
Συνέντευξη του ΥΠΕΞ της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Λαβρόφ στο Ιταλικό τηλεοπτικό 
δίκτυο Mediaset. 

Μόσχα, 1 Μαΐου 2022.

Ερώτηση: Μετά τη δήλωσή σας σχετικά με την πιθανότητα πυρηνικού πολέμου, ενός τρίτου 
παγκόσμιου πολέμου, όλος ο κόσμος αναρωτιέται: πρόκειται όντως για πραγματικό κίνδυνο;

Σεργκέι Λαβρόφ: Προφανώς με τον όρο όλος ο κόσμος, εννοείτε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και 
τους πολιτικούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που εφιστώ την προσοχή στο πόσο επιδέξια η Δύση 
διαστρεβλώνει τα λόγια των Ρώσων εκπροσώπων. Με ρώτησαν για τις απειλές που 
συσσωρεύονται σήμερα, για το πόσο υπαρκτός είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η απάντησή 
μου ήταν κατά λέξη η εξής: Η Ρωσία δεν σταμάτησε ποτέ τις προσπάθειές της για την επίτευξη 
συμφωνιών που θα εγγυώνται ότι δεν θα ξεσπάσει πυρηνικός πόλεμος. Εμείς ήμασταν αυτοί 
που τα τελευταία χρόνια προτείναμε επίμονα στους Αμερικανούς συναδέλφους μας να 
επαναλάβουν αυτό που έκαναν ο Γκορμπατσόφ και ο Ρέιγκαν το 1987: να υιοθετήσουν μια 
κοινή δήλωση και να επιβεβαιώσουν ότι δεν μπορεί να υπάρξουν νικητές σε έναν πυρηνικό 
πόλεμο, οπότε δεν πρέπει ποτέ να εξαπολυθεί.

Δεν στάθηκε δυνατό να πεισθεί η κυβέρνηση Τραμπ. Εκείνη είχε τις δικές της ιδέες για το θέμα. 
Αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν συμφώνησε με την πρότασή μας. Τον Ιούνιο του 2021, σε συνάντηση
στη Γενεύη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Τζόζεφ 
Μπάιντεν, υιοθετήθηκε δήλωση σχετικά με το απαράδεκτο του πυρηνικού πολέμου. Τονίζω ότι και
αυτό ήταν δική μας πρωτοβουλία.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, επίσης με δική μας πρωτοβουλία, τα πέντε μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο ανώτατο επίπεδο υιοθέτησαν μια παρόμοια συμφωνία: 
δεν μπορεί να υπάρξουν νικητές σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Δεν πρέπει ποτέ να εξαπολυθεί. Η 
πρόταση του Προέδρου Πούτιν να συγκληθεί σύνοδος κορυφής των πέντε μόνιμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποσκοπεί ακριβώς στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η 
πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τους Κινέζους συναδέλφους μας, τη Γαλλία. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως προσλαμβάνει κανείς τις απανταχού δηλώσεις τους, 
έχουν μέχρι στιγμής ανακόψει τη διαδικασία αυτή.

Μετά από αυτά που είπα, τους προέτρεψα να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και να μην 
υπερβάλλουν για τους υπάρχοντες κινδύνους. Εννοούσα τη δήλωση του προέδρου (Ζ)ελένσκι, τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, που ανέφερε ότι η Ουκρανία έκανε λάθος που εγκατέλειψε τα 
πυρηνικά όπλα και ότι είναι απαραίτητο να τα αποκτήσει ξανά. Εννοούσα επίσης τη δήλωση των 
Πολωνών ηγετών σχετικά με την ετοιμότητά τους να εγκαταστήσουν στο έδαφος της χώρας τους, 
Αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Και πολλά άλλα παρόμοια γεγονότα.

Για κάποιο λόγο δεν υπήρξαν ερωτήσεις από τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε για τη 
δήλωση του (Ζ)ελένσκι, ούτε για τη δήλωση της Πολωνίας. Το ίδιο και για τα λόγια του Γάλλου 
υπουργού Εξωτερικών Ζαν - Υβ Λε Ντριάν (Jean-Yves Le Drian). Ο οποίος είπε ξαφνικά: δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Γαλλία διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αυτά ακριβώς εννοούσα. Όταν αυτά 
που έχω πει εγώ και άλλοι διαστρεβλώνονται και παραποιούνται, αυτό είναι κάτι που δεν τιμά
τη δυτική δημοσιογραφία.

Ερώτηση: Πριν από λίγες ημέρες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι έχετε στη 
διάθεσή σας «πρωτόγνωρα όπλα». Τι εννοεί με αυτό;



Σεργκέι Λαβρόφ: Είναι γνωστό σε όλους. Πριν από τρία χρόνια, στην τελευταία του ομιλία στη 
Ρωσική Ομοσπονδιακή Συνέλευση, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε τις νέες εξελίξεις 
στον τομέα αυτό. Πρώτα απ' όλα, τα υπερηχητικά. Όπως εξήγησε με ειλικρίνεια και λεπτομέρεια, 
αρχίσαμε να ασχολούμαστε μαζί τους μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη για την 
αντιπυραυλική άμυνα. Τότε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους, απαντώντας στο ερώτημα γιατί ακυρώνουν 
αυτό το ζωτικής σημασίας έγγραφο, το οποίο εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια 
σταθερότητα, είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι θα αποσυρθούν από τη συνθήκη, 
επειδή το δικό τους σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας δεν στρέφεται εναντίον της Ρωσίας. 
Ισχυρίστηκε ότι ανησυχούν για τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, και συμπλήρωσε : «εσείς κάνετε 
εναλλακτικά, ό,τι θέλετε». Θα θεωρήσουν ότι δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ.

