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Εκτεταμένα αποσπάσματα:

Οι ένοπλες προκλήσεις στην Υπερδνειστερία.

 Είμαστε θορυβημένοι από την κλιμάκωση της έντασης στην Υπερδνειστερία, όπου τις τελευταίες 
ημέρες έχουν σημειωθεί διάφορα περιστατικά με βομβαρδισμούς και εκρήξεις επίσημων 
εγκαταστάσεων και υποδομών.

Θεωρούμε τις ενέργειες αυτές ως τρομοκρατικές ενέργειες που αποσκοπούν στην 
αποσταθεροποίηση της περιοχής. Αναμένουμε μια ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα όλων των 
περιστάσεων, των όσων συνέβησαν.

Καταδικάζουμε σθεναρά κάθε προσπάθεια να παρασυρθεί η Υπερδνειστερία σε μια ανάλογη 
κατάσταση με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Κάθε τόσο ακούγονται από εκεί «εντυπωσιακές» 
δηλώσεις σχετικά με την προετοιμασία των Ρώσικών ειρηνευτικών δυνάμεων, του αεροδρομίου της
Τιρασπόλ και των κληρωτών της Υπερδνειστερίας για κάποιου είδους επιθετική δράση.

Όλες αυτές οι δηλώσεις δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι η κατάσταση στην αριστερή 
όχθη του ποταμού Δνείστερου, συμπεριλαμβανομένης της Ζώνης Ασφαλείας, ελέγχεται αξιόπιστα 
από τις Κοινές Ειρηνευτικές Δυνάμεις. Αυτό που προκαλεί ανησυχία, ωστόσο, εκτός από τα 
γεγονότα των τελευταίων ημερών, είναι οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί η ειδική επιχείρηση 
στην Ουκρανία για να ενταθεί η πίεση αποκλεισμού της Υπερδνειστερίας. Οι αποστολές 
βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, μπλοκάρονται και η λειτουργία των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων παρεμποδίζεται τεχνηέντως.

Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και ηρεμία στην Υπερδνειστερία και στην επιστροφή του Κισινάου 
και της Τιράσπολης στην πρακτική της εποικοδομητικής αναζήτησης βέλτιστων λύσεων στα 
ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των δυο όχθεων του Δνείστερου προς το συμφέρον του πληθυσμού 
και των δύο πλευρών.

Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σύντομα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από την τρομερή τραγωδία στην Οδησσό. Ως 
υπενθύμιση για όλους εκείνους τους διεθνείς παράγοντες που μιλούν για ανθρωπιστική 
καταστροφή και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρησιμοποιούν καθημερινά τη 
λέξη «γενοκτονία», στις 2 Μαΐου 2014, Ουκρανοί εθνικιστές, ενεργώντας με απροκάλυπτη 
σκληρότητα, επιτέθηκαν σε συμπολίτες τους που διαμαρτύρονταν κατά των εθνικιστικών 
εξτρεμιστικών δυνάμεων που ήρθαν στην εξουσία ως αποτέλεσμα του εμπνευσμένου από τη 
Δύση ένοπλου πραξικοπήματος στο Κίεβο τον Φεβρουάριο του 2014. Οι άνθρωποι αυτοί 
συγκέντρωναν υπογραφές για δημοψήφισμα σχετικά με την ομοσπονδιοποίηση της Ουκρανίας και 
την απόδοση στη Ρωσική γλώσσα του καθεστώτος κρατικής γλώσσας. Σαράντα οκτώ άνθρωποι 
κάηκαν ζωντανοί, πέθαναν από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα ή έπεσαν νεκροί, 
πέφτοντας για να σωθούν από τους επάνω ορόφους του Σπιτιού των Συνδικάτων, το οποίο 
πυρπολήθηκε από τους εθνικιστές.

Η «πολιτισμένη» Δύση σιώπησε με απολίτιστο τρόπο. Παρά το γεγονός ότι επί οκτώ χρόνια 
εφιστούσαμε την προσοχή σε αυτή την τραγωδία (εκδίδοντας βιβλία και παρουσιάζοντας ιδιωτικές 



και δημοσιογραφικές έρευνες), όλοι οι διεθνείς οργανισμοί παρέμειναν σιωπηλοί παρά την 
πληθώρα τεκμηρίων. Τα γεγονότα είχαν βιντεοσκοπηθεί και ήταν τόσο κραυγαλέα, ώστε δεν 
υπήρχε ανάγκη για μια διαφορετική άποψη της κατάστασης. Υπήρχαν άφθονα ντοκουμέντα για τις 
φρικαλεότητες ώστε να διαμορφωθεί μια αμερόληπτη άποψη για το τι συνέβη. Το μόνο που 
χρειαζόταν ήταν να γίνει ένα πράγμα: να βρεθούν οι δράστες. Όλος ο κόσμος είδε σχεδόν 
ζωντανά τι συνέβη εκεί. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Το ερώτημα ήταν ποιος το 
έκανε και πόση ευθύνη θα έφερε. Ποια τιμωρία θα έπρεπε να λάβουν υπό μορφή «ανταμοιβής»
για τις πράξεις τους;

Αυτό αφορά το ερώτημα: πόσο πραγματικά ανησυχούν όλοι για την κατάσταση στην Ουκρανία 
σήμερα, αν και αυτή δεν είναι η κατάλληλη λέξη που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί εν προκειμένω. 
Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα προκλητικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί το 
θέμα της Ουκρανίας στην επιφάνεια. Ο πόνος του λαού είναι τεράστιος και η ροή των 
προσφύγων μεγάλη. Τι γίνεται με το 2014 και όλα αυτά τα χρόνια μετά από αυτό; Οι δυτικοί μας 
εταίροι βρίσκουν βολικό να μην θέλουν να δουν την ιστορία. Γι' αυτούς ξεκινάει από την ημέρα 
που είναι ευνοϊκή γι' αυτούς και τελειώνει σε στιγμές ή ημερομηνίες που θεωρούν περιττές, 
δυσμενείς ή άβολες γι' αυτούς. Αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Αυτό 
θα φαινόταν απίστευτο στο κοινό της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας, ίσως
και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Τσεχίας και πολλών άλλων. Το Κίεβο και οι 
δυτικές χώρες έκαναν τα στραβά μάτια σε αυτό, όπως και στον νεοναζισμό που αναπτύσσεται 
στην Ουκρανία σαν καρκινικός όγκος.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Θα εργαστούμε για τον εντοπισμό και 
την τιμωρία όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

Η κυκλική φύση της ιστορίας είναι φρικιαστική. Στη δεκαετία του 1920, οι Πετλιουρίτες1 
έγδυσαν γυμνούς Εβραίους και τους κρέμασαν από το ταβάνι πάνω από καμένα ξύλα, έκοψαν 
τα στομάχια εγκύων γυναικών και πυροβόλησαν πολίτες που διέφευγαν. Στα μέσα του 20ου 
αιώνα, οι Μπαντερίτες σκότωναν ανθρώπους σε ολόκληρα χωριά και το έκαναν με 
επιδεικτική σκληρότητα, τεμάχιζαν ανθρώπους με τσεκούρια και τους έκαιγαν ζωντανούς στα
σπίτια τους.

Τώρα οι απόγονοί τους χρησιμοποιούν Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και 
παιδιών, ως ανθρώπινη ασπίδα. Ολόκληρες πόλεις κρατούνται όμηροι από Ουκρανούς 
εθνικιστές. Σύμφωνα με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες, περίπου 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις επικίνδυνες 
περιοχές. Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και 
περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πλέον εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας.

Με τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, οι οποίες έχουν επενδύσει σημαντικές δυνάμεις και πόρους 
στη στρατιωτική και ιδεολογική εκπαίδευση των τοπικών εθνικιστών, η Ουκρανία έχει γίνει 
πόλος έλξης για τρομοκράτες και μισθοφόρους όλων των ειδών με εμπειρία μάχης στα καυτά 
σημεία του κόσμου, όπως συνέβη στο Ιράκ και τη Συρία. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο 
Άμυνας, πάνω από 6.800 ξένοι μισθοφόροι από 63 χώρες έχουν συρρεύσει στην Ουκρανία από 
την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες της 
Πολωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ρουμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Γεωργίας.

1 Σημ. Μετ. οπαδοί του Σιμόν ή Σεϋμόν Πετλιούρα, Ουκρανού εθνικιστή, επικεφαλής της προσωρινής κατ' 
ευφημισμόν Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουκρανίας από το 1919 έως το 1920



Την ίδια στιγμή, η Δύση δεν σταματά να κατακλύζει την Ουκρανία με όπλα. Η Ουάσινγκτον και οι 
σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ετοιμάζονται να διαθέσουν στο Κίεβο δεκάδες οβιδοβόλα 
μεγάλου διαμετρήματος, συστοιχίες πυροβολικού, χιλιάδες βλήματα πυροβολικού και εκατοντάδες 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Όλα αυτά γίνονται με μοναδικό σκοπό να 
παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία και να εμποδίσουν 
μια ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος.

Ωστόσο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε οι εταίροι τους στο ΝΑΤΟ είναι σε θέση να εντοπίσουν 
τον τελικό προορισμό των προμηθειών των δικών τους όπλων και να εγγυηθούν τη χρήση τους από 
τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και από κανέναν άλλον. Η Ευρώπη φαίνεται να έχει ξεχάσει 
πώς πρώτα χρηματοδότησε «μετριοπαθείς» μαχητές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική (για παράδειγμα, στη Συρία και το Ιράκ) και στη συνέχεια έγινε θύμα των 
τρομοκρατικών επιθέσεών τους. Δεν υφίσταται τέτοια έννοια όπως: «μετριοπαθείς εξτρεμιστές». 
Είτε είναι εξτρεμιστής αυτός που επιδίδεται σε αντίστοιχες ενέργειες, είτε όχι. Μπορεί η ΕΕ να 
εγγυηθεί ότι μπορεί να κρατήσει τους πολίτες της ασφαλείς από τους «εκπαιδευτές» που 
απέκτησαν ακόμη περισσότερη «εμπειρία», αφού πέρασαν ήδη κάποιο χρονικό διάστημα σε 
ένα μέρος με εκατοντάδες χιλιάδες ανεξέλεγκτα φονικά και «φορητά» όπλα μεγάλης 
καταστροφικής ισχύος, που επιστρέφοντας στην πατρίδα τους θα στρέψουν τα όπλα αυτά 
εναντίον των δικών τους πολιτών; Η Ευρώπη το έχει ξαναζήσει αυτό. Έπρεπε όμως να ακούσει 
μια κατασκευασμένη «ιστορία» σχετικά με τις αιτίες αυτού του φαινομένου. Υποτίθεται - όπως 
πάντα - ότι κάποιος άλλος φταίει γι' αυτό και όχι οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αυτό 
όμως δεν είναι αλήθεια.

Είναι σαφές ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη παλαιότερα στη Συρία, 
όπου τα όπλα που προμήθευσε η Δύση στη «μετριοπαθή» συριακή αντιπολίτευση πουλήθηκαν
σε μεγάλες ποσότητες στη μαύρη αγορά και έπεσαν στα χέρια των τρομοκρατών του ISIS. 
Θυμάστε ποιον πολέμησε αργότερα η Δύση, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του
Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας; Τον ISIS, σωστά; Το ίδιο 
μοτίβο μπορεί να παρατηρηθεί και εδώ. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν αποκλείουμε (στην 
πραγματικότητα, προβλέπουμε) ένα σενάριο όπου τα όπλα της Δύσης στην Ουκρανία θα 
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Όλα τα σύνορα είναι ανοιχτά. Κανείς δεν ελέγχει την ένταξη 
κανενός σε εξτρεμιστική οργάνωση εν μέσω της ροής των προσφύγων. Οι Δυτικοί δεν το κάνουν 
αυτό. Δεν το καταλαβαίνουν. Αν αρχίσουν να ελέγχουν (τουλάχιστον με προφανείς ενδείξεις 
όπως τα τατουάζ) αν κάποιος είναι μέλος του εθνικιστικού τάγματος ή συμπαθών, τότε η 
ψευδαίσθηση τους ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι θα πάει περίπατο. Κατά συνέπεια, δεν 
το κάνουν αυτό. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δηλώνουν οπαδοί της 
νεοναζιστικής, ναζιστικής και εθνικιστικής ιδεολογίας έχουν ήδη αρχίσει να διεισδύουν στην 
Ευρώπη.

Έχουμε ήδη σχολιάσει τη δήλωση που έκανε τις προάλλες ο Βρετανός κοινοβουλευτικός 
υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ένοπλες Δυνάμεις ο Τζέιμς Χέπι (James Heappey) σχετικά με τα 
πλήγματα της Ουκρανίας εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία που είναι «απολύτως νόμιμα». 
Με άλλα λόγια, η Δύση ενθαρρύνει ανοιχτά το Κίεβο να επιτεθεί στη Ρωσία χρησιμοποιώντας 
όπλα που προμηθεύτηκαν από χώρες του ΝΑΤΟ. Το Κίεβο το εξέλαβε αυτό ως πρόσκληση για 
δράση. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας βομβάρδισαν τις 
παραμεθόριες περιοχές των περιοχών Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Κουρσκ και Βορονέζ με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα και να καταστραφούν περιουσίες. Για άλλη μια φορά, αυτό 
αποδεικνύει ότι το καθεστώς (Ζ)ελένσκι δεν είναι ανεξάρτητο στη λήψη αποφάσεων και εξαρτάται 
πλήρως από τους εξωτερικούς επιτρόπους του. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο το καθεστώς 
(Ζ)ελένσκι να μην συμμερίζεται αυτή την άποψη. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο οι δυτικοί 
επιμελητές να του εμφυσήσουν την ιδέα ότι ενεργεί ανεξάρτητα όταν λαμβάνει αποφάσεις ή 



αναλαμβάνει δράσεις κ.λπ. Είμαι σίγουρη ότι αυτό σκέφτεται η ομάδα των ανθρώπων που 
αποκαλούμε καθεστώς του Κιέβου. Είναι πεπεισμένοι ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. 
Αυτή είναι μια λανθασμένη αίσθηση. Οι Δυτικοί τους εκμεταλλεύονται και τους 
χρησιμοποιούν όπως θέλουν.

Αυτές οι εγκληματικές πράξεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας εναντίον της χώρας μας δεν
μπορούν να μείνουν αναπάντητες. Θα ήθελα το Κίεβο και οι δυτικές ηγεσίες να λάβουν σοβαρά 
υπόψη τους τη δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ότι οι συνεχείς προκλήσεις της 
Ουκρανίας να πλήττει Ρωσικούς στόχους θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε μια πολύ σκληρή 
απάντηση εκ μέρους της Ρωσίας και ότι οι σύμβουλοι από τις Δυτικές χώρες που βρίσκονται 
στα Ουκρανικά κέντρα λήψης αποφάσεων «δεν θα αποτελέσουν αναγκαστικά εμπόδιο για την 
απάντηση της Ρωσίας». Δεν τους συνιστούμε να συνεχίσουν να δοκιμάζουν περισσότερο την 
υπομονή μας. Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για την 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση, δηλαδή την προστασία του λαού στις Λαϊκές Δημοκρατίες του 
Λουγκάνσκ και τοτ Ντονιέτσκ, την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της 
Ουκρανίας και την εξάλειψη κάθε απειλής για τη Ρωσία που προέρχεται από το Ουκρανικό έδαφος.

