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Φίλοι,

Είμαι ευτυχής που παρευρίσκομαι και πάλι στον Μαραθώνιο, όπως ήμουν ευτυχής που μίλησα 
ενώπιον σας την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2021. Πιστεύω ότι η αναδημιουργία της Κοινωνίας 
της Γνώσης σε νέα μορφή χωρίς τυπικότητες ήταν μια σπουδαία απόφαση. Ένα σχήμα χωρίς 
διατυπώσεις είναι πολύ σημαντικό. Είναι βέβαια ένας χώρος συζητήσεων, αλλά εντούτοις φέρνει 
πάντα ένα βαθύτερο νόημα.

Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την πολυπολικότητα. Σε κάποιο άλλο πλαίσιο ο εκπρόσωπος Τύπου 
του Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε στα διεθνή προβλήματα και στο τι αντιμετωπίζει 
σήμερα η Ρωσία στη διεθνή σκηνή. Ο όρος «πολυπολικότητα» έχει καθιερωθεί στο διεθνές 
διπλωματικό λεξιλόγιο χάρη στη Ρωσία. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από έναν από τους 
μεγάλους προκατόχους μου, τον Γιεβγκένι Πριμακόφ, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν 
ήταν επικεφαλής του Υπουργείου μας. Τότε, ο όρος αυτός αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, επειδή 
είχαν περάσει μόλις λίγα χρόνια από το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου. Η Δύση ανακοίνωνε ότι επρόκειτο για το «τέλος της ιστορίας», πράγμα που 
σήμαινε ότι η δυτική φιλελεύθερη ιδεολογία σκόπευε να κυριαρχήσει από τότε και στο εξής 
στον πλανήτη μας.

Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ήταν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποίησε η Δύση 
προκειμένου να εδραιώσει αυτόν τον στόχο στην πράξη, σε αντίθεση με τις προφορικές 
υποσχέσεις που μας έδινε. Με πρωτοβουλία του Γιεβγκένι Πριμακόφ, στις σχέσεις μας με το 
ΝΑΤΟ συνήφθη το 1997 η Ιδρυτική Πράξη, η οποία δήλωνε σαφώς ότι δεν είμαστε αντίπαλοι και 
κανείς μας δεν θα ενισχύσει τη δική του ασφάλεια εις βάρος της ασφάλειας των άλλων. Η 
ισότιμη και αδιαίρετη ασφάλεια διακηρύχθηκε ως ο στόχος και η βασική αρχή του έργου μας. Η 
ίδια αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας κατοχυρώθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για όλες τις χώρες της 
Ευρωατλαντικής περιοχής στις συνόδους κορυφής του ΟΑΣΕ.
Εκεί διατυπώθηκε μια συγκεκριμένη φόρμουλα: η ασφάλεια πρέπει να είναι ισότιμη και 
αδιαίρετη, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει συμμαχίες, αλλά ταυτόχρονα καμία χώρα 
δεν έχει το δικαίωμα να ενισχύει την ασφάλειά της εις βάρος της ασφάλειας των άλλων. 
Παράλληλα, διατυπώθηκε ότι κανένας οργανισμός στον Ευρωατλαντικό χώρο δεν θα πρέπει να έχει
το δικαίωμα να διεκδικεί την κυριαρχία σε θέματα ασφάλειας σε όλο το τεράστιο γεωπολιτικό 
πεδίο. Προφανώς, δεν έχει νόημα να τονίσουμε το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας στο ΝΑΤΟ 
υπό την ηγεσία των ΗΠΑ (οι ΗΠΑ έχουν φέρει σε δύσκολη θέση ολόκληρη τη Δύση, κάτι που 
όλοι μπορούν πλέον να δουν ξεκάθαρα) έχουν παραβιάσει κατάφωρα την υποχρέωση να μην 
ενισχύουν την ασφάλειά τους εις βάρος των άλλων και την υποχρέωση να εμποδίζουν έναν 
οργανισμό (στην προκειμένη περίπτωση το ΝΑΤΟ) να διεκδικεί τον μανδύα της ηγεσίας και 
να υπαγορεύει τη θέλησή του σε όλους τους άλλους.

Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής της Δύσης ήταν η ανεξέλεγκτη επέκταση του 
ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Προειδοποιούσαμε όλη αυτή τή μακρά περίοδο ετών, ότι αυτό δεν θα έχει 
καλή κατάληξη και ότι δημιουργούνται απειλές για την ασφάλειά μας, παρά τις πολυάριθμες 
υποσχέσεις και δεσμεύσεις της Δύσης. Προτείναμε να καταστεί νομικά δεσμευτική η υποχρέωση 
του να μην ενισχύεται η ασφάλεια του καθενός εις βάρος των άλλων, την οποία καταγράψαμε ως 
πολιτική δέσμευση στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ το 2009. Προτείναμε τη σύναψη μιας Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης Ασφάλειας. Εισπράξαμε όμως τελικά μια εύσχημη και συγκαταβατική απάντηση ότι 



αυτό δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, διότι η Δύση είναι διατεθειμένη να παρέχει νομικές 
εγγυήσεις ασφάλειας μόνο στα μέλη του ΝΑΤΟ.

