αυτό ενός "ατόμου με 
ανθρώπινο γάλα που γέννησε ένα μωρό". Και η σκέψη ότι αυτά τα πλοκάμια του φιλελεύθερου 
φασισμού, του λεγόμενου φιλελεύθερου, θα φτάσουν σε εμάς και τα παιδιά μας. Ελπίζω 
πραγματικά ότι αυτό δεν θα επιτραπεί ποτέ στη χώρα μας, παρά το μεγάλο της άνοιγμα.

Αναφερθήκατε στη φλυαρία, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν το λεγόμενο ανθρωπιστικό θεμέλιο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης, αλλά αυτή η λεγόμενη ελευθερία του λόγου αποδείχθηκε επίσης 
φλυαρία. Η ελευθερία του λόγου αποδείχθηκε ότι ήταν μια καρτ ποστάλ που φτιάχτηκε για τους 
ανθρώπους σαν κι εμάς τη δεκαετία του 1990, έτσι ώστε να μπορούμε να την κοιτάξουμε και να 
σκεφτούμε: «Ουάου, όντως υπάρχει. Τέλεια, θα το κάνουμε κι εμείς αυτό, δεν θα έχουμε ξένους 
πράκτορες και όλα θα είναι μια χαρά για μας». Αυτή η ελευθερία του λόγου μόλις στραγγάλισε το 
κανάλι μας στο YouTube, το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές και όλα ήταν ωραία εκεί, πραγματικά. Και
ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά για ένα δημόσιο έργο το 
οποίο δημιουργήσαμε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για την Πατρίδα, και δεν έχουμε άλλες επιλογές 
για να επανακτήσουμε αυτό το έργο. Και δεν πιστεύουμε πλέον σε τίποτα άλλο εκτός από την 
εφαρμογή αμοιβαίων μέτρων.

Σύμφωνα με τις δικές τους αναλύσεις, η Deutsche Welle βρισκόταν πίσω από εμάς στη Γερμανία σε
ορισμένες αξιολογήσεις. Εκπέμπει στη Ρωσία χωρίς προβλήματα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να 
εκπέμψουμε εκεί. Έχουμε ήδη φτιάξει στούντιο, έχουμε προσλάβει προσωπικό, παρουσιάσαμε 
εκπομπές και καταφέραμε να κερδίσουμε ένα ευρύ κοινό, αλλά τώρα, με το χτύπημα ενός στυλό 
και χωρίς λόγο, και, κύριε Μουράτοφ, χωρίς δικαστική απόφαση, όλα κατέρρευσαν σε μια στιγμή.

Δεν πρόκειται για ερώτηση, αλλά για αίτημα προστασίας, κ. Πρόεδρε. Δεν βλέπω κανέναν άλλο 
τρόπο να μας προστατέψετε παρά μόνο με αντίποινα.

Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Μόσχα φιλοξένησε πρόσφατα ένα συνέδριο συμπατριωτών και 
εσείς ο ίδιος απευθύνατε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες. Πήρα το λόγο σε αυτό το φόρουμ και 
ζήτησα από τους συναδέλφους μου στο ακροατήριο, ανθρώπους που υπερασπίζονται ενεργά τον 
ρωσικό λαό και τη ρωσική γλώσσα σε όλο τον κόσμο, θέτοντας μερικές φορές τη ζωή και την 
ελευθερία τους σε κίνδυνο, που ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τη ρωσική υπηκοότητα,
να σηκώσουν το χέρι τους. Το μισό ακροατήριο είχε σηκώσει το χέρι του.

Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μπορεί να θυμάστε ότι πριν από αρκετά χρόνια 
μιλήσαμε για την παροχή ιθαγένειας στους κατοίκους του Ντονμπάς. Η διαδικασία απλοποιήθηκε 
γι' αυτούς. Μπορεί αυτό να γίνει για όλους τους Ρώσους; Γιατί η Ρωσία αποφεύγει να το κάνει 
αυτό; Οι Εβραίοι δεν δίστασαν να το κάνουν, ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Έλληνες, όμως εμείς 
διστάζουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ.



Βλαντιμίρ Πούτιν: Πούτιν: Πρώτον, όσον αφορά τα αντίποινα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί όταν κάποιος κάνει τέτοια λάθη, και πιστεύω ότι έχετε υποφέρει από αυτά, όταν 
κλείνει ένα κανάλι ή όταν δεν μπορείτε να εργαστείτε. Έχω ενημερωθεί για το γεγονός ότι οι 
λογαριασμοί σας μπλοκαρίστηκαν και ότι δεν μπορούσατε να ανοίξετε κ.λπ. Υπάρχει πληθώρα 
αντίστοιχων εργαλείων για το σκοπό αυτό.

Μαργαρίτα Σιμονιάν: Περισσότερο σαν βομβαρδισμός με χαλιά.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ναι, για να σας εμποδίσουν να εργαστείτε εκεί. Το ξέρω.

Από τη μία πλευρά, βέβαια, παραβιάζουν την ελευθερία του λόγου και ούτω καθεξής, πράγμα που 
είναι αρνητικό. Αλλά αφού το κάνουν αυτό, εσείς και εγώ πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαδώσουμε
το γεγονός ότι σας ακυρώνουν, και τότε περισσότεροι άνθρωποι θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται για 
αυτό που κάνετε.

Μαργαρίτα Σιμονιάν: Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν θα υπάρχει χώρος για να μας παρακολουθεί 
ο κόσμος. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά δεν υπάρχει πουθενά μέρος για να μας δει.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε και να διερευνήσουμε τις 
διαθέσιμες τεχνικές και τεχνολογικές δυνατότητες.

Όσον αφορά τα αντίποινα, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία 
είναι να μην αποδειχθούν αντιπαραγωγικά. Δεν αντιτίθεμαι σε αυτά, αλλά δεν θέλω να είναι 
αντιπαραγωγικά.

Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με τη ρωσική υπηκοότητα, έχετε δίκιο. Η θέση μου είναι ότι
πρέπει να τελειοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Προς το παρόν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν 
κοινωνικοοικονομικά θέματα: κλινικές, παιδικούς σταθμούς, θέσεις εργασίας, στέγαση κ.λπ. Και 
πάλι, οι νόμοι περί ιθαγένειας πρέπει να γίνονται όλο και πιο φιλελεύθεροι. Αυτό είναι προφανές. 
Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι που μας υποχρεώνει να κάνουμε και η αγορά εργασίας. Το εξετάζουμε 
αυτό.

Margarita Simonyan: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ.

Fyodor Lukyanov: Συνάδελφοι, εκτός από αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, υπάρχουν 
και άλλοι συμμετέχοντες που μας παρακολουθούν διαδικτυακά, καθώς δεν μπόρεσαν να μας 
συναντήσουν εδώ λόγω των γνωστών περιστάσεων.

Θα ήθελα να ζητήσω την παρέμβαση του Robert Legvold, μακροχρόνιου φίλου μας, μέλους του 
Συμβουλίου Ερευνών του Βαλντάι, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Robert Legvold:  Σε ευχαριστώ πολύ, Φιοντόρ.

Για μένα είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να βρίσκομαι μαζί με όλους τους 
συμμετέχοντες στη διάσκεψη του Βαλντάι, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να 
παρακολουθήσω αυτή τη σύνοδο. Το θέμα του Βαλντάι φέτος αφορούσε πολύ υπερβατικά και 
θεμελιώδη ερωτήματα, και συγχαίρω το Βαλντάι που το κατάφερε αυτό.

Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει σίγουρα ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτής της ατζέντας και την 



αντιμετώπισε με εξαιρετικά ελκυστικό και αποκαλυπτικό τρόπο.

Η ερώτησή μου, ωστόσο, είναι πιο περιορισμένη αλλά και πιο συγκεκριμένη, και ζητώ συγγνώμη 
που κατεβαίνω σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι ένα ζήτημα που είναι σημαντικό για τη χώρα μου. 
Νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τη χώρα σας. Παρόλο που ούτε η κυβέρνησή σας ούτε η 
κυβέρνηση Μπάιντεν πιστεύουν ότι είναι δυνατή η επαναφορά των αμερικανορωσικών σχέσεων σε
αυτή τη συγκυρία, πώς αξιολογείτε ή εκτιμάτε την εξέλιξη των αμερικανορωσικών σχέσεων μετά 
τη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Μπάιντεν τον Ιούνιο; Σε ποιους τομείς έχει σημειωθεί πρόοδος, 
εάν υπάρχει; Και ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα εμπόδια για περαιτέρω πρόοδο; Σας 
ευχαριστώ πολύ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σε γενικές γραμμές, έχω τοποθετηθεί σχετικά με αυτό, έχω απαντήσει σε τέτοιες
ερωτήσεις. Μπορώ μόνο να το επαναλάβω τώρα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, όχι απλώς να το 
επαναλάβω - υπάρχει πραγματικά κάτι που πρέπει να ειπωθεί για αυτό που συμβαίνει.

Η συνάντηση στη Γενεύη ήταν γενικά παραγωγική και μας φάνηκε - όταν λέω "μας", εννοώ τους 
συναδέλφους μου και εμένα - ότι σε γενικές γραμμές, σε κυβερνητικό επίπεδο υπήρχε ενδιαφέρον 
για την δημιουργία δεσμών, την αναζωογόνησή τους τουλάχιστον σε ορισμένους σημαντικούς 
τομείς.

Σε τι συμφωνήσαμε; Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας σε στρατηγικά θέματα, και οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν και διεξάγονται τακτικά, 
όπως και για θέματα κυβερνοασφάλειας. Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, η συνεργασία έχει 
ξεκινήσει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με σιγουριά ότι, αν και το πεδίο των θεμάτων στα οποία 
συμφωνήσαμε ήταν περιορισμένο, βρισκόμαστε ωστόσο στο σωστό δρόμο.

Αυτά είναι προς το παρόν τα πιο σημαντικά θέματα. Και σε γενικές γραμμές, η αμερικανική 
κυβέρνηση (από την μια πλευρά) και η Ρωσία (από την άλλη πλευρά) ανταποκρίνονται στα σχέδια 
και κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Και όταν αυτό συμβαίνει, όπως γνωρίζουμε, είναι πάντα 
ένα δείγμα, που έχει συστημικό χαρακτήρα. Και τώρα, κοιτάξτε, οι εμπορικές μας συναλλαγές 
έχουν ήδη αυξηθεί κατά 23% και μάλιστα σε πολλούς τομείς. Αυτό, μεταξύ άλλων, είναι ένα 
έμμεσο αποτέλεσμα της συνάντησής μας στη Γενεύη.

Οπότε, σε γενικές γραμμές, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αν και, δυστυχώς - δεν θα ήθελα αυτή τη 
στιγμή να μιλήσω για δυσάρεστα γεγονότα, αλλά βλέπουμε επίσης ορισμένα πισωγυρίσματα, 
θυμηθείτε τη φράση που χρησιμοποιήσαμε πριν από χρόνια - ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω 
- αυτό συμβαίνει πράγματι μερικές φορές. Παρόλα αυτά, προχωρούμε σύμφωνα με τις γενικότερες 
συμφωνίες μας.

Fyodor Lukyanov: Σας ευχαριστώ. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε έναν καινούργιο κόσμο πλέον, 
για λόγους ισορροπίας, θα δώσω το λόγο στον ευγενικό μας φίλο Zhou Bo από το Πανεπιστήμιο 
Tsinghua στο Πεκίνο.

Μπορείτε να ξεκινήσετε, παρακαλώ.

Zhou Bo: Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να σας κάνω αυτή την ερώτηση. 
Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω γι' αυτή την ευκαιρία. Θα σας υποβάλω μια 
ερώτηση σχετικά με το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης. Έτσι, αν το Αφγανιστάν έχει πρόβλημα, τότε ο Οργανισμός 
Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θα αντιμετωπίσει κι εκείνος πρόβλημα. Προς το παρόν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από το Αφγανιστάν. Πώς μπορεί λοιπόν ο Οργανισμός 
Συνεργασίας της Σαγκάης, του οποίου ηγούνται η Κίνα και η Ρωσία, σε συνεργασία με άλλες 



χώρες, να βοηθήσει το Αφγανιστάν να επιτύχει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη; 
Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα σήμερα. 
Ξέρετε, μόλις είχαμε μια συνάντηση με την κατάλληλη σύνθεση, εν μέρει, με εκπροσώπους των 
Ταλιμπάν. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) έχει επίσης ενεργή συμμετοχή στο Αφγανιστάν. 
Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για όλους μας, διότι τόσο για την Κίνα όσο και για τη 
Ρωσία είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε ένα ειρηνικό, υπό ανάπτυξη Αφγανιστάν, το οποίο δεν
θα αποτελεί πηγή τρομοκρατίας ή οποιασδήποτε μορφής εξτρεμισμού, που θα βρίσκεται κοντά στα 
εθνικά μας σύνορα, αν όχι στα σύνορά μας.

Σήμερα, παρακολουθούμε τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο το Αφγανιστάν. Δυστυχώς, διάφορες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένου του ISIS, εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν ήδη θύματα στους 
κόλπους του κινήματος των Ταλιμπάν, το οποίο, στο σύνολό του, εξακολουθεί να προσπαθεί να 
απαλλαγεί από αυτά τα ριζοσπαστικά στοιχεία και γνωρίζουμε τέτοια παραδείγματα. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό για εμάς, τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Κίνα.

Προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση σωστά και με τον κατάλληλο ρυθμό, είναι απαραίτητο, 
φυσικά, να βοηθήσουμε το Αφγανιστάν να αναμορφώσει την οικονομία του, διότι τα ναρκωτικά 
είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι το 90 τοις εκατό των οπιούχων που 
διατίθενται στην παγκόσμια αγορά προέρχονται από το Αφγανιστάν. Και αν δεν υπάρχουν χρήματα,
τι θα κάνουν; Από ποιες πηγές και πώς θα χρηματοδοτήσουν τα κοινωνικά τους προγράμματα;

Επομένως, παρ' όλη τη σημασία της συμμετοχής μας σε αυτές τις διαδικασίες - τόσο της Κίνας όσο 
και της Ρωσίας και άλλων χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) - η κύρια 
ευθύνη για ό,τι συμβαίνει εκεί, εξακολουθεί να βαρύνει τις χώρες που πολέμησαν εκεί επί 20 
χρόνια. Πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να αποδεσμεύσουν τα αφγανικά 
περιουσιακά στοιχεία και να δώσουν στο Αφγανιστάν την ευκαιρία να επιλύσει τα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που έχουν υψηλή προτεραιότητα.

Από την πλευρά μας, μπορούμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα μεγάλα έργα και να ασχοληθούμε 
με θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Οι ειδικές υπηρεσίες μας βρίσκονται σε επαφή με τις αντίστοιχες
Αφγανικές. Για εμάς, στο πλαίσιο του SCO, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε αυτό το έργο, 
διότι το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν βρίσκονται ακριβώς στα σύνορα με το Αφγανιστάν. 
Έχουμε μια στρατιωτική μονάδα στο Τατζικιστάν. Υποστηρίζονταν από την 201η μεραρχία όταν 
ήταν ακόμα σοβιετική.

Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε ενεργά αυτό το εγχείρημα με την Κίνα σε διμερές επίπεδο, θα 
αναπτύξουμε διάλογο με τις σχετικές δομές και θα προωθήσουμε τη συνεργασία στο πλαίσιο του 
SCO στο σύνολό του. Στην πορεία, θα διαθέσουμε τους απαιτούμενους πόρους και θα 
δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς, ανεξάρτητα 
από το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν.

Fyodor Lukyanov: Σας ευχαριστώ.

Μιχαήλ Πογκρεμπίνσκι, συνεχίστε παρακαλώ.

Mikhail Pogrebinsky: Ευχαριστώ Fyodor. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα προσπαθήσω να θέσω ένα ερώτημα, την απάντηση του οποίου περιμένουν, είμαι βέβαιος, 
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην πατρίδα μου.



Αναφέρατε μια κινεζική παροιμία για τη ζωή σε μια εποχή γεμάτη αλλαγές. Η χώρα μας ζει σε αυτή
την κατάσταση εδώ και σχεδόν 30 χρόνια και η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη εν όψει του
χειμώνα, εν μέσω της πανδημίας και, θα έλεγα, της κατάστασης με τους Αμερικανούς. Πριν από 
λίγες ημέρες, επισκέφθηκε τη χώρα μας ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν. Φέρνοντας μαζί του όπλα
αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, μας υποσχέθηκε ένα λαμπρό μέλλον ως μέλος του ΝΑΤΟ, 
μεταφορικά μιλώντας.