Αναγκαστήκαμε να ασχοληθούμε με τα υπερηχητικά όπλα, επειδή γνωρίζαμε πολύ καλά ότι το
αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας δεν θα στόχευε τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, 
αλλά τη Ρωσική Ομοσπονδία και στη συνέχεια τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 
Χρειαζόμασταν όπλα που θα μπορούσαν οπωσδήποτε να ξεπεράσουν τις αντιπυραυλικές άμυνες. 
Διαφορετικά, μια χώρα με πυραυλική άμυνα και επιθετικά όπλα θα μπορούσε να μπει στον 
πειρασμό να εξαπολύσει ένα πρώτο πλήγμα, ευελπιστώντας ότι και η απάντηση θα μπορούσε να 
κατασταλεί από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Έτσι προέκυψαν αυτά τα νέα όπλα. Έχουν περιγραφεί με μεγάλη λεπτομέρεια στον ειδικό τύπο. 
Δεν κρύβουμε την ύπαρξή τους. Ήμασταν μάλιστα έτοιμοι να μιλήσουμε με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες για το γεγονός ότι η συνθήκη για τη στρατηγική σταθερότητα που θα αντικαταστήσει την
ισχύουσα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων θα περιλάμβανε μια συζήτηση σχετικά 
με τα νέα συστήματα που εμφανίστηκαν και μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον και να 
αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Αυτή τη στιγμή, οι Αμερικανοί έχουν σταματήσει όλες 
αυτές τις συνομιλίες. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στους εαυτούς μας.

Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες στο 
Κίεβο, σημειώθηκαν επιθέσεις με ρουκέτες. Τι θα μπορούσατε να πείτε στα δυτικά μέσα 
ενημέρωσης και στον Πρόεδρο (Ζ)ελένσκι, οι οποίοι θεωρούν αυτές τις ρουκέτες ως πρόκληση σε 
βάρος του ΟΗΕ;

Σεργκέι Λαβρόφ: Προειδοποιούμε συνεχώς. Ο πρόεδρος Πούτιν, όταν ανακοίνωσε την έναρξη 
μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ότι οι στόχοι της θα είναι οι στρατιωτικές 
υποδομές που βρίσκονται στην Ουκρανία και χρησιμοποιούνται για την καταστολή των 
αμάχων στα ανατολικά της χώρας και τη δημιουργία απειλών για την ασφάλεια της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι επιτιθέμεθα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
προκειμένου να στερήσουμε από τους Ουκρανούς εξτρεμιστές και το καθεστώς του Κιέβου την 
ευκαιρία να δεχθούν ανεφοδιασμό με τη μορφή όπλων και πυρομαχικών.

Από την άλλη πλευρά, δεν έχω ακούσει τον Πρόεδρο (Ζ)ελένσκι να λέει ούτε μια λέξη για 
περιπτώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτική εγκατάσταση (όπως κι αν λέγεται) ή 
οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη στρατιωτική υποδομή. Αναφέρομαι στα απροκάλυπτα πλήγματα 
με πυραύλους Tochka-U που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον του 
κέντρου του Ντονιέτσκ, του μη στρατιωτικού σιδηροδρομικού σταθμού στο Κραματόρσκ και 
μιας σειράς άλλων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης (μόλις προχθές) και της Χερσώνας. Οι 
επιθέσεις αυτές αποσκοπούν σαφώς στην τρομοκράτηση του άμαχου πληθυσμού και στην 
παρεμπόδιση των κατοίκων των περιοχών αυτών να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη μοίρα τους. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων εκεί έχει κουραστεί από την καταπίεση που βιώνει όλα 
αυτά τα χρόνια από το καθεστώς στο Κίεβο, το οποίο μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε 
εργαλείο στα χέρια των νεοναζί, των ΗΠΑ και των στενότερων συμμάχων τους.



Αυτοί που ήρθαν στην εξουσία μετά από ένα αιματοβαμμένο αντισυνταγματικό πραξικόπημα 
ξεκίνησαν έναν πόλεμο εναντίον του ίδιου τους του λαού, κατά παντός Ρωσικής προέλευσης, 
απαγορεύοντας τη Ρωσική γλώσσα, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ψήφισαν 
νόμους που ενθάρρυναν τη ναζιστική θεωρία και πρακτική. Εμείς προειδοποιούσαμε, 
επανειλημμένα. Εντούτοις, όλες οι προειδοποιήσεις μας αποσιωπήθηκαν από ένα τείχος 
σιωπής. Όπως έχει γίνει πλέον κατανοητό, η Δύση, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
ήταν ήδη σε μια πορεία με στόχο να ικανοποιήσει με κάθε τρόπο τους Ουκρανούς ηγέτες (τον 
Ποροσένκο και τον διάδοχό του, (Ζ)ελένσκι) στην επιδίωξή τους να προκαλέσουν απειλές 
εναντίον της Ρωσίας.

Οι συνεχείς προειδοποιήσεις μας τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους σχετικά 
με την ανάγκη να σταματήσει η απερίσκεπτη επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και να 
συμφωνηθούν εγγυήσεις ασφαλείας που δεν θα συνεπάγονται την ένταξη νέων χωρών στο 
στρατιωτικοπολιτικό μπλοκ απορρίφθηκαν. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν μας απάντησαν με 
ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο: «δεν σας αφορά», «θα επεκτείνουμε το ΝΑΤΟ όπως εμείς θέλουμε»,
«δεν θα το ζητήσουμε μαζί σας».