Αυτό οδήγησε τα ουδέτερα κράτη να πιστέψουν ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα κάνει τα πράγματα 
καλύτερα γι' αυτά. Αυτή λοιπόν η προσέγγισή μας του 2009 αγνοήθηκε, όπως και το σχέδιο 
συνθήκης που παρουσιάσαμε τον Νοέμβριο του 2021.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του διευρυμένου διοικητικού συμβουλίου στο υπουργείο μας, ο 
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη σύναψη μιας συνθήκης Ρωσίας-ΗΠΑ και 
Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Θα επιβεβαίωνε εγγυήσεις ασφαλείας για όλες τις χώρες της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και άλλων κρατών που δεν είναι μέλη οποιουδήποτε 
στρατιωτικού-πολιτικού μπλοκ. Τα μπλοκ δεν θα μπορούσαν να επεκταθούν. Οι συμμετέχοντες 
θα περιέγραφαν αξιόπιστες εγγυήσεις που δεν θα δημιουργούσαν αίσθημα κινδύνου ή απειλής για 
κανέναν. Αλλά ακόμη κι αυτό καταρρίφθηκε με τρόπο υπεροπτικό.  Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία 
σύρθηκε φυσικά στο ΝΑΤΟ. Οι υπεύθυνοι προέβαιναν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την 
έλλειψη οποιουδήποτε εμποδίου για την ένταξη της Ουκρανίας και έλεγαν ότι αυτό δεν είναι 
κάτι που αφορά τη Ρωσία. 
Σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν επιθετικά συστήματα με εξοπλισμό μεγάλης ισχύος στην 
Ουκρανία, με σκοπό να καταφέρουν σοβαρά πλήγματα. Οι Βρετανοί συνάδελφοί μας 
κατασκεύαζαν μια ναυτική βάση στην Αζοφική Θάλασσα. Γίνονταν πολλά με στόχο να 
μετατραπεί η Ουκρανία σε μια «αντι-Ρωσία», όπως το έθεσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. 
Όλα αυτά συνέβαιναν με υπόστρωμα τις διεργασίες που εξπολύθηκαν με το πραξικόπημα του 
2014, όταν αναμφισβήτητοι εξτρεμιστές εθνικιστές και νεοναζί αναρριχήθηκαν στην εξουσία. 
Απαίτησαν να δοθεί το τέλος του καθεστώτος συνύπαρξης της Ρωσικής γλώσσας στην 
Ουκρανία. Επιδίωκαν να εκδιώξουν τους Ρώσους από την Κριμαία και για το λόγο αυτό 
έστειλαν μονάδες ενόπλων να εισβάλουν στο κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου της Κριμαίας. 
Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες στην ανατολική Ουκρανία (ιδίως στην Κριμαία) εξέφρασαν τη 
δική τους άποψη. Απέρριψαν τους εκτελεστές του πραξικοπήματος και αποφάσισαν μέσω 
δημοψηφισμάτων ότι θα ζούσαν σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες και αξίες. Ακολούθησε
ένας πόλεμος που σταμάτησε τον Φεβρουάριο του 2015 με τις συμφωνίες του Μινσκ.
οι συμφωνίες αυτές προέβλεπαν σαφώς ένα ειδικό καθεστώς για τις περιοχές της ανατολικής 
Ουκρανίας με σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας ολόκληρης της χώρας. Επί οκτώ 
ολόκληρα χρόνια, οι πρόεδροι της Ουκρανίας, μέχρι και τον σημερινό, αρνήθηκαν 
κατηγορηματικά να εφαρμόσουν δημοσίως αυτές τις συμφωνίες και συνέχισαν να εφαρμόζουν βία
εναντίον του Ντονμπάς. Η Δύση που είχε εγγυηθεί την τήρηση των συμφωνιών του Μινσκ και τις 
είχε υπερψηφίσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντί να ενθαρρύνει το Κίεβο να τηρήσει 
αυτά που είχαν όλοι τους υπογράψει, έκανε ό,τι μπορούσε για να το πείσει να αποφύγει τον 
άμεσο διάλογο με το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν 
έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό αρκετές φορές. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσουμε 
αυτές τις δημοκρατίες και να συστρατευτούμε για την υπεράσπιση του Ντονμπάς, της Ρωσικής 
κουλτούρας και γλώσσας και των Ρωσικών μέσων ενημέρωσης που απαγορεύτηκαν στην Ουκρανία
τα τελευταία χρόνια. Η χώρα αυτή κωδικοποίησε με νόμο όλες τις ενέργειες ενθάρρυνσης των 
νεοναζιστικών θεωριών και πρακτικών.

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν ούτε καν να 
ακούσουν το παραμικρό για έναν πολυπολικό κόσμο. Είναι ενδιαφέρον ότι κατά τη διάρκεια των 
συνομιλιών στον ΟΗΕ προτείνουν τη διατύπωση των τελικών εγγράφων για κάποιες διασκέψεις 
και γράφουν ότι όλοι μας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες. Εμείς δεν διαφωνούμε με αυτό, διότι όλα αυτά 
αποτελούν μέρος των διεθνώς αποδεκτών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948. Ακριβώς το αντίθετο - δεσμευόμαστε ότι οι 