Θα παρατηρήσω εξαρχής ότι οι όποιοι ισχυρισμοί ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει άμεση σχέση επειδή η 
Ευρώπη δεν συμφωνεί, είναι υπεκφυγές. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μέλος του ΝΑΤΟ για να 
έχει αναπτύξει στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ ή της Μ. Βρετανίας στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι 
αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στο άρθρο σας τον Ιούλιο σχετικά με την ιστορική ενότητα, γράψατε ότι η μετατροπή της 
Ουκρανίας σε μια αντιρωσική χώρα είναι ανεπίτρεπτη για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι 
αλήθεια και οι δημοσκοπήσεις το επιβεβαιώνουν. Πάνω από το 40% έχει καλές ή πολύ καλές 
απόψεις για τη Ρωσία. Ωστόσο, αυτή η μεταμόρφωση έχει, στην πραγματικότητα, ήδη ξεκινήσει. 
Μια μάλλον μεγάλη και πολύ επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μου, απόσταση προς αυτή την 
κατεύθυνση μπορεί να έχει ήδη καλυφθεί. Νομίζω ότι αν αυτή η ιδέα με μια παρα-ΝΑΤΟική 
υποδομή συνεχίσει να υλοποιείται, η διαδικασία για τη διαμόρφωση μιας όχι και τόσο σταθερής 
πλέον αντιρωσικής Ουκρανίας θα εδραιωθεί για τα επόμενα χρόνια.

Γράψατε στο άρθρο σας ότι αν η διαδικασία αυτή συνεχιστεί χωρίς εμπόδια, θα αποτελέσει σοβαρή
απειλή για το ρωσικό κράτος, και αυτό μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα η Ουκρανία να χάσει 
την κρατική της υπόσταση. Οι άνθρωποι που αντιτίθενται σε αυτό το κίνημα αντιμετωπίζουν 
αντίποινα. Γνωρίζετε ότι προσπαθούν να βάλουν τον Viktor Medvedchuk στη φυλακή με βάση 
κάποιες παράλογες κατηγορίες.

Πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να σταματήσει αυτή η διαδικασία; Μήπως έχετε ένα 
χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό; Τι μπορεί να γίνει εν προκειμένω;

Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δυστυχώς, μάλλον θα πρέπει να σας απογοητεύσω - δεν γνωρίζω ακόμη την 
απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Από μία άποψη, φαίνεται να βρίσκεται στο προσκήνειο: το 
ευκολότερο είναι να πούμε ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να λάβει ο ίδιος μια απόφαση και να 
διαμορφώσει τα όργανα εξουσίας και διοίκησης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες του. Από μια άποψη, αυτό είναι πράγματι αλήθεια.

Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια άλλη προοπτική, και δεν μπορώ να μην την αναφέρω. 
Μόλις αναφερθήκατε στον Viktor Medvedchuk, ο οποίος κατηγορείται για εσχάτη προδοσία. Για 
ποιο λόγο; Μήπως έκλεψε κάποια μυστικά και τα αποκάλυψε παράνομα σε τρίτους; Όχι. Τότε τι; 
Ήταν η δημόσια πολιτική του θέση σχετικά με τη σταθεροποίηση των εσωτερικών υποθέσεων της 
Ουκρανίας και την οικοδόμηση σχέσεων με τους γείτονές της, επειδή αυτές οι σχέσεις είναι 
εξαιρετικά σημαντικές για την ίδια την Ουκρανία; Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν 
επιτρέπεται σε τέτοιους ανθρώπους να σηκώνουν κεφάλι. Κάποιοι από αυτούς καταλήγουν να 
δολοφονούνται και άλλοι να κλείνονται στη φυλακή.

Έχει κανείς την εντύπωση ότι ο ουκρανικός λαός δεν έχει δικαίωμα και ούτε θα του επιτραπεί να 
σχηματίσει νόμιμα τα όργανα εξουσίας που θα υπερασπίζονταν τα συμφέροντά του. Ο λαός εκεί 
φοβάται ακόμη και να απαντήσει σε δημοσκοπήσεις. Φοβούνται, επειδή η μικρή ομάδα που έχει 
οικειοποιηθεί τη νίκη στον αγώνα για την ανεξαρτησία έχει ακραίες πολιτικές απόψεις. Και αυτή η 
ομάδα κυβερνά στην πραγματικότητα τη χώρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο σημερινός αρχηγός



του κράτους.

Τουλάχιστον έτσι γινόταν μέχρι πρόσφατα: οι άνθρωποι έβαζαν υποψηφιότητα για ηγετικές θέσεις 
βασιζόμενοι στους ψηφοφόρους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά μόλις εκλέγονταν, άλλαζαν 
σχεδόν αμέσως τις πολιτικές τους θέσεις προς το αντίθετο. Γιατί; Διότι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία
τους ψήφισε με την ελπίδα ότι θα εκπληρώσουν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις, αλλά η 
φωνακλάδικη και επιθετική εθνικιστική μειοψηφία κατέστειλε κάθε ελευθερία στη λήψη 
αποφάσεων που περίμενε ο ουκρανικός λαός, και στην πραγματικότητα αυτοί είναι εκείνοι που 
διοικούν τη χώρα.

Αυτό είναι αδιέξοδο. Δεν ξέρω καν πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα 
συμβεί στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία στο εγγύς μέλλον.

Από την πλευρά μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση αυτών των 
σχέσεων. Αλλά η απειλή για την οποία μόλις μιλήσατε - ούτε καν μιλήσατε, μόνο αναφέρατε - είναι
αρκετά σοβαρή για εμάς. Και έχετε δίκιο ότι η επίσημη ένταξη στο ΝΑΤΟ μπορεί να μην συμβεί 
ποτέ, αλλά η στρατιωτική επέκταση στο έδαφος της βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και ότι αυτό 
αποτελεί πραγματικά απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία, το γνωρίζουμε αυτό.

Αναλογιστείτε τι συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές της δεκαετίας του 1990 (δεν θα 
αφηγηθώ όλη την ιστορία τώρα, αν και μόλις με κάνατε να αποφασίσω να μιλήσω περισσότερο γι' 
αυτό), όταν όλοι μας διαβεβαίωναν ότι μια επέκταση των υποδομών του ΝΑΤΟ προς ανατολάς 
μετά την ενοποίηση της Γερμανίας ήταν εντελώς εκτός συζήτησης. Η Ρωσία μπορούσε να είναι 
απολύτως σίγουρη γι' αυτό, τουλάχιστον, έτσι έλεγαν. Αλλά αυτές ήταν μόνο δημόσιες δηλώσεις. 
Τι συνέβη στην πραγματικότητα; Είπαν ψέματα. Και τώρα μας προκαλούν να παρουσιάσουμε ένα 
έγγραφο που να το αναφέρει πραγματικά αυτό.

Επέκτειναν το ΝΑΤΟ μία φορά και στη συνέχεια το επέκτειναν ακόμη άλλες δύο φορές. Ποιες είναι
οι στρατιωτικοστρατηγικές συνέπειες; Οι υποδομές τους μας πλησιάζουν όλο και περισσότερο. Τι 
είδους υποδομές; Ανέπτυξαν συστήματα ABM (αντιπυραυλικά) στην Πολωνία και τη Ρουμανία, 
χρησιμοποιώντας συστήματα εκτόξευσης Aegis, όπου μπορούν να φορτωθούν Tomahawks, 
συστήματα κρούσης. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Απλά αλλάξτε το 
λογισμικό - και αυτό είναι όλο, κανείς δεν θα το προσέξει καν. Εκεί μπορούν επίσης να 
αναπτυχθούν πύραυλοι μεσαίου και μικρού βεληνεκούς. Γιατί όχι; Έχει καν αντιδράσει κανείς στη 
δήλωσή μας ότι δεν θα αναπτύξουμε αυτού του είδους τους πυραύλους στο ευρωπαϊκό τμήμα αν 
τους παράγουμε, αν μας πουν ότι κανείς δεν θα το κάνει από την πλευρά των Ηνωμένες Πολιτειών 
ή της Ευρώπης; Όχι, δεν απάντησαν ποτέ. Αλλά είμαστε ενήλικες, είμαστε όλοι ενήλικες εδώ. Τι 
πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση;

Καταφθάνει λοιπόν ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος, στην πραγματικότητα, ανοίγει τις πόρτες της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, η δήλωσή του πρέπει και μπορεί να ερμηνευθεί με 
αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Και κανείς δεν λέει όχι. Κανείς. 
Ακόμα και αυτοί οι Ευρωπαίοι που αναφέρατε. Το γνωρίζω, μίλησα μαζί τους προσωπικά.

Αλλά ένας αξιωματούχος δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τη Ρωσία - μπορεί να είναι εδώ τη 
μια μέρα και να αντικατασταθεί την επόμενη. Τι θα συμβεί τότε; Αυτό δεν αποτελεί εγγύηση 
ασφάλειας- είναι απλώς μια συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και φυσικά ανησυχούμε.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, αφού αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ...

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ναι, συγγνώμη. Σχετικά με τις βάσεις - γνωρίζω για τις αντίστοιχες ρήτρες στο 
ουκρανικό σύνταγμα. Επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης. Αλλά αυτά μπορεί να είναι 



οτιδήποτε, που να λογίζεται ως κέντρο εκπαίδευσης. Όπως έχω ήδη πει, και ειπώθηκε επίσης 
δημοσίως: τι θα γίνει αν αύριο τοποθετηθούν πύραυλοι κοντά στο Χάρκοβο - τι θα πρέπει να 
κάνουμε τότε; Δεν πάμε εκεί με τους πυραύλους μας - αλλά οι πύραυλοι έρχονται στο κατώφλι μας.
Φυσικά, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εδώ.

Fyodor Lukyanov: Ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ έδωσε συνέντευξη μόλις πριν από δύο ημέρες και ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ 
προσαρμόζει κάπως το στρατηγικό του όραμα και πλέον βλέπει τη Ρωσία και την Κίνα ως μία 
κοινή απειλή και όχι ως δύο απειλές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, προφανώς με 
μεγάλη εμβέλεια. Αλλά αν μας βλέπουν έτσι, ίσως ήρθε η ώρα να ενωθούμε με την Κίνα και να 
θεωρήσουμε κάποιον άλλον ως απειλή;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πούτιν: Έχουμε δηλώσει πολλές φορές ότι είμαστε φίλοι με την Κίνα και όχι 
εναντίον κανενός άλλου, αλλά προς το συμφέρον του άλλου. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το 
δεύτερο ζήτημα είναι ότι, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, με τις χώρες του ΝΑΤΟ, δεν δημιουργούμε ένα
κλειστό στρατιωτικό μπλοκ. Δεν υπάρχει στρατιωτικό μπλοκ Ρωσίας-Κίνας και δεν θα το 
δημιουργήσουμε τώρα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε γι' αυτό.

Fyodor Lukyanov: Κατάλαβα.

Mark Champion.

Mark Champion: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέμα της δυνατότητας αποστολής
επιπλέον φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η οποία, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει κρίση φυσικού 
αερίου αυτή τη στιγμή, έχετε μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, αλλά, ξέρετε, κατά καιρούς έχει 
δημιουργηθεί αρκετή σύγχυση. Κάποιες φορές Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει 
διαθέσιμο πρόσθετο αέριο που μπορεί να σταλεί εάν ανοίξει ο Nord Stream 2, και άλλες φορές, 
έχουν υποδείξει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο αέριο για να σταλεί στην Ευρώπη. Και αναρωτιόμουν αν
θα μπορούσατε με την ευκαιρία αυτή να διευκρινίσετε αν υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο αέριο που 
μπορεί να στείλει η Ρωσία στην Ευρώπη, αν, ας πούμε, ανοίξει ο Nord Stream απόψε, ή αν δεν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλαντιμίρ Πούτιν: Ειλικρινά, είναι παράξενο για μένα να ακούω τέτοιες 
ερωτήσεις. Μου φαίνεται ότι εξήγησα τα πάντα κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Εβδομάδας 
αφιερωμένης σε θέματα Ενέργειας, στη Μόσχα. Ωστόσο, εφόσον υποβάλλονται αυτές οι 
ερωτήσεις, θα πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε εκτενέστερα γι' αυτό.

Προσέξτε τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είπα στη συνάντηση με την κυβέρνηση χθες ή προχθές: δεν 
πρόκειται μόνο για τις πηγές ενέργειας ή το φυσικό αέριο, αλλά και για την κατάσταση της 
παγκόσμιας οικονομίας. Οι ελλείψεις αυξάνονται στις προηγμένες, οικονομικά προηγμένες χώρες. 
Πάρτε για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα έλαβαν μια ακόμη απόφαση να 
αυξήσουν το δημόσιο χρέος τους.

Για όσους δεν ασχολούνται με την οικονομία, μπορώ να σας πω τι σημαίνει μια απόφαση για 
αύξηση του δημόσιου χρέους. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα τυπώσει χρήμα και θα το θέσει στη 
διάθεση της κυβέρνησης. Αυτό συνιστά έκδοση χρημάτων. Το έλλειμμα αυξάνεται και ο 
πληθωρισμός αυξάνεται ως ένα απόρροια της διαδικασίας έκδοσης. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των 
τιμών στις πηγές ενέργειας, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα, όχι αντίστροφα.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώνεται επίσης λόγω των πραγματικών συνθηκών στην αγορά 
ενέργειας. Ποιες είναι αυτές οι πραγματικές συνθήκες; Μόλις μιλήσατε για την Ευρώπη. Τι 
συμβαίνει στην Ευρώπη; Ίσως επαναλάβω κάποιες από τις ιδέες μου ή ίσως πω κάτι καινούργιο, αν



το ανακαλέσω στη μνήμη μου. Τα τελευταία χρόνια, η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 
εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη ρύθμιση της αγοράς ενεργειακών πηγών, συμπεριλαμβανομένου 
του φυσικού αερίου, μέσω ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων, μέσω της λεγόμενης αγοράς 
άμεσης διάθεσης (spot market). Προσπάθησαν να μας πείσουν να εγκαταλείψουμε τα 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια, όπου οι τιμές ήταν συνδεδεμένες με το χρηματιστήριο, δηλαδή με τις 
τιμές της αγοράς για το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή.

Παρεμπιπτόντως, πρόκειται για τη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς. Δεδομένου ότι οι τιμές του 
φυσικού αερίου καθορίζονται με καθυστέρηση έξι μηνών μετά τη μεταβολή των τιμών του 
πετρελαίου, πρόκειται, πρώτον, για μια πιο σταθερή κατάσταση και, δεύτερον, η εξάμηνη 
καθυστέρηση επιτρέπει στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να κάνουν προσαρμογές στην 
πορεία με βάση τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές.

Έτσι, τα πάντα άρχισαν να μεταφέρονται σε αυτή την αγορά (spot market), που όμως σε μεγάλο 
βαθμό κατέχει αέριο στα χαρτιά, και όχι πραγματικό αέριο. Δεν πρόκειται για φυσικές ποσότητες, 
οι οποίες δεν αυξάνονται (θα εξηγήσω γιατί σε λίγο). Καταγράφεται ένα νούμερο στο χαρτί, χωρίς 
να υπάρχει όμως φυσική ποσότητα, η οποία μειώνεται. Έτσι, ένας κρύος χειμώνας απαιτεί φυσικό 
αέριο από αποθηκευτικά αποθέματα- ένα αιολικό ζεστό καλοκαίρι χωρίς ανέμους σημαίνει έλλειψη
αιολικής παραγωγής στην απαιτούμενη κλίμακα. Έχω ήδη αναφέρει τους μακροοικονομικούς 
λόγους, και αυτοί είναι οι λόγοι που βασίζονται στον συγκεκριμένο ενεργειακό τομέα.

Τι συνέβη στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή αγορά; Πρώτον, μειώθηκε η παραγωγή στις χώρες που 
παράγουν φυσικό αέριο. Η παραγωγή στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 22,5 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα κατά τους πρώτους έξι μήνες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης φυσικού αερίου υπολείπονταν κατά 18,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και είναι 
γεμάτες μόνο κατά 71%. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου ήταν υπογεμισμένες κατά
18,5 κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Εάν εξετάσετε την ετήσια κατανάλωση, ο αριθμός 
αυτός θα πρέπει να διπλασιαστεί.