Την ίδια στιγμή, το Ουκρανικό καθεστώς είχε συγκεντρώσει περίπου 100.000 στρατιώτες στη 
γραμμή επαφής με το Ντονμπάς και, κατά παράβαση των συμφωνιών του Μινσκ και της 
κατάπαυσης του πυρός, είχε εντείνει δραματικά τους βομβαρδισμούς του. Δεν μας έμενε λοιπόν 
άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσουμε αυτές τις δύο δημοκρατίες, να συνάψουμε συνθήκη 
αμοιβαίας συνδρομής μαζί τους και, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά τους, να τις υπερασπιστούμε 
ενάντια στους μιλιταριστές και τους ναζιστές που ευδοκιμούν στο έδαφος της σημερινής 
Ουκρανίας.

Ερώτηση: Αυτό είναι η δική σας οπτική, αλλά ο (Ζ)ελένσκι ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο. 
Πιστεύει ότι η αποναζιστικοποίηση δεν έχει νόημα. ο ίδιος είναι Εβραίος. Ναζί, δηλαδή «Azov» - 
υπάρχουν λίγοι από αυτούς (αρκετές χιλιάδες). Ο (Ζ)ελένσκι αντικρούει την αντίληψή σας για το τι 
συμβαίνει. Πιστεύετε ότι ο (Ζ)ελένσκι αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη;

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι διαψεύδει ή όχι ο Πρόεδρος Ζελένσκι. Αυτός έχει 
«επτά Παρασκευές την εβδομάδα», όπως λέμε. Μπορεί να αλλάξει τη θέση του αρκετές φορές 
μέσα σε μια μέρα.

Τον άκουσα να λέει ότι δεν θα συζητήσουμε καν την αποστρατικοποίηση και την 
αποναζιστικοποίηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πρώτον, σαμποτάρουν αυτές τις 
διαπραγματεύσεις, όπως σαμποτάρουν τις συμφωνίες του Μινσκ εδώ και οκτώ χρόνια. 
Δεύτερον, υπάρχει η ναζιστικοποίηση: οι αιχμάλωτοι μαχητές και τα τάγματα από το Αζόφ, το 
Αϊντάρ και άλλες μονάδες φέρουν στα ρούχα και τα σώματά τους το σύμβολο και τα τατουάζ 
της σβάστικας και των ναζιστικών ταγμάτων Waffen-SS και διαβάζουν και προωθούν ανοιχτά
το Mein Kampf. 
Προβάλλει το επιχείρημα: τι είδους ναζισμό μπορεί να εκπροσωπεί, όταν ο ίδιος είναι Εβραίος. 
Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ο Χίτλερ είχε επίσης εβραϊκό αίμα. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως 
τίποτα. Οι σοφοί Εβραίοι λένε ότι οι πιο φανατικοί αντισημίτες τείνουν να είναι Εβραίοι. 
«Πάντα υπάρχει ένας Εβραίος στην οικογένεια», όπως λέμε.

Όσον αφορά το Αζόφ, δημοσιεύεται τώρα υλικό που επιβεβαιώνει ότι οι Αμερικανοί και 
ιδιαίτερα οι Καναδοί έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση ακραίων 
εξτρεμιστικών, γνήσιων νεοναζιστικών μονάδων στην Ουκρανία. Όλα αυτά τα χρόνια, ο στόχος
ήταν να διεισδύσουν οι νεοναζί στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι, σε κάθε 



μονάδα (τάγμα, σύνταγμα) άνθρωποι από το Αζόφ θα έπαιζαν ηγετικό ρόλο. Διαβάζω τέτοιο υλικό 
στον δυτικό Τύπο. Το γεγονός ότι η Azov είναι μια ανοιχτά νεοναζιστική ένωση - αυτό 
αναγνωριζόταν από τη Δύση χωρίς κανένα δισταγμό μέχρι την κατάσταση που διαμορφώθηκε 
στις αρχές του 2022, όταν ξεκίνησαν να αλλάζουν, σαν να ήταν η κατάλληλη στιγμή, τη θέση 
τους. Πρόσφατα, η Ιαπωνία ζήτησε μάλιστα συγγνώμη από την Azov επειδή την είχε κατατάξει 
στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων πριν από αρκετά χρόνια λόγω των νεοναζιστικών 
της τάσεων.

Οι ανταποκριτές (ορισμένα δυτικά μέσα ενημέρωσης) πήραν συνέντευξη από τον (Ζ)ελένσκι και 
τον ρώτησαν ποια είναι η γνώμη του για το Αζόφ και τις ιδέες που πρεσβεύει και εφαρμόζει στην 
πράξη το Αζόφ. Είπε ότι υπήρχαν πολλά τέτοια τάγματα, «είναι αυτό που είναι». Θα ήθελα να 
επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον 
(Ζ)ελένσκι έκοψε και δεν μετέδωσε αυτή τη φράση - «είναι αυτό που είναι». Αυτό σημαίνει ότι ο 
δημοσιογράφος καταλαβαίνει τι λέει και τι σκέφτεται ο άνθρωπος. Και συγκεκριμένα, σκέφτεται 
πώς θα χρησιμοποιήσει τους νεοναζί, προκειμένου να πολεμήσει κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ερώτηση: Υπάρχουν αρκετές χιλιάδες, ίσως δεκάδες χιλιάδες στρατευμένοι ένοπλοι νεοναζί. 
Μπορεί η παρουσία τους να δικαιολογήσει την αποναζιστικοποίηση ενός κράτους σαράντα 
εκατομμυρίων κατοίκων; Μαζί με τον Ρωσικό στρατό υπάρχουν και νεοναζιστικής έμπνευσης 
τάγματα όπως το Wagner.