καθολικά εφαρμόσιμες και αποδεκτές συμφωνίες θα παραμείνουν το θεμέλιο του κοινού μας 
έργου για την προώθηση της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε οι 
απολύτως αδιαπραγμάτευτες αξίες να διασταλούν για να αγκαλιάσουν τις σύγχρονες 
νεοφιλελεύθερες απαιτήσεις που απαιτούν σεβασμό για όλα όσα δεν μπορούν να κερδίσουν 
σήμερα υποστήριξη και όσα αντιβαίνουν στις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές μας 
αξίες. Ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου - ποιος θα μπορούσε να αντιταχθεί σε αυτό;
Ωστόσο, μόλις προτείνουμε, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών μας με τις δυτικές χώρες, 
έγγραφα με τη διατύπωση όπως αυτή, για να τονίσουμε ότι το κράτος δικαίου και οι δημοκρατικές 
αξίες πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται στις διεθνείς σχέσεις - όχι στο εσωτερικό μιας χώρας αλλά 
στη διεθνή σκηνή - μας λένε ότι προς το παρόν, δεν θα το κάνουν και ότι αρνούνται να 
επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για μια δημοκρατική προσέγγιση των διεθνών θεμάτων. 
Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή που είναι κατοχυρωμένη στον Καταστατικό 
Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον πρόδρομο ενός πολυπολικού κόσμου και χρησιμεύει 
ως πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζεται ο σεβασμός της κυρίαρχης ισότητας των χωρών. Οι 
δυτικοί εταίροι μας δεν σέβονται την κυρίαρχη ισότητα των χωρών και δεν επιθυμούν έναν 
πολυπολικό κόσμο. Έχουν ανακηρύξει τον κόσμο ως αποκλειστικά μονοπολικό.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γιέλεν, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι απαραίτητο να 
ανασχεθεί η Κίνα επειδή έχει αποκτήσει υπερβολική επιρροή στην παγκόσμια οικονομία, τα 
χρηματοοικονομικά και το εμπόριο. Είναι απαραίτητο να μεταρρυθμιστούν ο ΠΟΕ, το ΔΝΤ και η 
Παγκόσμια Τράπεζα για να γίνουν μονοπολικά αυτά τα νομισματικά, εμπορικά και 
χρηματοικονομικά συστήματα. Υποτίθεται ότι είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε στην Κίνα ότι δεν 
απαιτείται ένας διπολικός κόσμος. Η Δύση δημιούργησε όλους αυτούς τους θεσμούς με βάση 
τους μηχανισμούς που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους άλλους, που 
αναγκάστηκαν να τους αποδεχθούν. Η Κίνα χρησιμοποίησε αυτούς τους μηχανισμούς και τους
κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου και των χρηματοοικονομικών για να «νικήσει» τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνει η κορυφαία οικονομία του κόσμου. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο όλοι ο άλλοι δεν είναι σήμερα ευχαριστημένοι.
Η παγκοσμιοποίηση, η οποία παρουσιάστηκε ως πολυπολική, στην πραγματικότητα δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις για όλους τους υπόλοιπους να δουλέψουν πάνω στα θεμέλια που επινόησε η 
Δύση. Όλοι ήταν προετοιμασμένοι να ζήσουν με αυτό: ο ΠΟΕ στον οποίο επιδιώξαμε να 
εισέλθουμε και εισήλθαμε, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, όλοι δούλεψαν με αυτούς τους 
όρους. Αλλά μόλις άρχισαν να εμφανίζονται οι χώρες που τα πήγαιναν καλύτερα σε αυτούς 
τους τομείς υπό αυτές τις συνθήκες, ακολουθώντας τους δυτικούς κανόνες του παιχνιδιού, οι 
χώρες που θα δημιουργήσουν έναν πολυπολικό κόσμο (Κίνα, Ινδία και άλλα μεγάλα κράτη), η 
Δύση αποφάσισε αμέσως να επαναδιατυπώσει τους κανόνες. Όπως λέμε, αποφάσισαν να 
μετακινήσουν τα γκολπόστ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά αντικειμενικά αυτή η τάση 
που είχε πάρει το δρόμο της, δεν μπορεί να αλλάξει πορεία και απλώς ενισχύεται. Η τάση αυτή 
συνίσταται στην ενίσχυση αυτού του πολυπολικού χαρακτήρα, διότι εμφανίζονται νέα κέντρα 
οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ισχύος, στην πραγματικότητα (έχουν ήδη 
εμφανιστεί). 
Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται και από την αύξηση της πολιτικής επιρροής: Η Κίνα, η Ινδία, η 
Βραζιλία και η Νότια Αφρική είναι οι χώρες BRICS. Αποτελούν μέρος της ομάδας των G20, όπου 
εκπροσωπούνται τόσο οι G7 όσο και οι BRICS, καθώς και άλλα κράτη που συγκλίνουν προς τις 
χώρες BRICS. Αυτό είναι το σχήμα όπου η Δύση οφείλει να συνομιλήσει με τα νέα κέντρα της 
παγκόσμιας ανάπτυξης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τελική νίκη θα ανήκει στη ζωή και όχι 
στις τεχνητές προσπάθειες ανάσχεσης της προόδου μιας ιστορικής διαδικασίας. Μπορούν 
βέβαια να επιτύχουν προσωρινά τους στόχους τους, για κάποιο χρονικό διάστημα. Σήμερα η 
Δύση προσπαθεί πυρετωδώς να παρεμποδίσει αυτές τις διεργασίες αντιδρώντας αγωνιωδώς 
στις ενέργειες της Ρωσίας για την υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων της, αλλά η ζωή θα 
έχει το πάνω χέρι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος θα είναι πολυπολικός. Τα μεγάλα



έθνη που σέβονται τον εαυτό τους δεν θα συμβιβαστούν με τον ρόλο που θέλει να τους 
αναθέσει η Δύση, τον ρόλο του υπάκουου παρατηρητή. Κανένα αποικιακό καθεστώς στην 
ιστορία δεν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν παραμένει βιώσιμο. Από τη σκοπιά 
της ιστορίας και της παγκόσμιας πολιτικής, ο αγώνας μας είναι δίκαιος.