Κυρίως αμερικανικές, μαζί με εταιρείες της Μέσης Ανατολής απέσυραν 9 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα από την ευρωπαϊκή αγορά και ανακατεύθυναν το αέριο στη Λατινική Αμερική και την Ασία. 
Παρεμπιπτόντως, όταν οι Ευρωπαίοι διαμόρφωναν τις αρχές που διέπουν τη διαμόρφωση της 
αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη και υποστήριζαν ότι όλο το φυσικό αέριο πρέπει να 
διακινείται στην αγορά άμεσης διάθεσης (spot market), προέβαιναν στην παραδοχή ότι η 
ευρωπαϊκή αγορά είναι μια premium αγορά. Όμως η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι πλέον μια 
πρωτεύουσα αγορά, καταλαβαίνετε; Δεν είναι πλέον μια αγορά υψηλής απόδοσης. Το αέριο 
ανακατευθύνθηκε προς τη Λατινική Αμερική και την Ασία.

Είπα ήδη ότι με 18,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, συν το διπλάσιο ποσό, 9 δισεκατομμύρια 
(υποπρομήθεια στην ευρωπαϊκή αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή), συν μια
μείωση της παραγωγής κατά 22,5 δισεκατομμύρια - το έλλειμμα στην ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να 
ανέλθει σε περίπου 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, που είναι πολλά. Τι σχέση έχει η Ρωσία με 
αυτό; Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ρωσία 
δεν έχει καμία σχέση με αυτό.

Η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της Gazprom, αύξησε τις παραδόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά 
κατά 8,7%, όπως πιστεύω, και τις παραδόσεις σε χώρες εκτός Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων 
Κρατών ΚΑΚ κατά 12%, όπως πιστεύω. Αλλά όταν μιλάμε για χώρες εκτός ΚΑΚ, εννοούμε και 
την Κίνα. Αυτό είναι επίσης καλό για τη διεθνή αγορά, διότι αυξάνουμε τις παραδόσεις στην 
παγκόσμια αγορά και αυξάνουμε τις παραδόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά κατά 8,7. Σε απόλυτους 
όρους, αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Οι 
αμερικανικές εταιρείες και οι εταιρείες της Μέσης Ανατολής υποπρομήθευσαν κατά 9 



δισεκατομμύρια, ενώ η Gazprom αύξησε τις προμήθειές της κατά περισσότερα από 11 
δισεκατομμύρια.

Με ακούτε παρακαλώ όλοι εσείς; Όχι σε αυτό το ακροατήριο, αλλά οι λεγόμενοι ενδιαφερόμενοι. 
Κάποιος εκεί πέρα σας κόβει τις προμήθειες, ενώ εμείς τις αυξάνουμε.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα, στο πλαίσιο των λεγόμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων - θα 
ήθελα να ακούσετε προσεκτικά και να παρακολουθήσετε τι λέω - η τιμή του φυσικού αερίου είναι 
τώρα 1.200 ή 1.150 δολάρια για χίλια κυβικά μέτρα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Gazprom το λαμβάνουν - προσέξτε - τέσσερις φορές 
χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή! Η Gazprom δεν βγάζει απρόσμενα κέρδη. Δεν μας απασχολεί 
αυτό, διότι μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες συμβάσεις και οι μακροχρόνιες αμοιβαίες 
δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε στην παραγωγή 
και να παράγουμε σταθερά και αξιόπιστα τις απαιτούμενες ποσότητες για τους καταναλωτές μας.

Με ρωτάτε αν είναι δυνατόν να αυξηθούν οι προμήθειες. Ναι, αυτό είναι δυνατό. Μιλώντας για τον
Nord Stream-2, η πρώτη του γραμμή  έχει γεμίσει με αέριο και αν η γερμανική ρυθμιστική αρχή 
εκδώσει αύριο την άδεια για τη μεταφορά, μπορεί να παραδώσει 17,5 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα αερίου μεθαύριο.

Οι τεχνικές εργασίες για την πλήρωση της δεύτερης γραμμής του Nord Stream-2 θα ολοκληρωθούν
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, στα μέσα ή στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο συνολικός όγκος 
ανέρχεται σε 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα
με την εκτίμησή μας, η έλλειψη φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά θα φθάσει τα 70 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, τα 55 δισεκατομμύρια είναι μια αξιοπρεπής ποσότητα.

Μόλις γεμίσει η δεύτερη γραμμή και η γερμανική ρυθμιστική αρχή εκδώσει την άδειά λειτουργίας 
της, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις προμήθειες την επόμενη ημέρα. Είναι αυτό δυνατό ή όχι, 
ρωτήσατε. Ναι, είναι εφικτό, αλλά πρέπει κανείς να έχει υπεύθυνη στάση απέναντι στις δεσμεύσεις 
του και να συνεργαστεί γι' αυτό.

Παρεμπιπτόντως, εξακολουθούμε να επαναλαμβάνουμε: Ωστόσο, στο έργο αυτό συμμετέχουν 
πέντε ακόμη ευρωπαϊκές εταιρείες. Γιατί αναφέρετε μόνο την Gazprom; Τις έχετε ξεχάσει; Πέντε 
μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες εργάζονται σε αυτό το έργο. Επομένως, αυτό δεν επηρεάζει μόνο τα 
συμφέροντα της Gazprom, αλλά και τα συμφέροντα των εταίρων μας, κυρίως στην Ευρώπη, όπως 
είναι προφανές.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, ως ένα βαθμό, ο Nord Stream 2, ο οποίος βρίσκεται τώρα στα 
χείλη όλων, μπορεί να θεωρηθεί ως το κοινό σας επίτευγμα με την Άνγκελα Μέρκελ. Λυπάστε 
τώρα που αποχωρεί από το αξίωμά της; Θα σας λείψει;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Η απόφαση για την παραίτησή της δεν ήταν τελικά δική μου, αλλά δική της. Θα 
μπορούσε να είχε θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία. Παρέμεινε στην εξουσία για 16 χρόνια.

Fyodor Lukyanov: Καθόλου μακρά θητεία.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν μπορείτε να πείτε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Αρκετή θητεία. Ο Helmut 
Koehl, ο οποίος ενοποίησε τη Γερμανία, παρέμεινε επίσης 16 χρόνια στην ηγεσία.

Όσον αφορά τους αγωγούς Nord Streams, ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από την εποχή του 
Σρέντερ. Εκείνη την εποχή, όταν εργαζόμασταν στον Nord Stream 1, υπήρξαν παρόμοιες 
προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας, όπως ακριβώς και σήμερα. Τα πράγματα ήταν τα 



ίδια. Ευτυχώς, σήμερα αυτός ο αγωγός παραδίδει φυσικό αέριο στην Ευρώπη και στη Γερμανία και 
οι διακινούμενες ποσότητες είναι αρκετά υψηλές.

Παρεμπιπτόντως, όλοι μιλάμε για πράσινη ενέργεια. Αυτό είναι σημαντικό, φυσικά. Εάν υπάρχουν 
ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ προσωπικά, 
αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά το ρωσικό φυσικό αέριο, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι έχει τριπλάσιο 
αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Εάν οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές δεν παρασύρονται στις προσπάθειές τους από μια πολιτική 
ατζέντα και νοιάζονται πραγματικά για το μέλλον της ανθρωπότητας, δεν μπορούν να μην το έχουν 
υπόψη τους αυτό. Πρέπει να αντιταχθούν στην κατασκευή και να απαιτήσουν να κλείσουν όλοι οι 
τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Δυστυχώς, το ίδιο ισχύει και για το σύστημα διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Έχω 
ήδη πει ότι ο Nord Stream 2 είναι ένας σύγχρονος, υπερσύγχρονος αγωγός που μπορεί να 
διαχειριστεί υψηλότερη πίεση. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εκπομπή ρύπων όταν το αέριο 
παραδίδεται μέσω του πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας. Οι σταθμοί συμπίεσης είναι σαν μικρά 
εργοστάσια. Λειτουργούν με φυσικό αέριο και εκπέμπουν επίσης CO2 στην ατμόσφαιρα. Οι 
εκπομπές από τον Nord Stream 2 είναι 5,6 φορές χαμηλότερες σε σύγκριση με εκείνες που 
παράγονται από τη διέλευση του φυσικού αερίου από την Ουκρανία, επειδή το σύστημα εκεί είναι 
παλιό και χρησιμοποιείται από τη σοβιετική εποχή. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές θα έπρεπε να 
είχαν πει: «Κλείστε αμέσως τον ουκρανικό αγωγό διαμετακόμισης φυσικού αερίου!» Αλλά όχι, 
συμβαίνει το αντίθετο: «Προχωρήστε και αυξήστε τις προμήθειες μέσω της Ουκρανίας». Πώς είναι 
δυνατόν;

Στην πραγματικότητα, το ίδιο συμβαίνει και με το πετρέλαιο. Ακόμη και αν αφήσουμε το φυσικό 
αέριο στην ησυχία του, αφού έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό εκτενώς, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο; 
Σκεφτείτε ότι από το 2012 μέχρι το 2016 οι ετήσιες επενδύσεις στην εξόρυξη πετρελαίου ήταν 
περίπου στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά στα χρόνια που προηγήθηκαν της πανδημίας οι 
επενδύσεις μειώθηκαν κατά 40% και τώρα βρίσκονται στα 260 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται 
για έναν κύκλο που διαρκεί για 15 έως 30 χρόνια. Το καταλαβαίνετε αυτό;

Κατά τη γνώμη μου, ποια είναι τα τρέχοντα προβλήματα πέραν των όσων έχω πει; Μίλησα για 
διάφορα πολιτικά ζητήματα. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που μου έρχεται στο μυαλό. 
Υπάρχει έλλειψη αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των πολιτικών και των επενδυτικών κύκλων στις 
πρωταγωνιστικές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της ενέργειας, που 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα. Πόσο μακρύς είναι ένας πολιτικός κύκλος; Τέσσερα ή πέντε 
χρόνια. Τι κάνουν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα και οι πολιτικοί όλο αυτό το 
διάστημα; Δίνουν υποσχέσεις. Υπόσχονται τα πάντα, όσο το δυνατόν περισσότερα και με το 
χαμηλότερο κόστος. Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, και για την πράσινη οικονομία. Τι θα προκύψει 
από αυτό; Οι τράπεζες σταματούν να χρηματοδοτούν επενδύσεις και οι επενδύσεις μειώνονται. Θα 
έρθει η στιγμή όπως αυτή που βλέπουμε σήμερα, όπου η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια 
επανάσταση, αλλά δεν θα υπάρχει τίποτα για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ακόμη και σήμερα,
οι χώρες του ΟΠΕΚ Plus αυξάνουν την παραγωγή πετρελαίου έστω και λίγο πάνω από τη 
συμφωνία τους, αλλά δεν μπορούν όλες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες να αυξήσουν γρήγορα την 
παραγωγή. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και ο κύκλος είναι αρκετά μακρύς.

Fyodor Lukyanov: Παρακαλώ, Raghida Dergham, συνεχίστε.

Raghida Dergham: Ευχαριστώ πολύ, Fyodor.

Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στο Βαλντάι και στο Σότσι. Το όνομά μου είναι 
Raghida Dergham. Είμαι η ιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος του Ινστιτούτου της Βηρυτού. Ήρθα



λοιπόν σε εσάς, ήρθα στο Σότσι, από τον Λίβανο, μια πολύ πληγωμένη χώρα. Είμαι βέβαιος, κύριε, 
ότι γνωρίζετε την έκρηξη που σημειώθηκε - η τέταρτη μεγαλύτερη - στο λιμάνι, το εμπορικό λιμάνι
της Βηρυτού. Έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθεί τι συνέβη, η ίδια η ιστορία. Υπήρχε ένας 
Ρώσος καπετάνιος, υπήρχε ένας Γεωργιανός ιδιοκτήτης του πλοίου.

Σας ζητήθηκε, κύριε Πρόεδρε, να μοιραστείτε - το αίτημα ήρθε σε εσάς από τη δικαιοσύνη, που 
είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός από την κυβέρνηση - να μοιραστείτε ό,τι έχετε, από τις δορυφορικές
σας εικόνες, να μας πείτε, να βοηθήσετε να εξιχνιάσουμε την ιστορία, αυτή τη φρικτή ιστορία που 
συνέβη, που ισοδυναμεί με τη δολοφονία της πόλης, της πρωτεύουσας. Η πρώτη μου ερώτηση, 
κύριε: είστε πρόθυμος να μοιραστείτε τώρα τις πληροφορίες που έχετε, τις δορυφορικές 
πληροφορίες, και να προσφέρετε συνεργασία σε αυτή την έρευνα, έτσι ώστε, ξέρετε, οι αξίες για τις
οποίες μιλήσατε να εφαρμοστούν εκεί που πραγματικά έχει σημασία;

Και δεύτερον, οι δύο σύμμαχοί σας, η Χεζμπολάχ και το Ιράν, αντιστέκονται και, στην 
πραγματικότητα, απαιτούν την απομάκρυνση του - όχι του εισαγγελέα, που είναι στην 
πραγματικότητα ο ερευνητής - αλλά του δικαστή που ερευνά την υπόθεση. Έχουν απευθύνει 
προειδοποίηση ότι αν - και στους δύο φίλους σας, τον Πρόεδρο, Michel Aoun και τον 
Πρωθυπουργό, Najib Mikati - ότι αν δεν απομακρύνουν αυτόν τον ανακριτή, αυτόν τον δικαστή, 
τότε η κυβέρνηση θα πέσει. Υποστηρίζετε μια τέτοια θέση, και κυρίως με το δεδομένο ότι η χώρα 
αυτή βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, με τον κ. Νασράλα να ανακοινώνει ότι δεν θα 
υποχωρήσει, ανακοινώνοντας, ταυτόχρονα, ότι υπάρχουν εκατό χιλιάδες μαχητές έτοιμοι να 
πολεμήσουν; Πρόκειται, λοιπόν, για έναν εμφύλιο πόλεμο εν εξελίξει, ίσως, ακριβώς δίπλα σε ένα 
βραβευμένο επίτευγμά σας, κύριε Βλαντιμίρ Πούτιν, που αφορά τη Συρία. Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Putin: Ένα λεπτό, παρακαλώ. Μπορείτε να διευκρινίσετε την αρχή αυτού του 
πολέμου για τον οποίο μιλάτε; Δεν καταλαβαίνω.

Raghida Dergham: Πρόκειται περί εμφυλίου πολέμου, γιατί, βλέπετε, κυκλοφορούν ήδη ένοπλοι 
στους δρόμους. Θυμάστε τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο, και αυτή τη στιγμή... Η Χεζμπολάχ δεν 
είναι η μόνη ένοπλη ομάδα, δεν το ισχυρίζομαι αυτό. Υπάρχουν πολλές ένοπλες ομάδες, αλλά αυτή 
τη στιγμή η σύγκρουση είναι σχετικά με αυτόν τον δικαστή. Το όνομά του είναι Tariq al-Bitar. Η 
επιμονή της Χεζμπολάχ είναι ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Και, στην πραγματικότητα, αυτό 
αποτελεί παρέμβαση στην ίδια την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και αυτό οδήγησε σε 
αντιπαραθέσεις στους δρόμους και στην πιθανότητα να ξεσπάσει πραγματικά εμφύλιος πόλεμος, 
κύριε Πρόεδρε. Μην απορρίπτετε αυτό το ενδεχόμενο- είναι πολύ τρομακτικό. Και δεν είμαι 
καθόλου βεβαία ότι θα ήταν προς το συμφέρον της ρωσικής πολιτικής ακόμη και για τη Συρία, 
πόσο μάλλον για τον Λίβανο, και ευχόμαστε να επιδείξετε προσοχή στον Λίβανο, ιδιαίτερα αφού 
σας ακούσαμε σήμερα να τονίζετε αυτές τις αξίες.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πρώτον, σχετικά με την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού. Ειλικρινά μιλώντας, 
όταν συνέβη αυτή η τραγωδία - θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά μου 
στον λιβανέζικο λαό γι' αυτήν, για τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων και τις καταστροφικές ζημιές - 
έμαθα γι' αυτήν από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, όπως είναι φυσικό.

Πριν από πολλά χρόνια, το νιτρικό αμμώνιο παραδόθηκε και αποθηκεύτηκε στο λιμάνι- οι τοπικές 
αρχές δεν του έδωσαν την προσοχή που χρειαζόταν, αν και, απ' όσο γνωρίζω, ήθελαν να το 
πουλήσουν επικερδώς. Και αυτή η επιδίωξη, το να πωληθεί με κέρδος ήρθε σε σύγκρουση με τη 
δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της αγοράς και κάποιες εσωτερικά 
αντικρουόμενα συμφέροντα, που αφορούσαν το ποιος θα εισέπραττε το κέρδος κ.ο.κ. Κατά τη 
γνώμη μου, αυτός είναι ο κύριος λόγος της τραγωδίας, και αυτό είναι όλο.