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τη Wagner με όσους ενδιαφέρονται για το 
θέμα αυτό. Η Wagner είναι μια ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με το
Ρωσικό κράτος. Αυτό εξηγήθηκε και στους Γάλλους συναδέλφους μας όταν αυτοί εκνευρίστηκαν 
για το γεγονός ότι η Βάγκνερ είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση του Μάλι να της παρέχει 
υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτό εξηγήθηκε και στους Γάλλους συναδέλφους μας όταν αυτοί έγιναν 
νευρικοί για το γεγονός ότι ο Βάγκνερ είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση του Μάλι να της παρέχει
υπηρεσίες ασφαλείας.  Ο αξιότιμος συνάδελφός μου Λε Ντριάν, καθώς και ο Ζοζέπ Μπορέλ, 
μου είπαν ευθέως τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι η Ρωσία δεν έχει καμία δουλειά στην Αφρική, 
ούτε μέσω του Ρωσικού κράτους, ούτε μέσω ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών, επειδή η 
Αφρική είναι μια ζώνη της ΕΕ και της Γαλλίας. Επαναλαμβάνω σχεδόν αυτολεξεί αυτό που 
μου είπαν.

Αναφέρθηκαν επίσης στην κατάσταση στη Λιβύη, όπου αυτή η ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία 
προσκλήθηκε από τις αρχές της πόλης Τομπρούκ, όπου βρίσκεται το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Στην
Ιταλία γνωρίζουν πολύ καλά τη λιβυκή πραγματικότητα. Εκεί έχουν εμπορικούς όρους, όπως και 
στο Μάλι. Στην Ουκρανία δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, παρά μόνο ένας τεράστιος αριθμός 
μισθοφόρων από δυτικές χώρες. Νομίζω ότι η συζήτηση σχετικά με την παρουσία της Βάγκνερ 
στην Ουκρανία οφείλεται ακριβώς στην επιθυμία να αποσπαστεί η προσοχή από το τι κάνουν 
οι δυτικοί συνάδελφοί μας. Η κατάσταση με το αδιέξοδο στο εργοστάσιο Azovstal στη 
Μαριούπολη και η επίμονη, ακόμη και υστερική επιθυμία του (Ζ)ελένσκι, της ομάδας του και 
των δυτικών προστατών τους, να απομακρυνθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να σταλούν 
στην Ουκρανία, εξηγείται από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες εκεί που θα 
επιβεβαιώσουν την παρουσία μισθοφόρων, ίσως ακόμη και ενεργών αξιωματικών των 
στρατών των δυτικών χωρών, που πολεμούσαν εναντίον μας, στο πλευρό των Ουκρανών 
εξτρεμιστών.

Θέσατε το ερώτημα: αξίζει η προσπάθεια του να εξαλειφθεί η επιρροή μερικών δεκάδων (ακόμη 
και χιλιάδων) Ναζί, να θέσει σε κίνδυνο μια χώρα σαράντα εκατομμυρίων; Αυτό δεν είναι 
πραγματικά σωστό ερώτημα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τα θεμελιώδη συμφέροντα 
ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μιλάμε γι' αυτό εδώ και δεκαετίες. Πολύ πριν από το 



πραξικόπημα, η Δύση στάθηκε ενάντια στο συμφέρον της Ουκρανίας (αυτό έγινε πριν από 
είκοσι χρόνια) και άρχισε να τους λέει την παραμονή κάθε εκλογικής αναμέτρησης ότι πρέπει 
να αποφασίσουν με ποιον είναι: με την Ευρώπη ή τη Ρωσία. Στη συνέχεια άρχισαν να 
ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες που προωθούσε η Ουκρανική ηγεσία προκειμένου να μοιάζει 
όσο το δυνατόν λιγότερο με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ανέφερα τις διώξεις σε βάρος της Ρωσικής 
γλώσσας, των Ρωσικών μέσων ενημέρωσης, το κλείσιμο των Ρωσόφωνων καναλιών, τη διακοπή 
των πωλήσεων οποιουδήποτε έντυπου προϊόντος στα Ρωσικά (τόσο από τη Ρωσία όσο και αυτών 
που εκδίδονταν στην Ουκρανία), τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αποτελεί ιερό θεσμό στο
κράτος και την κοινωνία μας, την ψήφιση νόμων για την προώθηση της ναζιστικής θεωρίας και 
πρακτικής. Οι νόμοι ψηφίζονται όχι για μερικές δεκάδες χιλιάδες μαχητές ριζοσπαστικών 
ταγμάτων, αλλά για ολόκληρη τη χώρα.

Στη Δυτική Ουκρανία έχουν σταματήσει να γιορτάζουν την Ημέρα της Νίκης στον Μεγάλο 
Πατριωτικό Πόλεμο. Αυτό συνέβη πριν από πολύ καιρό. Τα τρέχοντα γεγονότα δεν έχουν καμία 
σχέση με αυτό. Άρχισαν να καταστρέφουν τα μνημεία εκείνων που απελευθέρωσαν την 
Ουκρανία από τους φασίστες, όταν άρχισαν να καθιερώνουν ως εθνικές εορτές τα γενέθλια 
εκείνων που βοήθησαν τον Χίτλερ: του Σούκεβιτς, του Μπαντέρα και άλλων συνεργατών, 
μαχητών της Waffen-SS. Ξεκίνησαν να γιορτάζουν, ως εθνική εορτή, την ημέρα ίδρυσης του 
Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, ο οποίος κρίθηκε από το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης,
ένοχος ως συνεργός των Ναζί. Όλα αυτά δεν συνέβησαν τους τελευταίους δύο ή τρεις μήνες. 
Όλα ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια. Ακόμη και πριν από το πραξικόπημα.