Συνεχίζουμε να θέτουμε ως προτεραιότητα τον στόχο της αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών 
προκλήσεων στην Ουκρανία, παρέχοντας τη δική μας βοήθεια μεγάλης κλίμακας στους ανθρώπους 
που την έχουν ανάγκη και συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας, όπως είναι ο ΟΗΕ και ο 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Συγκεκριμένα, περίπου 14.000 τόνοι ανθρωπιστικών αγαθών (τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης) παραδόθηκαν από τη Ρωσία σε κοινότητες της Λαϊκών Δημοκρατιών, 
καθώς και σε ορισμένες άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Άλλοι 22.000 τόνοι είναι έτοιμοι να 
αποσταλούν από τα κέντρα συλλογής. Εφάπαξ παροχές καταβάλλονται σε συνταξιούχους, 
γιατρούς, δασκάλους και άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα στο τμήμα της Ουκρανίας που 
έχει απελευθερωθεί από τους ακροδεξιούς εθνικιστές.

Κάθε μέρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει το άνοιγμα διαδρόμων για την ασφαλή 
εκκένωση των αμάχων από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη, συμπεριλαμβανομένων και των 
ενόπλων από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal. Επιπλέον, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε γρήγορα 
για να δημιουργήσουμε τέτοιους διαδρόμους προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση και να 
εγγυηθούμε την ασφαλή εκκένωση των αμάχων. Σε αντίθεση με την Ουκρανική πλευρά, η οποία
εμποδίζει την εκκένωση των αμάχων προς τη Ρωσία, η Ρωσική πλευρά δημιουργεί κάθε 
ευκαιρία για να το καταφέρει, που πρέπει να αξιοποιηθεί, παρά τον εκφοβισμό του 
καθεστώτος του Κιέβου. Μέχρι σήμερα, πάνω από 2,75 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν υποβάλει 
αίτηση για να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, με προορισμό τη χώρα μας. Υπάρχουν περίπου 9.500 
κέντρα προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στη Ρωσία. Εθελοντές και ανθρωπιστικές οργανώσεις 
τους βοηθούν ενεργά, σε μόνιμη βάση.

Παρά το γεγονός ότι το Κίεβο εμποδίζει την έξοδο προς τη Ρωσία, πάνω από 1 εκατομμύριο 
άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 183.000 παιδιά, μπόρεσαν να έρθουν σε εμάς. Οι 
ανθρωπιστικές προμήθειες από τη Ρωσία είναι η μόνη πηγή πραγματικής βοήθειας για τους 
κατοίκους της ανατολικής Ουκρανίας, των Λαικών Δημοκρατιών. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανική 
πλευρά χρησιμοποιεί τις ανθρωπιστικές εκεχειρίες για να σκηνοθετήσει προκλήσεις και να 
ανασυντάξει τα στρατεύματά της.

Οι χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ παραβλέπουν βασικές αρχές ελέγχου των εξαγωγών όπλων σε 
περιοχές συγκρούσεων όταν εφοδιάζουν την Ουκρανία με εξοπλισμό σε μεγάλη κλίμακα

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, αντί να είχαν υποχρεώσει το καθεστώς του Κιέβου να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα τις συμφωνίες του Μινσκ, ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική διευθέτηση της 



Ουκρανικής κρίσης, η οποία σχετίζεται άμεσα με τον τερματισμό της γενοκτονίας σε βάρος του 
λαού του Ντονμπάς, οι Ευρω-Ατλαντικοί σύμμαχοι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ «αναβάθμισαν» 
στρατιωτικά την Ουκρανία, εξοπλίζοντας τον στρατό της και εκπαιδεύοντας τις εθνικιστικές 
μονάδες της για την καταστολή των διαφωνιών με τη βία στα ανατολικά και τα νότια της 
χώρας. Αυτό εξηγεί την πλημμυρίδα του σύγχρονου εξοπλισμού και των πυρομαχικών στην 
Ουκρανία ως τμήμα του κηρυγμένου από τη Δύση πολέμου δι' αντιπροσώπων «μέχρι τον τελευταίο
Ουκρανό» εναντίον των γνήσιων πατριωτών της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Για άλλη μια φορά, εφιστούμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι ενεργώντας 
με αυτόν τον τρόπο, οι Ευρω-Ατλαντικοί σύμμαχοι αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω 
εξάπλωσης της σύγκρουσης. Επιπλέον, αυτή η αυτοαποκαλούμενη «ομάδα υποστήριξης» του 
καθεστώτος του Κιέβου παραβιάζει πλήθος σημαντικών διεθνών δεσμεύσεων. Θα 
απαριθμήσουμε ορισμένες από αυτές.

Η «κοινή θέση» της ΕΕ απαγορεύει την εξαγωγή όπλων εφόσον αυτά δημιουργούν τον προφανή 
κίνδυνο χρήσης τους για εσωτερικά αντίποινα σε μια χώρα-παραλήπτη, ή εφόσον θα οδηγήσουν 
στην παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ή θα διευκολύνουν την εκδήλωση ή την 
επιδείνωση ένοπλης σύρραξης. Επομένως, τι γίνεται με τις δικές σας δεσμεύσεις; Δεν πρόκειται για 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ έναντι κάποιου άλλου. Πρόκειται για τη θέση της ίδιας της 
ΕΕ. 

Το πνευματικό τέκνο της ΕΕ: η Διεθνής Συνθήκη για την Εμπορία Όπλων (ΔΣΕΟ) απαιτεί από τους
συμμετέχοντες να αξιολογούν αντικειμενικά το ενδεχόμενο του κατά πόσον κάθε όπλο που 
εξάγεται θα «συμβάλει ή θα υπονομεύσει την ειρήνη και την ασφάλεια» ή θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και πράξεων βίας σε βάρος των γυναικών και των παιδιών. Η 
συνθήκη αυτή απαγορεύει τη μεταφορά συμβατικών όπλων ή όταν υπάρχει επίγνωση ότι τα είδη 
αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπότητας, 
σοβαρών παραβιάσεων των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, επιθέσεων που στρέφονται κατά μη 
στρατιωτικών στόχων ή αμάχων. Αυτό ταιριάζει ακριβώς με τον κατάλογο των εγκλημάτων που
διαπράττουν καθημερινά οι Ουκρανοί νεοναζί και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, των 
οποίων ηγούνται οι Δυτικοί.

Πολλές διεθνείς δεσμεύσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης όπλων 
ακριβείας παραβιάζονται κατάφωρα. Αυτό ισχύει για το ψήφισμα 62/40 της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ του 2007 σχετικά με την «Πρόληψη της παράνομης μεταφοράς και της μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε φορητά συστήματα αεράμυνας και της χρήσης αυτών» και για τα 
στοιχεία του 2003 περί του ελέγχου των όπλων αυτών, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας του Wassenaar για τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων2.

Επισημαίνουμε με ανησυχία ότι οι Ευρω-Ατλαντικοί σύμμαχοι παραβιάζουν ωμά τη μακροχρόνια 
διεθνή πρακτική της αυστηρής τήρησης των διατάξεων των πιστοποιητικών τελικού χρήστη. Μία 
από αυτές απαγορεύει την επανεξαγωγή όπλων από ένα κράτος εισαγωγέα χωρίς τη γραπτή 
συγκατάθεση του κράτους εξαγωγέα ή του κατόχου της σχετικής τεχνολογικής πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

2 Σημ. Μετ. Ο διακανονισμός Wassenaar για τους ελέγχους εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και 
τεχνολογιών διπλής χρήσης είναι ένα πολυμερές καθεστώς ελέγχου εξαγωγών με 42 συμμετέχοντα κράτη, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών πρώην χωρών Comecon που ιδρύθηκαν το 1996.



Οι χώρες της συλλογικής Δύσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ φέρουν ακέραια την ευθύνη για αυτές τις
απερίσκεπτες παραβιάσεις των δεσμεύσεών τους σχετικά με τον έλεγχο της διαδικασίας μεταφοράς
όπλων.

Σχετικά με τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου στην Ουκρανία.

 

Περιήλθε σε γνώση μας μια δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπασελέ σχετικά με πολυάριθμες περιπτώσεις παραβίασης του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Σημειώνουμε με λύπη μας ότι οι δηλώσεις της επικεφαλής αξιωματούχου του ΟΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα απέχουν πολύ από τα πρότυπα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας 
που πρέπει να τηρούν όλοι οι υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως σε τόσο υψηλό επίπεδο. 
Σημειώσαμε την προφανή αβάσιμη καταγγελτική ανισορροπία της δήλωσης σε σχέση με τη Ρωσία, 
που βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις πολιτικοποιημένες δηλώσεις που ακούμε καθημερινά από τις 
δυτικές χώρες. Είναι προφανές ότι η Ύπατη Αρμοστής και η Διεύθυνση που της έχει ανατεθεί δεν 
ήταν σε θέση να κατανοήσουν και να αναλύσουν την κατάσταση με ανεξάρτητο και ισορροπημένο 
τρόπο, βασιζόμενοι σε αδιάσειστα γεγονότα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
που παρέχονται από τη Ρωσική πλευρά. Χρησιμοποίησαν εικασίες, ψεύτικες ιστορίες και 
σκηνοθετημένα πλάνα ως επιχείρημα και θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουν την υπόθεσή 
τους.

Επισημαίνουμε ότι η Μισέλ Μπασελέ, στη δήλωσή της, εξακολουθεί να αναφέρει «εν παρόδω» τα 
εγκλήματα που διέπραξαν ο ουκρανικός στρατός και οι εθνικιστές εναντίον του ίδιου τους του 
άμαχου πληθυσμού. Ωστόσο, η πραγματική κλίμακα αυτών των εγκλημάτων, όπως 
αποδεικνύεται ανοιχτά από τους κατοίκους της Ουκρανίας που υπέστησαν τα εγκλήματα 
αυτά, είναι τερατώδης. Υπάρχουν αδιάψευστα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τα εγκλήματά 
αυτά. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τα τάγματα των εθνικιστών δεν συμμορφώθηκαν με τις 
απαιτήσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών της σύγκρουσης 
στο Ντονμπάς. Δεν συμμορφώνονται με αυτά ούτε τώρα. Γνωρίζω ότι η Μισέλ Μπασελέ δεν ήταν 
ακόμη σε αυτή τη θέση, το 2014 (ανέλαβε τα καθήκοντά της πολύ αργότερα), θα μπορούσε όμως 
να διερευνίσει τι έκαναν οι προκάτοχοί της και η αρμόδια Διεύθυνση προκειμένου να 
προσελκύσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και να μετριάσουν τα δεινά που υπέστησαν 
αυτοί οι άνθρωποι επί οκτώ χρόνια. Σήμερα όμως, θα μπορούσε να είναι πολύ εφικτό, δεδομένου 
ότι όλη η προσοχή είναι στραμμένη σε αυτή την περιοχή. Κοιτάξτε τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η εν 
λόγω Υπηρεσία του ΟΗΕ. Έχουν γίνει μήπως δηλώσεις σε αυτή την απαιτούμενη κλίμακα; Η 
Ρωσία ωστόσο, παρείχε τακτικά το αντίστοιχο υλικό, δημόσια μέσω της διπλωματικής οδού. 
Η Ρωσία συγκάλεσε συνέδρια, πραγματοποίησε εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στην έδρα του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη.

Από την άποψη αυτή, υποστηρίζουμε την έκκληση της Μισέλ Μπασελέ περί σεβασμού του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους αιχμαλώτους πολέμου. 
Πιστεύουμε ότι η έκκληση αυτή θα εισακουστεί από τις αρχές του Κιέβου.

Με τη σειρά μας, καλούμε την Ύπατη Αρμοστεία και το Γραφείο του οποίου προΐσταται να 
καθοδηγούνται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, να εξάγουν τα 
συμπεράσματά τους και να προβαίνουν σε αξιολογήσεις μόνο από προσεκτικά επαληθευμένες 
πληροφορίες. Είμαστε έτοιμοι για στενότερη συνεργασία, πέραν των συνεχιζόμενων εργασιών.



Πρώην μέλη της Ειδικής Αποστολής Παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία που 
συνελήφθησαν στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

 

Τα αρμόδια όργανα των Λαϊκών Δημοκρατιών τους Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ συγκεντρώνουν 
στοιχεία για τις παράνομες δραστηριότητες ορισμένων μελών της Ειδικής Αποστολής 
Παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία. Τα γεγονότα της συστηματικής συνεργασίας ορισμένων 
παρατηρητών με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας 
αποτελούν πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας.

Αναφέρεται ότι τα μέλη της Αποστολής παρείχαν σε αυτούς και σε πράκτορες ξένων μυστικών 
υπηρεσιών πληροφορίες σχετικά με τη θέση των μονάδων της λαϊκής πολιτοφυλακής και των 
δύο δημοκρατιών, καθώς και άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια 
των δημοκρατιών και των πολιτών της. Αποδείχθηκε ότι χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό τις 
κάμερες της υπηρεσίας τους που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της τήρησης της 
εκεχειρίας και της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων των εμπλεκομένων πλευρών, που υποχρεούνται να
διατηρούν εξοπλισμό και βαρέα όπλα σε αποθήκες. Αρκετοί πρώην υπάλληλοι της Αποστολής που 
προέρχονταν από τους κατοίκους της περιοχής, έχουν συλληφθεί από τα ανακριτικά όργανα των 
δημοκρατιών και δίνουν αυτή τη στιγμή καταθέσεις. Όλο το διεθνές προσωπικό της αποστολής 
είχε απομακρυνθεί από τις εμπόλεμες περιοχές, ήδη από τις αρχές Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκκένωσης του διεθνούς προσωπικού, τα μέλη της Αποστολής είχαν 
καταστρέψει μεγάλο μέρος των αρχείων τους, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιοποιημένων 
εγγράφων. Γιατί έγινε αυτό; Άραγε, πάντοτε με αυτό τον τρόπο ενεργεί ο ΟΑΣΕ; Έτσι ενεργούν οι
εκπρόσωποι των αντιμαχόμενων πλευρών και των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά τότε γιατί αυτός 
ο διεθνής οργανισμός κατέστρεψε το υλικό του; Θα ήθελα να επισημάνω ότι η διεθνής κοινότητα, 
οι χώρες του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, πληρώνουν για τις δραστηριότητές του, για
τη συλλογή αυτών των πληροφοριών και τις συσκευές τους, καθώς και για την αποθήκευση τους. 
Κρίνοντας από όλα αυτά, θα μάθουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία όταν οι ερευνητές 
εμβαθύνουν λίγο περισσότερο. Πολλά από αυτά που αποκρύφτηκαν επιμελώς μπορεί να 
τελικά να αποκατασταθούν και να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτές οι συνθήκες δείχνουν ότι το προσωπικό της Αποστολής και τα κορυφαία στελέχη της 
ενεργούσαν με πολιτικοποιημένο και προκατειλημμένο τρόπο. Συμμετείχαν σε παράνομες 
δραστηριότητες που οδήγησαν στην επιδείνωση της κατάστασης. Στην πραγματικότητα, ο στόχος 
τους ήταν ακριβώς το αντίθετο από το προσδιορισμένο διεθνώς έργο τους. Ορισμένοι από τους 
υπαλλήλους της εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του Κιέβου και των δυτικών κηδεμόνων του. Στο 
παρελθόν είχαμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις ότι η αποστολή καθοδηγούνταν από αντικειμενική 
προσέγγιση, επαγγελματισμό και έλλειψη προκατάληψης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τώρα η 
πολωνική προεδρία του ΟΑΣΕ έχει υποπέσει σε δηλώσεις του τύπου: «η έλλειψη μεροληψίας 
αποκλείεται». Αν η Πολωνία κάνει τέτοιες δηλώσεις ως χώρα, αυτό είναι δική της υπόθεση. Η 
ιστορία θα κρίνει. Ωστόσο, η Πολωνία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διατυπώνει τέτοιες δηλώσεις 
και μάλιστα αντιλήψεις, σε περίπτωση που μιλάει εκ μέρους της προεδρίας της σε αυτόν τον διεθνή
οργανισμό. Κανείς δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν να πάρει θέση. Η Βαρσοβία προεδρεύει του εν 
λόγω οργανισμού που έχει σαφή εντολή και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σας παρακαλούμε να 
τηρήσετε αυτούς τους κανόνες. Δυστυχώς, παρόμοιες συμπεριφορές, καθώς και τα περιστατικά 
που συνέβησαν, δεν αποτέλεσαν έκπληξη. Οι δυτικές χώρες χρησιμοποιούν συχνά διεθνείς 
οργανισμούς ως κάλυψη για τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων σε περιοχές 
συγκρούσεων.