Ερώτηση: Συχνά, όταν οι άνθρωποι μιλούν για την εξωτερική πολιτική αναφέρουν τη σκληρή, την 
ήπια και τη νεαρά ισχύ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις; Υπάρχουν 
συγκεκριμένα παραδείγματα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στην παγκόσμια ιστορία για να γεμίσουν 
εκατοντάδες τόμους. Θα μιλήσω για την εποχή μας. Η σκληρή ισχύς είναι η χρήση στρατιωτικής
βίας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους είναι 
διαβόητες για τη χρήση σκληρής ισχύος. Ο ανταγωνισμός μαζί τους είναι μια άσκηση στη 
ματαιότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα (αναφέρονται στον εαυτό τους 
ως εξαιρετικό έθνος, ακόμη και ο Μπαράκ Ομπάμα και οι πρόεδροι πριν από αυτόν περιέγραφαν 
τους εαυτούς τους με τέτοιους όρους) να καθορίζουν τι και πού μπορούν να κάνουν, ανεξάρτητα 
από το αν η επιθυμία τους είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό 
Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος λέει ότι οι χώρες πρέπει να απέχουν από την ανάμειξη στις 
εσωτερικές υποθέσεις των άλλων, χρησιμοποιώντας βία ή την απειλή βίας, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, από τις οποίες 
υπάρχουν δύο.
Η πρώτη είναι η ατομική ή συλλογική αυτοάμυνα, που είναι η δική μας περίπτωση, δεδομένου ότι 
προστατεύουμε τους κατοίκους του Ντονμπάς, αφού αναγνωρίσαμε την ανεξαρτησία τους και το 
κάναμε σε απάντηση των νόμιμων αιτημάτων τους για να τους προστατεύσουμε από τις συνεχείς 
και αυξανόμενες επιθέσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και των εθνικιστικών ταγμάτων. Η 
δεύτερη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί βία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
είναι με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες (ακόμη και αν 
επικεντρωθούμε στα τελευταία 20 χρόνια, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990) 
βομβάρδισαν τη Γιουγκοσλαβία χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μόνο
και μόνο επειδή ήθελαν να προστατεύσουν τα δικαιώματα του Κοσοβάρικου και του 
Αλβανικού λαού που υποτίθεται ότι παραβιάζονταν από το Βελιγράδι. Μέσα σε διάστημα 
δυόμισι μηνών βομβάρδισαν κατοικημένες περιοχές, σιδηροδρομικές γέφυρες και επιβατικά τρένα, 
κατέστρεψαν ένα τηλεοπτικό κέντρο (το έκαναν δημόσια και χωρίς δεύτερη σκέψη) και χτύπησαν 
την κινεζική πρεσβεία «εν ώρα εργασίας» (σκοτώνοντας αρκετούς υπαλλήλους). Στη συνέχεια, το 
2003, οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστεψαν ότι κάποιος κατασκεύαζε κάποιο είδος σκόνης σε ένα 
μακρινό Ιράκ.
Είχαν υποψίες ότι επρόκειτο για βιολογικό ή χημικό όπλο. Αργότερα αποδείχθηκε ότι όλα ήταν 
ψέματα, αλλά με το πρόσχημα της εξάλειψης της απειλής, εξαπολύθηκε πόλεμος στο Ιράκ. Το 
Ιράκ καταστράφηκε και δεν έχει ακόμη αποκαταστήσει την εδαφική του ακεραιότητα ως εθνικό 
κράτος. Κανένα όπλο μαζικής καταστροφής δεν βρέθηκε εκεί. Η χώρα αυτή, η οποία ζούσε σε ένα 
αυστηρό, αυταρχικό, αν θέλετε, συγκεντρωτικό καθεστώς, ρίχτηκε πολλά χρόνια πίσω. Στη 
συνέχεια, υπήρχε η Λιβύη με τον ‘’δικτάτορα’’ Μουαμάρ Καντάφι, μια χώρα όπου κανείς δεν είχε 
κανένα πρόβλημα με τις τιμές, ή το βιοτικό επίπεδο, ή με την ευκαιρία να αποκτήσει  εκπαίδευση 
στο εξωτερικό. Κάποιος πίστευε ότι η ζωή του ήταν καλή, αλλά αντιδημοκρατική. Βομβάρδισαν 
τη Λιβύη, η οποία, σε σύγκριση με το Ιράκ, βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. 
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της ενότητας, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. 
Ήθελαν να κάνουν το ίδιο και στη Συρία. Όλα αυτά συμβαίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τον τρόπο τους 
όπου θέλουν. Με την ίδια λογική, απαιτούν τώρα από το ΝΑΤΟ όχι μόνο να επεκταθεί, αλλά και να
αναλάβει παγκόσμιες ευθύνες. Προσπαθούν σαφώς να φτάσουν πιο κοντά στην Κίνα στον Ινδικό 
Ωκεανό και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτό είναι η ωμή βία ή η σκληρή ισχύς.



Η ήπια ισχύς αφορά τη διπλωματία, τις ευκαιρίες των μέσων ενημέρωσης και τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις που εστιάζουν σε ιστορικά, πολιτιστικά και άλλα 
ζητήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ήπια ισχύς μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική. Όσον 
αφορά την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, ας πάρουμε τις διαβόητες έγχρωμες επαναστάσεις 
που οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, τη Γεωργία και την Ουκρανία από
το 2004. Στη συνέχεια, δουλεύοντας μέσω μη κυβερνητικών δομών, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
επέμειναν στη διεξαγωγή ενός τρίτου γύρου εκλογών, επειδή ο υποψήφιος που δεν βόλευε τις 
Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε στον δεύτερο γύρο (σύμφωνα με το Σύνταγμα, μπορούν να γίνουν
μόνο δύο γύροι). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταστεί η ήπια ισχύς όχι λιγότερο 
επικίνδυνη από την απόλυτη στρατιωτική ισχύ.