Το πραξικόπημα πραγματοποιήθηκε την επομένη της ημέρας που οι Γάλλοι και οι Πολωνοί, σε 
επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, είχαν εγγυηθεί μια ειρηνική διευθέτηση αυτής της κατάστασης τον 
Φεβρουάριο του 2014. Το πρωί αφού η αντιπολίτευση ανέτρεψε την κυβέρνηση, κυνήγησε τον 
πρόεδρο, κατέλαβε το κτίριο της διοίκησης, τους ρωτήσαμε τότε, γιατί δεν μπόρεσαν να 
χρησιμοποιήσουν τη δύναμη, την επιρροή και την εξουσία της ΕΕ, γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν 
την αντιπολίτευση να συνεργαστεί.  Μας έδωσαν κάποιες ακατάληπτες απαντήσεις: ο Γιανουκόβιτς
έφυγε από το Κίεβο. Πολλοί ηγέτες εγκαταλείπουν τις πρωτεύουσές τους. Την ίδια χρονιά (2014) 
έγινε πραξικόπημα στην Υεμένη. Ο πρόεδρος Χάντι αναχώρησε επίσης από την πρωτεύουσα. Μόνο
που ο Γιανουκόβιτς έφυγε για άλλη πόλη, ενώ ο Χάντι κατέφυγε στη Σαουδική Αραβία. Από τότε, 
μέχρι πρόσφατα, επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, όλη η προοδευτική ανθρωπότητα με επικεφαλής 
τους Ευρωπαίους φιλελεύθερους μας απαίτησε να επιστρέψει ο πρόεδρος Χάντι ως νόμιμος 
ηγέτης της Υεμένης. Στην Ουκρανία, όμως, ο Πρόεδρος έχει πάει σε άλλη πόλη και επομένως 
δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα άλλο. Προσέξαμε ότι η πρώτη δήλωση αυτών που έκαναν το 
πραξικόπημα αφορούσε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος της Ρωσικής γλώσσας ως 
«περιφερειακής συνιστώσας» και την ανοικτή προτροπή να σταλούν  ένοπλες ομάδες (επίσης 
ακραίων εξτρεμιστών), με σκοπό να εισβάλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο της Κριμαίας. Έτσι 
ξεκίνησαν όλα.
Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν θέλει να θυμάται σήμερα. Η ΕΕ ταπεινώθηκε από τους 
κακοποιούς που κατέλαβαν την εξουσία στο Κίεβο με πραξικόπημα, όπως ακριβώς η ΕΕ 
ταπεινώνεται τώρα από την αποτυχία της να επιβάλει την απόφαση για τη δημιουργία μιας 
κοινότητας Σερβικών δήμων στο Κοσσυφοπέδιο. Με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ, η Πρίστινα 
και το Βελιγράδι συμφώνησαν το 2013, η ΕΕ έδειξε για άλλη μια φορά την ανικανότητά της.

Ερώτηση: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Ιταλίας αυτή τη στιγμή;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εκείνων που όχι μόνο αποδέχονται τις 
αντι-Ρωσικές κυρώσεις, αλλά και προωθούν με κάθε τρόπο δικές τους πρωτοβουλίες . Στην αρχή 
ήταν πραγματικά παράξενο να το βλέπουμε αυτό, αλλά τώρα πλέον έχουμε συνηθίσει το γεγονός 
ότι η Ιταλία μπορεί να συμπεριφέρεται κατ' αυτόν τον τρόπο. Νόμιζα ότι η Ιταλία και ο ιταλικός 



λαός είχαν μια ελαφρώς διαφορετική στάση απέναντι στην ιστορία τους, στη δικαιοσύνη στον 
κόσμο και ότι μπορούσαν να ξεχωρίσουν το μαύρο από το άσπρο. Δεν θέλω να κάνω λάθος, αλλά 
σε κάθε περίπτωση, ορισμένες δηλώσεις πολιτικών, για να μην αναφέρω τα δημοσιεύματα στον 
Τύπο, ξεπέρασαν κάθε διπλωματική, πολιτική ευπρέπεια και πολύ περισσότερο τα όρια της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Ερώτηση: Σε τι ή σε ποιον αναφέρεστε, μπορείτε να μας διευκρινήσετε;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η πρεσβεία μας έστειλε σχετικό υλικό και μάλιστα κατέθεσε μήνυση για 
παραβίαση της ιταλικής νομοθεσίας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό τώρα, δεν θέλω να 
επαναλάβω την εν λόγω κακοήθεια. Τουλάχιστον δεν το συνδέω με τον ιταλικό λαό, για τον οποίο 
τρέφω τα πιο θερμά αισθήματα.

Ερώτηση: Ας μιλήσουμε για το ρόλο των ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να υποστηρίζει ανοιχτά
την Ουκρανική πλευρά, παρέχοντας χρήματα και όπλα, λέγοντας ότι υπάρχει επιτιθέμενος και ότι η
Ουκρανία δέχεται επίθεση.

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχω διαβάσει πολλά στον Αμερικανικό και τον Ευρωπαϊκό Τύπο σχετικά με το 
τι συνδέει την οικογένεια Μπάιντεν με την Ουκρανία, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το τόσο μεγάλο 
ενδιαφέρον του για την τρέχουσα κατάσταση. Αλλά πέρα από το προσωπικό ενδιαφέρον, δεν 
αποκλείω να πρόκειται για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον αντιλαμβάνεται την αποτυχία της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής της να μετατρέψει την Ουκρανία σε πραγματική απειλή για τη
Ρωσική Ομοσπονδία, να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεν θα βρεθούν ποτέ μαζί 
και ότι δεν θα έχουν ποτέ καλές σχέσεις.