Οι ενέργειες ορισμένων μελών της Αποστολής, έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη φήμη του 
ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των παρατηρητών του, που άσκησαν τα καθήκοντά 
τους με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Καλούμε τους επικεφαλής του ΟΑΣΕ να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Εν μέρει, θα πρέπει να διεξάγουν έρευνα για να 
διαπιστώσουν πώς και με ποιανού εντολή διαβιβάστηκαν πληροφορίες από τις συσκευές της 
Αποστολής προς την Ουκρανική πλευρά.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εντολή της Αποστολής Παρατηρητών έληξε στις 31 Μαρτίου και ως εκ 
τούτου είχαν διακοπεί οι δραστηριότητές της. Σύμφωνα με τη λογική πρακτική που έχει καθιερωθεί
στον ΟΑΣΕ, το Μόνιμο Συμβούλιό του εκδίδει ξεχωριστή απόφαση μετά τη λήξη της εντολής. Με 
βάση την απόφαση αυτή, το προσωπικό της αποστολής ασχολείται με θεσμικά και διοικητικά 
ζητήματα που συνδέονται με το τη διαδικασία περάτωσης των εργασιών της για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, όταν η ομάδα παρατηρητών του ΟΑΣΕ 
ολοκλήρωσε το έργο της στα Ρωσικά σημεία ελέγχου στο Γκούκοβο και στο Ντονέτσκ. Δεν έχει 
ληφθεί ακόμη καμία σχετική απόφαση. Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί. Αυτό αποτελεί απαίτηση και 
όχι δήλωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών για να δυσφημίσει την πολιτική της Ρωσίας στην Ουκρανία.

 

Μελετήσαμε το άρθρο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αμερικανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών στις 21 Απριλίου, με τίτλο Τι σημαίνει «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση»; Καλεί τους 
πολίτες των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην εκστρατεία προπαγάνδας εναντίον της Ρωσίας 
χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών της Δύσης. Επαναλαμβάνουμε: η 
αρμόδια για την εξωτερική πολιτική υπηρεσία των ΗΠΑ απευθύνεται στους πολίτες της λέγοντας 
ότι έχει δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή μιας κυβερνοεπίθεσης κατά της Ρωσίας. Υπάρχει μια 
ολοκληρωτική Αμερικανική κινητοποίηση στον κυβερνοχώρο, σε εξέλιξη; Ποια είναι τα 
νομικά ερείσματα γι' αυτό;

Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές αρχές προτείνουν στους Αμερικανούς εθελοντές να ξεκινήσουν 
άμεσο διάλογο με τους Ρώσους χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό για υπολογιστές και εφαρμογές 
για κινητά τηλέφωνα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κοινοποιεί συνδέσμους που οδηγούν σε αντίστοιχες 
ιστοσελίδες που λειτουργούν με την αρχή «πατήστε το κουμπί»: το πρόγραμμα θα βρει έναν 
παραλήπτη και θα γράψει το μήνυμα. Όλα αυτά θα παρουσιάζονται ως προσωπική άποψη, συμβολή
και θέση ενός Αμερικανού πολίτη για την κατάσταση στην Ουκρανία. Κανένας μελλοντολόγος δεν 
θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Μόνο άνθρωποι με διεστραμμένο ψυχισμό, στα όρια της 
ψυχιατρικής, είναι ικανοί για κάτι τέτοιο. Ζητάμε από όλους τους ειδικούς σε θέματα 
κυβερνοτεχνολογίας, ασφάλειας και έρευνας κυβερνοπεριβάλλοντος, να βρουν για αυτή την 
ευρεσιτεχνία, μια συγκεκριμένη ορολογία. Μέχρι στιγμής, δεν το έχουμε συναντήσει ακόμη στην 
πράξη. Καταλαβαίνουμε από τι είναι φτιαγμένες αυτές οι σφαίρες που θα γεμίσουν τα όπλα των 
Αμερικανών πολιτών. Ψέματα, απειλές και προπαγάνδα - αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτό θα 
πρέπει να χαρακτηριστεί με κάποιο τρόπο. Είναι μια πρόοδος στην παραβίαση όλων των εφικτών 
και ανέφικτων κανόνων κυβερνοασφάλειας που έχουν υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνείς 
πλατφόρμες.

Ίσως αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την αδυναμία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο βιώνει μια ακόμη
κρίση Ρωσοφοβίας. Δεν έχουν απομείνει άλλοι πόροι. Χρειάζεται μια γενική κινητοποίηση των 



ΗΠΑ. Μήπως έχει αποτύχει ακόμη και το CNN; Τώρα απευθύνονται στους απλούς ανθρώπους; 
Προφανώς, η Αμερικανική διπλωματική υπηρεσία κατανοεί τη ματαιότητα όλων των 
προσπαθειών να καταστήσει τη Ρωσία την πηγή όλων των κακών χρησιμοποιώντας 
ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης. Είναι αδύνατο να παρουσιάζουν το ίδιο πράγμα μέρα με τη 
μέρα και να πείθουν τον κόσμο, γι αυτό που οι ίδιοι έχουν επινοήσει. Ο κόσμος αρχίζει να κάνει 
ερωτήσεις, υπάρχουν αντικειμενικές πληροφορίες και αδιάψευστες αποδείξεις για τις Αμερικανικές 
ψευτιές. Επιπλέον, υπάρχει και η επίδραση της κόπωσης και της έλλειψης ενδιαφέροντος για την 
κατανάλωση αυτού του είδους του περιεχομένου που παράγεται από τις αμερικανικές αρχές. Τώρα 
αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση.

Όταν οι Αμερικανοί προετοίμαζαν την αντι-Ιρακινή εκστρατεία, ζήτησαν από τους απλούς 
ανθρώπους να τηλεφωνήσουν ή να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να 
υποστηρίξουν τις ενέργειες του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ ή του προσωπικού άλλων 
μελών του συνασπισμού; Αυτό είναι σουρεαλιστικό, αλλά στην πράξη είναι η πραγματικότητά μας. 
Δεν μπορείτε να το πιστέψετε, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί πλέον πραγματικό γεγονός. Στην 
πραγματικότητα, τα προσωπικά μέσα επικοινωνίας των απλών Αμερικανών χρησιμοποιούνται για 
τη διάδοση προπαγάνδας και ψεύτικων στοιχείων. Ποιος το σκέφτηκε αυτό; Βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του πληροφοριακού πολέμου προκειμένου να αποκρύψουν την αλήθεια από το 
κοινό και να χρησιμοποιήσουν τους πολίτες τους, προκειμένου να διαδώσουν ψευδολογίες σχετικά 
με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πώς η Ουάσινγκτον χειραγωγεί τις βάσεις δεδομένων 
των ανθρώπων, συλλέγει πληροφορίες και αναγκάζει τις ιδιωτικές εταιρείες να αποκαλύπτουν
αυτά τα δεδομένα. Αλλά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα έφταναν στο σημείο 
να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως συστατικό στοιχείο του πληροφοριακού πολέμου στο 
περιβάλλον της πληροφορίας και του κυβερνοχώρου.

Αυτές οι μέθοδοι ιδιωτικής εκμετάλλευσης του κυβερνοχώρου από τις ΗΠΑ αποτελούν κατάφωρη 
παραβίαση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η περιφρονητική 
στάση απέναντι στο έργο της διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
καταδεικνύει για άλλη μια φορά την πολιτική της Ουάσινγκτον που εφαρμόζει δύο μέτρα και 
δύο σταθμά σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έδωσαν κάλυψη
στον ιστότοπο Mirotvorets (Ειρηνοποιός). Δημοσίευσαν προσωπικά δεδομένα δημοσιογράφων, 
δημόσιων προσώπων και πολιτικών που δεν ευθυγραμμίζονταν με το καθεστώς του Κιέβου 
και τους Αμερικανούς προστάτες του. Άραγε ήταν δική τους καινοτομία, αυτή η τεχνογνωσία 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ; Αυτό εφαρμόστηκε στην πράξη από τις αρμόδιες δομές στην Ουκρανία.

Δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Ουκρανίας Μίκαελ Φεντόροφ σχετικά με την οργάνωση επιθέσεων «χάκερς» σε βάρος 
εταιρειών στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

 Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι 20 χρόνια προσπαθειών της παγκόσμιας κοινότητας με στόχο 
την αντιμετώπιση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από κράτη
για σκοπούς ασυμβίβαστους με τη διασφάλιση της διεθνούς σταθερότητας, της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας των υποδομών των κρατών, έχουν διαγραφεί από την «ιστορική» δήλωση του 
αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας Μίκαελ 
Φεντόροφ στην ισπανική εφημερίδα El Pais για τη συγκρότηση «του πρώτου κυβερνοστρατού στον
κόσμο με 300.000 κυβερνοστρατιώτες». Είναι ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούσα. Υπάρχουν 
«κυβερνοστρατιώτες» και υπάρχουν και «κυβερνοαντάρτες». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέτρεψε τους
τελευταίους να ενταχθούν στις τάξεις του, και η Ουκρανία στρατολόγησε «μισθοφόρους του 
κυβερνοχώρου».



Για πρώτη φορά, ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ κήρυξε ανοιχτά κυβερνοεπιθέσεις και πόλεμο ΤΠΕ 
εναντίον άλλων χωρών. Υπήρξαν περισσότερες από 660 επιθέσεις από χάκερς σε βάρος ρωσικών 
και Λευκορωσικών εταιρειών, τραπεζών και ιδρυμάτων. Αυτό έγινε επίσημα από το κράτος της 
Ουκρανίας.

Στην πραγματικότητα, γινόμαστε μάρτυρες ενός ξεσπάσματος «κυβερνο-μαχνοβισμού» στην 
καρδιά της Ευρώπης. Οι συγγραφείς και εμπνευστές αυτής της ιδέας (παρεμπιπτόντως, η 
ισπανική εφημερίδα ενέδωσε απερίσκεπτα σε δηλώσεις εντυπωσιασμού, παρέχοντας στον 
προβοκάτορα μια πλατφόρμα για την υποκίνηση μιας κλιμάκωσης) θα πρέπει να καταλάβουν 
ότι αυτά τα «κυβερνοστρατεύματα» δεν θα κλέψουν απλώς περιουσιακά στοιχεία και 
αποταμιεύσεις από τις επιχειρήσεις. Σίγουρα, τα θύματά τους δεν θα περιοριστούν σε πολίτες της
Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Υπό αυτή την έννοια, τίποτα δεν θα μπορέσει να τους αναχαιτίσει. 
Θα προχωρήσουν περισσότερο και θα κατευθύνουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες εναντίον
άλλων χωρών. Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης και της αλληλοδιασύνδεσης των 
επιχειρήσεων και του τραπεζικού τομέα, πολλοί δυτικοί φορείς, επιχειρήσεις  και οργανισμοί 
θα πέσουν θύματα της επίθεσης των «κυβερνοστρατευμάτων» (ουσιαστικά χάκερς, 
νομιμοποιημένοι από την Ουκρανία με τη συγκατάθεση των χωρών του ΝΑΤΟ). Θα 
ισχυριστούν όμως, - προκειμένου να δικαιολογηθούν - ότι πρόκειται για Ρώσους χάκερς. Λάβετε 
υπόψη σας ότι δεν θα είναι δυνατόν να το περάσουν ως κυβερνοεγκλήματα που διαπράττονται από 
το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή από Ρώσους πολίτες. Το καθεστώς του Κιέβου, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η «συλλογική Δύση», το ΝΑΤΟ και η ΕΕ ξεκίνησαν προετοιμασίες για μια 
μεγάλης κλίμακας προβοκάτσια στο κυβερνοπεριβάλλον. Αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα αρκετά 
τακτικά και θα συνεχίσουμε να σας παρουσιάζουμε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Οι ομολογίες αυτού του «ψηφιοποιητή» από την Ουκρανία, που έγιναν, όπως φαίνεται, για να 
υποβάλει αναφορά στους τοποτηρητές στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες, αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας από τις δικές μας υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι 
Ρώσοι και οι Λευκορώσοι ειδικοί όχι μόνο θα μας δώσουν μια εξειδικευμένη ανάλυση αυτής της 
υπόθεσης, αλλά ότι θα βρουν επίσης και νομικά ερείσματα για να προσαγάγουν τις αρχές του 
Κιέβου στη δικαιοσύνη. Πρόκειται από τη πλευρά μας, για μια προειδοποιητική έκκληση για τους 
διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η Δύση εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στο ζήτημα της αξιολόγησης της δημοκρατίας 
στην Ουκρανία.

Διαπιστώνουμε σοβαρή έλλειψη ενδείξεων ότι η Ουκρανία ανταποκρίνεται ακόμη και στα 
ελάχιστα πρότυπα της έννοιας της δημοκρατίας. Η δικαιολογία της προστασίας αυτού του 
«δημοκρατικού» κράτους χρησιμοποιείται για να συνεχιστεί η τροφοδοσία του με βαρέα όπλα. Εν 
τω μεταξύ, η Δύση κάνει ό,τι μπορεί για να κατασκευάσει τεχνηέντως αυτά τα σημάδια. 
Χρησιμοποιεί τα πιο υποκριτικά και σουρεαλιστικά τεχνάσματα για το σκοπό αυτό. Γι αυτό το 
λόγο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας βραβεύεται με διάφορα διεθνή βραβεία για τα επινοημένα 
επιτεύγματά του στην οικοδόμηση ενός δήθεν δημοκρατικού κράτους. Αυτό το κράτος 
συγκροτεί τώρα κυβερνοδυνάμεις, στρατολογεί τους πολίτες του για τη διάπραξη 
κυβερνοεγκλημάτων και εμποδίζει τους πολίτες να χρησιμοποιούν ανθρωπιστικούς διαδρόμους και 
άλλους τρόπους εξόδου από περιοχές συγκρούσεων. Προτρέπει σε εξτρεμιστικές ενέργειες σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι στην Ουκρανία και συγκεκριμένα ο άνθρωπος που 
συνδέεται με τον ηγέτη της λαμβάνουν βραβεία σε όλο τον κόσμο για τη συμβολή τους στην 
προαγωγή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των γνήσιων αξιών.



