
Με δεδομένο τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης, οι καθημερινές εξελίξεις κάθε άλλο παρά 
ενθαρρυντικές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σε όλα τα επίπεδα, αφού άλλωστε πρόκειται για 
έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που διεξάγεται σε πολλαπλά επίπεδα.
Ξεκινώντας λοιπόν από το επικοινωνιακό επίπεδο με τον πόλεμο των δηλώσεων που έχουν τον 
προφανή σκοπό να ασκήσουν ψυχολογικές πιέσεις, ακούσαμε τη περίφημη δήλωση Μπορέλ, που 
σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή στο χαρακτήρα της σύγκρουσης, αποκαλύπτοντας τις 
πραγματικές επιδιώξεις της Συλλογικής Δύσης, για έναν «συνεχή πόλεμο, χωρίς σταματημό». 
Ωστόσο δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση.

Δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις δηλώσεις του Ύπατου 
Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Τζοσέπ 
Μπορέλ σχετικά με την επίσκεψή του στην Ουκρανία.

12.04.2022

Η δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας Τζοσέπ Μπορέλ, που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα μετά την επίσκεψή του στην 
Ουκρανία, ότι «αυτός ο πόλεμος θα κερδηθεί στο πεδίο της μάχης», επιβεβαιώνει σαφώς ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση του 2022 εγκατέλειψε οριστικά τα ειρηνευτικά ιδεώδη των ιδρυτών της, οι 
οποίοι επεδίωκαν να διασφαλίσουν ότι ένας νέος πόλεμος στην Ευρώπη θα ήταν «αδιανόητος και 
αδύνατος». Τώρα η ‘’φιλειρηνική’’ΕΕ υπόσχεται να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς το 
Κίεβο σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Μπροστά στα μάτια του κόσμου, η ΕΕ μετατρέπεται σε ένα στρατιωτικοποιημένο και επιθετικό
όργανο εξωτερικής επεκτατικότητας. Σύμφωνα με τις αιώνιες «ευρωπαϊκές αξίες», η ΕΕ 
‘’επιτίθεται και πάλι στην Ανατολή’’. Με αυτόν τον τρόπο η Δύση υλοποιεί την επιθυμία της για 
απεριόριστη παγκόσμια κυριαρχία πάνω σε εκείνους που γενετικά πιστεύει ότι είναι 
κατώτεροι από αυτήν.

Η Δύση προσποιείται ότι δεν παρατηρεί, και ως εκ τούτου ενθαρρύνει, τις στοχευμένες επιθέσεις 
με ρουκέτες και τις προκλήσεις των Ουκρανών εθνικιστών εναντίον αμάχων, για τους θανάτους 
των οποίων προσπαθεί να κατηγορήσει τα Ρωσικά στρατεύματα.
Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αγνόησαν εντελώς το γεγονός ότι η επίθεση στον σιδηροδρομικό 
σταθμό του Κραματόρσκ στις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με πύραυλο Tochka-U που δεν 
χρησιμοποιήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις από έδαφος που ελέγχεται από τις Ουκρανικές Ένοπλες
Δυνάμεις, και ότι ο ίδιος ο πύραυλος έχει σειριακό αριθμό που είναι κοντά σε αυτόν άλλων 
πυραύλων που χρησιμοποιούνται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την ίδια στιγμή, ο Τζοσέπ Μπορέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον δερ 
Λάϊεν, υποστήριξαν την κυνική πρόκληση του Κιέβου με τη σφαγή των αμάχων στην Μπούτσε. 
Το θεωρούμε βλάσφημο σε σχέση, πρώτα και κύρια, με τη μνήμη των θυμάτων από τους συνεχείς 
βομβαρδισμούς πόλεων και χωριών στο Ντονμπάς από την Ουκρανία. Κανένας από τους 
αξιωματούχους της ΕΕ δεν έχει μπει στον κόπο να επισκεφθεί έστω και μία φορά τα εδάφη αυτά 
από το 2014.