Σε γενικές γραμμές, αυτός δεν είναι ο Τζο Μπάιντεν. Όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε, 
ολόκληρη η Αμερικανική ελίτ καθοδηγήθηκε από τη «διαθήκη» του Zbigniew Brzezinski, ο οποίος 
είχε πει ότι η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία ήταν απλώς μια περιφερειακή δύναμη, που δεν 
αντιπροσώπευε τίποτα σοβαρό. Με γνώμονα αυτή τη λογική, εφοδίασαν την Ουκρανία με 
επιθετικά όπλα, ενθάρρυναν τη στρατιωτικοποίησή της με ανοιχτά αντι-Ρωσικό πρόσημο, σύροντας
τη χώρα αυτή σε δεκάδες ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Πολλές από τις
ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ουκρανικό έδαφος. Το αληθινό περιεχόμενο του αφηγήματος 
που χρησιμοποιήθηκε ως προκάλυμμα αυτών των ασκήσεων ήταν καθαρά αντι-Ρωσικό στο 
90% των περιπτώσεων. Σήμερα πλέον είναι εμφανές το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θέλουν να φέρουν σε πέρας το «αντι-Ρωσικό» τους σχέδιο (όπως το έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν). Οι δηλώσεις «η Ρωσία πρέπει να ηττηθεί», «πρέπει να νικήσουμε τη 
Ρωσία», «η Ουκρανία πρέπει να νικήσει», «η Ρωσία πρέπει να χάσει» έχουν αρχίσει να 
ακούγονται, ευθέως χωρίς αναστολές.

Κατόπιν αιτήματος του (Ζ)ελένσκι, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις και 
αυτές άρχισαν να εξελίσσονται. Τον Μάρτιο, σε μια συνάντηση διαπραγματευτών στην 
Κωνσταντινούπολη, σκιαγραφήθηκαν κάποια περιγράμματα συμφωνιών με βάση τα όσα είχε πει 
δημοσίως ο (Ζ)ελένσκι. Είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να καταστεί ουδέτερη, αδέσμευτη, μη 
πυρηνική χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας. Ήμασταν έτοιμοι 
να εργαστούμε σε αυτή τη βάση με την προϋπόθεση ότι, όπως πρότειναν οι ίδιοι οι Ουκρανοί, 
η συνθήκη θα ανέφερε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ίσχυαν για την Κριμαία και το 
Ντονμπάς. Αμέσως μετά την πρόταση αυτή, η οποία μας δόθηκε γραπτώς και υπογεγραμμένη,
άλλαξαν τη θέση τους. Τώρα προσπαθούν να διαπραγματευτούν με διαφορετικό τρόπο. 
Ειδικότερα, θέλουν πρώτα απ' όλα εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, αν και αρχικά είχαν 
ζητήσει, οι εγγυήσεις αυτές να έχουν συμφωνηθεί από όλους μαζί, συμπεριλαμβανομένης και 
της Ρωσίας.



Όταν ο (Ζ)ελένσκι δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να συζητήσει σχετικά με το ουδέτερο καθεστώς της 
Ουκρανίας, άνευ προσχώρησης σε συνασπισμό, θεωρήσαμε ότι έκανε ένα σοβαρό βήμα, το οποίο 
χαιρετίσαμε. Αλλά οι υπουργοί του και ο πρόεδρος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, ανέλαβαν τη 
συνέχεια, υποστηρίζοντας ότι θα λάβουν μεν, εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ότι ταυτόχρονα θα 
διατηρήσουν τον στόχο της ένταξης τους στο ΝΑΤΟ (όπως είναι καταγεγραμμένο στο σύνταγμα 
τους).  Σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ και οι Βρετανοί 
άρχισαν να λένε ότι αν οι Ουκρανοί θέλουν να διατηρήσουν αυτόν τον στόχο, έχουν το δικαίωμα να
το κάνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Σήμερα, ακόμη και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς. Δεν 
πραγματοποίησαν τις τελευταίες συναντήσεις (μια συνάντηση αφιερωμένη στην υποστήριξη της 
Ουκρανίας) στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά απλώς συγκέντρωσαν αντιπροσωπείες, διότι υπάρχει 
ακόμη συναίνεση στο ΝΑΤΟ. Και πρέπει να λύσουν όλα τα ζητήματα με ταχύτητα και μονομέρεια.

Ερώτηση: Θα μπορούσε αυτή η συμπεριφορά να επηρεαστεί από όσα συνέβησαν στη Μαριούπολη
και τη Μπούτσε; Και στις δύο περιπτώσεις μιλάτε για σκηνοθεσία. Αλλά, για παράδειγμα, πριν από 
λίγες ημέρες το CNN έδειξε ένα βίντεο που καταγράφηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος 
στις 13 Μαρτίου και έδειχνε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν σε αυτούς τους δρόμους με 
πτώματα. Θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει την αλλαγή προσέγγισης; Ποια είναι η αλήθεια σε αυτά 
τα εγκλήματα πολέμου;

Σεργκέι Λαβρόφ: Υπάρχει μόνο μία αλήθεια εδώ. Στις 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι Ρώσοι 
στρατιώτες αποχώρησαν από την Μπούτσε. Την επόμενη μέρα, στις 31 Μαρτίου, ο δήμαρχος της 
πόλης, Φεντόρουκ, διακήρυττε τη νίκη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λέγοντας ότι η πόλη 
είχε επιστρέψει στην κανονική ζωή. Μόλις τρεις ημέρες αργότερα άρχισαν να προβάλλονται 
φωτογραφίες με αυτά τα πτώματα. Δεν θέλω καν να υπεισέλθω σε αυτό το θέμα, διότι είναι τόσο 
προφανές ότι πρόκειται για παραπληροφόρηση που κάθε σοβαρός παρατηρητής μπορεί να το 
καταλάβει με μια μόνο ματιά.