Έτσι, στη Γερμανία ο Βλαντιμίρ (Ζ)ελένσκι τιμήθηκε με ετήσιο βραβείο για την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης. Πόσα τηλεοπτικά κανάλια έχει κλείσει; Πόσους νόμους που περιορίζουν τα 
μέσα ενημέρωσης έχει υιοθετήσει η Ουκρανία; Το βραβείο αυτό απονέμεται σε δημόσια πρόσωπα 
που επιδεικνύουν ιδιαίτερη δέσμευση για την ελευθερία της έκφρασης, τον πολιτικό διάλογο και τη
δημοκρατία. Σε ποιους από αυτούς τους τομείς έχει διακριθεί ο (Ζ)ελένσκι; Ελευθερία της 
έκφρασης; Μετά το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης και την ποινική δίωξη των 
διαφωνούντων; Θα μπορούσε ο πολιτικός διάλογος να είναι το κουνιστό του αλογάκι; Ας μην 
αναφέρουμε καν τη δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή, τα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια επικείμενη τελετή στην οποία θα λάβει 
το βραβείο John F. Kennedy Profile in Courage Award (προς τιμήν του Τζον Φ. Κένεντι: Βραβείο 
Προφίλ Θάρρους). Προφανώς, το θάρρος έχει πολλά προφίλ. Όπως λένε οι ιδρυτές αυτού του 
βραβείου, ο (Ζ)ελένσκι είναι ένας εξαίρετος αγωνιστής της δημοκρατίας. Θα θυμίσω σε όλους 
εκείνους που λένε ότι η συμβολή του στη δημοκρατική εξέλιξη ενός κράτους αποδεικνύει 
αυτομάτως την αποκήρυξή του από κάθε τι που συνδέεται με τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον 
εξτρεμισμό κ.λπ. Στη δεκαετία του 1930, η Γερμανία διαμόρφωσε το πολιτικό της τοπίο με 
αρκετά δημοκρατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτοί ήταν οι θεσμοί 
που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία αυτή.

Μου αρέσουν τα επιχειρήματα σχετικά με την εθνική προέλευση του (Ζ)ελένσκι. Υποστηρίζεται 
ότι ως Εβραίος δεν μπορεί να συναινέσει σε νεοναζιστικά καθεστώτα. Αυτό είναι ένα πολύ 
ισχυρό επιχείρημα. Η λογική του μου διαφεύγει, αλλά όλα αυτά αφορούν το ίδιο πράγμα. Η 
ύπαρξη δηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας δεν σημαίνει καθόλου ότι στην πράξη το εν λόγω 
κράτος ανταποκρίνεται έστω και στο ελάχιστο στις διακηρυγμένες ευγενείς αρχές και ιδανικά.
Όπως ακριβώς τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου δεν δείχνουν σε καμία περίπτωση 
ότι η χώρα της οποίας ηγείται δεν έχει προβλήματα με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον 
νεοναζισμό και άλλες μορφές εξτρεμιστικής ιδεολογίας. Προκειμένου να αποφευχθούν όλα τα 
ερωτήματα, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες σε ολόκληρο τον κόσμο για να μπορέσει το 
καθεστώς του Κιέβου να παρουσιαστεί ως υπερασπιστής της ελευθερίας. Αυτή είναι μια 
περίεργη ιστορία, που όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Είδαμε την ίδια προσέγγιση της συλλογικής Δύσης προς τους εξτρεμιστές και τους διεθνείς 
τρομοκράτες στον Βόρειο Καύκασο. Οι Δυτικοί τους αποκαλούσαν αυτονομιστές αλλά έκαναν ό,τι
μπορούσαν για να υποστηρίξουν την ιδέα της απόσχισής τους από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το 
συνέδεσαν αυτό με την επιλογή της ελευθερίας. Έδωσαν βραβεία σε λυσσασμένους 
μαχαιροβγάλτες των οποίων τα χέρια ήταν γεμάτα αίμα μέχρι τους αγκώνες. Οι πιο φρικτές 
τρομοκρατικές πράξεις συνδέθηκαν με αυτούς (Μπεσλάν και Ντουμπρόβκα, για να αναφέρουμε 
ενδεικτικά κάποιους).

Αλήθεια, πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το σημείο; Οι άνθρωποι στο Ντονμπάς, το Ντονιέτσκ και το 
Λουγκάνσκ αποκαλούνται επίσης αυτονομιστές παρόλο που ποτέ δεν κήρυξαν εξτρεμιστικές ή 
τρομοκρατικές ιδέες. Αγωνίζονται για τη γη τους και τους νόμους που υπήρχαν εκεί για δεκαετίες. 
Αν οι αυτονομιστές διεξάγουν τρομοκρατικές δραστηριότητες και θέλουν να διαχωρίσουν μέρος 
της επικράτειας με τη βία, η Δύση το καλωσορίζει. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να διατηρήσουν τη 
νόμιμη κυβέρνησή τους μετά από ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα στο έδαφός τους, χωρίς 
να απαιτούν απόσχιση από το κράτος, αλλά απλώς επειδή θέλουν να σώσουν τη ζωή τους, η 
Δύση δεν τους υποστηρίζει. Πρόκειται για μια αντιφατικότητα. Μια ανυπέρβλητη αντίφαση.

Ένα μεγάλο μέρος σχεδόν κάθε ενημέρωσης αφιερώνεται σε έναν μακροσκελή κατάλογο με τα 
«επιτεύγματα» του καθεστώτος του Κιέβου γενικά και του Βλαντιμίρ (Ζ)ελένσκι ειδικότερα,όσον 
αφορά την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 



δημοκρατικών ιδεωδών. Αυτό συμβαίνει μετά το αιματηρό αντισυνταγματικό πραξικόπημα στο 
Κίεβο το 2014, την επακόλουθη επίθεση εναντίον του λαού του Ντονμπάς και την υιοθέτηση μιας 
κρατικής πολιτικής για την εκρίζωση της παρουσίας των Ρωσικών ΜΜΕ και τη διάλυση του 
Ρωσόφωνου χώρου πληροφόρησης. Ο τραγελαφικός χαρακτήρας αυτών των «βραβείων για τη 
δημοκρατία στην Ουκρανία» αποκαλύφθηκε πλήρως, χάρις το γεγονός ότι η είδηση αυτού του
καταιγισμού βραβείων συνέπεσε σχεδόν με την είδηση για την αποτροπή απόπειρας 
δολοφονίας εναντίον ορισμένων Ρώσων δημοσιογράφων. Αυτές είχαν προσχεδιαστεί από τις 
Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες βέβαια, διέψευσαν αυτές τις αναφορές, 
υποστηρίζοντας ότι δεν εμπλέκονται.

Όταν προετοιμάστηκε η παράσταση με τον Αρκάντι Μπαμπτσένκο, οι Ουκρανικές μυστικές 
υπηρεσίες μιλούσαν γι' αυτήν παντού. Η είδηση ήρθε όταν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της 
Ουκρανίας μιλούσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αν του είχαν πει ότι οι Ουκρανικές 
υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, θα το είχε απορρίψει ως Ρωσική 
προπαγάνδα. Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι όντως συμμετείχαν σε αυτή την μακάβρια 
παράσταση. Και τώρα ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται. Γιατί κάνουν τέτοιες τούμπες; Γιατί 
είναι τόσο μικροπρεπείς; Ας θυμηθούμε την ιστορία με τις διάφορες σκηνοθετημένες 
συνεντεύξεις του Ουκρανού «δημοσιογράφου» Ντμίτρι Γκόρντον. Κάθε μέρα δήλωνε ότι 
εργαζόταν σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Οι Ουκρανικές 
υπηρεσίες ασφαλείας συμμετέχουν εδώ και καιρό στον πόλεμο πληροφοριών εναντίον της 
Ρωσίας. Δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι τα χέρια τους είναι καθαρά.

Δεν θα προσπαθήσω να προβλέψω για πόσο καιρό οι δυτικοί προστάτες του καθεστώτος του 
Κιέβου θα καταφέρουν να συνεχίσουν να ξεγελούν την κοινή γνώμη των χωρών τους σχετικά με 
το πραγματικό επίπεδο της δημοκρατίας στην Ουκρανία, ανεβάζοντας το επίπεδο του παραλόγου 
με ατελείωτες ψευτιές και παραπλανητικές ιστορίες από τα μέσα ενημέρωσης. Θα τονίσω απλώς 
ότι, από πρακτική άποψη, αυτή η πολύ υποκριτική προσομοίωση της πραγματικότητας, το 
μόνο που καταφέρνει είναι να ενισχύει τη στάση της Ουκρανικής ηγεσίας, η οποία είναι ικανή 
για τα πάντα. Η Ευρώπη σύντομα θα διαπιστώσει ιδίοις όμασι τι ακριβώς είναι, αυτή η 
«νεαρή δημοκρατία που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη θα δει 
πώς είναι, ποιοι τη δημιούργησαν και θα μάθει τις απόψεις και τη φιλοσοφία πολλών 
νεοαφιχθέντων από εκεί, στις χώρες της ΕΕ.

Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι δύσκολη. Οι άνθρωποι περνούν δύσκολες στιγμές. Αλλά οι 
Βρυξέλλες θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν και να αξιολογήσουν πόσοι οπαδοί μιας
ακραίας επιθετικής, εθνικιστικής ιδεολογίας κατοικούν σήμερα στην Ευρώπη, στις χώρες της ΕΕ.

Αποτελέσματα της εαρινής συνόδου των διοικητικών οργάνων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας.

 Τα αποτελέσματα της εαρινής συνόδου των διοικητικών οργάνων του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2022 επισκιάστηκαν, δυστυχώς, από την υπερβολική 
πολιτικοποίηση των εργασιών τους και την έλλειψη εστίασης του ενδιαφέροντος στις 
σημαντικές προκλήσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης, της οικονομικής βιωσιμότητας των 
κρατών, της κλιμακούμενης επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης και των διαταράξεων στις 
παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού και στις αγορές. Οι δραστηριότητες αυτών των αμιγώς 
οικονομικών και εξειδικευμένων ιδρυμάτων έχουν, στην πραγματικότητα, με την προτροπή των 
δυτικών μετόχων τους, επικεντρωθεί στην προσπάθεια καταδίκης της Ρωσίας για τα γεγονότα 
στην Ουκρανία. Συνεπώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις αυστηρής τήρησης της εντολής που προβλέπεται 
στα καταστατικά κείμενα αυτών των θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι βαθύτατα λυπηρό και 
δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους όσον αφορά τη μετά την πανδημία της Covid - 19,  



ανασυγκρότηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά
την υποκρισία της Δύσης και πόσο επεκτείνουν την εφαρμογή της πολιτικής των διαβόητων διπλών
προτύπων στις σχέσεις τους με διάφορες «ανεπιθύμητες» γι αυτούς χώρες.

Η Ρωσία συμμετέχει πλήρως στους θεσμούς του Bretton Woods και συμβάλλει ουσιαστικά στους 
στόχους τους, εκπληρώνοντας όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις καλόπιστα και εμπρόθεσμα. 
Από την άποψη αυτή, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση πολιτικών και προσεγγίσεων που επιβάλλονται από ορισμένες ομάδες κρατών.

Θεωρούμε αντιπαραγωγικό να συζητάμε τις κατηγορίες που εκτοξεύει η Δύση και να παραθέτουμε 
πολιτικά, ιστορικά, πολιτιστικά, ανθρωπιστικά, κοινωνικοοικονομικά και άλλα επιχειρήματα υπέρ 
της έναρξης της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, απέναντι σε διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές και οικονομικές πλατφόρμες και σε εξειδικευμένους κατά τομέα, οργανισμούς. 
Υπάρχουν και άλλοι εξουσιοδοτημένοι φορείς για τον σκοπό αυτό. Κάθε εξειδικευμένος φορέας θα 
πρέπει να ασχολείται με το δικό του θέμα. Ο ICAO είναι για τις πτήσεις. Οι θεσμοί του Bretton 
Woods πρέπει να ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά, τα οικονομικά, τις εφοδιαστικές αλυσίδες
και τις κρίσεις. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ και οι ΜΚΟ θα πρέπει να ασχοληθούν με 
τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βοήθειας προς τους αμάχους. Αν λοιπόν 
οργανωθούν με αυτόν τον τρόπο, ανά τομέα, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά από κοινού. 
Αν ο καθένας «παραβιάζει» έναν άλλο τομέα, συνυπάρχοντας κάτω από ένα τέτοιο πολιτικό 
εποικοδόμημα ως κυρίαρχο παράγοντα, τότε κινδυνεύουν τα πάντα να καταρρεύσουν. Αυτό 
είναι η ύστατη λογική, που κατά κάποιο τρόπο, διέπει ακόμη τη λειτουργία του Διεθνούς Δικαίου. 
Μα άλλα λόγια, είναι αδύνατον να αποβεί αποτελεσματικό, όταν κυριαρχεί η ιδεολογία και 
επιπλέον, αν η ιδεολογία αυτή δεν βασίζεται σε μια ρεαλιστική προσέγγιση και σοβαρή ανάλυση, 
αλλά, αντίθετα, επιβάλλεται ως πολιτικό κατασκεύασμα.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι δηλώσεις που διατυπώθηκαν από τους προέδρους της Διεθνούς 
Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανάπτυξης και περιέχουν 
αντι-Ρωσικές βολές σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία δεν αποτελούν τα τελικά έγγραφα 
συναίνεσης της εαρινής συνόδου, αλλά απλώς τις προκατειλημμένες απόψεις ορισμένων 
εκπροσώπων των κρατών μελών του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την 
Ουκρανική κρίση. Αν η πολιτική είναι τόσο σημαντική στο έργο αυτών των θεσμών, πού 
βρίσκονταν λοιπόν όλοι αυτοί, όλα αυτά τα οκτώ χρόνια; Γιατί δεν είχαν αντιληφθεί τον 
οικονομικό αποκλεισμό του Ντονμπάς, ενός μεγάλου τμήματος ενός Ευρωπαϊκού κράτους; Γιατί 
δεν είδαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Κριμαίας; Αυτό αφορά την άμεση σφαίρα δραστηριότητάς 
τους (τρόφιμα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.). Δεν είχαν παρατηρήσει τη διακοπή της 
μεταφοράς χρημάτων, κοινωνικών παροχών, μισθών και συντάξεων από το κέντρο της 
Ουκρανίας προς τις τότε Ουκρανικές περιοχές, στην περιφέρεια; Ακόμα και στο πλαίσιο του 
σχήματος της Νορμανδίας, είχαν συζητήσει την ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών για τις μεταφορές 
χρημάτων και την ελάφρυνση του οικονομικού βάρους του άμαχου πληθυσμού. Πού ήταν λοιπόν 
τότε οι θεσμοί του Bretton Woods; Το συζητάμε αυτό εδώ και οκτώ χρόνια. Σήμερα πλέον, 
αποδεικνύεται ότι όλα αυτά είναι σημαντικά, αναγκαία και ενδιαφέροντα.

Τα εγκλήματα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Συρία. 

Είναι λογικό να αναφερθούμε επί της ουσίας, στις συζητήσεις, σχετικά με την τήρηση των κανόνων
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στις ένοπλες συγκρούσεις, που διεξήχθησαν εν μέσω 
τυμπανοκρουσιών. Για παράδειγμα, αξίζει να υπενθυμίσουμε μια σημαντική και θλιβερή 
επέτειο, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο εκείνων που, όπως η Ουάσιγκτον, το 
Λονδίνο και άλλες κυβερνήσεις,  εκμεταλλευόμενοι τα δεινά των απλών αμάχων, με άκρατη 
υποκρισία εκφράζουν την ανησυχία και τη λύπη τους και φιλοδοξούν να διδάξουν τους άλλους. 



Υποκριτικά, γιατί οι ίδιοι υπήρξαν ο καταλύτης των γεγονότων και γιατί στην πορεία 
ακολουθούσαν σταθερά την παραδοσιακή λογική της καταστροφής. 