Εμείς είμαστε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων. Έχουμε τους δικούς μας τρόπους να 
υπερασπιζόμαστε τις αξίες, τις ιδέες και τις προσεγγίσεις μας ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. 
Έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν ντρεπόμαστε να το κάνουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τις 
απαντήσεις στις λανθασμένες αντιλήψεις και θέσεις που προωθεί η δυτική ήπια ισχύς. Ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα είναι αυτό που λέει τώρα το καθεστώς του Κιέβου για τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία, ισχυριζόμενο ότι η χώρα δεν είναι Ρωσοφοβική (ενώ όλοι οι σχετικοί νόμοι έχουν 
θεσπιστεί εκεί) ή νεοναζιστική. Ωστόσο, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

Νομίζω ότι συναντήσεις όπως αυτή είναι, ως ένα βαθμό, ένας τρόπος να διαμορφώσουμε την 
ικανότητα της ήπιας ισχύος μας (δεν μου αρέσει αυτός ο όρος), την ικανότητα να μεταφέρουμε 
πληροφορίες στους ανθρώπους που τους κάνουν να σκέφτονται και να κάνουν εκτιμήσεις και να 
παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Αυτή είναι η δύναμή μας: οι άνθρωποί μας δεν 
είναι ζόμπι, αλλά αντίθετα προσπαθούν να επεξεργάζονται δημιουργικά τις πληροφορίες και να 
διαμορφώνουν χωρίς εξαρτήσεις την άποψή τους.

Ερώτηση: Πριν από λίγο καιρό, ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία αποκάλεσε τον Γερμανό 
ομοσπονδιακό καγκελάριο «μουτρωμένο λουκάνικο συκωτιού». Κι όμως δεν απελάθηκε γι' αυτό. 
Επιπλέον, η Γερμανία συνεχίζει να παρέχει πλήρη βοήθεια στην Ουκρανία, στέλνοντάς της όπλα 
και προσφέροντάς της οικονομική βοήθεια. Έχω λοιπόν μια ερώτηση σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί 
το Κίεβο να «τη γλιτώσει» με οποιοδήποτε τρόπο; Αν ναι, γιατί; 

Σεργκέι Λαβρόφ: Ναι, τη γλιτώνει με το παραμικρό. Περιγράψατε σωστά τη στάση της Δύσης 
απέναντι στους πελάτες της στην Ουκρανία. Κανείς δεν χρειάζεται την Ουκρανία. Είναι 
αναλώσιμη στον συνολικό υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κανείς δεν το
αμφισβητεί αυτό πια. Αυτό έχει ανακοινωθεί δημόσια. Ο επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ 
Ζοζέπ Μπορέλ δηλώνει ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να κερδηθεί στο πεδίο της μάχης. Οι 
Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί δηλώνουν ότι δεν 
έχουν κανένα δικαίωμα να αφήσουν τη Ρωσία να κερδίσει , κι ότι πρέπει να ηττηθεί. Έχουν 
κηρύξει πόλεμο. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν γίνεται καν μεταξύ της Ουκρανίας και της 
Ρωσίας, αλλά μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Υπάρχει μια λαϊκή ρήση: «Η Δύση είναι 
έτοιμη να πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό». Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
Η Ουκρανία είναι αναλώσιμη στον αγώνα κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έτσι όλα είναι 
αποδεκτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο νεοναζισμός ανθεί και οι δυτικοί χορηγοί το 
παραβλέπουν. Επιπλέον, συμμετέχουν στην εκπαίδευση νεοναζιστικών μονάδων και τους 
παρακινούν να συμμετάσχουν σε αντι-Ρωσικές ενέργειες. Έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση της 
Ρωσικής γλώσσας, αρχής γενομένης από την πέμπτη τάξη, όλα τα Ρώσικα μέσα ενημέρωσης και 
ακόμη και τα Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης στα Ρωσικά, τα οποία υποστηρίζουν τις απόψεις του 
κόμματος της αντιπολίτευσης. Η Ρωσική γλώσσα απαγορεύεται ακόμη και στην καθημερινή ζωή. 
Κατά τη μακρά διάρκεια όλων αυτών των ετών, των κραυγαλέων υπερβολών, δεν μπορέσαμε 



να το αναδείξουμε αυτό στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον ΟΑΣΕ ή το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε να παρατηρήσουν το γεγονός ότι αυτό έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με όλες τις συμβάσεις που αποτελούν το θεμέλιο για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διεθνή κοινότητα.
Μετά την άνοδο της σημερινής κυβέρνησης στην εξουσία, η Γερμανία έχασε τα τελευταία ίχνη 
ανεξαρτησίας της. Στην ΕΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είναι ο μόνος ηγέτης που 
προσπαθεί να μιλήσει για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα του 
επιτραπεί να την αποκτήσει. Η ΕΕ ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία και δεν το κρύβουν αυτό. Αυτή τη στιγμή η Φινλανδία και η Σουηδία βρίσκονται στην 
επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι δεν θεωρούμε 
απαραίτητο να ανησυχούν για την ασφάλειά τους. Βλέπουμε την απόφασή τους, η οποία σίγουρα 
ήταν αποτέλεσμα έντονων πιέσεων από πλευράς Ουάσιγκτον και το ίδιο το ΝΑΤΟ, ως μια 
απλή γεωπολιτική κίνηση για την «ανάσχεση» της Ρωσίας και την εφαρμογή του σχεδίου του 
ΝΑΤΟ να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, επιπλέον και στην περιοχή της Αρκτικής. 
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νίινιστο και οι Φινλανδοί πρέσβεις δηλώνουν παντού ότι η 
χώρα τους δεν διακρίνει απειλές από τη Ρωσία, ενώ η ένταξή της στο ΝΑΤΟ καθορίζεται από την 
αλλαγή της κατάστασης ασφαλείας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Δεν βλέπετε 
απειλές από τη Ρωσία αλλά η κατάσταση ασφαλείας αλλάζει επειδή η Ρωσία γίνεται δήθεν 
«επιθετική». Είναι ανάρμοστο να κάνετε τέτοιες δηλώσεις. Η Φινλανδία, η Σουηδία και άλλες
ουδέτερες χώρες συμμετέχουν σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ εδώ και πολύ καιρό. Το ΝΑΤΟ 
συνυπολογίζει το έδαφός των χωρών αυτών, στο στρατηγικό του σχεδιασμό, όσον αφορά την 
προς ανατολάς διέυρυνσή του. Επομένως αυτό δεν κάνει μεγάλη διαφορά, υπό αυτή την 
έννοια. Θα πρέπει να δούμε πώς το ΝΑΤΟ θα χρησιμοποιήσει το έδαφός τους και θα βγάλουμε
τα συμπεράσματά μας. Επιπλέον η ΕΕ ως τέτοια, τώρα που η Γερμανία έχει χάσει την 
ανεξαρτησία της και η Γαλλία προσπαθεί μάταια να προωθήσει τις θέσεις της για στρατηγική 
αυτονομία, συγχωνεύεται ήδη στην πράξη με το ΝΑΤΟ, σήμερα πλέον ακόμη και σε ό,τι αφορά
τη συμμετοχή της. Τώρα και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της.