Δεν ξέρω τι επηρέασε τις ΗΠΑ. Όταν οι ΗΠΑ δηλώνουν πανηγυρικά και πομπωδώς ότι «όλα 
αυτά» δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, φαίνεται ότι κανείς δεν θυμάται πλέον πώς οι ΗΠΑ 
αποφάσισαν ξαφνικά ότι υπήρχε απειλή για την ασφάλειά τους δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακριά από τη χώρα τους: στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Γιουγκοσλαβία το 1999.
Φτάσαμε στο σημείο, κανείς να μην αμφισβητεί πλέον το δικαίωμα των ΗΠΑ να 
εξουδετερώνουν αυτές τις επινοημένες, «βγαλμένες από το πουθενά» απειλές (όπως στο Ιράκ, 
όπου αποδείχθηκε ότι ήταν μια πλήρης μυθοπλασία) με όποιον τρόπο εκείνες θέλουν.

Εμείς προειδοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια ότι αποτελούν απειλή στα σύνορα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή». Αυτό συζητείται εδώ και πολλά
χρόνια. Όλοι βέβαια «συγκατένεψαν».  Αλλά ωστόσο πίστευαν - όπως είμαι σήμερα πλέον 
πεπεισμένος - ότι ο κόσμος πρέπει να υπακούει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή τόσο το 
ΝΑΤΟ όσο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον είναι 
το «αφεντικό» τους. Και η Ουάσιγκτον αποφάσισε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι μονοπολικός. Το 
λένε αυτό ρητά, αν διαβάσετε, για παράδειγμα, τις δηλώσεις του υπουργού των Οικονομικών τους.

Ερώτηση: Πριν από λίγες ημέρες, το Υπουργείο σας δημοσίευσε μια φωτογραφία της συνάντησης 
του προκατόχου σας Αντρέι Γκρομίκο με τον Πάπα Παύλο τον ΣΤ'. Μήπως πρόκειται για έκκληση 
προς τον Πάπα Φραγκίσκο να λειτουργήσει ως μεσολαβητής;



Σεργκέι Λαβρόφ: Νομίζω ότι αυτή ήταν απλώς μια ακόμη επέτειος της συνάντησής τους.  
Δημοσιεύουμε τακτικά στον ιστότοπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και στους 
λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που αναφέρονται σε γεγονότα που 
έλαβαν χώρα πριν από 20-30-40 χρόνια.

Ερώτηση: Ποιος μπορεί να αποκαταστήσει την ειρήνη; Υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, θεσμός ή 
κράτος; Οι πρόεδροι της Τουρκίας και της Γαλλίας,  Ερντογάν και Μακρόν, όπως και ο 
πρωθυπουργός της Ιταλίας Ντράγκι το έχουν προσπαθήσει. Ποιος μπορεί να ξεκινήσει την 
ειρηνευτική διαδικασία ώστε η Ρωσία, η Δύση και η Ουκρανία να συνάψουν κάποια συμφωνία;

Σεργκέι Λαβρόφ: Καλή ερώτηση, αλλά είναι ήδη πολύ αργά. Ο Ποροσένκο, ο οποίος εξελέγη το 
2014 με το σύνθημα «Ειρήνη στο Ντονμπάς», θα μπορούσε να έχει λύσει όλα τα προβλήματα με 
την ειρήνη. Αλλά αντίθετα, τότε ήταν που ξεκίνησε τον πόλεμο. Ο (Ζ)ελένσκι θα μπορούσε επίσης,
να έχει δώσει λύση. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, παρουσιάστηκε και αυτός ως 
«πρόεδρος της ειρήνης». Τον Δεκέμβριο του 2019, στο Παρίσι, υπέγραψε δέσμευση για την 
εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και την ψήφιση νόμου που θα παραχωρεί ειδικό καθεστώς 
στο Ντονμπάς εντός μιας ενιαίας, εδαφικά ενιαίας Ουκρανίας. Είχε κάθε ευκαιρία. Είχε όλα τα 
«χαρτιά» και τα «ατού» στα χέρια του.

Ο (Ζ)ελένσκι επέλεξε να δηλώσει δημόσια και αλαζονικά ότι δεν επρόκειτο ποτέ να εφαρμόσει
τις συμφωνίες του Μινσκ. Υποτίθεται ότι αυτό θα σήμαινε την καταστροφή του Ουκρανικού 
λαού, τη διάλυση του κράτους. Όλοι όσοι υπέγραψαν και ενέκριναν τις συμφωνίες του Μινσκ 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σιώπησαν. Είπαν: «Εάν δεν θέλουν να το κάνουν, ας μην 
το κάνουν». Η Ρωσία όμως το κάνει. Αυτή είναι εκείνη που θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη.

Ακόμη και τώρα ο (Ζ)ελένσκι θα μπορούσε επίσης να φέρει την ειρήνη αν σταματούσε να δίνει 
εγκληματικές διαταγές στα νεοναζιστικά τάγματά του, αν τα ανάγκαζε να απελευθερώσουν όλους 
τους πολίτες και να σταματήσουν να αντιστέκονται.