Πριν από τρία χρόνια, στις 18 Μαρτίου 2019, τα αμερικανικά αεροσκάφη F-15 έριξαν δύο 
βόμβες βάρους 225 και 907 κιλών στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ -Μπαγκούζ στη Συρία. Ο 
καταυλισμός έκτασης 2,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην όχθη του Ευφράτη στα νοτιοανατολικά 
της χώρας που συνορεύει με το Ιράκ, ήταν το τελευταίο προπύργιο των μαχητών του ISIS που 
κρατούσαν ομήρους χιλιάδες αμάχους. Αρχικά, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους στον «διεθνή 
συνασπισμό κατά του ISIS» απέκλεισαν το στρατόπεδο περιμένοντας ότι οι μαχητές θα 
παραδοθούν λόγω του κινδύνου λιμοκτονίας. Στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι αρκετές χιλιάδες 
άνθρωποι παρέμεναν ακόμη στον καταυλισμό Αλ - Μπαγκούζ, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 
παιδιά, εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή.

Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, μεταξύ άλλων με ρεπορτάζ των New York Times, η 
αμερικανική κυβέρνηση παραδέχθηκε τον θάνατο 80 ανθρώπων, από την επίθεση.  Ωστόσο, είναι 
προφανές ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ήταν πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα αριθμητικά 
στοιχεία υποτιμήθηκαν σκόπιμα και δεν υπήρξαν κατάλληλες έρευνες για αυτή την αυθαίρετη 
χρήση βίας εναντίον αμάχων. Επιπλέον, οι σύμμαχοι έσπευσαν να ισοπεδώσουν το σημείο της 
αεροπορικής επιδρομής για να καλύψουν τα πτώματα, ενώ όλες οι αναφορές για το 
περιστατικό, σύμφωνα με μάρτυρες, υποβιβάστηκαν και ταξινομήθηκαν αμέσως ως 
απόρρητες.

Συνολικά, μόνο το 2019 ο εν λόγω στρατιωτικός συνασπισμός των χωρών της Δύσης, 
πραγματοποίησε περισσότερες από χίλιες επιδρομές στη Συρία και στο Ιράκ χρησιμοποιώντας 
πάνω από 4.700 βόμβες και πυραύλους και παραδέχθηκε τον θάνατο μόλις 22 ανθρώπων, χωρίς 
καν να αναφερθεί στον καταυλισμό Αλ = Μπαγκούζ. Να σας θυμίσω ότι κανείς δεν κάλεσε ποτέ 
τις ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακεί στη Συρία. Οι νόμιμοι ηγέτες της Αραβικής Δημοκρατίας της
Συρίας είχαν δηλώσει, ότι δεν έβλεπαν έναν ουσιαστικό ρόλο της Ουάσινγκτον στην ειρήνευση, 
ενώ χαρακτήριζαν γενικά τον ρόλο που παίζουν οι ΗΠΑ, ως επιθετικό, παρεμβατικό και αντι-
ανθρωπιστικό. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί στις χώρες του ΝΑΤΟ που ασχολούνται με την 
εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις είναι πολύ άσχετοι με τη γεωγραφία στις μέρες μας, 
ωστόσο η Συρία, ένα μη πυρηνικό κράτος, δεν συνορεύει με τις ΗΠΑ. Βρίσκεται σε μια εντελώς
διαφορετική ήπειρο. Ό,τι κι αν συμβαίνει εκεί δεν μπορεί να αποτελεί άμεση απειλή για τις 
ΗΠΑ. Κάποιος μπορεί μόνο να επινοήσει ιστορίες. Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις στη Συρία 
δεν αφορούσαν συνοριακή σύγκρουση και δεν αποτελούσαν εδαφική ή άλλου είδους απειλή για τις 
ΗΠΑ. Η Δαμασκός δεν παρουσίασε και δεν παρουσιάζει καμία επιθετικότητα που να 
εξελίσσεται σε απειλή για την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έστειλαν εκεί τα αεροσκάφη τους
να βομβαρδίσουν.

Οργάνωσαν έναν συνασπισμό και δεν θέλουν να φύγουν παρά τις καθημερινές απαιτήσεις της 
Συρίας και την έλλειψη οποιουδήποτε λόγου, που να δικαιολογεί την αυθαίρετη παραμονή τους 
στη χώρα αυτή. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι ενέργειές τους ξεπερνούν κάθε όριο που 
μπορεί να φανταστεί κανείς. Επιτίθενται και λεηλατούν τους φυσικούς πόρους και έχουν γίνει 
εκτροφείο του εξτρεμισμού, ο οποίος με κάποιο τρόπο εξακολουθεί να παραμένει ακόμη στην 
περιοχή. Είναι η «υποστηρικτική δύναμη», που πρέπει να εκτελεί τις εντολές της Ουάσινγκτον όταν
αυτή το κρίνει σκόπιμο.

Πριν από αυτό, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είχαν αφιερώσει έξι μήνες για να διαγράψουν από το 
χάρτη την περιοχή Χάτζιν, η οποία έχει έκταση 2,5 έως 3 χιλιομέτρων. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, 
δύο αμερικανικά αεροσκάφη F-15 έριξαν βόμβες λευκού φωσφόρου, οι οποίες απαγορεύονται 



από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Γενεύης του 1949. Αλλά ποιος νοιάζεται για 
τις Συμβάσεις όταν διακυβεύονται η «δημοκρατία» και οι φυσικοί πόροι;

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνολικά οι επιχειρήσεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ 
στο Χάτζιν και στο Αλ - Μπαγκούζ, προκάλεσαν μια μαζική έξοδο των αμάχων προς τον 
καταυλισμό Αλ -Χάουλ. Ο πληθυσμός του εν λόγω καταυλισμού επταπλασιάστηκε από τον 
Δεκέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019 και έφθασε στο ανώτατο σημείο του να αριθμεί 
73.000 άτομα, με το 90% αυτών να είναι γυναίκες και παιδιά. Οι νεοαφιχθέντες έπρεπε να 
εγκατασταθούν στην ύπαιθρο μετά από πολυήμερο περπάτημα στην έρημο, χωρίς σκηνές, 
κρεβάτια, ζεστά ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Εκατοντάδες πρόσφυγες πέθαναν, 
συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω του ενός έτους, από υποθερμία και μολυσματικές ασθένειες, 
εν μέσω οξείας έλλειψης τροφίμων, πόσιμου νερού και φαρμάκων. Πού ήσασταν όλοι σας; Τη 
περίοδο εκείνη, εμείς το αναφέραμε αυτό, κάθε εβδομάδα.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μάχη του λεγόμενου συνασπισμού για τη κατάληψη της Ράκκα 
από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2017, κατά την οποία η πόλη ουσιαστικά εξαφανίστηκε. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι βομβαρδισμοί των συμμάχων προκάλεσαν ζημιές ή 
κατέστρεψαν περίπου 11.000 κτίρια (40 την ημέρα), συμπεριλαμβανομένων 8 νοσοκομείων, 29 
τζαμιών, πέντε ανώτατων εκπαιδευτηρίων και πάνω από 40 σχολείων, καθώς και τα αρδευτικά 
συστήματα της πόλης. Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς 
εκτιμήσεις, ξεπέρασε τους 1.600. Τι θα πουν τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods για την 
κατάσταση στη Συρία; Βλέπουν τη σύνδεση μεταξύ της κατάστασης στην περιοχή και της 
πολιτικής των ΗΠΑ και όσων συμμερίζονται αυτή τη φρικαλέα ιδεολογία;

Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Φάιζαλ Μεκντάντ απευθύνθηκε πρόσφατα 
στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με το αίτημα να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής 
κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχετικά με τις ενέργειες του 
συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες συνεπάγονται μαζικές απώλειες μεταξύ των 
Σύρων πολιτών και χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
τα γεγονότα στο Αλ - Μπαγκούζ, στο Χάτζιν και στη Ράκα, πρέπει να διερευνηθούν και να 
λογοδοτήσουν οι δράστες. Αυτά είναι απλώς μεμονωμένα παραδείγματα. Αυτό που συμβαίνει εκεί
εδώ και χρόνια ισοδυναμεί με έναν τεράστιο όγκο ποινικών υποθέσεων εναντίον 
υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ, καθώς και της ΕΕ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 27ης Απριλίου, ισραηλινές 
αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στόχους στις πόλεις Σουμάρια, Κουντσάγια και Κίσουα κοντά στη 
Δαμασκό, σκοτώνοντας τέσσερις Σύριους στρατιωτικούς, τραυματίζοντας τρεις και προκαλώντας 
σοβαρές ζημιές στην περιοχή. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη 
Συριακή Αραβική Δημοκρατία που πραγματοποιούνται κατά παράβαση των θεμελιωδών 
κανόνων του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες. Καταδικάζουμε σθεναρά ανεύθυνες ενέργειες 
όπως αυτή, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και των 
αμάχων και αποτελούν πραγματική απειλή ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή. 
Επισημαίνουμε εκ νέου ότι απρόκλητες επιθέσεις όπως αυτή μειώνουν το μαχητικό δυναμικό των 
Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των 
προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συρία. Συνδέουμε την ευθύνη για



την εξάπλωση της τρομοκρατίας στη Συρία άμεσα με τις δραστηριότητες των ΗΠΑ στην 
περιοχή αυτή. Απαιτούμε από το Ισραήλ να εγκαταλείψει αυτή τη φαύλη και επικίνδυνη 
πρακτική.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερώτηση: Το Ουκρανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γραφείο της Προεδρίας του Βλαντιμίρ 
(Ζ)ελένσκι έχουν σχεδιάσει έναν μηχανισμό για την ανάκτηση από τη μεριά τους, των παγωμένων 
περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στο εξωτερικό και τη χρήση αυτών των κεφαλαίων για την 
καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του (Ζ)ελένσκι, Αντρέι Σμιρνόφ. Ποιες θα 
είναι κατά τη γνώμη σας οι συνέπειες αυτών των μέτρων;

Μαρία Ζαχάροβα: Δεν βλέπουμε την ανάγκη να σχολιάσουμε τις εξωφρενικές ερμηνείες του 
διεθνούς δικαίου και των μηχανισμών επιβολής του, τις οποίες το καθεστώς του Κιέβου 
επινοεί τακτικά, τροφοδοτούμενο από ενεργειακά ποτά. Ακόμα και η σκέψη γι' αυτό μπορεί να 
αρρωστήσει οποιονδήποτε. Απ' όσο γνωρίζουμε, η διεθνής κοινότητα δεν έχει ζητήσει από το Κίεβο
τις «ειδικές» συμβουλές του ή οποιεσδήποτε λύσεις αυτού του είδους. Αλλά φαίνεται ότι τα έχουν 
σκεφτεί μόνοι τους.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στη Ρωσική Ομοσπονδία και τα οποία είναι επί 
του παρόντος δεσμευμένα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι 
θεωρούμε ότι η δέσμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι παράνομη, παραβιάζει 
όλες τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αντιβαίνει στην αρχή της 
αμεροληψίας στη λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι ενέργειες 
αυτές των δυτικών χωρών μπορούν να θεωρηθούν ως μια κατάφωρη πράξη παραβίασης της 
κυριαρχικής ιδιοκτησίας και ως μια ευθεία και απροκάλυπτη πράξη μιας ομάδας χωρών για 
την κλοπή των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε μια άλλη χώρα. Μην κάνετε κανένα 
λάθος, αυτό δεν συμβαίνει επειδή εμπλέκονται Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια. Αυτή 
είναι η θέση αρχών μας, όπως την έχουμε εκφράσει πολλές φορές, όσον αφορά ακόμη και άλλα 
κράτη και στο πλαίσιο της κατάστασης που αντιμετώπιζαν. Πολλές άλλες χώρες αρχίζουν να δίνουν
προσοχή σε ένα πρόβλημα μόνο όταν το αντιμετωπίζουν οι ίδιες. Όχι εμείς. Για τη Ρωσία, αυτό 
είναι θέμα αρχής και η αμετακίνητη θέση μας. Μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε αυτό, από 
τις δηλώσεις, τα σχόλια και τις ενημερώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκφράζαμε την ίδια 
θέση κάθε φορά που η Δύση θέσπιζε παράνομες δεσμεύσεις ή δήμευε κεφάλαια από τους 
λογαριασμούς ορισμένων κρατών.

Αυτό δίνει στον κόσμο μια ακόμη ευκαιρία να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του δολαρίου και του 
ευρώ ως αποθεματικών νομισμάτων και των κύριων νομισμάτων για τις διεθνείς συναλλαγές, 
καθώς και την αμεροληψία και τη σταθερότητα της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής τάξης, 
όπως έχει επιβληθεί από τη Δύση. Θα αντιμετωπίσουμε κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης των 
κεφαλαίων του Ρωσικού κράτους ή των πολιτών του χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων 
κατόχων τους ως ένα παράνομο και φανερά μη φιλικό βήμα από την εν λόγω χώρα και την 
κυβέρνησή της, γεγονός που μας δίνει κάθε δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα αντίποινα, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών ενεργειών.

Η άρνηση της Δύσης να συνεργαστεί εντός των αυστηρών ορίων του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου και οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση, εμποδίζοντας την ικανότητα των κρατών ή 
συγκεκριμένων ατόμων να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία, δημιουργεί ένα 
εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα μέρη του συστήματος Bretton Woods. Αυτό θα 
σήμαινε ότι δεν υφίσταται τίποτε πλέον που να μπορεί να εγγυηθεί το καθεστώς κυριαρχίας των 



περιουσιακών στοιχείων, οποιασδήποτε χώρας.. Αυτό είναι ήδη προφανές. Με κάθε μεταβολή της 
γεωπολιτικής κατάστασης, ορισμένοι παράγοντες μπορούν πάντα να αναθεωρούν αυτή την τάξη, 
επωφελούμενοι από την «προνομιακή» τους θέση.

Αυτό δεν αποτελεί πλέον θεωρία ή υποθέσεις. Αυτά είναι πλέον γεγονότα και πραγματικότητα.

Ερώτηση: Η Ρωσία έλαβε απάντηση από την Ουκρανία σχετικά με τις προτάσεις της, όσον αφορά 
το σχέδιο συμφωνίας; Εάν όχι, πόσο καιρό είναι έτοιμη να την περιμένει η Ρωσία;

Μαρία Ζαχάροβα: Μέχρι τη στιγμή της προετοιμασίας αυτής της ενημέρωσης, η Ρωσία δεν έχει 
λάβει απάντηση.

Ερώτηση: Πώς θα σχολιάζατε την ανακοίνωση της Ιαπωνίας σχετικά με την υποστήριξή της στους 
Ουκρανούς πρόσφυγες;

Μαρία Ζαχάροβα: Παρατηρήσαμε την εκστρατεία για την υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία
στην Ιαπωνία, που διαφημίστηκε από την επίσημη κυβέρνηση του Τόκιο. Δεν μας εκπλήσσει αυτή 
η ενεργητική προπαγάνδα σχετικά με τις λεγόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες, τις οποίες 
χρησιμοποιεί η σημερινή κυβέρνηση του Φούμιο Κισίντα για να βελτιώσει την πολιτική της εικόνα 
στα μάτια των δυτικών εταίρων της. Γι αυτό άλλωστε και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές.

Πιστεύουμε ότι αυτές οι ενέργειες είναι καιροσκοπικές. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό: το Ιαπωνικό
κόμμα έχει αγνοήσει τις ανθρώπινες τραγωδίες που συμβαίνουν στις Λαϊκές Δημοκρατίες του 
Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ποτέ δεν ανέφεραν τίποτα, δεν τους 
απασχολούσε. Ωστόσο πήγαιναν και έρχονταν για τις κυρώσεις, αλλά όσον αφορά τα ανθρωπιστικά
ζητήματα, η Ιαπωνία δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Περίπου 13.000 άνθρωποι 
είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών. Η Ιαπωνία δεν το είδε αυτό. Είτε θα έπρεπε να 
συνεχίσουν να κάνουν τα στραβά μάτια, κάτι που είναι ανέντιμο είτε θα έπρεπε να ανοίξουν τα 
μάτια τους και να δουν και να αναγνωρίσουν τι συνέβαινε.