Όσον αφορά τη βοήθεια στην έρευνα, ειλικρινά μιλώντας, δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να 



βοηθήσουν οι δορυφορικές εικόνες και αν έχουμε καν τέτοιες. Ωστόσο, υπόσχομαι ότι θα 
ενημερωθώ και αν έχουμε κάτι και μπορούμε να βοηθήσουμε την έρευνα, θα το κάνουμε. Αλλά 
πρώτα πρέπει να συζητήσω το θέμα με τους συναδέλφους μου που μπορεί να έχουν αυτές τις 
πληροφορίες.

Όσον αφορά τη Χεζμπολάχ, το Ιράν και ούτω καθεξής, όσον αφορά την κατάσταση στο Λίβανο. 
Πάρτε τη Χεζμπολάχ: διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετική στάση 
απέναντί της, κάτι που γνωρίζω καλά. Η Χεζμπολάχ είναι μια σοβαρή πολιτική δύναμη στον ίδιο 
τον Λίβανο. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμείς πάντα, συμπεριλαμβανομένου και του 
Λιβάνου, ζητάμε τη διευθέτηση των όποιων συγκρούσεων μέσω διαλόγου. Πάντα προσπαθούσαμε 
να το κάνουμε αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Διατηρούμε επαφές με όλες σχεδόν τις πολιτικές
δυνάμεις στο Λίβανο και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον, ώστε 
η κατάσταση να διευθετηθεί χωρίς αιματοχυσία. Θεός φυλάξοι. Κανείς δεν έχει συμφέρον από 
αυτό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι έτσι κι αλλιώς επισφαλής τα τελευταία χρόνια. 
Φυσικά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε όλα τα μέρη της εσωτερικής πολιτικής 
κατάστασης, να επιμείνουν στην κοινή λογική και να επιδιώξουν συμφωνίες.

Πάρτε το μικρόφωνο, παρακαλώ.

Raghida Dergham: Πρόεδρε Vladimir Putin, υποστηρίζετε το τελεσίγραφο που έδωσε η 
Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το οποίο είτε θα απομακρυνθεί ο ερευνητής Ταρέκ Μπιτάρ είτε θα 
υπάρξει ανατροπή της κυβέρνησης; Υποστηρίζετε αυτό το τελεσίγραφο;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ακούστε, συνάδελφε, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τις εσωτερικές πολιτικές 
διεργασίες που αναφέρατε, κι αν υποστηρίζουμε το τελεσίγραφο μιας από τις δύο πλευρές ή όχι, ή 
τις θέσεις μιας από τις δύο πλευρές. Αυτό θα ισοδυναμούσε με το να πάρουμε το μέρος ενός από τα
συγκρουόμενα μέρη, κάτι που θα ήταν αντιπαραγωγικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 
ειρηνευτικών μας προσπαθειών. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να απέχω από τέτοιου είδους σχόλια. 
Όπως σημείωσα, το κύριο ζητούμενο είναι να βρεθεί μια πλατφόρμα που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για συμφωνίες, χωρίς να υπάρξουν συγκρούσεις, Θεού θέλοντος. Εμείς 
στη Ρωσία σίγουρα ενδιαφερόμαστε γι' αυτό.

Fyodor Lukyanov: Παρακαλώ, Stanislav Tkachenko, συνεχίστε.

Stanislav Tkachenko: Σας ευχαριστώ.

Stanislav Tkachenko, από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης.

Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα. Στις 13 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής 
της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, ο Josep Borrell παρουσίασε αρχικά τη Στρατηγική της ΕΕ 
στην Αρκτική και στη συνέχεια διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ, 
αυτό το νέο έγγραφο της ΕΕ που πραγματεύεται ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου και του ενεργειακού.

Θα ήθελα να αναδείξω δύο σημεία αυτής της στρατηγικής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει 
ότι οι ορυκτοί πόροι που βρίσκονται στην Αρκτική - πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας - θα 
πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Αρκτικής, και για να 
επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί ακόμη και να επιβληθεί ένα προσωρινό διεθνές μορατόριουμ. 
Το δεύτερο σημείο συνδέεται με το πρώτο. Αφορά τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της να αναπτύξουν μια σειρά από μέσα, οικονομικά και άλλα, προκειμένου να 
εμποδίσουν τις χώρες (ενδεχομένως κατά κύριο λόγο τη Ρωσική Ομοσπονδία), οι οποίες σκοπεύουν
να πουλήσουν ενεργειακούς πόρους στην παγκόσμια αγορά, να πουλήσουν τους πόρους που θα 



παράγονται στην Αρκτική

Το ερώτημά μου είναι: Ποια είναι η στάση της Ρωσίας απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, προσπαθώ να παρακολουθήσω τι συμβαίνει εκεί
πίσω από τα ευρωπαϊκά παρασκήνια, τι συμβαίνει εκεί κάθε μέρα, αλλά μερικές φορές, όπως λέει ο
λαός μας, αισθάνομαι ότι κάτι μου διαφεύγει.

Όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την Αρκτική, τι μπορώ να πω; Η Ρωσία έχει τη δική 
της στρατηγική ως προς την παρουσία μας στην Αρκτική - αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. 
Δεύτερον, πάντα εργαζόμασταν και εργαζόμαστε αρκετά παραγωγικά- η Ρωσία προεδρεύει επί του 
παρόντος στο  Συμβούλιο της Αρκτικής, όπου επίσης εκπροσωπούνται  οι χώρες της ΕΕ. Τρίτον, 
πάντα συζητούσαμε γι' αυτό το θέμα, αναφέρθηκα μάλιστα σε αυτό στη συνάντηση με τον 
Πρόεδρο Μπάιντεν και τα μέλη της ομάδας του στη Γενεύη: είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη 
συνεργασία, με την ευρεία έννοια, με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες στον χώρο της Αρκτικής, στο 
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν διάφορες συμβάσεις, για τα χωρικά ύδατα και για το δίκαιο της 
θάλασσας, από το 1986, όπως νομίζω. Εμείς ενεργούμε με βάση αυτά τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
κείμενα, στα οποία η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος, και είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε 
σχέσεις με όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση αυτά τα 
δεδομένα.

Αλλά αν κάποιος εξωτερικός παράγοντας προσπαθήσει να παρακάμψει αυτά τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα έγγραφα και να περιορίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να χρησιμοποιούμε το 
έδαφός μας - σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα χωρικά ύδατα αποτελούν μέρος της επικράτειας 
ενός παράκτιου κράτους - πρόκειται για παραβίαση με δόλια μέσα.

Το ίδιο ισχύει και για τη ζώνη των 400 μιλίων, η οποία ονομάζεται ζώνη προτιμώμενης οικονομικής
ανάπτυξης. Οι κανόνες που ισχύουν για τη ζώνη αυτή καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και 
συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις αυτές.

Παρεμπιπτόντως, σκεφτείτε το έργο Nord Stream - σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, έπρεπε να 
ζητήσουμε τις προβλεπόμενες άδειες από τα παράκτια κράτη - Φινλανδία, Σουηδία και Δανία - ενώ 
δεν χρειαζόταν καν να εισέλθουμε στα χωρικά τους ύδατα, αλλά ωστόσο ο αγωγός διέσχιζε τις 
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες αυτών των χωρών. Αυτή είναι μια απαίτηση του διεθνούς 
δικαίου, και εμείς τηρούμε αυτό το δίκαιο, και όλοι, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, 
επέμειναν ότι ενεργήσαμε στο πλαίσιο αυτών των διεθνών νομικών κανόνων. Εννοούν μήπως ότι 
τώρα δεν πρόκειται να τους τηρήσουν ή τι άλλο; Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε, 
αλλά αυτοί μπορούν ξαφνικά να τους αγνοήσουν, αυτό εννούν; Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να 
συμβεί.

Και αν θέλουν να περιορίσουν τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στον 
ενεργειακό τομέα, είναι στο χέρι τους και μπορούν να το επιχειρήσουν. Μπορούμε να δούμε τι 
συμβαίνει τώρα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του προβλήματος στην ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας. Εάν συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνοντας κατηγορηματική και 
ελάχιστα τεκμηριωμένη δράση, αμφιβάλλω αν θα προκύψει κάτι καλό από αυτό.

Θυμάμαι αυτό το δημοφιλές παραμύθι, τουλάχιστον στο ρωσικό κοινό, όπου ένας από τους 
χαρακτήρες παριστάνει έναν λύκο να ψαρεύει στην τρύπα του πάγου τον χειμώνα χρησιμοποιώντας
την ουρά του ως καλάμι και στη συνέχεια κάθεται δίπλα στον λύκο ψέλνοντας ήσυχα: "πάγωσε, 
πάγωσε η ουρά του λύκου". Αν οι Ευρωπαίοι ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, θα βρεθούν στην 



ίδια θέση με αυτούς τους χαρακτήρες του ρωσικού παραμυθιού.

Fyodor Lukyanov: Ποιος είναι ο λύκος;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς, νομίζω.

Fyodor Lukyanov: Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Εννοείτε τη Ρωσία; 
Τραγουδούν...

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ο λύκος είναι αυτός που έχει βάλει την ουρά του σε μια τρύπα πάγου το 
χειμώνα προσπαθώντας να πιάσει κάποιο ψάρι, σε ταραγμένα νερά σε αυτή την περίπτωση - αυτός 
είναι. Θα παγώσουν. Αλλά φυσικά, αν προσπαθήσουν να επιβάλουν περιορισμούς. Ήδη 
περιορίζουν τις επενδύσεις, όπως είπα, η επενδυτική περίοδος στην πετρελαϊκή βιομηχανία είναι 
15-20, ή και 30 χρόνια, και τώρα οι τράπεζες αρνούνται να εκδώσουν τους κατάλληλους 
πιστωτικούς πόρους για αυτά τα έργα. Ορίστε - η ένδεια θα γίνει σύντομα αισθητή και δεν θα 
μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό.

Το πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, οι αποφάσεις σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της ενέργειας, 
λαμβάνονται στα πλαίσια πολιτικών κύκλων, τους οποίους ήδη ανέφερα, και δεν λαμβάνονται από 
εμπειρογνώμονες. Όπως είπε ένας συνάδελφός μου, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από 
μηχανικούς, αλλά από πολιτικούς που δεν είναι πραγματικά αρμόδιοι στο θέμα, αλλά απλώς 
εξαπατούν τους ψηφοφόρους τους.

Όλοι ανησυχούν από την θεματολογία για την κλιματική αλλαγή, η οποία προμηνύει ένα δυσοίωνο 
μέλλον αν δεν επιτύχουμε μείωση της ανόδου της θερμοκρασίας στο προβιομηχανικό επίπεδο, 
δηλαδή στο επίπεδο της έναρξης της εκβιομηχάνισης. Ναι, το γνωρίζουμε. Μεταξύ 1,5-2 βαθμών 
είναι η κρίσιμη γραμμή, το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά, βασιζόμενοι σε 
μια ενδελεχή και βαθιά ανάλυση, όχι σε πολιτικά συνθήματα. Βλέπουμε όμως ότι ορισμένες χώρες 
καθοδηγούνται ακριβώς από πολιτικά συνθήματα, τα οποία δεν είναι καν υλοποιήσιμα.

Παρόλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να ενεργούμε στο έδαφός μας όπως εμείς 
κρίνουμε σκόπιμο. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με όλους, ελπίζουμε όμως ότι θα 
διεξαχθεί μια επαγγελματική συζήτηση.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεστε συνεχώς στο διεθνές δίκαιο και μόλις το αναφέρατε
για άλλη μια φορά. Το ίδιο και η ρωσική διπλωματία. Ωστόσο, το διεθνές δίκαιο δεν είναι γραμμένο
σε πέτρα όπως οι πλάκες του Μωυσή. Προκύπτει από μια ορισμένη ισορροπία δυνάμεων και 
συμφερόντων, και στη συνέχεια αλλάζει. Μήπως ήρθε η ώρα να το αναπροσαρμόσουμε;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πλην όμως οι προσαρμογές αυτές είναι πάντα καθυστερημένες, πράγμα που 
ισχύει για όλα τα ζητήματα δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών κανόνων. Οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι διεθνείς σχέσεις αλλάζουν ταχύτερα από τους νομικούς 
κανόνες. Αυτό είναι ένα γνωστό δόγμα της θεωρίας του κράτους και του δικαίου. Οι σχέσεις 
αλλάζουν ταχύτερα, πρέπει να ρυθμίζονται και οι υπεύθυνοι για τη θέσπιση κανόνων συνήθως 
αδυνατούν να ακολουθήσουν αυτές τις αλλαγές.

Τι είναι το διεθνές δίκαιο; Είναι ένα σύνολο διεθνών κανόνων. Παρεμπιπτόντως, δεν πρόκειται 
απλώς για κανόνες που κάποιος έγραψε κάτω από μια κουβέρτα, θεωρώντας ότι όλοι πρέπει να 
τους ακολουθούν. Αν συζητάμε για το διεθνές δημόσιο δίκαιο, οι κανόνες που διέπουν τις 
διακρατικές σχέσεις πρέπει να είναι συντονισμένοι και συμφωνημένοι: τους υπογράφετε, 
αναλαμβάνετε υποχρεώσεις και τους τηρείτε. Αν η σημερινή παγκόσμια τάξη βασίζεται στην 
κυριαρχία, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν υπογράψει ένα έγγραφο, δεν μπορείτε να απαιτήσετε 



από αυτό το κράτος να συμμορφωθεί με κάτι που δεν έχει υπογράψει. Αυτό ονομάζεται 
"προσπάθεια επιβολής της θέλησης κάποιου σε άλλες χώρες". Όσο πιο γρήγορα απομακρυνθούμε 
από τις προσπάθειες εισαγωγής τέτοιων πρακτικών στις διεθνείς σχέσεις, τόσο το καλύτερο, και 
αυτό θα κάνει τον κόσμο πιο ήρεμο και πιο σταθερό.

Fyodor Lukyanov: Έχουμε άλλον έναν συνάδελφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες - τον Christian 
Whiton, από το Centre for the National Interest (Κέντρο Εθνικού Ενδιαφέροντος).

Κρίστιαν, έχεις το λόγο.

Πρόεδρε Πούτιν, εκτιμώ πραγματικά τα σημαντικά σχόλιά σας, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουμε 
ακούσει από κανέναν άλλο παγκόσμιο ηγέτη, σχετικά με τον πολιτισμό και τη σημασία του. Ένα 
πρόσωπο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί και να υποστηρίξει αυτά 
που είπατε είναι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά έχει 
μιλήσει για παρόμοια πράγματα. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι ότι υπάρχουν πολλές εικασίες ότι 
ο πρώην πρόεδρος Τραμπ μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα το 2024, και έχετε αναφέρει το 
παράδειγμα με την Άνγκελα Μέρκελ. Τι γνώμη έχετε για την ιδέα μιας δεύτερης προεδρίας του 
Ντόναλντ Τραμπ;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Εσείς Θα τον ψηφίζατε; (Γέλια.)

Δεν αστειεύομαι. Πού είναι το αστείο; Παρακαλώ βοηθήστε μας. Θα ψηφίζατε τον Ντόναλντ 
Τραμπ ως υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής;

Christian Whiton: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ρωτούσατε τον Πρόεδρο Πούτιν.

Ναι. Αυτή είναι άποψή μου, και προσωπικά δούλεψα στην κυβέρνηση Τραμπ στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, στις αρχές της θητείας του. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Έχει επαναπροσδιορίσει 
τον συντηρητισμό, ίσως, σε κάποιες παρόμοιες γραμμές που ο Πρόεδρος Πούτιν μίλησε για υγιή 
συντηρητισμό.

Ωστόσο, στο σύστημά μας, αν ξεκινήσετε μια δεύτερη θητεία, είστε ουσιαστικά μια κουτσή πάπια, 
δεδομένου ότι δεν μπορείτε να ξαναβάλλετε υποψηφιότητα, οπότε ο κόσμος αρχίζει να σας 
προεξοφλεί. Επίσης, μου αρέσει αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητώντας τη θορυβώδη 
μειονότητα που έχει μολύνει την κουλτούρα μας, αλλά από την άλλη πλευρά η διακυβέρνησή του 
είχε πολλές ανεπάρκειες, αν θέλετε, το επιτελείο σε πολύ υψηλά επίπεδα δεν συμφωνούσε με την 
ατζέντα του. Μερικές φορές φαινόταν ότι η ισχύς της προεδρίας του δεν επεκτεινόταν πέρα από τον
Λευκό Οίκο και στην υπόλοιπη πολύ μεγάλη κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Επομένως, η προτίμησή μου είναι να βγουν μπροστά άλλοι συντηρητικοί, όπως ο Ρον ΝτεΣάντις, ο 
κυβερνήτης της Φλόριντα, και να θέσουν υποψηφιότητα για την Προεδρία. Αλλά αν πρόκειται για 
μια επιλογή μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και ενός Δημοκρατικού, θα ψήφιζα τον Ντόναλντ Τραμπ, 
ναι.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Αν μου επιτρέπετε, θα προτιμούσα να κρατήσω την άποψή μου για το θέμα αυτό
για τον εαυτό μου και να μην σχολιάσω αυτά που μόλις είπατε. Διαφορετικά, θα πρέπει να 
καταχωρηθείτε ως ξένος πράκτορας. (Γέλια.)