Ερώτηση: Θέλετε να παραδοθεί ο (Ζ)ελένσκι; Είναι αυτό προϋπόθεση για την ειρήνη;

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν απαιτούμε να παραδοθεί. Απαιτούμε να δώσει εντολή να απελευθερωθούν
όλοι οι πολίτες και να σταματήσει η αντίσταση. Ο στόχος μας δεν περιλαμβάνει αλλαγή 
καθεστώτος στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί Αμερικανική σπεσιαλιτέ. Αυτοί την εφαρμόζουν 
παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θέλουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική Ουκρανία, ώστε να μην
απειλούνται από τη στρατιωτικοποίηση ή τη ναζιστικοποίηση της χώρας αυτής και να μην 
απειλείται η ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ορμητήριο το έδαφος της Ουκρανίας.

Ερώτηση: Η Ιταλία ανησυχεί ότι η Ρωσία είναι πιθανό να διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου.
Τι ακριβώς συμβαίνει ως προς αυτό;

Σεργκέι Λαβρόφ: Συμβαίνει κάτι απλό, για το οποίο οι επικριτές των ενεργειών μας, όλοι όσοι μας
καταδικάζουν τις τελευταίες ημέρες, για κάποιο λόγο δεν θέλουν να μιλήσουν. Μας έχουν κλαπεί 
χρήματα (περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια). Τα πήραν και τα έκλεψαν. Τα 
περισσότερα χρήματα αφορούσαν εισπράξεις από προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου. 
Αυτό κατέστη δυνατό επειδή η PJSC Gazprom υποχρεώνονταν να διατηρεί τα χρήματα αυτά σε 
λογαριασμούς της σε δυτικές τράπεζες (σύμφωνα με τους δικούς σας κανόνες). Ήθελαν λοιπόν με 
τον τρόπο αυτό να «τιμωρήσουν» τη Ρωσία, δηλαδή την έκλεψαν.



Τώρα μας προτείνουν να συνεχίσουμε τις συναλλαγές όπως και πριν και να αφήσουμε τα χρήματα 
μας σε αυτούς. Όταν το θελήσουν, θα τα ξαναβάλουν στην τσέπη τους. Αυτό λοιπόν συμβαίνει. 
Για κάποιο λόγο κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Πού βρίσκεται λοιπόν η ειλικρινής 
δημοσιογραφία;

Εμείς προτείναμε ότι οι προμήθειες δεν θα πρέπει να θεωρούνται εξοφλημένες όταν τα ευρώ ή 
τα δολάρια φτάνουν στην Gazprombank, αλλά όταν μετατρέπονται σε ρούβλια, τα οποία δεν 
μπορούν να κλαπούν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Οι εταίροι μας το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. 
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει για τους αγοραστές. Εξακολουθούν να 
πληρώνουν σε ευρώ και δολάρια τα ποσά που ορίζονται στη σύμβαση. Η μετατροπή γίνεται 
μετά από αυτό.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ενώπιον του ίδιου μας του λαού να επιτρέψουμε στη Δύση να 
συνεχίσει τις ληστρικές της συνήθειες.

Ερώτηση: Υπάρχουν πολλές εικασίες στη Δύση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ρώσου 
προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σεργκέι Λαβρόφ: Ρωτήστε τους ξένους ηγέτες που μίλησαν πρόσφατα με τον Ρώσο πρόεδρο 
Πούτιν, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες. Νομίζω ότι θα 
καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.

Ερώτηση: Πλησιάζει η 9η Μαΐου. Γιορτάζετε την απελευθέρωση από τον ναζισμό το 1945. Κάθε 
χρόνο γίνεται παρέλαση στη Μόσχα. Τι θα συμβεί μέχρι τότε; Μήπως πλησιάζει το τέλος του 
«πολέμου»;

Σεργκέι Λαβρόφ: Υπήρχε μια παράδοση στη Σοβιετική Ένωση να κάνουμε κάτι μεγάλο και 
δυνατό για αυτή τη γιορτή. Επικεντρώνουμε τις ενέργειές μας στην Ουκρανία αποκλειστικά στα 
καθήκοντα που ανέφερα. Αυτά έχουν διακηρύχθηκαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, 
πρόκειται: για την προστασία και τη διαφύλαξη της ασφάλειας των αμάχων, καθώς και για τη 
διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν απειλές για αυτούς ή για τη Ρωσική Ομοσπονδία στο έδαφος της 
Ουκρανίας που σχετίζονται με επιθετικά όπλα και το ναζισμό και για τις οποίες στη Δύση κάνουν 
το παν προκειμένου να υποβαθμίσουν τη σημασία τους.

Παρακολούθησα τα ρεπορτάζ στο NBC και διάβασα το Αμερικανικό περιοδικό National Interest. 
Εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται σοβαρά άρθρα που προειδοποιούν και εφιστούν την προσοχή όσον 
αφορά τις ερωτοτροπίες με τους Ναζί, όπως το 1935-1938.

Ερώτηση: Θα τερματιστεί η σύγκρουση μέχρι τις 9 Μαΐου; Τι ελπίδα μπορεί να υπάρχει σχετικά 
με αυτό;

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο στρατός μας δεν θα προσαρμόσει τεχνηέντως τις επιχειρήσεις του σε 
οποιαδήποτε ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της Ημέρας της Νίκης.

Θα γιορτάσουμε πανηγυρικά την 9η Μαΐου, όπως κάνουμε πάντα, κάθε χρόνο. Θα θυμηθούμε 
εκείνους που έπεσαν για την απελευθέρωση της Ρωσίας και των άλλων δημοκρατιών της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τη ναζιστική 
λαίλαπα.

Ο ρυθμός της επιχείρησης στην Ουκρανία εξαρτάται κυρίως από την ανάγκη 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άμαχο πληθυσμό και των Ρώσων στρατιωτών.