Δυστυχώς για τους Ουκρανούς υπηκόους, οι Ιαπωνικές αρχές δεν είναι πρόθυμες να αναλάβουν 
ευθύνες για να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια φυσιολογική ζωή, να βρουν δουλειά. Είναι πιο 
εύκολο γι' αυτές να εκχωρήσουν ερειπωμένες εγκαταλελειμμένες φοιτητικές εστίες και ένα  
επίδομα επαιτείας, χωρίς καμία ευθύνη, παρά να σταματήσουν την πολιτική, οικονομική και 
στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 
προς το καθεστώς του Κιέβου. Αυτό προκαλεί περαιτέρω αιματοχυσία. Ίσως το Τόκιο να μην 
διακρίνει κάποια λογική στο σημείο αυτό. Γι' αυτό απλά αναγκάστηκα να το εξηγήσω. Τώρα όμως 
την έμαθαν πλέον. Όλα αυτά οδηγούν στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης και στην περιοχή. 
Ο αριθμός των προσφύγων και των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η κυβέρνηση του Φούμιο 
Κισίντα και η Ιαπωνία ως κράτος που λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις είναι εν μέρει υπεύθυνη γι' 
αυτό.

Ερώτηση: Ποια είναι η εκτίμηση της Ρωσίας για τις μεσολαβητικές προσπάθειες που 
αναλαμβάνονται από διάφορες πλευρές μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην 
Τουρκία, τη Ρωσία και την Ουκρανία; Συμβάλλει η επίσκεψη στην επανέναρξη άλλων διαύλων 
επικοινωνίας;

Μαρία Ζαχάροβα: Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σχολίασε λεπτομερώς το θέμα αυτό 
τόσο στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις 26 
Απριλίου όσο και στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Ερυθραίας 
Οσμάν Σάλεχ στις 27 Απριλίου.



Μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι στις συνομιλίες του στη Μόσχα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στις ανθρωπιστικές πτυχές της τρέχουσας 
κατάστασης. Από την πλευρά μας, τον ενημερώσαμε για τις πραγματικά εντυπωσιακές προσπάθειες
της Ρωσίας για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων στην Ουκρανία. Ο Γενικός 
Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες τάχθηκε επίσης υπέρ της παροχής βοήθειας από τον ΟΗΕ, από 
κοινού με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, για την οργάνωση ανθρωπιστικών 
αυτοκινητοπομπών και την εκκένωση αμάχων.  Εκτιμούμε τη διάθεση του ΟΗΕ να διαδραματίσει 
έναν εποικοδομητικό και αμερόληπτο ρόλο. Εξηγήσαμε στην αντιπροσωπεία του ΟΗΕ με ποιον 
τρόπο ο Οργανισμός θα μπορούσε να συμβάλει συγκεκριμένα στην επίλυση των ανθρωπιστικών 
προβλημάτων. Κατά τη δική μας άποψη, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα
αυτό. 

Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η Ουκρανία δεν μιλούσε για διαμεσολάβηση ως τέτοια 
στα προηγούμενα στάδια των συνομιλιών. Οι ομάδες μας συναντήθηκαν τέσσερις φορές δια ζώσης:
τρεις φορές στη Λευκορωσία και μία φορά στην Τουρκία. Αυτοί υπήρξαν οι χώροι 
διαπραγμάτευσης και είμαστε ευγνώμονες τόσο στη Λευκορωσία όσο και στην Τουρκία για τη 
φιλοξενία τους και την οργάνωσή των διαδικασιών. Σε αυτό το στάδιο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για 
να μιλήσουμε για διαμεσολαβητές.

Όσον αφορά τις ίδιες τις συνομιλίες, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι είμαστε υπέρ της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για την κατάσταση στην 
Ουκρανία είτε για άλλες στιγμές ιστορικής σημασίας. Όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ 
(Ζ)ελένσκι πρότεινε τη διεξαγωγή συνομιλιών, η Ρωσία έδωσε τη συγκατάθεσή της, η πρόταση δεν 
απορρίφθηκε. Εντούτοις, η συμπεριφορά της Ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες ήταν 
αποκαρδιωτική. Πράγματι αυτό, είναι ένα δείγμα της πραγματικής τους στάσης απέναντι στη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, 
για λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω: είμαστε προσηλωμένοι σε 
μια ειρηνική διευθέτηση. Είμαστε σε αναμονή της απάντησής τους που θα περιγράφει τι είναι 
διατεθειμένοι να προσφέρουν, υπό τη προϋπόθεση βέβαια, ότι δεν έχουν αποσυρθεί επίσημα από τη
διαπραγματευτική διαδικασία.  Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι από τη πλευρά μας το υλικό 
διαβιβάστηκε ουσιαστικά πριν από δύο εβδομάδες. Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά πόσο αξιόπιστο είναι
το Κίεβο, όπως έχει αποδείξει με τη συμπεριφορά του, εδώ και χρόνια.

Ερώτηση: Ποιες διπλωματικές προσπάθειες μπορεί να καταβάλει η Ρωσία; και επίσης, θα 
διατηρήσει τον διπλωματικό διάλογο με το ΝΑΤΟ και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
προκειμένου να αποτρέψει την επέκταση των στρατιωτικών συγκρούσεων σε άλλες χώρες;

Μαρία Ζαχάροβα: Γνωρίζετε τη θέση μας, η οποία είναι ότι η εξάπλωση των στρατιωτικών 
συγκρούσεων είναι άκρως ανεπιθύμητη. Ωστόσο, στο πλαίσιο της αλόγιστης αύξησης των 
στρατιωτικών εξοπλισμών από τις χώρες του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο, μεμονωμένες χώρες, όπως και 
η ηγεσία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις Βρυξέλλες, συζητούν ανοιχτά κάποιο σενάριο κλιμάκωσης. 
Θυμάστε τη δήλωση του Ζοζέπ Μπορέλ ότι «αυτός ο πόλεμος θα κερδηθεί στο πεδίο της μάχης». Η
άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης και από μέλη της πολιτικής ηγεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, 
ορισμένους εκπροσώπους των ΗΠΑ και αρκετές χώρες της ΕΕ. Δεν κρύβουν την επιθετική τους 
στάση, ούτε το γεγονός ότι η κλιμάκωση είναι αυτό που επιδιώκουν. Εμείς υποστηρίζουμε 
σταθερά τη δημιουργία μιας δίκαιης αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής ασφάλειας που θα βασίζεται 
στην αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η επιβολή του παράγοντα ισχύος στις διεθνείς σχέσεις έχει τις 
ρίζες της στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί και οι δορυφόροι τους έχουν αντικαταστήσει το διεθνές



δίκαιο με μια «τάξη βασισμένη σε κανόνες». Αυτό συνεπάγεται έναν μονοπολικό κόσμο υπό 
την ηγεσία των ΗΠΑ, όπου όλες οι άλλες χώρες υποτάσσονται στην Ουάσιγκτον στο βαθμό 
που βολεύει την ίδια ή που εκείνη κρίνει απαραίτητο. Αυτή η «τάξη» δεν έχει συζητηθεί ποτέ σε
δημόσια διαβούλευση και το νόημά της δεν είναι απολύτως ασαφές. Είναι ένα προπέτασμα 
καπνού για την ιδεολογία του ηγεμονισμού που προωθείται από μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η 
νέα «τάξη» και οι λειτουργίες της, ουδέποτε έχουν συζητηθεί με κάποιον άλλον και ουδέποτε έχουν
διατυπωθεί σε κάποιο έγγραφο.

Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά από προσωρινές ή «πλωτές ενώσεις» (είναι ένας νέος όρος στο 
διπλωματικό μας λεξιλόγιο), οι οποίες, σύμφωνα με την ιδεολογία της συλλογικής Δύσης, θα 
πρέπει να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες οργανισμούς που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, όπως
είναι για παράδειγμα, τα όργανα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι επίτροποι και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την 
αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών θεμάτων. Δημιουργούνται συνεπώς παράλληλες δομές. 
Υπάρχουν βέβαια οργανισμοί, διασκέψεις και επιτροπές στον ΟΑΣΕ, στον ΟΗΕ και σε άλλους 
οργανισμούς που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα πληροφορικής, 
ασφάλειας και εγκλήματος στον κυβερνοχώρο με βάση τη συναίνεση ή την ψηφοφορία. 
Αντικαθίστανται όμως από συμμαχίες, ενώσεις και μια συλλογική αφήγηση. Μπορεί να μοιάζει
με μια παγκόσμια ορχήστρα χωρών, αλλά κανείς δεν προσπαθεί να συντονίσει την απόδοσή της 
ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια απάτη, τη δημιουργία μη 
δεσμευτικών οργανώσεων και σχημάτων, των οποίων οι στόχοι δεν έχουν αποτυπωθεί επί 
χάρτου και οι δράσεις και οι στρατηγικές τους δεν έχουν καθοριστεί. Έχουν σχεδιαστεί για να 
αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες οργανισμούς που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, που 
διαθέτουν καταστατικό και συλλογικό σύστημα λήψης αποφάσεων, που είναι διαφανείς και 
ανοικτοί στα μέλη τους.

Η μυθοπλασία που ονομάζεται «μια τάξη βασισμένη σε κανόνες» υπάρχει μόνο στα κεφάλια των 
πολιτικών που έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Η «τάξη που βασίζεται σε 
κανόνες» δεν έχει αναγνωριστεί από τη Ρωσία, την Κίνα ή την πλειοψηφία των μελών της 
διεθνούς κοινότητας.

Ποιος δημιουργεί αυτή την «τάξη»; Αυτοί που ανέκαθεν υποστήριζαν τη θεωρία του 
ελεγχόμενου χάους. Για άλλη μια φορά, οι ενέργειές τους είναι παράλογες. Χάος σημαίνει πλήρης 
αταξία. Αυτοί που υποστηρίζουν τη θεωρία της ελεγχόμενης αταξίας δεν μπορούν να 
αποκαταστήσουν την τάξη στον κόσμο ή να αποδείξουν ότι αυτή η τάξη είναι πολύ καλύτερη 
από το υπάρχον σύστημα που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Όπως γνωρίζετε, η Ρωσία δεν αρνήθηκε να συνομιλήσει με το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι 
ακολουθείι πολιτική αντιπαλότητας. Καταθέσαμε πολυάριθμες πρακτικές προτάσεις 
αποκλιμάκωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Συμμαχία τις 
αγνόησε όλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους αρνήθηκαν να σεβαστούν τα κύρια 
συμφέροντα και τις ανησυχίες μας ή τη φιλοσοφία που διατυπώσαμε. Η στάση αυτή 
συνοδεύτηκε από την επέκταση του ΝΑΤΟ, την αύξηση της κλίμακας των στρατιωτικών 
ασκήσεων, την εγκατάσταση επιθετικών οπλικών συστημάτων κοντά στα Ρωσικά σύνορα και 
τις επιθετικές προσπάθειες να στρατιωτικοποιηθεί ο μετα-Σοβιετικός χώρος και να 
μετατραπεί σε εχθρικό προγεφύρωμα στο κατώφλι μας. Αντί να μειώσουν τις 
στρατιωτικοπολιτικές εντάσεις, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμμετείχαν ενεργά στις προσπάθειες να 
μετατρέψουν την Ουκρανία σε προγεφύρωμα για την «ανάσχεση» της χώρας μας. Στην 
πραγματικότητα, χρησιμοποιούν τους Ουκρανούς εθνικιστές για να διεξάγουν έναν πόλεμο δι' 
αντιπροσώπων εναντίον της Ρωσίας. Το έχουμε επισημάνει αυτό επανειλημμένα.



Συνιστούμε απερίφραστα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του ΝΑΤΟ να μην τρέφουν 
αυταπάτες ότι η επιθετική συμπεριφορά τους απέναντι στα διάφορα έθνη θα παραμείνει ατιμώρητη.
Θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν τις συζητήσεις για μια νέα 
αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής ασφάλειας μετά από όσα έκαναν και σκοπεύουν να κάνουν. 
Επιπλέον, το θέμα δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αρκεί να δείτε τις εξελίξεις 
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και τα όσα έχουν διαπράξει οι Ηνωμένες Πολιτείες 
στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Θα πρέπει να σκεφτούν τρόπους να ξαναρχίσουν τις συζητήσεις για τους κανόνες συνύπαρξης με 
τους κύριους παγκόσμιους παράγοντες, δηλαδή τη Ρωσία και άλλα ανεξάρτητα κέντρα παγκόσμιας 
ισχύος. Καλούμε τους συναδέλφους μας να συνετιστούν και να αναρωτηθούν πώς μπορούν να 
εφαρμόσουν τις πολιτικές υποχρεώσεις για το αδιαίρετο της ασφάλειας στην Ευρώπη, τις οποίες 
υιοθέτησαν σε ανώτατο επίπεδο κατά τις συνόδους κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999 και το 2010. Ίσως 
να τις αποκηρύξουν ή να πουν, όπως έκαναν και στο παρελθόν, ότι όλα αυτά είναι παρελθόν που 
πρέπει να αφήσουν πίσω τους. Δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα τι μπορούν να κάνουν (αυτό δεν είναι 
ξεκάθαρο ούτε και για τους ίδιους), ώστε να εφαρμόσουν την αρχή της κυρίαρχης ισότητας των 
κρατών, η οποία είναι η θεμελιώδης αρχή του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και της σημερινής 
παγκόσμιας τάξης που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Η Μόσχα ήταν πάντα ανοιχτή σε εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των χωρών του ΝΑΤΟ, υπό τον όρο της ισότητας και του σεβασμού των
συμφερόντων των άλλων με βάση το διεθνές δίκαιο. Για να είναι αποτελεσματικός αυτός ο 
διάλογος, οι δυτικοί «εταίροι» μας πρέπει να εγκαταλείψουν τις πολιτικές τους, όπως είναι η 
πολεμική ρητορική, η πολιτική της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής ηπείρου και οι 
προσπάθειες διαίρεσης της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου σε ζώνες επιρροής, για τις 
οποίες οι χώρες της συλλογικής Δύσης κατηγορούν τη Ρωσία ως υπεύθυνη, και να αρχίσουν να 
συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός δίκαιου και ισότιμου συστήματος διεθνούς ασφάλειας. Εμείς
θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω απ' όλα στις διπλωματικές μεθόδους επίλυσης των διεθνών 
διαφορών. Είμαστε έτοιμοι να αντεπιτεθούμε επί του εδάφους, στην πράξη, όποτε διακρίνουμε μια 
άμεση απειλή για τη χώρα μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτές τις αρχές.

Ερώτηση: Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, ο Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε 
ότι καθίσταται όλο και πιο σημαντική η υλοποίηση έργων στην Αρκτική προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια της Ρωσίας και να προασπιστούν τα εθνικά της συμφέροντα. Κατά τη 
γνώμη σας, πώς θα επηρεάσει το νέο αυτό περιβάλλον, το μέλλον του Αρκτικού Συμβουλίου, του 
οποίου προεδρεύει αυτή την περίοδο η Ρωσία;

Μαρία Ζαχάροβα: Είχατε δίκιο που επισημάνατε ότι η Ρωσική προεδρία του Αρκτικού 
Συμβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2023. Το Αρκτικό 
Συμβούλιο είναι ένας βασικός και, συνολικά, αρκετά αποτελεσματικός μηχανισμός για την 
προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας στην Αρκτική εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα. Όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη της Αρκτικής υποστήριξαν τις προτεραιότητες, όπως αυτές καθορίστηκαν 
από τη Ρωσική προεδρία. Οι προτεραιότητες αυτές βασίζονται στη διασφάλιση υπεύθυνης 
διακυβέρνησης για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και στην εξισορρόπηση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών της περιοχής. Δυστυχώς, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του Αρκτικού Συμβουλίου έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η 
Φινλανδία ανέστειλαν τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου, επικαλούμενες 
την ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, τα δυτικά κράτη μέλη του 
Συμβουλίου δήλωσαν ότι «αναστέλλουν προσωρινά τη συμμετοχή τους», όπως το χαρακτήρισαν, 
κάτι που δεν απαιτεί αλλαγές στη σύνθεση των συμμετεχόντων, στις ομάδες εργασίας κ.λπ. 