Η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει όρια. Η βοήθεια προς το Κίεβο για να βοηθηθούν
οι Ουκρανοί νεοναζί να συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους ατιμώρητα παρέχεται μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ειρήνης. Οι πραγματικές αξίες της «πεφωτισμένης Δύσης» 
αποδεικνύονται από την ευρεία χρήση από τους πολιτικούς της ΕΕ του ναζιστικού 
συνθήματος «Δόξα στην Ουκρανία». Μια παρωδία του χαιρετισμού που χρησιμοποιούνταν 
στη ναζιστική Γερμανία.



Ο χώρος των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ «εκκαθαρίζεται» από εναλλακτικές απόψεις και υπάρχει 
πρωτοφανής πίεση στις χώρες της ΕΕ προς τους Ρώσους και τους Ρωσόφωνους να εγκαταλείψουν 
την ιστορική τους πατρίδα.

Οι θεωρίες για την ανάγκη πολιτικής λύσης προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων έχουν 
εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο της ΕΕ. Είναι σαφές το γιατί: μια πολιτική λύση θα εμπόδιζε τον 
κύριο στόχο τους, να συνεχίσουν δηλαδή τον πόλεμο δι' αντιπροσώπων μέχρι τον τελευταίο 
Ουκρανό.

Μια τέτοιου είδους «διπλωματία» της ΕΕ είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των πολιτών των 
Ευρωπαϊκών χωρών που επιζητούν την ειρήνη και τη σταθερότητα και την αποτροπή των 
εκδηλώσεων ναζισμού και διακρίσεων στην κοινή μας ήπειρο.

Η δήλωση Μπορέλ κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να γίνει πράξη, με δεδομένη τη πρόθεση του ΝΑΤΟ να
επεκταθεί, περαιτέρω ενσωματώνοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία.
Ας δούμε λοιπόν πως κινείται το εν δυνάμει «μέτωπο της Βαλτικής».

Απάντηση της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα σε 
ερώτηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις εκτιμήσεις για τις πιθανές προθέσεις της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

15.04.2022

Ερώτηση: Πώς αξιολογεί η Ρωσία την πιθανή πρόθεση της Σουηδίας και της Φινλανδίας να 
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ;

Απάντηση: Πράγματι, η συζήτηση γύρω από την πιθανή ένταξη των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ έχει 
πλέον ενταθεί σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια είχε προηγηθεί μια σκόπιμη εκστρατεία 
εξωτερικών παραγόντων που αποσκοπούσε στην προσέλκυση της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
βορειοατλαντικό μπλοκ.

Δεν είναι μυστικό ότι τα εδάφη αυτών των χωρών βρίσκονται εδώ και καιρό υπό την κατοχή του 
ΝΑΤΟ και ότι έχουν διεξαχθεί σε αυτά στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας. Είναι επίσης 
σαφές για ποιο λόγο το χρειάζεται αυτό η συμμαχία. Στόχος είναι να συνεχιστεί η στρατιωτική 
ενίσχυση και η γεωγραφική επέκταση, ώστε να δημιουργηθεί μια άλλη πλευρά για να 
μπορέσουν να απειλήσουν τη Ρωσία. Το γιατί λοιπόν οι Φινλανδοί και Σουηδοί γείτονές μας στην 
περιοχή της Βαλτικής θα μετατραπούν σε ένα νέο σύνορο αντιπαράθεσης μεταξύ του μπλοκ του 
ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, είναι σαφές. Οι αρνητικές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα
στη Βόρεια Ευρώπη, επίσης είναι προφανείς.