Ωστόσο, κατανοώ την άποψή σας.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.



Fyodor Lukyanov: Παρακαλώ Anastasia Likhacheva.

Anastasia Likhacheva: Σας ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλήσατε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, αναφερθήκατε στη 
λειψυδρία και στα προβλήματα επισιτισμού. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα μπορούσε να είναι η 
θετική συμβολή της Ρωσίας στην αντιμετώπισή τους εντός και εκτός των συνόρων της, δεδομένου 
ότι η Ρωσία κατέχει τη δεύτερη θέση στον κόσμο όσον αφορά τους ανανεώσιμους πόρους γλυκού 
νερού, έχει τη μοναδική λίμνη Βαϊκάλη και μεγάλες παραδόσεις στην έρευνα, ενώ παράλληλα είναι
σημαντικός εξαγωγέας τροφίμων. Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Το κάνουμε ήδη αυτό και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ακόμη 
περισσότερο. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό και από πού προέρχονται οι ανησυχίες 
μου για μια πιθανή επισιτιστική κρίση.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, τόσο σε πρόσφατη συνάντηση με μέλη της κυβέρνησης, όσο και μόλις 
τώρα, υπάρχουν δυσλειτουργίες σε εκτεταμένα επίπεδα του συστήματος, στα πλαίσια της 
παγκόσμιας οικονομίας. Αυτές οφείλονται στα αυξανόμενα ελλείμματα και στον πληθωρισμό και 
οδηγούν σε αποδιοργάνωση των αλυσίδων εφοδιασμού. Αυτό δεν αφορά μόνο τη διώρυγα του 
Σουέζ και την έλλειψη οδηγών φορτηγών στη Μεγάλη Βρετανία για την παράδοση καυσίμων στην 
αντλία. Υπάρχει μια γενική δυσλειτουργία, και η COVID-19 έπαιξε ρόλο σε αυτό, δυστυχώς.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Πού οδηγούν όλα αυτά; Αναφερθήκαμε στην αύξηση των 
τιμών των καυσίμων. Αυτή, με τη σειρά της, ανεβάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν 
μετατρέψουμε τις τιμές μας σε ευρώ, μια μεγαβατώρα κοστίζει 20 ευρώ στη Ρωσία και πάνω από 
300 ευρώ στις ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά, υπάρχει διαφορά όσον αφορά το επίπεδο εισοδήματος, 
αλλά αυτή η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.

Ορισμένες κυβερνήσεις και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών λένε: «Αυτός είναι ο σωστός δρόμος,
συνεχίστε την καλή προσπάθεια». Σκεφτείτε μόνο αυτό. Σχεδιάζουν τώρα να πληρώσουν 
επιδοτήσεις για να αντισταθμίσουν αυτή την τεράστια αύξηση των τιμών της ενέργειας. Κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμο. Άλλωστε, το κράτος πρέπει να στηρίξει τον λαό του. Ωστόσο, 
αυτό αποτελεί μια εφάπαξ ρύθμιση, ενώ στη συνέχεια οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να 
υποφέρουν.

Γιατί; Επειδή ο όγκος του πρωτογενούς καυσίμου παραμένει ο ίδιος, πράγμα που σημαίνει ότι 
κάποιος δεν θα το αποκτήσει. Οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά που εισπράττουν αυτή την επιδότηση 
δεν θα μειώσουν την κατανάλωσή τους, παρ' όλη την κινδυνολογία της γερμανικής τηλεόρασης. 
Δεν θα μειώσουν την κατανάλωσή τους όσο επιδοτούνται. Γιατί να μειώσουν; Αλλά η προσφορά θα
παραμείνει η ίδια. Τι σημαίνει αυτό; Κάποιος θα πρέπει να καταναλώσει λιγότερο. Ποιος θα είναι 
αυτός; Η βιομηχανία. Σε ποιον τομέα; Στη βιομηχανία μετάλλων. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερες
τιμές σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν μέταλλα και σε όλη την αλυσίδα αξίας. Πρόκειται για μια 
τεράστια αλυσίδα, από τα αυτοκίνητα μέχρι τις γραβάτες.

Δεύτερον, οι παραγωγοί λιπασμάτων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο κλείνουν ήδη τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής τους. Αυτό συμβαίνει ήδη. Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι ο τομέας 
των εδαφοβελτιωτικών θα είναι υποχρηματοδοτούμενος. Σε τι θα οδηγήσει αυτό; Θα υπάρχουν 
λιγότερα τρόφιμα στην παγκόσμια αγορά και οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρώνουν υψηλότερες 
τιμές. Για άλλη μια φορά, όλα τα βάρη θα πέσουν πάνω στους πολίτες, παρόλο που όλα ξεκίνησαν 
με μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να τους βοηθήσει.

Μπορεί να φαίνεται ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι απαραίτητο να τεθεί το 



ερώτημα αν είναι σκόπιμο να περιοριστεί η εξόρυξη, μεταξύ άλλων και στην Αρκτική. Πρέπει να 
περιορίσουμε τις νέες οδούς διέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Nord Stream 2, για πολιτικούς 
λόγους; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν. Πρέπει να προβληματιστούμε για 
θεμελιώδη ζητήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τους αυξανόμενους κινδύνους και την αβεβαιότητα, πρέπει πραγματικά να 
μεταφέρουμε όλες τις προμήθειες στην αγορά άμεσης διάθεσης (spot market); Ή μήπως θα είχε 
περισσότερο νόημα να σκεφτούμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να χρησιμοποιήσουμε αντ' 
αυτού μακροπρόθεσμες συμβάσεις, τουλάχιστον εν μέρει. Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτούμε. 
Έτσι μπορούμε να αποτρέψουμε το αιφνίδιο ξέσπασμα κρίσεων.

Η Ρωσία συμβάλλει σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια στη σημερινή εποχή. Αυξάνουμε τις 
προμήθειες τροφίμων στην παγκόσμια αγορά- εξάγουμε τρόφιμα αξίας άνω των 25 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το έχω ήδη δηλώσει αυτό πολλές φορές και θα ήθελα να ευχαριστήσω
για άλλη μια φορά τους γεωργικούς μας παραγωγούς. Αυτό είναι πρωτίστως αποτέλεσμα των δικών
τους προσπαθειών. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το ονειρευτούμε καν αυτό. Τώρα πρέπει να 
ευχαριστήσουμε τους Ευρωπαίους για τις γεωργικές τους κυρώσεις. Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ 
για όλες τις κυρώσεις σας. Έχουμε εισαγάγει αντίμετρα στη γεωργία και έχουμε επενδύσει με τους 
κατάλληλους πόρους.

Παρεμπιπτόντως, έχουμε ενισχύσει τη λεγόμενη υποκατάσταση εισαγωγών στη βιομηχανία, όχι 
μόνο στη γεωργία. Και πρέπει να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είχα 
κάποιο άγχος, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Χρησιμοποιήσαμε το μυαλό μας, 
συνεχίσαμε κάποια παλιά έργα και ξεκινήσαμε νέα, μεταξύ άλλων και σε βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την παραγωγή στη γεωργία.

Η κλιματική αλλαγή επιφέρει επίσης αλλαγές στη ρωσική γεωργία. Σε τι αναφέρομαι; Για 
παράδειγμα, στις ρωσικές περιοχές με μαύρο έδαφος, η ποιότητα του εδάφους αλλάζει και τα 
ζητήματα μετατοπίζονται λίγο βορειότερα. Υπάρχουν επίσης προβλήματα που προκαλούνται από 
φυσικά φαινόμενα και κατακλυσμούς - ερημοποίηση και παρόμοια πράγματα. Αλλά η Ρωσία θα 
προσαρμοστεί σε αυτό, είναι αρκετά προφανές, και θα καλύψει πλήρως όχι μόνο τις δικές της 
ανάγκες, αλλά και θα παρέχει στους κύριους εταίρους μας στις παγκόσμιες αγορές υψηλής 
ποιότητας και προσιτά τρόφιμα σε παγκόσμιες τιμές.

Υπάρχει επίσης και κάτι άλλο. Μόλις ανέφερα ότι τα εργοστάσια λιπασμάτων κλείνουν, ωστόσο η 
ποιότητα και η ποσότητα των συγκομιδών, ο όγκος των καλλιεργειών εξαρτώνται από αυτά. Εμείς 
όμως προμηθεύουμε τις απαραίτητες ποσότητες λιπασμάτων στις διεθνείς αγορές και είμαστε 
έτοιμοι να αυξήσουμε περαιτέρω την παραγωγή. Παρεμπιπτόντως, από αυτή την άποψη, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία, τα λιπάσματά μας είναι από τα καλύτερα στον 
κόσμο - οι ανταγωνιστές των εταιρειών μας αποφεύγουν να μιλούν γι' αυτό. Ελπίζω όμως ότι αφού 
το αναφέρω αυτό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας θα παρουσιάσουν τι ακριβώς εννοώ,
απλά δεν θέλω να χάσω χρόνο τώρα.

Λοιπόν, όσον αφορά τους υδάτινους πόρους, κάποιοι λένε ότι το νερό θα είναι σύντομα πιο ακριβό 
από το πετρέλαιο, αλλά δεν σχεδιάζουμε ακόμη έργα για την αντιστροφή των ποταμών. Αυτό 
πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ προσεκτικά και με κατανόηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών των
αποφάσεων που λαμβάνουμε. Σε γενικές γραμμές, όμως, η Ρωσία είναι μία από τις χώρες της 
οποίας το υδατικό ισοζύγιο θα είναι σταθερό και ασφαλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και 
πρέπει επίσης να το καλοσκεφτούμε. Πρέπει να εξετάσουμε την καθαρότητα των ποταμών μας, να 
παρακολουθήσουμε προσεκτικά τι συμβαίνει με τον τομέα των υδάτων στην Άπω Ανατολή, στη 
λίμνη Βαϊκάλη κ.ο.κ.



Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε πραγματικά αρκετά προβλήματα να 
αντιμετωπίσουμε. Τα γνωρίζουμε, εντοπίζουμε νέα προβλήματα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε εκπονήσει σχετικά. Όταν αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, θα 
προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Μόλις αναφέρατε την προοπτική να πρωτοστατήσουμε. Ξέρετε, βεβαίως, μου 
φαίνεται ότι πρέπει να επιδιώκεται η αντιμετώπιση των πιο σημαντικών στόχων. Αλλά είναι 
απαραίτητο να ξεκινήσουμε από την πραγματικότητα. Δηλώσαμε δημοσίως τον στόχο μας να 
επιτύχουμε ουδετερότητα στο ισοζύγιο υδρογονανθράκων έως το 2060, και αυτό επιδιώκουμε.

Παρεμπιπτόντως (το έχω αναφέρει επανειλημμένα και θα το πω για άλλη μια φορά), η Ρωσία έχει 
ένα πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα από αυτό πολλών άλλων βιομηχανικών χωρών. Στη Ρωσία, 
το 86% του ενεργειακού μείγματος αποτελείται από την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας που δεν 
παράγει σχεδόν καθόλου ρύπους, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή φυσικού
αερίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ογδόντα έξι τοις εκατό! Το ποσοστό των ΗΠΑ είναι 
77%. Στη Γερμανία, αν δεν με απατά η μνήμη μου, είναι 64 τοις εκατό, και ακόμη λιγότερο στις 
ασιατικές χώρες. Αυτό δεν είναι το προβάδισμα; Σίγουρα είναι!

Καταλαβαίνουμε, βέβαια, ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό δεν είναι αρκετό ακόμη και για εμάς, 
διότι σε εμάς η θερμοκρασία αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ στον Βορρά η 
άνοδος είναι ακόμη ταχύτερη από ό,τι κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη Ρωσία. Για εμάς, το 
φαινόμενο αυτό είναι φορτωμένο με σοβαρές συνέπειες, δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος της 
επικράτειας της Ρωσίας βρίσκεται στον Απώτερο Βορρά. Σίγουρα το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη 
μας αυτό.

Λίγα λόγια για τη ποιότητα ζωής των πολιτών μας.

Ξεκινώντας από την απομάκρυνση όλων των ειδών των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων,
οι οποίοι επίσης παράγουν CO2 στις μεγάλες πόλεις και δηλητηριάζουν τη ζωή των κατοίκων, για 
την οποία φροντίζουμε, και τελειώνοντας με την κατάσταση στα μεγάλα βιομηχανικά μας κέντρα, 
διαθέτουμε ένα πρόγραμμα για όλα αυτά. Μπορεί να μην προχωράμε τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε,
αλλά, σε γενικές γραμμές, είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά το σχεδιασμό μας.

Θα το είχαμε πετύχει αυτό νωρίτερα, αν δεν υπήρχε η κρίση του 2008-2009, η οποία μας έπληξε 
από το εξωτερικό, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αλλά ο τομέας της βιομηχανίας μας βροντοφώναζε, ότι 
πολλές επιχειρήσεις θα γονάτιζαν αν αρχίζαμε να εφαρμόζουμε τις λεγόμενες βέλτιστες τεχνολογίες
σε αυτόν τον τομέα. Αναγκαστήκαμε απλώς να αναβάλουμε την υλοποίηση των σχεδίων μας, τώρα 
όμως οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε νομοθετικό επίπεδο και βρίσκονται σε εφαρμογή.

Δίνουμε προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας στις 12 πόλεις που είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί 
ρύπων, και στη συνέχεια θα στρέψουμε την προσοχή μας σε όλους τους άλλους παραγωγούς ρύπων
και σε όλες τις βιομηχανίες. Αυτή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των εθνικών μας 
προγραμμάτων και των εθνικών μας σχεδίων.

Όσον αφορά την ουδετερότητα στο ισοζύγιο του άνθρακα γενικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το 
45% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα απορροφάται, αν δεν με απατά η μνήμη μου. 
Παρεμπιπτόντως, στο πλαίσιο αυτό θα επιμείνουμε να ληφθεί υπόψη η ικανότητά μας να 
απορροφούμε, δηλαδή η ικανότητα απορρόφησης των δασών μας, των θαλασσών μας και των 
εδαφών που συνδέονται με τον ωκεανό. Πρόκειται για ένα αντικειμενικό γεγονός και πρέπει να 
ληφθεί υπόψη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό έχουμε μεγάλα αποθέματα όσον αφορά την εφαρμογή των σχεδίων, για



παράδειγμα, στον τομέα της στέγασης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και της ενεργειακής 
απόδοσης. Αυτό είναι σίγουρα κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε και πρέπει να επικεντρωθούμε.

Με άλλα λόγια, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μια μηχανική, απερίσκεπτη εφαρμογή μέτρων που
έχουν διατυπωθεί από άλλους, αλλά ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σκοπεύουμε να εργαστούμε προς 
την κατεύθυνση αυτού του αποτελέσματος με απόλυτη διαφάνεια και ειλικρίνεια. Ωστόσο, δεν θα 
ήθελα οι προσπάθειές μας για την προστασία της φύσης και την εφαρμογή των συστάσεων για την 
κλιματική πολιτική να μετατραπούν σε ένα συγκαλυμμένο μέσο ανταγωνισμού στις παγκόσμιες 
αγορές. Αυτό θα ήταν πολύ λάθος. Αυτό θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη σε αυτό που επιχειρούμε 
για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάποιο δικό μας πρόγραμμα σχετικά με τις ενέργειές 
μας σε περίπτωση που η ΕΕ καθιερώσει φόρο άνθρακα και οι Ρώσοι παραγωγοί αναγκαστούν να 
τον πληρώσουν;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικές αποφάσεις που θα υπονόμευαν τα 
συμφέροντά μας ή που θα ήταν αδιαφανείς ή απολύτως άδικες. Έχω μιλήσει με ορισμένους από 
τους [δυτικούς] ηγέτες -δεν θα τους κατονομάσω τώρα- οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι απαιτήσεις που 
διατυπώνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι διαφανείς και δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν δίκαιες. Όλα αυτά απαιτούν σίγουρα περισσότερη συνεργασία. Ελπίζουμε ότι αυτό
θα γίνει μέσω του διαλόγου με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας.