Όσο για την προσβολή της Γερμανίας από τον πρέσβη της Ουκρανίας. Ο τελευταίος αυτός, είναι 
πασίγνωστος για αυτό.  Η αγένειά του έχει γίνει εδώ και καιρό θέμα συζήτησης και όσοι Γερμανοί 
πολιτικοί έχουν ίχνος αξιοπρέπειας το έχουν θίξει περισσότερες από μία φορές. Ωστόσο, όταν 
ζητήθηκε από τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να απαντήσει στην προσβολή που του έγινε με το να τον
αποκαλούν «μουτρωμένο λουκάνικο συκωτιού», είπε ότι θα το αφήσει στους δημοσιογράφους να 
βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Με άλλα λόγια, δεν προσβλήθηκε. Έτσι, η λέξη 
«μουτρωμένο« μπορεί να αφαιρεθεί από τη φράση.Με άλλα λόγια, δεν προσβλήθηκε. Έτσι, η λέξη 
"κατσούφης" μπορεί να αφαιρεθεί από τη φράση.

Ερώτηση: Η νεολαία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ μπορεί ήδη να συμμετέχει στις 
δραστηριότητες της Κοινωνίας της Γνώσης. Πότε οι νέοι στη Χερσώνα θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν κι εκείνοι σε αυτήν;

Σεργκέι Λαβρόφ: Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί μόλις οι πολίτες της Χερσώνας λάβουν τη σχετική 
απόφαση. Δεν θεωρώ απαραίτητο να δώσω επίσημα την άδεια. Μου φαίνεται ότι η αξία αυτής της 
οργάνωσης, η οποία αναδημιουργήθηκε σκόπιμα με μια εντελώς νέα, ανοικτή και δημοκρατική 
μορφή, είναι ότι προσφέρει μια ευκαιρία για την προώθηση της δημόσιας διπλωματίας και των 
επαφών χωρίς επίσημη άδεια. Συνεπώς, εναπόκειται στην κοινωνία των πολιτών σε κάθε περιοχή 
να αποφασίσει. 

Ερώτηση: Τι θα γίνει με το διαδίκτυο; Διαθέτει η Δύση τεχνικά μέσα για να αποσυνδέσει τη Ρωσία
από το διαδίκτυο;



Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν διαθέτω τις γνώσεις για να προβλέψω πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία που 
σχετίζεται με το διαδίκτυο στο μέλλον. Ωστόσο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα Ρωσικά μυαλά, οι 
νέοι Ρώσοι, οι οποίοι επιτυγχάνουν νίκες πολύ τακτικά σε κάθε είδους διαγωνισμούς που αφορούν 
το διαδίκτυο και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες, θα μας εξασφαλίσουν μια φυσιολογική ζωή και μια 
προηγμένη θέση σε όλες αυτές τις διαδικασίες. 

Ο ΟΗΕ διαθέτει έναν οργανισμό, ο οποίος ονομάζεται Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 
Δραστηριοποιείται για περισσότερο από 10 χρόνια τώρα που εμείς μαζί με μια ομάδα χωρών 
παροτρύνουμε αυτόν τον οργανισμό να ξεκινήσει μια σοβαρή, ειλικρινή και βασισμένη σε 
γεγονότα συζήτηση για τον εκδημοκρατισμό του ελέγχου του διαδικτύου. Με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, η πλειοψηφία των δυτικών χωρών με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες τορπιλίζουν τη 
συζήτηση αυτού του θέματος. Το διαδίκτυο παρουσιαζόταν πάντοτε ως βασικό συστατικό της 
παγκοσμιοποίησης. Τώρα που η Δύση, αντί να ακολουθήσει μια πολυπολική προσέγγιση -που είναι 
το θέμα της σημερινής συνεδρίασης και από όπου ξεκινήσαμε-, εκείνη επιλέγει να κινείται προς 
την εδραίωση της κυριαρχίας της σε όλους τους τομείς. Εμείς και η Κίνα και όλες οι άλλες χώρες
που σέβονται τον εαυτό τους και δεν είναι πρόθυμες να κάνουν υπάκουα τα θεληματάκια της 
Δύσης, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι βασικοί κλάδοι που είναι 
υπεύθυνοι για τη λειτουργία μιας χώρας και την ασφάλειά της, καθώς και για την ευημερία 
του λαού της, δεν θα εξαρτώνται από εκείνους που έχουν αποδείξει την πλήρη ανικανότητά 
τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά τα καθήκοντα, τα 
οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πλέον διατυπώσει με σαφήνεια, θα 
πραγματοποιηθούν. Δεν πρόκειται να μείνετε χωρίς το διαδίκτυο, ούτε και εγώ.