Επί δεκαετίες, η κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της μη στρατιωτικής ευθυγράμμισης, που 
ακολουθούσαν οι δυο χώρες, παρείχε ένα αξιόπιστο επίπεδο ασφάλειας για τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία. Ταυτόχρονα χρησίμευσε ως σταθερή βάση για την οικοδόμηση αμοιβαία επωφελούς 
και ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και συνέβαλε στην ανάπτυξη και διατήρηση της 
εταιρικής σχέσης, στην οποία ο ρόλος του στρατιωτικού παράγοντα είχε μηδενιστεί. Η ένταξή 
τους στο ΝΑΤΟ δεν είναι ικανή να ενισχύσει την εθνική τους ασφάλεια. Θα βρεθούν αυτόματα 
στην «πρώτη γραμμή» του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ συνεπάγεται στην 
πραγματικότητα την παραίτηση τους από μέρος της κυριαρχίας τους στη λήψη αποφάσεων 
στον τομέα της άμυνας, όπως και στην εξωτερική τους πολιτική. Ωστόσο, η τάση αυτή 
ξεκίνησε πολύ πριν από τη σημερινή κατάσταση, όταν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 



συμπεριλαμβανομένων των ανένταχτων χωρών της, μετατρέπονταν σταδιακά σε ένα εργαλείο που 
ακολουθούσε πειθήνια τις καταστροφικές υποδείξεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

Η πιθανή ένταξή τους στο ΝΑΤΟ είναι επίσης απίθανο να ενισχύσει το διεθνές κύρος της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας, οι οποίες στην ιστορία τους υπήρξαν φορείς πολλών εποικοδομητικών, 
ενοποιητικών πρωτοβουλιών. Η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι θα στερούνταν αυτής της ευκαιρίας αν 
προσχωρούσαν στη συμμαχία.

Φυσικά, η επιλογή αυτή εναπόκειται στις Σουηδικές και Φινλανδικές αρχές. Αλλά πρέπει επίσης 
να κατανοήσουν τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης, αναφορικά με τις διμερείς μας σχέσεις 
και την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο σύνολό της, η οποία ήδη βρίσκεται 
σήμερα σε κρίση.

Η απάντηση δεν άργησε επίσης να έρθει και από τον Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, προειδοποίησε σχετικά 
με τις συνέπειες σε περίπτωση που η Φινλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

ΜΟΣΧΑ, 14 Απριλίου - RIA Novosti. Η προσχώρηση της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο 
ΝΑΤΟ θα αναγκάσει τη Ρωσία να ενισχύσει τα βορειοδυτικά σύνορά της, έγραψε ο αναπληρωτής
πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο λογαριασμό του, στο κανάλι του 
Telegram.

«Φυσικά, αυτά τα σύνορα θα πρέπει να ενισχυθούν: οι χερσαίες δυνάμεις και οι δυνάμεις 
αεράμυνας θα πρέπει να ενισχυθούν σοβαρά, και σημαντικές ναυτικές δυνάμεις θα πρέπει να 
αναπτυχθούν στον Κόλπο της Φινλανδίας», διευκρίνισε.



Ο Μεντβέντεφ επεσήμανε ότι με μια τέτοια εξέλιξη το μήκος των χερσαίων συνόρων της 
συμμαχίας με τη Ρωσία θα υπερδιπλασιαζόταν και το μη πυρηνικό καθεστώς της Βαλτικής, 
«δεν θα μπορούσε πλέον να ισχύσει».

Προφανώς το μέτωπο της Βαλτικής δεν απαρτίζεται από δύο μόνο χώρες, αλλά υπάρχουν κι άλλες 
που καλλιεργούν ανοικτά εχθρικό κλίμα και εντάσεις.

Σχόλιο της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα σχετικά με 
τα προσβλητικά σχόλια του Λετονού Υπουργού Εξωτερικών για τη Ρωσία.

14.04.2022

Λάβαμε γνώση της πρόσφατης προτροπής που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 
Λετονός υπουργός Εξωτερικών Έντουαρντ Ρίνκεβιτς (Eduard Rinkevich), σύμφωνα με την οποία 
καλούσε στην «αποναζιστικοποίηση» της Ρωσίας.