Fyodor Lukyanov: Η Angela Stent, βετεράνος και μέλος του επιστημονικού μας συμβουλίου, είναι 
μαζί μας από την Ουάσιγκτον.

Angela, παρακαλώ, συνεχίστε με την ερώτησή σας.

Angela Stent: Φιοντόρ, και λυπάμαι που η παρουσία μου εδώ είναι μόνο εικονική.

Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να μιλάτε για κάποιους τομείς στους οποίους οι ΗΠΑ και η Ρωσία 
συνεργάζονται και θα ήθελα να σας κάνω μια ακόμη ερώτηση σχετικά με το Αφγανιστάν.

Πριν από είκοσι χρόνια η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν για να νικήσουν την 
Αλ Κάιντα και να απομακρύνουν τους Ταλιμπάν από την εξουσία. Είκοσι χρόνια αργότερα, τώρα, 
μετά την αποχώρηση των Αμερικανών, πιστεύετε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών κατά της τρομοκρατίας είναι ευπρόσδεκτη; Είναι δυνατή; Πιστεύετε ότι θα 
εξακολουθούσαμε να μοιραζόμαστε κάποιους από τους ίδιους στόχους απέναντι στο Αφγανιστάν 
που είχαμε πριν από είκοσι χρόνια;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν είναι μόνο δυνατή, αλλά και αναγκαία. Το έχουμε 
συζητήσει πολλές φορές, μεταξύ άλλων και μαζί σας. Κρίμα που δεν μπορείτε να βρίσκεστε 
σήμερα σε αυτή την αίθουσα μαζί μας.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια κοινή απειλή. Δυστυχώς, δεν έχει γίνει λιγότερο επικίνδυνη 
από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Επιπλέον, η απειλή αυτή έχει μεγαλώσει και πήρε παγκόσμιες 
διαστάσεις επί των ημερών μας. Μπορούμε να φανούμε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπισή της 
μόνο αν συνεργαστούμε.

Δήλωσα ήδη ότι οι ειδικές υπηρεσίες των χωρών μας διατηρούν επαφές, αν και κατά τη γνώμη μου 
θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει ακόμη στενότερη σχέση, εντούτοις είμαστε ευγνώμονες 
στους Αμερικανούς εταίρους μας για τις πληροφορίες που μας επέτρεψαν να αποτρέψουμε 



τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταβιβάσουμε εγκαίρως κάθε 
αναγκαία πληροφορία στους Αμερικανούς συναδέλφους μας, εφόσον τους αφορά και εφόσον 
έχουμε τις πληροφορίες στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι όλοι μπορούν
να επωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν έχουν de facto τον 
έλεγχο εκεί. Επισκέφθηκαν τη Μόσχα και γενικά έχουν επικοινωνία με όλους. Για πόσο καιρό η 
Ρωσία θα τους θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση με τους πάντες να λένε ότι πρόκειται για 
τρομοκρατική οργάνωση κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Αυτό δεν αφορά εμάς, τη Ρωσία. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι 
συνεργαζόμαστε με τους Ταλιμπάν και τους προσκαλέσαμε στη Μόσχα και ότι διατηρούμε επαφή 
μαζί τους στο Αφγανιστάν.

Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν σε επίπεδο ΟΗΕ. Είναι σαφές ότι οι 
Ταλιμπάν έχουν σήμερα τον έλεγχο στο Αφγανιστάν και περιμένουμε να οδηγήσουν τη χώρα σε μια
θετική δυναμική. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα συνέλθουμε για να 
αποφασίσουμε αν μπορούν να εξαιρεθούν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. 
Πιστεύω ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Η θέση της Ρωσίας θα είναι να προχωρήσει ακριβώς προς αυτή
την κατεύθυνση.

Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις όπως αυτή, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνονταν 
προηγουμένως, όταν αποφασίσαμε να χαρακτηρίσουμε το κίνημα αυτό ως τρομοκρατική 
οργάνωση.

Fyodor Lukyanov: Η Ασία σαφώς υποεκπροσωπείται.

Έχουμε τον καθηγητή Shimotomai μαζί μας. Παρακαλώ συνεχίστε.

Nobuo Shimotomai: Σας ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου, αν και αυτή τη φορά, δεν μπόρεσα να έρθω στο Σότσι.

Βρήκα την ομιλία σας πολύ ενδιαφέρουσα, συμπεριλαμβανομένου του σχολίου σας ότι τα κρατικά 
σύνορα έχουν καταστεί πλέον παρωχημένα. Πράγματι, ίσως ο πιο οξύς ανταγωνισμός υπάρχει στη 
Βορειοανατολική Ασία όσον αφορά τα κρατικά σύνορα και τα συναφή. Ο Πρωθυπουργός Abe και 
εσείς κάνατε μια προσπάθεια να καλύψετε αυτό το κενό αναζητώντας μια νέα συνθήκη ειρήνης. 
Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έχει αλλάξει δύο φορές χωρίς να 
συναντηθεί μαζί σας. Πώς βλέπετε τις μελλοντικές διμερείς σχέσεις, πρωτίστως τις προοπτικές για 
μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας; Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ναι, πράγματι, η πολιτική ζωή στην Ιαπωνία είναι δομημένη κατά τρόπο που η 
πολιτική σκηνή αλλάζει αρκετά γρήγορα, αλλά τα συμφέροντα του ιαπωνικού και του ρωσικού 
λαού παραμένουν αμετάβλητα και βασίζονται στην επιθυμία να επιτευχθεί μια οριστική διευθέτηση
στις σχέσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης μιας συνθήκης ειρήνης. Θα προσπαθήσουμε 
να το πετύχουμε αυτό, παρά τις αλλαγές στα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής της Ιαπωνίας.

Πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, στις 7 Οκτωβρίου μίλησα τηλεφωνικά με τον νέο πρωθυπουργό της 
Ιαπωνίας. Είναι αναμφίβολα ένα έμπειρο πρόσωπο και είναι ενήμερος για τις σχέσεις μας, 
δεδομένου ότι έχει ασχοληθεί με τις διεθνείς υποθέσεις. Είναι αρκετά κοντά από πολιτική άποψη 



στον πρώην πρωθυπουργό Abe. Έτσι, υπό αυτή την έννοια, φυσικά, νομίζω ότι θα δούμε συνέχεια 
στη στάση της Ιαπωνίας όσον αφορά τις σχέσεις της με τη Ρωσία.

Επί των ημερών του κ. Άμπε, ευθυγραμμίσαμε μια σειρά κοινών δράσεων και κοινών εργασιών για 
να ανεβάσουμε τις ρωσο-ιαπωνικές σχέσεις σε ένα νέο επίπεδο. Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί αυτή 
η εργασία με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.

Fyodor Lukyanov: Φίλοι μου, ο Πρόεδρος δέχεται τις ερωτήσεις μας, μόνο ερωτήσεις, εδώ και 
δυόμισι ώρες. Έχω μια πρόταση για να βελτιστοποιήσουμε το έργο μας. Θα προχωρήσουμε τώρα 
σε μια σύντομη συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. Παρακαλώ, κάντε σύντομες ερωτήσεις, μην 
κάνετε δηλώσεις όπως έκανε μόλις η κα Dergham, αλλά κάντε σύντομες ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος 
θα δώσει γρήγορες απαντήσεις σαν ριπή πολυβόλου. Ναι;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.

Fyodor Lukyanov: Ryan Chilcote, συνεχίστε παρακαλώ.

Ryan Chilcote: Ευχαριστώ, Fyodor.

Αλλά σε παρακαλώ, μη μου δώσεις μια ριπή πολυβόλου ως απάντηση.

Fyodor Lukyanov: Εξαρτάται από την ερώτησή σας.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Βλαντιμίρ Πούτιν: Κι εμείς το έχουμε. (Γέλια.)

Ryan Chilcote: Καταλαβαίνω.

Η ερώτησή μου αφορά την πανδημία. Ο μεγαλύτερος ξένος παράγοντας και η μεγαλύτερη 
εξωτερική απειλή είναι η συνεχιζόμενη πανδημία. Η μόνη διαφορά μεταξύ της Ρωσίας και πολλών 
χωρών είναι το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Τι γνώμη έχετε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ως
λύση στο πρόβλημα;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Έχω ήδη δηλώσει ότι ο εμβολιασμός θα καταστεί υποχρεωτικός όταν θα 
συμπεριληφθεί στο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα. Ο εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από τον 
κοροναϊό δεν περιλαμβάνεται εκεί και, υπό αυτή την έννοια, δεν είναι υποχρεωτικός. Όμως, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι περιφερειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να εισαγάγουν 
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων σε συνθήκες αυξανόμενης 
επιδημίας, κατόπιν σύστασης των επικεφαλής υγειονομικών επιστημόνων. Αυτό ακριβώς συμβαίνει
στη χώρα μας.

Αλλά το να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, δεν είναι το ζητούμενο. Προσωπικά δεν την 
υποστηρίζω. Γιατί; Επειδή είναι εφικτό να παρακαμφθεί κάθε απόφαση που επιβάλλεται από τα 
πάνω. Οι άνθρωποι θα αγοράσουν πιστοποιητικά.

Ίσως όμως συμβαίνει το αντίστροφο με εκείνους που κάνουν κάποιο  εμβόλιο στις χώρες της 
Δύσης. Έχω ακούσει πολλές φορές πώς γίνεται: πολίτες από ευρωπαϊκές χώρες έρχονται εδώ και 
κάνουν ένα εμβόλιο Sputnik και στη συνέχεια αγοράζουν ένα πιστοποιητικό ότι έκαναν Pfizer. 
Μιλάω σοβαρά. Αυτό λένε οι γιατροί από ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύουν ότι το Sputnik είναι πιο 
αξιόπιστο και πιο ασφαλές.

Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το λέω αυτό όχι για να προωθήσω το Σπούτνικ. Υποστηρίζω ότι είναι
σχετικά εύκολο να παρακάμψει κανείς οποιαδήποτε επιβαλλόμενη λύση. Είναι γνωστή η 



παρατήρηση ότι εκατοντάδες ή χιλιάδες επεξεργάζονται τους νόμους και εκατομμύρια σκέφτονται 
να τους παρακάμψουν. Κατά κανόνα, τα καταφέρνουν. Επομένως, μου φαίνεται ότι είναι 
απαραίτητο να πείσουμε τους ανθρώπους αντί να τους επιβάλλουμε κάτι. Πρέπει να τους πείσουμε,
να αποδείξουμε ότι ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη επιλογή. Αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα μόλις 
πρόσφατα.

Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Ρωσία αλλά και για άλλες χώρες. Υπάρχουν μόνο δύο σενάρια για κάθε
σχεδόν άτομο: είτε να αρρωστήσει είτε να κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι δυνατόν να γλιστρήσει 
κανείς μέσα από τις σταγόνες της βροχής. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων στις ενέργειες των αρχών. Είναι απαραίτητο να είμαστε πιο πειστικοί και να 
τεκμηριώνουμε μια άποψη μέσω του παραδείγματος. Ελπίζω ότι θα μάθουμε να το κάνουμε αυτό.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Sajjadpour, συνεχίστε παρακαλώ.
Seyed Kazem Sajjadpour: Σας ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά το Αφγανιστάν. 
Πώς βλέπετε την αμερικανική ήττα και την αποχώρηση από το Αφγανιστάν με μια ευρύτερη 
στρατηγική έννοια; Θα άλλαζε την παγκόσμια θέση των ΗΠΑ και τι αντίκτυπο θα είχε στην 
ευθυγράμμιση των δυνάμεων για την οποία μιλήσατε; Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έπραξε 
σωστά αποσύροντας τα στρατεύματά του από το Αφγανιστάν. Πιθανώς, δεν γνώριζε τις 
λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αλλά κατάλαβε ότι αυτό θα αποτελούσε
ένα πεδίο επίθεσης στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Παρόλα αυτά όμως έλαβε αυτή την απόφαση 
και ανέλαβε αυτή την ευθύνη.

Φυσικά, παρατηρούμε πώς κατέληξε αυτό και πιθανώς θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. 
Φυσικά, αυτό θα επηρεάσει πρωτίστως τη στάση απέναντι στις ΗΠΑ εκείνων των χωρών που 
θεωρούν τις ΗΠΑ σύμμαχό τους. Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό όλα θα μπουν στη θέση τους και 
ότι δεν θα υπάρξουν καίριες αλλαγές.

Πράγματι, αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις με τους συμμάχους στο εγγύς μέλλον, αλλά η απήχηση 
μιας χώρας εξακολουθεί να μην εξαρτάται από αυτό, αλλά από την οικονομική και στρατιωτική της
ισχύ.

Fyodor Lukyanov: Alexander Rahr, συνεχίστε παρακαλώ.

Alexander Rohr: Κύριε Πρόεδρε όταν συναντηθήκατε με τον Γκέρχαρντ Σρέντερ στην πρώτη 
σύνοδο του Διαλόγου της Πετρούπολης, δηλώσατε ότι οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας 
ήταν οι καλύτερες των τελευταίων εκατό ετών.

Δυστυχώς, σήμερα πλέον έχουν υποβαθμιστεί κατά πολύ. Το ερώτημά μου είναι: Θα είναι δυνατόν 
να αναβιώσει τουλάχιστον ο Διάλογος της Πετρούπολης με τον νέο Γερμανό καγκελάριο, που κατά
πάσα πιθανότητα θα είναι ο Όλαφ Σολτς.

Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ξέρεις, Αλέξανδρε, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εάν οι Γερμανοί 
επιδείξουν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα. 
Τούτου λεχθέντος, ο Διάλογος της Πετρούπολης εξακολουθεί να υφίσταται, δεν έχει εκλείψει και 
συνεχίζεται κατ' αρχήν. Φυσικά, είναι δυνατόν να καταστούν οι διμερείς επαφές πιο εντατικές και 
παραγωγικές. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είναι απαραίτητο να αποπολιτικοποιηθούν αυτές οι 
επαφές. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει.



Ο συνασπισμός στη Γερμανία φαίνεται να είναι περίπλοκος και οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις του 
είναι πιθανό να έχουν διαφορετικές απόψεις. Ας δούμε που θα οδηγηθεί αυτό στην πράξη. Δεν 
ξέρω. Αλλά είμαστε υπέρ αυτού, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.

Fyodor Lukyanov: Anatol Lieven, συνεχίστε παρακαλώ.

Anatol Lieven: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που ήρθατε. Anatol Lieven από το Ινστιτούτο 
Quincy για την Υπεύθυνη Κρατική Επιχειρηματικότητα.

Η Κίνα και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βασικό μέρος
της πρωτοβουλίας τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι τα σχέδια της 
Ρωσίας στο θέμα αυτό; Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Έχω αναφερθεί κατ' επανάληψη επ' αυτού. Φυσικά, όταν τα αυτοκίνητα 
κινούνται στις πόλεις αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως και οι 
κατοικίες, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η βιομηχανία. Αυτό είναι προφανές. Αλλά σε 
παγκόσμια κλίμακα δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια.

Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι καλό πράγμα, αλλά η ρύπανση του 
περιβάλλοντος κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Εν τω μεταξύ, η 
παραγωγή άνθρακα σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, μιας και ο Αλέξανδρος μόλις ρώτησε 
γι' αυτό, είναι διπλάσια από ό,τι στη Ρωσία. Είναι διπλάσια εκεί. Νομίζω ότι ανέρχεται στο 32%, 
ενώ εδώ είναι 15-16%.

Αλλά κατ' αρχήν αυτό είναι σωστό. Στη Ρωσία, τέτοια παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου θα 
μπορούσαν να καταστήσουν το καύσιμο των κινητήρων φυσικού αερίου εναλλακτική λύση. Είναι 
απαραίτητο να αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο υπέρ της πράσινης στρατηγικής και σε αυτή την 
περίπτωση, θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, έχετε οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ναι, έχω οδηγήσει, στο Ογκάριοβο.

Fyodor Lukyanov: Πώς είναι; Υπάρχει διαφορά;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Οδηγώ αυτά τα αυτοκίνητα στο Ογκάριοβο, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν 
αισθάνομαι μεγάλη διαφορά. Είναι καλά αυτοκίνητα.

Fyodor Lukyanov: Konstantin Zatulin, παρακαλώ, συνεχίστε

Konstantin Zatulin: Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Konstantin Zatulin, μέλος της Κρατικής Δούμας από 
την πόλη όπου συναντιόμαστε [Σότσι]. Αλλά η ερώτησή μου δεν αφορά αυτό.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Αλλά η αναφορά σε αυτό δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Konstantin Zatulin: Ναι, βεβαίως.