Αναφέρομαι στη μορφή με την οποία λειτουργεί αυτή η δομή. Είναι προφανές ότι χωρίς τη Ρωσία,
μια χώρα που καλύπτει περίπου το 60% της ακτογραμμής της Αρκτικής και φιλοξενεί πάνω 
από τον μισό πληθυσμό της περιοχής (2,5 εκατομμύρια ανθρώπους), η διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης στην Αρκτική θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Πρέπει να τονιστεί ότι όλα ανεξαιρέτως τα κράτη της Αρκτικής συμφωνούν στις εκτιμήσεις τους, 
σχετικά με το κατά πόσον το Αρκτικό Συμβούλιο έχει αποδείξει την αξία του, όπως ήδη 
προανέφερα, ως ένας αποτελεσματικός διεθνής θεσμός για την εκπόνηση συλλογικών λύσεων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή. Η διακήρυξη των υπουργών των χωρών μελών του Αρκτικού 
Συμβουλίου, που υιοθετήθηκε στο Ρέικιαβικ στις 20 Μαΐου 2021, υπογραμμίζει τη δέσμευση όλων 
των κρατών του Αρκτικού Συμβουλίου να διατηρήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την 
εποικοδομητική συνεργασία στην Αρκτική. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες τεχνητής προσέλκυσης 
του προβλήματος της Ουκρανίας στην τροχιά του Συμβουλίου δεν ανταποκρίνονται σε αυτούς τους
στόχους. Ωστόσο, μόλις σήμερα αναφερθήκαμε ήδη στους θεσμούς του Bretton Woods και σε 
άλλους διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που επέλεξαν να δώσουν 
προτεραιότητα σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα, όσο ατυχές και αν είναι αυτό.

Στην παρούσα κατάσταση, διατηρώντας τη Προεδρία του Αρκτικού Συμβουλίου, η Ρωσία συνεχίζει
με συνέπεια τις προσπάθειές της για την υλοποίηση του προγράμματος της προεδρίας της και του 
σχεδίου δράσης, εστιάζοντας τους υφιστάμενους μηχανισμούς διυπηρεσιακής συνεργασίας στις 
ανάγκες των βόρειων περιοχών της Ρωσίας, σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς που 
καθορίζονται στις Βασικές Αρχές της κρατικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αρκτική 
έως το 2035 και στη Στρατηγική για την ανάπτυξη της Αρκτικής Ζώνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
έως το 2035.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται προσπάθειες υποκατάστασης της ξένης παρουσίας στην 
περιοχή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της εγχώριας αλληλεπίδρασης και την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της. Η δημιουργία δύο ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων 
στην Αρκτική ζώνη της Ρωσίας, το ένα στην περιοχή του Αρχάγγελσκ και το άλλο στην Γιακουτία, 
αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Το πρόγραμμα του πλωτού 
πανεπιστημίου προσφέρει πολλές δυνατότητες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για τη μελέτη 
υδάτινων περιοχών, μεταξύ άλλων και στην Αρκτική Λεκάνη. Επιπλέον, το ανθεκτικό στους πάγους
σκάφος Severny Polyus θα χρησιμεύσει επίσης ως πλατφόρμα για επιστημονική συνεργασία. 
Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πλωτό εργαστήριο. Όλα αυτά τα βήματα θα ενισχύσουν 
σημαντικά την επιστημονική συνιστώσα του εθνικού προγράμματος για την Αρκτική.

Συνολικά, η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην εποικοδομητική συνεργασία στην Αρκτική, 
ενισχύοντας παράλληλα την κυριαρχία της στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Παραμένουμε ανοιχτοί 
να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη και οργανισμούς, τόσο από τη περιοχή της 
Αρκτικής όσο και με εξωπεριφερειακούς παράγοντες, οι οποίοι συμμερίζονται την αντίληψή μας 
για την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης αυτής της περιοχής.

Ερώτηση: Συζητήθηκε το ζήτημα των αιχμαλώτων πολέμου, οι όροι ανταλλαγής τους και οι 
συνθήκες κράτησής τους στην Ουκρανία στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ; Πόσοι αιχμάλωτοι των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σήμερα στη Ρωσία;

Μαρία Ζαχάροβα: Δεν υπήρξε συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ωστόσο, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ πρότεινε διάφορες ιδέες και τις μελετάμε πολύ προσεκτικά.



Πρότεινε τη δημιουργία μιας τριμερούς ομάδας επαφής (Ρωσία, Ουκρανία και ΟΗΕ) για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ανθρωπιστικών 
διαδρόμων και των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ταυτόχρονα, ο Αντόνιο Γκουτέρες πρότεινε την αξιοποίηση του σχήματος ΟΗΕ - ΔΕΣ για τη 
συνεργασία με τις Ρωσικές και Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και πρότεινε την ανάπτυξη και 
υλοποίηση ενός σχεδίου για την εκκένωση των αμάχων από τη Μαριούπολη και την παράδοση 
ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Όσον αφορά τον αριθμό των αιχμαλώτων πολέμου από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, το 
ζήτημα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, όπως γνωρίζετε.

Ερώτηση: Τι συμβαίνει στις διπλωματικές μας σχέσεις με την Ουκρανία; Υπάρχουν αναφορές ότι 
οι Ουκρανικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό οργανώνουν σχεδόν ανοιχτά προκλήσεις 
εναντίον Ρώσων πολιτών. Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε αυτό;

Μαρία Ζαχάροβα: Πρώτον, με πρωτοβουλία του Κιέβου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διπλωματικές
σχέσεις με την Ουκρανία. Το Κίεβο τις διέκοψε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λάβαμε σχετικό 
σημείωμα από την Ουκρανία μέσω επίσημων καναλιών. Οι πρεσβείες των χωρών μας έχουν 
κλείσει. Δεν λειτουργούν πλέον ούτε τα προξενικά γραφεία.

Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή Ουκρανών διπλωματών σε προβοκάτσιες 
εναντίον Ρώσων πολιτών σε ξένες χώρες, ναι, πράγματι,  υπάρχουν πολλά γεγονότα και έχουμε 
αναφερθεί αρκετά συχνά σε αυτά. Στρατολογούν μαχητές για την εμπόλεμη ζώνη, κυβερνοδυνάμεις
εξτρεμιστών και κυβερνοεγκληματίες. Αναφερθήκαμε και σήμερα σε αυτά τα γεγονότα. Πρόκειται 
για μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις όλων των διεθνών νομικών προτύπων. Υπάρχουν όμως και 
γεγονότα που δεν συνδέονται με τις γενικές δραστηριότητες των Ουκρανικών πρεσβειών. Αφορούν 
συγκεκριμένα άτομα, Ουκρανούς πρέσβεις. Εκτός από την ανοιχτή στρατολόγηση μισθοφόρων, 
οι υπάλληλοι των Ουκρανικών πρεσβειών σε ορισμένες χώρες δεν ενεργούν απλώς κατόπιν 
οδηγιών από το κέντρο, αλλά ενεργούν με προσωπική πρωτοβουλία και συμμετοχή σε αυτές 
τις προσπάθειες. Από αυτή την άποψη, ο Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο είναι μια από τις 
πιο απεχθείς φυσιογνωμίες. Κυριολεκτικά ξερνάει Ρωσοφοβικό δηλητήριο. Παραθέτω ένα 
απόσπασμα. Σε συνέντευξή του στην κορυφαία γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine 
Zeitung στις 5 Απριλίου, δήλωσε ότι «δεν κάνει διάκριση μεταξύ καλών και κακών Ρώσων, αλλά 
απλώς τους θεωρεί όλους εχθρούς». Οι εθνικιστές κηρύττουν αυτή τη λογική εδώ και οκτώ χρόνια 
και πολλοί από αυτούς είναι 80 ετών. Απλώς μας θεωρούν όλους εχθρούς, είναι τόσο απλό. 
Χρειάζεται διανοητική προσπάθεια για να κάνει κανείς μια τέτοια δήλωση. Αλλά μάλλον θα 
πρέπει να τον ευχαριστήσουμε που περιέγραψε τόσο ανοιχτά και ξεκάθαρα την εθνικιστική 
ιδεολογία του καθεστώτος του Κιέβου. Δύσκολα μπορεί κανείς να το εκφράσει καλύτερα. 
Δύσκολα είναι δυνατόν να το εκφράσει κανείς χειρότερα από την άποψη της ανθρώπινης 
λογικής. Αλλά η δήλωσή του είναι η καλύτερη περιγραφή της πραγματικής προσέγγισης του 
καθεστώτος του Κιέβου στην κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι πρόκειται για πολυετή 
προσέγγιση.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν καταγραφεί 
στη Γερμανία πάνω από 380 εγκλήματα σε βάρος ανθρώπων από τη Ρωσία. Ο Ουκρανός 
πρέσβης στο Βερολίνο εμπλέκεται άμεσα στην υποδαύλιση των εντάσεων. Φυσικά, ως 
αποτέλεσμα, οι Ουκρανοί πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ουκρανοί εθνικιστές 
και οι υποστηρικτές τους επιτίθενται τακτικά σε Ρωσικά καταστήματα, τα παιδιά των Ρώσων
στα Ευρωπαϊκά σχολεία δέχονται εκφοβισμό, οι Ρώσοι φοιτητές εκδιώκονται από τα τοπικά 
πανεπιστήμια και οι Ρώσοι καλλιτέχνες και αθλητές δεν έχουν πρόσβαση σε Ευρωπαϊκούς 



διαγωνισμούς και διοργανώσεις. Όταν Ουκρανοί διπλωμάτες παρακινούν τους Ευρωπαίους για 
τέτοιες ενέργειες, δεν τους ενδιαφέρει τι πρόκειται να τους συμβεί, στη συνέχεια. Δυστυχώς, οι 
Ευρωπαίοι εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις. Ανεξάρτητα από το ποια πολιτικά συνθήματα 
χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία, τέτοιες ενέργειες καταγράφονται ως ποινικά αδικήματα. Η 
λεηλασία ενός καταστήματος είναι ποινικό αδίκημα. Είναι σοβαρό και συνεπάγεται οικονομικές 
ευθύνες. Ο ξυλοδαρμός κάποιου ή άλλες μορφές βίας τιμωρούνται από το νόμο. Παρά την πολιτική
προκατάληψη των ηγετών των χωρών της ΕΕ, ο νόμος υπάρχει, όπως και το δικαίωμα υπεράσπισης
των θυμάτων. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν καταγραφεί και οι δικηγόροι εργάζονται πάνω σε αυτά. 
Βοηθάμε τους συμπατριώτες μας σε πολλές περιπτώσεις. Οι τοπικοί οργανισμοί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων συνεισφέρουν επίσης σημαντικά. Οι εργασίες για τις υποθέσεις αυτές συνεχίζονται. 
Αυτοί που υποδαυλίζουν το μίσος, ενθαρρύνουν τις επιθετικές ενέργειες. Όσοι διαπράττουν τέτοιες 
ενέργειες και παραβιάζουν το νόμο θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ερώτηση: Ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ Ανατόλι Αντόνοφ δήλωσε ότι η Bank of America μπλόκαρε
τους λογαριασμούς των Ρωσικών γενικών προξενείων στο Χιούστον και τη Νέα Υόρκη. Πώς θα το 
σχολιάζατε αυτό;

Μαρία Ζαχάροβα: Το έχει ήδη σχολιάσει αυτό. Μπορώ μόνο να επιστήσω για άλλη μια φορά την 
προσοχή στα λόγια του. Πρόκειται πραγματικά για μια άνευ προηγουμένου πίεση στους 
διπλωμάτες μας που εργάζονται σε όλο τον κόσμο και στην Ουάσιγκτον ειδικότερα. Η πίεση αυτή 
προέρχεται από τις Αμερικανικές αρχές και περιλαμβάνει το μπλοκάρισμα των λογαριασμών 
των γενικών προξενείων. Συνέβη ξαφνικά χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Θεωρούμε 
προφανές ότι η Bank of America δεν θα μπορούσε να προβεί σε τέτοιες ενέργειες χωρίς την 
έγκριση ή την άμεση εντολή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σήμερα η Αμερικανική υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να αποφύγει προβλήματα για 
την αμερικανική διπλωματική αποστολή στη Μόσχα, υπόσχεται βοήθεια για το άνοιγμα νέων 
λογαριασμών των γενικών προξενείων σε άλλη τράπεζα. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα επιλυθεί 
προς ικανοποίησή μας και ότι δεν θα χρειαστεί να λάβουμε παρόμοια μέτρα ως απάντηση. Αλλά 
δεν πρόκειται να συγκρατηθούμε εάν η κατάσταση αυτή δεν διορθωθεί για τους διπλωμάτες μας 
στο εγγύς μέλλον.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι δεσμεύσεις λογαριασμών είναι μόνο ένα μέρος της εχθρικής 
εκστρατείας που έχει εξαπολυθεί εναντίον των Ρωσικών διπλωματικών αποστολών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Οι υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους δέχονται απειλητικά 
τηλεφωνήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βρίσκουν πακέτα, δέματα και 
ταχυδρομικά είδη με απειλές. Οι διπλωμάτες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκτέλεση του 
επαγγελματικού τους καθήκοντος και τους αρνούνται συναντήσεις και επαγγελματικές επαφές
σε διάφορες υπηρεσίες. Μόνο μετά τα επίμονα αιτήματα και τις διαμαρτυρίες της πρεσβείας 
μας η αστυνομία περιόρισε τις διαδηλώσεις που εμπόδιζαν την είσοδο και την έξοδο στις 
εγκαταστάσεις της πρεσβείας. Οι αρχές δεν βιάζονται να διερευνήσουν τις περιπτώσεις 
βανδαλισμών στους φράχτες και τα κτίρια των Ρωσικών διπλωματικών αποστολών.

Καλούμε την Αμερικανική πλευρά να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία των Ρωσικών διπλωματικών αποστολών και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες 
συνέπειες.

Ερώτηση: Η κατάσταση στην Υπερδνειστερία έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες: ένα 
ραδιοφωνικό κέντρο που μετέδιδε προγράμματα στη Ρωσική γλώσσα, ανατινάχθηκε, μια 
στρατιωτική βάση δέχθηκε επίθεση και ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά σε στρατιωτικές 
αποθήκες. Πώς αξιολογεί το Υπουργείο Εξωτερικών τα γεγονότα αυτά;



Μαρία Ζαχάροβα: Ξεκίνησα τη σημερινή ενημέρωση αξιολογώντας τις εξελίξεις στην 
Υπερδνειστερία. Δεν έχω τίποτα περισσότερο να προσθέσω. Σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις
πληροφορίες που έχω ήδη δώσει.