Είναι αισχρό να το ακούει κανείς αυτό από την ηγεσία μιας χώρας που υμνεί επίσημα τον ναζισμό 
και τα τσιράκια του. Στο καθημερινό του έργο επιδίδεται στην εξύμνηση του φασισμού στη 
χώρα του, και συνάμα  σε διεθνές επίπεδο  εφαρμόζοντας την με την εξωτερική πολιτική που 
ακολουθεί η ίδια η χώρα του, η Λετονία. Η υποκρισία του υπουργού δεν έχει όρια.

Ωστόσο η κατάσταση πέριξ της Ουκρανίας είναι κι αυτή αρκετά τεταμένη.

Σχόλιο της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα για την 
κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

15.04.2022

Έχουμε επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες δηλώσεις Μολδαβών αξιωματούχων και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες βουλευτών που δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν βαθιά ανησυχία.

Στις 7 Απριλίου, το κοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε τροποποιήσεις του κώδικα για τις 
υπηρεσίες των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Προβλέπουν την απαγόρευση της μετάδοσης 
προγραμμάτων και ταινιών που παράγονται σε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, στην οποία περιλαμβάνεται και η 
Ρωσία.

Στις 14 Απριλίου, οι Μολδαβοί βουλευτές ενέκριναν τροποποιήσεις στον Κώδικα Παραβάσεων που
εισάγουν πρόστιμα ή καταναγκαστική εργασία, σε περίπτωση χρήσης χαρακτηριστικών και 
συμβόλων «στρατιωτικής επιθετικότητας», συμπεριλαμβανομένων «έγχρωμων σημαιών και 
κορδελών, συμβόλων, εμβλημάτων και άλλων παρόμοιων διακριτικών», στα οποία 
περιλαμβάνεται η «μαύρη και πορτοκαλί δίχρωμη κορδέλα», δηλαδή του Αγίου Γεωργίου. Οι 
αλλαγές αυτές αναμένεται να υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, κορυφαίοι αξιωματούχοι της χώρας προέβησαν πρόσφατα σε αμφιλεγόμενες δημόσιες 
δηλώσεις σχετικά με την Ημέρα της Νίκης και τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη θόρυβο, τόσο στη Μολδαβία όσο και στη Ρωσία. 
Οι νέοι νομικοί περιορισμοί, αν τεθούν σε ισχύ, θα περιλαμβάνουν σοβιετικές ταινίες για τον 



Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και την κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, ένα ιστορικό σύμβολο για 
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της Μεγάλης Νίκης.

Στη Μολδαβία και στη Ρωσία, είναι πολύ γνωστή η προεκλογική υπόσχεση του Προέδρου 
Σάντου να διατηρήσει το δικαίωμα να εορτάζεται η 9η Μαΐου. Πρόκειται για την πιο 
σημαντική ημερομηνία στην κοινή μας ιστορία, που μας θυμίζει τα κατορθώματα των λαών 
της Σοβιετικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Μολδαβών που πολέμησαν ενάντια στο 
φασισμό. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, 650.000 Μολδαβοί έχασαν 
τη ζωή τους. 400 χιλιάδες πολέμησαν στις τάξεις του Κόκκινου Στρατού. 250 χιλιάδες 
Μολδαβοί στρατιώτες, αξιωματικοί και αντάρτες τιμήθηκαν με σοβιετικά βραβεία και 
μετάλλια. Η προστασία της μνήμης τους είναι κοινό ιερό καθήκον μας.

Η ηγεσία της Μολδαβίας έχει επανειλημμένα δηλώσει τη δέσμευσή της στο ουδέτερο καθεστώς 
της Δημοκρατίας, στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των κατοίκων της 
και σε μια ρεαλιστική και αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Οι πρόσφατες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας δεν συνάδουν με 
αυτές τις προεκλογικές δηλώσεις, ούτε και ορισμένα άλλα μέτρα που έλαβε πρόσφατα το Κισινάου.
Σε αυτά περιλαμβάνονται περιοριστικά μέτρα σε βάρος των Ρωσικών μέσων ενημέρωσης που 
δραστηριοποιούνται στη Μολδαβία, η άνευ όρων υποστήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων 
Πολιτειών και των συμμάχων τους να εκδιώξουν τη Ρωσία από διεθνείς οργανισμούς και φορείς, 
καθώς και η συναίνεση των Μολδαβικών αρχών στις αντι-Ρωσικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα 
έξω από τη Ρωσική Πρεσβεία στο Κισινάου και παρεμποδίζουν τις εργασίες της εδώ και ένα μήνα.