Η ερώτησή μου αφορά την ιστορία και τη μνήμη. Στην αρχή αυτής της συνάντησης ειπώθηκαν 
πολλά για τον "Homo Sovieticus", τις μετασοβιετικές χώρες και τον μετασοβιετικό χώρο σήμερα. 
Θα ήθελα να σημειώσω ότι στις 2 Νοεμβρίου θα γιορτάσουμε τα 300 χρόνια της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας.



Φέτος γιορτάσαμε την 800η επέτειο του πρίγκιπα Αλεξάντερ Νέφσκι και εσείς προσωπικά 
αποκαλύψατε ένα μνημείο, το οποίο έκανε σε πολλούς, ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά για κάποιο λόγο 
δεν ειπώθηκε τίποτα για την 300ή επέτειο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Μήπως επειδή 
ντρεπόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «αυτοκρατορία»; Αν πράγματι ισχύει αυτό, τότε είναι 
μια λανθασμένη άποψη. Αυτή ήταν μια σημαντική περίοδος στην ιστορία της χώρας μας, η συνεχής
ύπαρξη του κράτους μας, από τη Ρωσική Αυτοκρατορία στη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια 
στη Ρωσική Ομοσπονδία, παρόλο που μπορεί να απορρίπτουν υπό ορισμένους όρους, η μία 
περίοδος την άλλη.

Θα ήθελα να ελπίζω - απευθυνθήκαμε σε εσάς με αυτή την ευκαιρία - ότι θα λάβετε την επιστολή 
μας και θα εξετάσετε τη δυνατότητα να λάβετε πιο ενεργό μέρος σε αυτή την εκδήλωση, ακόμη και
αν δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ακριβή ημερομηνία, τη 2α Νοεμβρίου, τουλάχιστον 
θα τη θυμόμαστε.
Βλαντιμίρ Πούτιν: Συμφωνώ μαζί σας. Η συνέχεια της ιστορίας είναι σημαντική για να γνωρίζουμε
πού πηγαίνουμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αν μας ξέφυγε κάτι εδώ, παρακαλώ δεχτείτε τη 
συγγνώμη μου. Η επόμενη εκδήλωση θα συνδεθεί με το όνομά σας. (Γέλια.)

Fyodor Lukyanov: Yury Slezkin, παρακαλώ.

Yury Slezkin: Η ερώτησή μου αφορά επίσης την ιστορία. Είστε επικεφαλής του ρωσικού κράτους 
εδώ και πολλά χρόνια και σίγουρα αναλογίζεστε πολύ το ρόλο σας στη ρωσική ιστορία. Ποια 
θεωρείτε ως τα κυριότερα επιτεύγματα και τις μεγαλύτερες αποτυχίες σας ως επικεφαλής του 
κράτους;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ξέρετε, δεν σκέφτομαι ποτέ το ρόλο μου στην ιστορία. Μόλις αρχίσετε να το 
σκέφτεστε αυτό, πρέπει να αποχωρήσετε, διότι αυτές οι σκέψεις στέκονται εμπόδιο στη λήψη 
αποφάσεων. Μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια τώρα. Μόλις σκεφτείτε: "Τι θα συμβεί αν συμβεί αυτό 
ή εκείνο και τι θα πει η πριγκίπισσα Μαρία Αλεξέγιεβνα;". - το παιχνίδι έχει τελειώσει και 
καλύτερα να αποχωρήσετε

Όσο για το τι έχω καταφέρει, είχαμε 40 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Σήμερα είναι επίσης πάρα πολλοί, πάνω από 19 εκατομμύρια, ή ακόμη και 20 
εκατομμύρια, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις. Είναι πάρα πολλοί, αλλά όχι τόσοι πολλοί όσο τα 
40 εκατομμύρια. Αυτό είναι ίσως το κυριότερο επίτευγμά μου.

Η οικονομία μας έχει ανακάμψει. Ορισμένες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του αμυντικού 
τομέα, ήταν σχεδόν νεκρές. Αν είχαμε χάσει περισσότερο χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να τις 
αποκαταστήσουμε- οι παραγωγικές διασυνδέσεις και τα επιστημονικά μας ιδρύματα, θα είχαν χαθεί
για πάντα. Τα αποκαταστήσαμε, για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι τα καταστατικά και τα 
συντάγματα των κρατών μελών της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλάμβαναν κάθε είδους διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να κόβουν χρήματα, είχαν ακόμη και τα δικά τους 
κρατικά σύνορα, αλλά ωστόσο δεν αναφέρονταν το γεγονός ότι αποτελούσαν συστατικά μέλη της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επρόκειτο για μια πολύ σοβαρή πρόκληση. Το αντιμετωπίσαμε κι αυτό.

Ή αναλογιστείτε τον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. Ξέρετε, θα σας πω τι σκέφτομαι 
μερικές φορές και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ναι, ξεπεράσαμε αυτή τη δύσκολη περίοδο στη ζωή
της χώρας μας, ιδίως όσον αφορά την τρομοκρατία. Σε αυτό δεν ήταν μακράν μόνο η προσωπική 
μου συμβολή που τα καταφέραμε, αλλά οφείλεται στην υπομονή, το θάρρος και τη θέληση του 
ρωσικού λαού. Δεν το λέω αυτό για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, 
επειδή έζησα τις δυσκολίες και τα δεινά που αντιμετώπισαν οι ρωσικές οικογένειες. Όμως η Ρωσία 
στάθηκε αντάξια του καθήκοντος, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το πάθος που αναφέραμε στην 
αρχή, πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο για το ρωσικό έθνος. Έχουμε σίγουρα την εσωτερική 



παρόρμηση για ανάπτυξη και αυτή είναι πολύ ισχυρή.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, αφού δεν θέλετε να μιλήσετε για τον ρόλο σας στην ιστορία, θα
ήθελα να δοκιμάσω ένα άλλο πεδίο.

Υπάρχει μια δημοφιλής τάση να συζητάμε για το όραμα του μέλλοντος, όλοι αναζητούν ένα όραμα 
για το μέλλον. Η Λέσχη Βαλντάι το αναζητά επίσης, όπως και πολλοί άλλοι. Ο κ. Andrei Bezrukov 
κάθεται εδώ στην πρώτη σειρά- ασχολείται επίσης πολύ με αυτό το θέμα.

Προσωπικά, φοβάμαι ότι δεν θα βρούμε ένα όραμα αυτή την εποχή, διότι ο κόσμος είναι απίστευτα
αβέβαιος. Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος.

Έχετε κάποιο όραμα για το μέλλον της Ρωσίας ή του κόσμου, κάτι που θα θέλατε να δείτε ή που θα
θέλατε να δουν οι απόγονοί σας;

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ξέρετε, μπορεί κανείς να συζητάει πολύ γι' αυτό, και έχω ήδη απαντήσει σε 
αυτή την ερώτηση περισσότερες από μία φορές, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε διάφορες μορφές, 
και δεν θέλω να επαναλάβω τις παλιές μου φράσεις.

Θα ξεκινούσα με το θέμα της σημερινής συνάντησης του Βαλντάι. Ποιο είναι αυτό;

Fyodor Lukyanov: Η επιστροφή του μέλλοντος.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Όχι, όχι. Το μήνυμα της σημερινής συνάντησης;

Fyodor Lukyanov: Ο παγκόσμιος ανασχηματισμός.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Είναι μεγαλύτερο.

Fyodor Lukyanov: Το άτομο, οι αξίες. Αλλά το «άτομο» σπάνια το θυμάται κανείς.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Θα έπρεπε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα.

Θυμάμαι τον [Nikolai] Berdyaev. Όπως γνωρίζετε, έγραψε αρκετά σημαντικά έργα και 
εξακολουθούν να είναι δημοφιλή. Έγραψε για τον νέο Μεσαίωνα, όπως ήταν σχετικό εκείνη την 
εποχή, για την ελευθερία, για το πόσο βαρύ φορτίο ήταν. Αλλά είπε επίσης και κάτι άλλο - ότι το 
άτομο πρέπει πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο της εξέλιξης. Το άτομο είναι πιο σημαντικό από 
την κοινωνία ή το κράτος. Θα ήθελα πολύ να δω ένα μέλλον όπου όλοι οι πόροι της κοινωνίας και 
του κράτους θα συγκεντρώνονται γύρω από τα συμφέροντα του ατόμου. Πρέπει οπωσδήποτε να 
προσπαθήσουμε γι' αυτό. Είναι δύσκολο να πούμε τώρα πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε στη 
δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, αλλά αυτό είναι που πρέπει να επιδιώξουμε.

Ένας νεαρός άνδρας εκεί πέρα σήκωσε το χέρι του. Προχωρήστε, παρακαλώ.

Ντμίτρι Σουσλόφ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.

Ντμίτρι Σουσλόφ, από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Επισημάνατε στις σημερινές σας αναφορές ότι οι διενέξεις σε όλο τον κόσμο - τόσο οι ενδοεθνικές 
όσο και οι διεθνείς - έχουν φτάσει σε επίπεδο όπου σε προηγούμενες εποχές ξεσπούσαν παγκόσμιοι
πόλεμοι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει παγκόσμιο πόλεμο, τουλάχιστον όχι «θερμό».



Βλαντιμίρ Πούτιν: Σας λείπει αυτό;

Dmitry Suslov: Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν αυτό σημαίνει - πιθανόν να μην έχουμε δει παγκόσμιο 
πόλεμο επειδή ο κόσμος έχει πυρηνικά όπλα - αλλά μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να 
συμβεί καθόλου; Και αν δεν μπορεί να συμβεί, είναι όπως έγραψε ο Ντοστογιέφσκι: αν δεν υπάρχει
Θεός, όλα επιτρέπονται. Θέλω να πω, αν δεν υπάρχει η απειλή ενός παγκόσμιου πολέμου, αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ανευθυνότητα: μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει, επειδή δεν θα 
υπάρξει παγκόσμιος πόλεμος, δεν υπάρχουν εμπόδια για την άσκηση επιθετικής πολιτικής - και 
ούτω καθεξής.

Αλλά, αν υπάρχει η απειλή ενός παγκόσμιου πολέμου, αν ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου 
εξακολουθεί να υπάρχει, δεν θα έπρεπε η Ρωσία, ως πυρηνική υπερδύναμη, ως χώρα που έχει 
περάσει από τους σκληρότερους πολέμους - το αναφέρατε και αυτό σήμερα - μια χώρα που 
γνωρίζει την αξία της ειρήνης, και η ειρήνη είναι πιθανώς επίσης μια παγκόσμια αξία, δεν θα 
έπρεπε η Ρωσία να δηλώσει λίγο πιο έντονα ότι η προστασία της ειρήνης, η ενίσχυση της ειρήνης 
είναι ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, και κάποια πρακτικά βήματα θα πρέπει να 
γίνουν και εδώ;

Σας ευχαιστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Λέμε πολλά θετικά και σημαντικά πράγματα, αλλά οι εταίροι μας απλά 
προτιμούν να μην παρατηρούν πολλά από αυτά.

Επομένως, τα περισσότερα λόγια θα ήταν άσκοπα- πρέπει να δράσουμε για να πετύχουμε αυτό για 
το οποίο μιλάμε. Αυτό δεν είναι μια εύκολη δουλειά, δεν είναι ένα εύκολο έργο, αλλά σίγουρα θα 
καταβάλουμε προσπάθειες γι' αυτό.

Μιλήσατε για τα πυρηνικά όπλα. Είναι μια τεράστια ευθύνη που έχουν οι πυρηνικές δυνάμεις. 
Είπατε επίσης ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να είναι απίθανος στη σύγχρονη 
πραγματικότητα- αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η απειλή της αμοιβαίας καταστροφής, ας μην το 
ξεχνάμε αυτό.

Ο κεντρικός τομέας τώρα, παρακαλώ.

Tatiana Kastoueva-Jean: Σας ευχαριστώ πολύ.

Tatiana Kastoueva-Jean, Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Έχω μια ερώτηση που μπορεί να φαίνεται απρόβλεπτη, αλλά είναι πολύ σημαντική για τη Γαλλία. 
Οι εφημερίδες έθεταν ερωτήματα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την παρουσία Ρώσων 
μισθοφόρων στο Μάλι. Για να είμαι σύντομη, η ερώτησή μου είναι η εξής: μπορούν τα συμφέροντα
μιας ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας που λειτουργεί εκτός του ρωσικού νόμου να έρχονται σε 
αντίθεση με τα κρατικά συμφέροντα της Ρωσίας; Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Το έχουμε συζητήσει αυτό με τους Γάλλους συναδέλφους μας σε πολλές 
ευκαιρίες, που μας δόθηκαν, καθώς και με τον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος μου έθεσε αυτό το θέμα.

Είπατε ότι πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες, κι όχι για το κράτος. Δεν εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα του ρωσικού κράτους. Εάν λειτουργούν κάπου χωρίς οδηγίες από το ρωσικό κράτος, 
πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, για ιδιωτικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με 
την παραγωγή καυσίμων και άλλων πόρων, χρυσού ή πολύτιμων λίθων, ό,τι άλλο θέλετε. Ωστόσο, 
εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του ρωσικού κράτους, κάτι που μπορεί να συμβεί, 



θα πρέπει δυστυχώς να αντιδράσουμε και σίγουρα θα το αντιμετωπίσουμε.

Mehdi Sanaei: Κύριε Πρόεδρε,

Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να έχουμε αυτή τη συζήτηση.

Έχω μια ερώτηση σχετικά με τον Νότιο Καύκασο. Υπήρξε κατάπαυση του πυρός και επιτεύχθηκαν 
ορισμένες συμφωνίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τελική λύση και γνωρίζετε ότι 
ορισμένες χώρες, οι Δημοκρατίες στις περιοχές αυτές, έχουν λόγους να αμφισβητούν αν αυτό 
τελικά θα υπάρξει.

Το σχήμα "τρία συν τρία", προέκυψε μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της Ρωσίας. Ωστόσο, δεν 
έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία είχαν διαμορφώσει μια 
πλατφόρμα για να εργαστούν στον διάδρομο Βορρά-Νότου. Το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία έχουν 
επίσης δημιουργήσει μια τριμερή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. 
Παρεμπιπτόντως, είναι ατυχές το γεγονός ότι ο Νότιος Καύκασος έχει επίσης υποστεί επιπτώσεις 
από την τρομοκρατία.

Φυσικά, η Ρωσία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Μπορούν επίσης να 
μορφοποιηθούν και άλλα σχήματα με τη συμμετοχή της Αρμενίας και άλλων χωρών.

Χρειάζεται να επισπεύσουμε τις πρωτοβουλίες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σχήμα; 
Τι πιστεύετε; Ποια μορφή (φόρμουλα), κατά τη γνώμη σας, θα προσέφερε την πιο αποτελεσματική 
λύση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των δημοκρατιών του Νοτίου Καυκάσου και των χωρών
της περιοχής;

Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πρώτον, θα ήθελα να επαινέσω τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και τον 
Πρωθυπουργό της Αρμενίας για την πολιτική τους ωριμότητα. Άλλωστε, παρ' όλη την τραγωδία με 
τις συνεχιζόμενες εξελίξεις, κατάφεραν να ξεπεράσουν την πολιτική αντιπαράθεση και να πάρουν 
κάποιες πολύ υπεύθυνες αποφάσεις.

Γνωρίζω ότι έχουν αντιμετωπίσει επικρίσεις στο εσωτερικό των χωρών τους, όσο παράξενο κι αν 
φαίνεται αυτό. Πάντα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που είναι δυσαρεστημένες και πιστεύουν ότι τα
πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. «Προχωρήστε και κάντε καλύτερη δουλειά» - αυτό 
είναι πάντα εκείνο που μας έρχεται στο μυαλό. Εξάλλου, ο πρόεδρος Αλίεφ και ο πρωθυπουργός 
Πασινιάν κατάφεραν να σταματήσουν την αιματοχυσία.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι περισσότερο, αν και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τη σωτηρία της 
ανθρώπινης ζωής. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλες κρίσιμες πτυχές, δηλαδή: είναι ζωτικής 
σημασίας να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση στην 
περιοχή. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να δημιουργηθούν μόνο εάν και οι δύο πλευρές αποδεχθούν 
τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ως μακροπρόθεσμες και εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρονται - θέλω να το τονίσω αυτό - από την ειρηνική συνύπαρξη, και όλοι ενδιαφέρονται γι' 
αυτό.