Ερώτηση: Η απέλαση των Ρώσων διπλωματών αποτελεί απλή χειρονομία ή σοβαρό πλήγμα στη 
διεθνή επικοινωνία;

Σεργκέι Λαβρόφ: Πρώτα απ' όλα, είναι απόδειξη της αλαζονείας, της μανίας και της 
θρασύτητας των δυτικών εταίρων μας, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να ενεργούν ατιμώρητα. 
Η Ουάσινγκτον έδωσε το σύνθημα : «Επίθεση!» και όλες οι χώρες που απελαύνουν τους 
διπλωμάτες μας, είδαν ότι όλα επιτρέπονται, ότι μπορούν να πλήξουν και να καταφέρουν την 
«ανάσχεση» της Ρωσίας, να ακυρώσουν τον πολιτισμό της κ.ο.κ. Στην πραγματικότητα, δεν 
υπάρχει τίποτα για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε με τις δυτικές χώρες. Οι πρεσβείες μας,
αν και αποδεκατισμένες, έχουν κρατήσει κάποιο προσωπικό. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα για να 
συζητήσουμε, διότι η Δύση μποϊκοτάρει κάθε επαφή και έχει κλείσει όλα τα κανάλια επικοινωνίας, 
τα οποία κάποτε ήταν πολυάριθμα μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ και μεταξύ της Ρωσίας και του 
ΝΑΤΟ. Αντί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κανάλια, τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται πρώτα
απ' όλα σε περίοδο κρίσης, εκείνοι τα έχουν κλείσει. Είναι δική τους απώλεια. Μπορείς να 
οδηγήσεις ένα άλογο στο νερό, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις να πιει, όπως λέει το ρητό. 
Επιβάλλονται κυρώσεις και απαγορεύσεις και ακούμε τις υπεροπτικές και πομπώδεις φωνές 
τους ότι έρχονται τα έκτα, έβδομα και όγδοα πακέτα κυρώσεων. Πιστεύετε ότι θα θελήσουμε 
να τους συναντήσουμε ή να συζητήσουμε κάτι μαζί τους σε αυτή την κατάσταση; Όχι, δεν θα 
το κάνουμε. Έχουμε άλλους εταίρους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε.

Στους διπλωμάτες που επέστρεψαν από μη φιλικά ή και εχθρικά κράτη θα προσφερθούν θέσεις στο 
Υπουργείο Εξωτερικών και στις ξένες αποστολές μας σε άλλες χώρες, πρώτα απ' όλα στην Ασία, 
την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και, κυρίως, στις χώρες της ΚΑΚ. Θα αυξήσουμε θεαματικά τον 
αριθμό του προσωπικού των πρεσβειών σε όλες αυτές τις περιοχές. Η δομή των τμημάτων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας θα αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Οι προτεραιότητές μας είναι σαφείς. Δεν είναι 
αντιδυτικές. Επικεντρώνονται στην ταχύτερη ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες που σέβονται τις 
αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, πρώτα απ' όλα την αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών. Οι χώρες
που δεν σέβονται αυτές τις αρχές και θέλουν να ενεργούν από τη σκοπιά του μοναδικού κυρίαρχου 



ηγεμόνα του κόσμου, τον οποίο ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να υπακούει, θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι η Ρωσία δεν αποδέχεται τη χρήση μιας παρόμοιας ρητορικής.

Ερώτηση: Απαντώντας σε μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις, είπατε ότι οι πόλεμοι δι' 
αντιπροσώπων είναι μια παραδοσιακή μέθοδος των Δυτικών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει 
επίσης περιγραφεί και ως «βγάζοντας τα κάστανα από τη φωτιά"» στην περίπτωση του Ουίνστον 
Τσόρτσιλ. Έχει νόημα η διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία και το Κίεβο; Δεν 
αντιλαμβάνεται το Κίεβο ότι είναι υποχείρια της Δύσης;

Σεργκέι Λαβρόφ: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Πρόεδρος (Ζ)ελένσκι για τον 
εαυτό του ή πώς αισθάνεται σε κάθε δεδομένη στιγμή της ημέρας. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, 
αν και υπάρχουν φήμες. Αλλά ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται για τον εαυτό τους, είναι γεγονός 
ότι δεν λειτουργούν ως ανεξάρτητοι παίκτες.

Αναφερθήκατε στις συνομιλίες. Ναι, όταν πρότειναν συνομιλίες, δηλαδή αμέσως μετά την έναρξη 
της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο Πρόεδρος Πούτιν μας έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε 
συνομιλίες. Επιπλέον, αναστείλαμε την επιχείρηση ως χειρονομία καλής θέλησης κατά τη διάρκεια 
του πρώτου γύρου, αλλά η Ουκρανική πλευρά δεν ανταποκρίθηκε, ενεργώντας αδίστακτα ως 
συνήθως. Ως εκ τούτου, τα στρατεύματά μας και οι πολιτοφυλακές του Ντονιέτσκ και του 
Λουγκάνσκ δεν σταμάτησαν τις μάχες κατά τη διάρκεια των επόμενων γύρων των συνομιλιών.