Όλα αυτά επηρεάζουν αναμφίβολα την κατάσταση στη Μολδαβία και τη γενική ατμόσφαιρα των 
Ρωσο-Μολδαβικών σχέσεων. Πιστεύουμε ότι η κοινή λογική θα επικρατήσει στην ηγεσία της 
Δημοκρατίας και ότι η Μολδαβική πλευρά θα απέχει από ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις της 
με τη Ρωσία.

Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τα ανοικτά - προς το παρόν - θέματα στη περιοχή του Καυκάσου, για να 
δούμε τι συμβαίνει συνολικά στο τόξο της περικύκλωσης. Το διπλωματικό «παιγνίδι» των δυτικών 
συνεχίζεται βάζοντας ως συνήθως προσκόμματα στις διαπραγματεύσεις, ακόμη και με την απουσία 
τους.

Απάντηση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα σε 
ερώτηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την προετοιμασία ειρηνευτικής συμφωνίας 
μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

14.04.2022

Ερώτηση: Η Ρωσία είναι σύμμαχος του Αζερμπαϊτζάν και ταυτόχρονα μεσάζων για την 
αποκατάσταση της ειρήνης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Οι βασικές αρχές που πρότεινε το 
Αζερμπαϊτζάν στην Αρμενία αποτελούν την κύρια προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία. 
Υποστηρίζει η Ρωσία τις βασικές αρχές του Αζερμπαϊτζάν; Τι θα κάνει η Ρωσία ώστε να καταστεί 
δυνατόν να επιτευχθεί μια τελική ειρηνευτική συμφωνία;

Απάντηση: Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, οι "Βασικές αρχές για την εγκαθίδρυση διακρατικών 
σχέσεων μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας" που προτάθηκαν από το Μπακού και η αντίδραση 
του Ερεβάν σε αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων 
Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας για μια συνθήκη ειρήνης. Το θέμα αυτό συζητήθηκε από τον Ρώσο 
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ 



Αλίγιεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικολάι Πασινιάν στις 9 Απριλίου και από τον Σεργκέι
Λαβρόφ στη Μόσχα μία ημέρα νωρίτερα κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Αρμένιο συνάδελφό 
του Αλεξάντερ Μιρζογιάν και τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν Ντμίτρι 
Μπαϊράμοφ. Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να ενθαρρύνει τη σύναψη συνθήκης ειρήνης μεταξύ 
Ερεβάν και Μπακού.

Υπενθυμίζω ότι στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, η Ουάσιγκτον και το Παρίσι 
περιόρισαν όλες τις επαφές με τη Μόσχα στο πλαίσιο της τρόικας συμπροεδρίας της Ομάδας 
Μινσκ του ΟΑΣΕ. Εν τω μεταξύ, η πραγματική κατάσταση στον Νότιο Καύκασο δεν 
επιτρέπει την παύση των διαπραγματεύσεων. Απαιτούνται περαιτέρω συνεπή βήματα για την 
αποκατάσταση της μακροχρόνιας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, τώρα που έληξε η 
συμπροεδρία των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρέσβης Ίγκορ Χοβάγιεφ θα συνεχίσει να ασκεί τη νέα του ιδιότητα ως 
Ειδικός Αντιπρόσωπος του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων 
μεταξύ της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Θα επικεντρωθεί 
στην προετοιμασία της προαναφερθείσας συνθήκης ειρήνης. Βασιζόμαστε στους συμμάχους και 
εταίρους μας στο Μπακού και το Ερεβάν για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Χοβάγιεφ. 
Είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική συνεργασία με τους άλλους ενδιαφερόμενους συντελεστές. 