Το Αζερμπαϊτζάν ενδιαφέρεται για την ομαλοποίηση των συγκοινωνιακών διασυνδέσεων με το 
Ναχιτσεβάν. Ενδιαφέρεται για την άρση του αποκλεισμού των γραμμών επικοινωνίας. Ένα από τα 
πρώτα καθήκοντα που αντιμετωπίζει η Αρμενία είναι η δημιουργία μιας εύρυθμης οικονομικής 
ζωής και μιας λειτουργικής αλληλεπίδρασης μελλοντικά στην περιοχή, μεταξύ άλλων και με το 
Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία ενδιαφέρεται βασικά γι' αυτό. Ενδιαφέρεται να ξεπαγώσει τις σχέσεις 



της με την Τουρκία και να τους δώσει μια εκσυγχρονισμένη διάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μας οδηγηθούμε στην επίτευξη του κύριου στόχου μας, που είναι 
η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη συνύπαρξη των δύο κρατών και την οικονομική 
τους ανάπτυξη. Είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αυτό ή όχι; Μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί. Κάναμε 
ό,τι μπορούσαμε για να σταματήσει η αιματοχυσία και όχι μόνο αυτό. Οι ειρηνοποιοί μας, εκτελούν
το καθήκον τους με αξιοπρέπεια και περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες έχουν ήδη επιστρέψει στα
σπίτια τους.

Συνολικά, η κατάσταση στη ζώνη των συγκρούσεων εξακολουθεί να παραμένει ως έχει χωρίς 
σημαντικές εχθροπραξίες. Δυστυχώς, κάποια περιστατικά συμβαίνουν και δυστυχώς, άνθρωποι 
σκοτώνονται μερικές φορές. Ίσως είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε μια εντελώς ιδανική εικόνα 
μετά από τόσα χρόνια αντιπαράθεσης. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει τώρα είναι να 
διευθετηθεί επιτέλους η κατάσταση στα σύνορα. Φυσικά, δεν μπορούν να επιτευχθούν πολλά χωρίς
τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ίσως, δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλο εκτός από τις δύο πλευρές και τη 
Ρωσία. Γιατί; Υπάρχουν απλά και ρεαλιστικά πράγματα, όπως οι χάρτες που δείχνουν πού ήταν τα 
σύνορα μεταξύ των σοβιετικών δημοκρατιών κατά τη σοβιετική περίοδο, οι οποίοι φυλάσσονται 
από το Γενικό Επιτελείο του ρωσικού στρατού.

Με βάση αυτά τα έγγραφα, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να καθίσουν και να συζητήσουν. 
Υπάρχουν πράγματα που απαιτούν συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές: κάποια πράγματα 
πρέπει να διευθετηθούν και κάποιες ανταλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά και οι δύο χώρες θα
πρέπει να αναγνωρίσουν ότι μια συμφωνία είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. Μπορεί αυτό να
γίνει ή όχι; Μπορεί. Αλλά, φυσικά, είμαστε επίσης υπέρ της καθιέρωσης ενός πολυμερούς 
σχήματος, όπως, ας πούμε, με την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων της Ομάδας Μινσκ. 
Συνεργαζόμαστε πάνω σε αυτό, μεταξύ άλλων και με τους εταίρους μας.

Το πιο σημαντικό είναι να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας, που είναι η εγγύηση της ασφάλειας και 
η οικοδόμηση σχέσεων με θετικό τρόπο. Μέχρι στιγμής, έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε τους 
στόχους μας. Φυσικά, πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον και να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. 
Δεν πρόκειται για μια δήλωση σχετικά με μια πιθανή παράταση της παραμονής του ρωσικού 
αποσπάσματος- δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι να ευθυγραμμιστούν σωστά οι σχέσεις
μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να το 
πετύχουμε.

Fyodor Lukyanov: Ο Igor Istomin. Έχει σηκώσει το χέρι του, εδώ και πολύ ώρα.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πρέπει να κλείσουμε, είναι ήδη περασμένες 9 η ώρα.

Fyodor Lukyanov: Μάλιστα, τελειώνουμε.

Igor Istomin: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Igor Istomin, από το MGIMO [Κρατικό Ινστιτούτο 
Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας].

Στην ομιλία σας - ελπίζω να σας αποδίδω σωστά - είπατε ότι η μεταρρύθμιση ή η κατάργηση 
ορισμένων διεθνών οργανισμών μπορεί να είναι στην ημερήσια διάταξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
ήθελα να σας ρωτήσω για τις προοπτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), καθώς και για τις προοπτικές συμμετοχής 
της Ρωσίας σε αυτούς. Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σε γενικές γραμμές, εάν οι οργανισμοί αυτοί δραστηριοποιούνται για την 
υλοποίηση των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκαν υπό την ευρεία έννοια, υπάρχουν προοπτικές 



για την επιβίωσή τους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Το ίδιο
ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για τον ΟΑΣΕ. Αν όμως ασχολούνται αποκλειστικά με τον 
μετασοβιετικό χώρο, προσπαθώντας να διαπαιδαγωγήσουν τα νεοσύστατα ανεξάρτητα κράτη που 
εμφανίστηκαν στον μετασοβιετικό χώρο, οι προοπτικές τους είναι περιορισμένες. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι αν η Ρωσία αποχωρούσε από έναν από αυτούς τους οργανισμούς θα ήταν 
ενδιαφέρον να δούμε τι θα συνέβαινε με αυτούς όσον αφορά τη συμμετοχή των υπόλοιπων χωρών.

Κανείς δεν χρειάζεται ηθικά κηρύγματα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ευρύτερα τα 
ανθρωπιστικά ζητήματα και τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης ή τα ζητήματα 
ασφάλειας στην Ευρώπη με την ευρεία έννοια της λέξης.

Αλλά ας ολοκληρώσουμε τη συνάντησή μας. Υπάρχει ένας συνάδελφος με το χέρι του ψηλά στο 
κέντρο.
Muhammad Athar Javed: Σας ευχαριστώ πολύ. Δρ Athar Javed από τον Πακιστανικό Οίκο (Pakistan
House), στο Ισλαμαμπάντ.

Στην πραγματικότητα, με όλο το σεβασμό, φυσικά, η αντιτρομοκρατική εκστρατεία είναι πολύ 
σημαντική σε διεθνές επίπεδο και θα συνεχιστεί. Η ερώτησή μου προς εσάς, κ. Πρόεδρε, αφορά τις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα. Και, φυσικά, το 
Πακιστάν διευκόλυνε και αυτή τη διαδικασία της Ντόχα. Στον απόηχο της πλήρους αποτυχίας του 
ΝΑΤΟ σχεδόν σε κάθε περιπέτεια - ή κακοτοπιά - που έκανε, συμπεριλαμβανομένου του 
Αφγανιστάν, φυσικά, το χάος είναι δική τους ευθύνη. Αλλά αν οι Ταλιμπάν καταφέρουν να 
αποτρέψουν το εμπόριο ναρκωτικών, να διασφαλίσουν το έδαφός τους από το ISIS και να 
περατώσουν όλες τις υποδομές, ποια θα είναι η αντίδραση ή η απάντηση της Ρωσίας, της Κίνας και
του Πακιστάν;

Φυσικά, δεν πρόκειται μόνο για αναγνώριση. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, σημαντικό να 
ενδυναμωθούν οικονομικά οι Ταλιμπάν στον τόπο τους, οπότε στα πλαίσια της εξέλιξης θα πρέπει 
να υπάρχει επιβράβευση σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, όπως σε γιατρούς, σε μισθούς, σε 
νοσηλευτές, στην εκπαίδευση, σε δασκάλους ή σε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με κοινωνικούς 
παράγοντες.

Θα εκτιμούσα πραγματικά αν θα μπορούσατε, ας πούμε, να μας διαφωτίσετε σχετικά με το πόσο 
σημαντικό είναι να τελειώνουμε και πάλι με το χάος που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο,
είναι σημαντικό για την περιοχή, γι' αυτό πιστεύω ότι η Ρωσία και η Κίνα θα πρέπει να 
πρωτοστατήσουν και σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας 
δίνετε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Όσον αφορά το χάος που δημιούργησε το ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι πρέπει να το 
σχολιάσουμε, διότι ο καθένας έχει ήδη εκφράσει τη γνώμη του για το τι έκαναν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και ο πρόεδρος Μπάιντεν. Έχω ήδη εκφράσει τη γνώμη μου σχετικά με  το θέμα αυτό. 
Νομίζω ότι έκανε το σωστό αποφασίζοντας να αποσύρει τα στρατεύματα. Αλλά, φυσικά, τώρα θα 
πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Ωστόσο, επειδή ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτό το χάος, όπως
είπατε, δεν θα πρέπει να αποποιηθούν την ευθύνη για το τι θα συμβεί εκεί και για το μέλλον. Και 
έχουν πολλά μέσα, κυρίως οικονομικά, για να ασκήσουν επιρροή στην κατάσταση που επικρατεί 
στο Αφγανιστάν. Τα έχει επίσης και η Ευρώπη. Δεν πρέπει να κοιτάζει κανείς από ψηλά αυτό το 
χώρο, όπως κάνουν συχνά οι συνάδελφοί μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι και οι ίδιοι 
υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη εκεί. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία βοήθειας 
του αφγανικού λαού.

Θα πρέπει πάντως να αποφύγουμε την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Κανείς δεν πρέπει 
να επιβάλει στον αφγανικό λαό ό,τι προσπάθησαν να του επιβάλουν η Σοβιετική Ένωση και οι 



Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεμπιπτόντως, η Σοβιετική Ένωση ήταν ακόμη πιο συνετή εκεί και γι' αυτό
η λέξη "shuravi", όπως αποκαλούνταν οι Σοβιετικοί, δεν έχει αρνητική χροιά. Οι χώρες της 
περιοχής ενδιαφέρονται ακόμη περισσότερο για την εξομάλυνση της κατάστασης και η Ρωσία θα 
κάνει ό,τι μπορεί για να την εξασφαλίσει.

Βλέπουμε τους Ταλιμπάν να προσπαθούν να καταπολεμήσουν τους εξτρεμιστές και τις οργανώσεις 
όπως ο ISIS, οι οποίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις τρομοκρατικές τους προθέσεις. Ναι, 
ήταν οι συνοδοιπόροι τους, το καταλαβαίνουμε αυτό - άλλωστε ξεκινάμε από την πραγματικότητα -
συγκυριακοί συνοδοιπόροι. Τώρα είναι αυτοί που επιτίθενται στους Ταλιμπάν.

Αλλά το θέμα είναι ότι οι Ταλιμπάν πρέπει να οικοδομήσουν σχέσεις με όλες τις εθνοτικές και 
θρησκευτικές ομάδες, με όλες τις πολιτικές και τις κρατικές οργανώσεις μέσα στο Αφγανιστάν.

Ας ξεκινήσουμε με το εθνοτικό στοιχείο. Ναι, οι Ταλιμπάν αποτελούνται κυρίως από ομάδες 
Πουστούν. Υπάρχουν όμως και οι Τατζίκοι - από 40 έως 47%, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις. 
Αυτό είναι μεγάλο ποσοστό, έτσι δεν είναι; Υπάρχουν οι Ουζμπέκοι, οι Χαζάρα, και ούτω καθεξής. 
Αν εξετάσουμε αυτό το στοιχείο - τότε εντάξει - γνωρίζω βέβαια ότι αυτές οι ομάδες έχουν τους 
εκπροσώπους τους στο κυβερνητικό επίπεδο, στην κυβέρνηση, αλλά δεν παίζουν τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους, και αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να καταλάβουν σημαντικές θέσεις 
στο εθνικό σύστημα διακυβέρνησης. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί.

Δεν τους πιέζουμε, απλώς τους λέμε πώς φαίνονται κατ' αρχήν τα πράγματα απ' έξω. Κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να τους επηρεάσουμε ώστε να λάβουν υπόψη τους τις απαιτήσεις των ανθρώπων με 
τους οποίους βρισκόμαστε σε επαφή - και βρισκόμαστε σε επαφή, παρεμπιπτόντως, με όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και δημιουργούμε αρκούντως σταθερές σχέσεις με όλους. Θα 
θέλαμε όμως να εξευρεθούν κοινά αποδεκτοί συμβιβασμοί, ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η χώρα να μην επιλύονται μόνο με τα όπλα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και τα δικαιώματα των γυναικών.

Εξάλλου, το Αφγανιστάν φιλοδοξεί να γίνει ένα σύγχρονο κράτος. Και μου φαίνεται ότι το 
Πακιστάν δεν παίζει λιγότερο σημαντικό ρόλο σε αυτό από ό,τι η Ρωσία ή η Κίνα. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο ενδιαφερόμαστε να προωθήσουμε τη συνεργασία, μεταξύ άλλων και με τη 
χώρα σας, για την επίτευξη ενός κοινού, επιθυμητού αποτελέσματος.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να απαλλαγεί επιτέλους το Αφγανιστάν 
από τον ατελείωτο, μόνιμο εμφύλιο πόλεμο. Ο λαός αυτής της πολύπαθης -χωρίς υπερβολή- χώρας 
πρέπει να αισθάνεται ασφαλής εντός των εθνικών του συνόρων και να έχει την ευκαιρία για 
ανάπτυξη και ευημερία. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

Fyodor Lukyanov: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα σας απαλλάξω από τα 
καθήκοντά σας ως συντονιστή, διότι έφθασε η ώρα.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν διεκδικώ τον μισθό σας.

Fyodor Lukyanov: Καλώς, για κάθε ενδεχόμενο, προληπτικά.

Νομίζω ότι είχαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, διότι καλύψαμε σχεδόν όλα τα 
θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, σκεφτόμουν ότι μάλλον θα πρέπει να μείνουμε μακριά 
από τη Νέα Υόρκη για λίγο. Το επόμενο έτος, η Λέσχη Βαλντάι θα συνεδριάσει πιθανώς και πάλι 
στο Σότσι. Ελπίζουμε πραγματικά ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα σας δούμε πάλι, από κοντά, και 



ότι θα συνομιλήσουμε - μόνο που η συζήτησή μας θα διαρκέσει τότε περίπου πέντε ώρες. Σας 
ευχαριστούμε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ πολύ.

Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η καταληκτική συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη- το λέω αυτό
χωρίς ειρωνεία. Είναι διασκεδαστικό να επισκέπτεσαι τη Νέα Υόρκη, και κάποιες πλατφόρμες 
εκεί... Είναι καλό να επισκέπτεσαι το Αφγανιστάν, και είναι λογικό να το κάνεις αυτό. Άλλα μέρη, 
όπως την Ευρώπη, επίσης, και να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την Ευρώπη πάνω από όλα, 
όπως η ενέργεια και το περιβάλλον. Γιατί όχι; Ξέρω ότι διοργανώνονται φόρουμ με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο.

Fyodor Lukyanov: Τα διοργανώνουμε σε πολλά μέρη.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ναι. Η Νέα Υόρκη είναι επίσης μια επιλογή.

Fyodor Lukyanov: Σας ευχαριστώ.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Γελάτε; Πιστεύετε ότι αυτό είναι αδύνατο; (Γέλια.)

Συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πράγματι, επισκέπτεστε τη Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια 
και συνεχίζετε να δείχνετε ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους 
συναδέλφους μου και σε μένα -δεν είμαι ο μόνος σε αυτό το φόρουμ, παρευρίσκονται και οι 
υπουργοί μας, όπως ο υπουργός Εξωτερικών και οι δήμαρχοι, άλλωστε πρόσφατα μίλησε και ο 
δήμαρχος της Μόσχας- να μοιραστούμε το όραμά μας για τη Ρωσία στον σύγχρονο κόσμο και για 
το πού βαδίζουμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει θετικό πρακτικό αποτέλεσμα.

Οι συνάδελφοί μας ταξιδεύουν περιστασιακά στο εξωτερικό. Ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
επέστρεψε πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε να πει τα εξής: «Με έκπληξη 
διαπίστωσα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής
κυβέρνησης ή με έναν σύμβουλο εθνικής ασφάλειας ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης». Αυτό 
είναι παράξενο. Ίσως δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στη CIA, δεν ειμαι σίγουρος. Όμως, στην 
πραγματικότητα, τέτοια φόρουμ είναι περιζήτητα, καθώς παρέχουν την ευκαιρία να γίνει μια 
ειλικρινής συζήτηση, να έχουν μια αίσθηση ο ένας για τον άλλον και να δοθεί η ευκαιρία στους 
ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα εξουσίας να γνωρίζουν τι συζητείται, 
μεταξύ άλλων και στη Λέσχη Βαλντάι.

Σας ευχαριστώ πολύ.