Υπήρξαν αρκετοί γύροι συνομιλιών: πρώτα στη Λευκορωσία, στη συνέχεια στο διαδίκτυο, στη 
συνέχεια υπήρξε μια συνάντηση στην Τουρκία, όπου, όπως μας φάνηκε τουλάχιστον προσωρινά, 
γίναμε μάρτυρες μιας καινοτομίας, αφού η Ουκρανία, για πρώτη φορά σε όλη την περίοδο των 
επαφών μας, κατέθεσε ένα έγγραφο που έφερε τη μονογραφή από τον επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας και όχι κάποιες ιδέες που μεταφέρθηκαν προφορικά.  Το έγγραφο περιείχε αρχές, 
τις οποίες η Ρωσία ήταν έτοιμη να λάβει ως βάση, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα κείμενο πάνω 
στο οποίο ήμασταν έτοιμοι να εργαστούμε και τις αρχές που, σε γενικές γραμμές, ήμασταν έτοιμοι 
να υιοθετήσουμε. Αρχίσαμε να μεταφράζουμε αυτές τις αρχές σε νομική γλώσσα, αλλά ουσιαστικά 
μια μέρα αργότερα η Ουκρανική πλευρά υπαναχώρησε. 
Επιπλέον, πριν υπαναχωρήσουν, εκδηλώθηκε μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια στη Μπούτσε και η 
Δύση, χωρίς να εξετάσει καν το θέμα, προέτρεψε αμέσως σε έρευνα. Αλλά ακόμη και πριν 
ξεκινήσει η έρευνα, εισήγαγαν κυρώσεις, ένα ακόμη πακέτο, και αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η
Δύση δεν υποστήριζε την Ουκρανική πρωτοβουλία που είχε εκδηλωθεί με το να μας διαβιβάσουν 
κάποιες κοινά αποδεκτές αρχές ως βάση για μια συμφωνία.   Έχουμε πληροφορίες που έρχονται 
από διάφορα κανάλια ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ελέγχονται από την Ουάσιγκτον και 
ιδιαίτερα από το Λονδίνο, κέντρα τα οποία «καθορίζουν την ελευθερία των ελιγμών τους». 
Ενδεχομένως, μπορούν να το κάνουν αυτό ακόμη και άμεσα, έχοντας, όπως άλλωστε 
γνωρίζουμε ότι διαθέτουν, τους εκπροσώπους τους στην Ουκρανία.

Πολλοί άνθρωποι λένε: "Δεν είναι μόνο η Ουκρανία, αλλά και η Ουκρανία: Γιατί να συνεχιστεί 
αυτή η παράλογη διαδικασία; Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες έχουν δηλώσει 
ότι στόχος τους ήταν να προκαλέσουν μια ήττα στη Ρωσία. Ξαφνικά, είδαν κάπου ότι ο Ουκρανικός
στρατός εξαπέλυε επίθεση.  Αφήνω αυτές τις δηλώσεις στη συνείδησή τους- όλα τα γεγονότα 
παρέχονται σε καθημερινή βάση μέσω του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.  Θέλουν να παρατείνουν
τη σύγκρουση. Πιστεύουν ότι όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι 
απώλειες για τον ρωσικό στρατό και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Στόχος τους είναι να μας 
εξαντλήσουν και να μας κουράσουν. Ως εκ τούτου, δεν έχω καμία ελπίδα ότι η μεταφορά της 
συζήτησης στο επίπεδο της Ουάσιγκτον ή του Λονδίνου θα αλλάξει κάτι.  Άλλωστε, ούτε το 
Λονδίνο, ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η Δύση στο σύνολό της έχουν καταθέσει προτάσεις. 



Ακόμη και η αρχική προσέγγιση που μας προσέφερε η Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη 
υπονοούσε ότι το σχετικό έγγραφο θα υπογραφεί από χώρες που θα εγγυώνται την ασφάλεια της 
Ουκρανίας, δηλαδή τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Τουρκία και 
τη Γερμανία.  Αφού υπαναχώρησαν, απέσυραν και αυτή ακόμη την πρόταση. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες μας, δεν έλαβαν διαβεβαιώσεις από τη Δύση ότι εκείνη ήταν έτοιμη να 
προσυπογράψει αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δείχνει επίσης ότι η Δύση δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερα την Ουκρανία παρά μόνο ως μόνιμο ενοχλητικό παράγοντα εναντίον της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και ως πηγή απειλών για την ασφάλειά της. 

Λέμε πάντα ότι είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες. Ο προκάτοχός μου, ο Αντρέι Γκρομίκο, επινόησε τη
διάσημη φράση: «Καλύτερα δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων παρά μία ημέρα πολέμου». Αλλά δεν 
μας έμεινε άλλη επιλογή. Είχαμε όχι 10, αλλά 20 χρόνια από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν 
η Δύση άρχισε να προετοιμάζει τα εργαλεία της, συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και της 
Ουκρανίας, προκειμένου να «ανασχέσει» και να περιορίσει τη Ρωσία. Σε όλα αυτά τα χρόνια, 
επιμείναμε στις συνομιλίες. Αλλά εκείνοι αγνόησαν τις προτάσεις μας.

Σήμερα, θα λύσουμε τα προβλήματα ανάλογα με το πώς τα βλέπουμε εμείς. Θα τονίζω πάντα ότι 
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ανθρωπιστικά ζητήματα, όπως συνέβη χθες, όταν χάρη στις 
πρωτοβουλίες του Ρωσικού στρατού επί του πεδίου αποδείχθηκε δυνατή η απομάκρυνση 
εκατοντάδων τραυματιών στρατιωτών από το εργοστάσιο Azovstal. Αυτές είναι οι αρχές που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ήθους του Ρωσικού στρατού.

Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι οι ερωτήσεις έγιναν από φοιτητές του Πανεπιστημίου Διεθνών 
Σχέσεων της Μόσχας (MGIMO). Εκφράζω σε όλους τον ειλικρινή μου σεβασμός απέναντί τους! 
Παιδιά μου σας προτρέπω να ενδιαφερθείτε για την πολιτική αντιμετώπισης των προβλημάτων της 
περιοχής μας.. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι μεγάλη βοήθεια στη ζωή, ανεξάρτητα από το τι 
θα γίνετε αργότερα. Αντίο σας. σας εύχομαι τα καλύτερα.