Ερώτηση: Πώς αξιολογεί το Υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση των τουρκικών αρχών να 
κλείσουν τον εναέριο χώρο τους για τα Ρωσικά αεροσκάφη που πετούν προς τη Συρία; Θα 
μπορούσε αυτή η απόφαση να κλιμακώσει τις διαφωνίες μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας;

Μαρία Ζαχάροβα: Πάνω από ένα μήνα πριν, η Άγκυρα απευθύνθηκε στη Ρωσική πλευρά με το 
αίτημα να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτό το δρομολόγιο. Καταλαβαίνουμε τους λόγους που 
κρύβονται πίσω από αυτό.

Η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί επί του παρόντος αυτό το δρομολόγιο. Αυτή η ιστορία εξελίσσεται εδώ 
και ένα μήνα, όχι μόνο εδώ και μερικές ημέρες.

Ερώτηση: Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε αμοιβή ύψους έως και 10 
εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση ή τον εντοπισμό 
οποιουδήποτε από τους έξι αξιωματικούς των Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, τους οποίους οι 
αμερικανικές αρχές κατηγορούν ότι φέρονται να εμπλέκονται στην κυβερνοεπίθεση NotPetya του 
2017. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες συνωμότησαν για να αναπτύξουν 
«καταστροφικό κακόβουλο λογισμικό και να προβούν σε άλλες ανατρεπτικές ενέργειες, προς 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού οφέλους της Ρωσίας, μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε 
υπολογιστές των θυμάτων». Ποια είναι η απάντηση της Μόσχας σε αυτές τις κατηγορίες;

Μαρία Ζαχάροβα: Πρόκειται για μια απολύτως παράλογη ενέργεια των Αμερικανικών αρχών και 
αντανακλά την πραγματική τους στάση απέναντι στο διεθνές δίκαιο και την εθνική κυριαρχία 
άλλων κρατών. Ουσιαστικά, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσπαθεί να εξαγοράσει ψευδομάρτυρες. Δεν 
προσπαθεί να παράσχει υλική υποστήριξη σε πραγματικούς μάρτυρες, αλλά να εξαγοράσει 
ψευδομάρτυρες που θα παράσχουν στοιχεία που θα είναι βολικά για την κυβέρνηση με αντάλλαγμα
αυτές τις ανταμοιβές. Γιατί το κάνουν αυτό; Πρέπει να δικαιολογήσουν τη δική τους εκδοχή για την
υποτιθέμενη εμπλοκή της Ρωσίας σε αυτό το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά γίνονται εν 
μέσω μιας κατάστασης όταν η επιθετική κυβερνοδραστηριότητα εναντίον της χώρας μας διεξάγεται
από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την προθυμία της να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας των πληροφοριών με τη συμμετοχή των 
αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι τον Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους, μετά την αποτροπή της ομάδας χάκερ REvil και τη σύλληψη ορισμένων μελών 
της στη Ρωσία, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας απέστειλαν προτάσεις στην Αμερικανική πλευρά 
για την επεξεργασία κοινών μέτρων για την προστασία των κρίσιμων υποδομών στις χώρες μας από
κυβερνοεπιθέσεις. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, αντί να ανταποκριθεί, ανακοίνωσε μονομερή διακοπή 
της συνεργασίας, αποσύρθηκε από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και έκλεισε το κανάλι 
επικοινωνίας για την κυβερνοασφάλεια. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να γνωρίζουμε για την 
πραγματική τους προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση όλων των υφιστάμενων ή δυνητικών 
προβλημάτων στον τομέα αυτό.

Οι Αμερικανοί κάνουν παρόμοια καταστροφικά βήματα σε διεθνείς πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, η 
Ουάσινγκτον υπονομεύει εδώ και καιρό κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης παγκόσμιων 
συμβάσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο. Αυτό είναι επίσης αποκαλυπτικό. Αυτή η ιστορία με τον ιό NotPetya ήταν πράγματι 



στην ημερήσια διάταξη και επρόκειτο να εξεταστεί στις διμερείς διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις στη 
Γενεύη τον Φεβρουάριο του 2018. Οι διαβουλεύσεις εκτροχιάστηκαν, η Αμερικανική πλευρά τις 
ακύρωσε την τελευταία στιγμή χωρίς καμία εξήγηση. Όπως εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε, 
ουδέποτε λάβαμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια για το θέμα αυτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ή 
μετά από αυτό.

Η Ουάσινγκτον φαίνεται να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει όλο τον κόσμο να πιστέψει ό,τι εκείνη έχει 
επινοήσει. Ιστορίες για κάποια Ρωσική απειλή στον κυβερνοχώρο, για Ρώσους χάκερς και ούτω 
καθεξής. Έχουν μπλοκάρει τα Ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά συνέπεια, δεν έχουν αυτές 
τις πληροφορίες, προφανώς, αλλά παρ' όλα αυτά εμείς τις έχουμε εκφράσει. Δεν θα μπορέσουν να 
κυνηγήσουν τους υπόπτους που διορίστηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση χωρίς δίκη ή έρευνα,
επειδή οι πάντες θα αντιληφθούν ότι αυτό είναι αβάσιμο και παράλογο. Όχι βέβαια, ότι αυτή η 
τακτική είναι καινούργια. Έχει εφαρμοστεί επανειλημμένα στον πόλεμο που έχουν κατά καιρούς 
εξαπολύσει εναντίον των «βρώμικων καθεστώτων» (όπως τα αποκαλούν), «ξεσκεπάζοντας» τα 
υποτιθέμενα εγκλήματά τους.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ έχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούν, 
όπως η αντιμετώπιση των εγκληματιών του κυβερνοχώρου και των συνεργών τους στο δικό τους 
έδαφος. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη εταιρείες τεχνολογίας όπως 
η Apple και η Meta (η οποία, στη Ρωσία έχει χαρακτηρισθεί ως «εξτρεμιστική» ). Όπως γνωρίζετε, 
αυτές οι εταιρείες διαρρέουν τακτικά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους από διάφορες 
ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP και αριθμών τηλεφώνου, που χρησιμοποιούν οι 
δράστες για να επιτεθούν, να χακάρουν και να κλέψουν τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους.
Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να απαιτούν από τις εταιρείες πληροφορικής, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε τρίτες χώρες, να χρησιμοποιούν κρυφό κακόβουλο λογισμικό 
προς το συμφέρον των ειδικών υπηρεσιών τους και οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου 
χρησιμοποιούν επίσης αυτή τη λειτουργία. Η τρέχουσα πολιτική τους, η οποία διακηρύσσει 
ξεκάθαρα μια επιθετική αντιπαράθεση εναντίον της Ρωσίας, έχει ήδη φέρει την Ουάσινγκτον σε μια
επικίνδυνη κατεύθυνση, όπου οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της χώρας μας δεν καταδικάζονται 
πλέον, αλλά αντίθετα , συν τοις άλλοις ενθαρρύνονται. Αυτά είναι μόνο μερικά προφανή 
παραδείγματα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το δει ο καθένας, κάτι που δεν μπαίνουν καν στον 
κόπο να το κρύψουν. Φανταστείτε πόσα περισσότερα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες «κάτω από το 
πέπλο της νύχτας». 

Ερώτηση: Πόση έμφαση δίνει η Ρωσία στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με το 
Αζερμπαϊτζάν; Πώς αξιολογεί η Ρωσία το ενδιαφέρον του Αζερμπαϊτζάν για οικονομική 
συνεργασία;  

Μαρία Ζαχάροβα: Η προώθηση της οικονομικής και περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και του 
Αζερμπαϊτζάν. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι το 2021, το διμερές μας εμπόριο ξεπέρασε τα
προ της πανδημίας επίπεδα και έφθασε το ρεκόρ των 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ρωσία 
είναι ένας από τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους του Αζερμπαϊτζάν και ο συνολικός όγκος των 
επενδύσεών της [στο Αζερμπαϊτζάν] εκτιμάται σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εμπορική και 
οικονομική μας συνεργασία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ενεργό αλληλεπίδραση μεταξύ 
περισσότερων από 70 Ρωσικών περιφερειών και του Αζερμπαϊτζάν. Ένας βασικός χώρος για την 
προώθηση αυτού του είδους της συνεργασίας είναι τα τακτικά διεξαγόμενα διαπεριφερειακά 
φόρουμ Ρωσίας-Αζερμπαϊτζάν, στα οποία αναφερόμαστε πολύ συχνά. Όλα αυτά τα θέματα 
συζητήθηκαν λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της 20ής επετειακής συνεδρίασης της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μπακού στις 25-26 Απριλίου. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Αστραχάν



Ίγκορ Μπαμπούσκιν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο αυτού του 
σημαντικού γεγονότος. Τα μέρη εξέτασαν τα σχέδια για την περαιτέρω αύξηση του διμερούς 
εμπορίου μεταξύ Αστραχάν και Αζερμπαϊτζάν (πέρυσι, το εμπόριο αυξήθηκε κατά 18% σε 17 
εκατομμύρια δολάρια) και την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών επαφών στη βιομηχανία, τις 
μεταφορές κ.λ.π.  

Ο διευθυντής του τέταρτου τμήματος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κοινοπολιτεία 
Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), Ντένις Γκοντσάρ παρουσίασε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της 
κατάστασης και των προοπτικών της διμερούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων στο εμπόριο και την 
οικονομία, σε συνέντευξή του στο Διεθνές Πρακτορείο Πληροφοριών Rossiya Segodnya, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου.

Ερώτηση: Στο παρελθόν, ανεξάρτητα από το πόσο τεταμένες εξελίσσονταν οι σχέσεις μεταξύ της 
Ρωσίας και των δυτικών χωρών, η Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ αποτελούσε το σχήμα για τη συνέχιση 
του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. 
Ωστόσο, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι σήμερα οι ΗΠΑ και η Γαλλία αρνούνται να συνεργαστούν 
με τη Ρωσία στο ίδιο τραπέζι στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ. Η Αρμενία έκανε πιο αισιόδοξες 
δηλώσεις όσον αφορά τη συνέχιση αυτού του σχήματος. Μια ανταλλαγή απόψεων θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μετά από αυτό. Μπορείτε να κάνετε ένα πιο λεπτομερές σχόλιο σχετικά με το πώς
εξελίσσεται σήμερα η διευθέτηση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και με ποια μορφή προβλέπεται να 
συνεχιστεί στο μέλλον; 

Μαρία Ζαχάροβα: Προς υπενθύμιση σας, δώσαμε αρκετά λεπτομερή σχόλια πριν από λίγο καιρό, 
στις 21 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Αναφέραμε τότε, ότι η διπλωματική δραστηριότητα στο 
ανώτατο επίπεδο των συμπροέδρων της Ομάδας Μινσκ, των ΗΠΑ και της Γαλλίας είχε ουσιαστικά 
ενταθεί, αδρανοποιώντας την άλλοτε συντονισμένη προσπάθεια των τριών συμπροέδρων, 
δεδομένου ότι οι δύο πρώτοι είχαν αρνηθεί να συνεργαστούν με τη Ρωσία. Δεν διακρίναμε καμία 
τυχαία σύμπτωση σε αυτό, και σημειώσαμε επίσης τις ανενδοίαστες προσπάθειες των Βρυξελλών 
να οικειοποιηθούν το θέμα των γνωστών κορυφαίων συμφωνιών Ρωσίας-Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας 
και την ατζέντα που πρότεινε πέρυσι η Γερμανική συμπροεδρία της Ομάδας του ΟΑΣΕ. Μπορείτε 
να βρείτε ένα ενημερωμένο σχόλιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με το 
ζήτημα αυτό.   

Για να το επαναλάβουμε: θεωρούμε τις διμερείς συμφωνίες σε ανώτατο επίπεδο ως τη βάση για την
προώθηση της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Γνωρίζετε αυτές 
τις συμφωνίες. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το Μπακού και το Ερεβάν προς όλες τις 
κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και της απεμπλοκής των οικονομικών και μεταφορικών 
δεσμών, της οριοθέτησης των Αρμενο-Αζερικών συνόρων και του συντονισμού της εφαρμογής της 
ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.  

Η διάνοιξη των συνδετικών οδών συζητήθηκε σε συνάντηση μεταξύ του αναπληρωτή 
πρωθυπουργού Αλεξέι Οβερτσούκ και του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μπακού στις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους στο περιθώριο της 
συνεδρίασης της διμερούς διακυβερνητικής επιτροπής για την οικονομική συνεργασία. Αναφέραμε 
επίσης νωρίτερα ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν σύντομα 
τακτική συνεδρίαση της τριμερούς ομάδας εργασίας, στην οποία θα συμπροεδρεύουν οι 
αναπληρωτές πρωθυπουργοί.

Όσον αφορά τα συνοριακά ζητήματα, υπάρχουν σχέδια για τη διεξαγωγή συναντήσεων των 
Υπουργών Εξωτερικών στο Μπακού πριν από το τέλος αυτής της εβδομάδας.  



Όσον αφορά την ειρηνευτική συμφωνία, ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών 
για την εξομάλυνση των Αρμενο-Αζερικών σχέσεων Ίγκορ Χοβάγιεφ πραγματοποίησε 
διαβουλεύσεις στο Ερεβάν και στο Μπακού στις 28 Μαρτίου και στις 25 Απριλίου του τρέχοντος 
έτους, αντίστοιχα. Το εκλαμβάνουμε αυτό ως θετική ένδειξη ότι και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να
συναντηθούν στα μισά του δρόμου. Συζητείται επίσης η πραγματοποίηση τριμερών συναντήσεων 
ανωτάτου επιπέδου για το θέμα αυτό.

Κατά την άποψή μου, είναι προφανές ότι οι πραγματικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο
πλαίσιο των σχετικών θεσμών και μορφών αποφέρουν αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, 
παραμένουμε εντός των υφιστάμενων μορφών, αλλά βλέπουμε ότι οι εργασίες εκεί προχωρούν με 
μισή καρδιά. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια πρόοδος στην οποία και εμείς 
συμμετέχουμε. Φυσικά, αποδίδουμε πρωταρχική σημασία στα σχήματα, τις πολιτικές και τις 
προσπάθειες για την εφαρμογή των τελικών κειμένων που, στο σύνολό τους, αποδίδουν απτά 
αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά είναι προς όφελος των φιλειρηνικών πολιτών, των 
επιχειρηματιών, των κρατών και της περιοχής στο σύνολό της.

Ερώτηση: Πρόκειται για δύο παράλληλες διαδικασίες. Η Ρωσία λοιπόν επιβλέπει τη μία και η 
Δύση την άλλη;

Μαρία Ζαχάροβα: Υπάρχουν διαφορετικές μορφές. Βλέπουμε ότι μία από αυτές είναι 
αποτελεσματική και εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό που μπορεί να παράγει ένα 
εποικοδομητικό αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τόσο το Μπακού όσο και το Ερεβάν. Αν τους 
βολεύει, βολεύει και εμάς. Υπάρχει επίσης μια δεύτερη μορφή, η οποία έχει τη δική της ιστορία. 
Εργαζόμαστε και σε αυτό το πλαίσιο, αλλά μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε κανένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα από αυτό. Ωστόσο επειδή κάτι διαφαίνεται, εργαζόμαστε παράλληλα και σε αυτό. 
Αλλά η προσοχή μας επικεντρώνεται στις διαδικασίες που φέρνουν αποτελέσματα.

Ερώτηση: Ποια είναι η θέση της Μόσχας σχετικά με το καθεστώς της Δημοκρατίας του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ; Θα καθοριστεί το καθεστώς σε μια ειρηνευτική συμφωνία ή η Ρωσία θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και την
απεμπλοκή των επικοινωνιακών συνδέσεων, αφήνοντας το ζήτημα του καθεστώτος του Αρτσάχ για
αργότερα;

Μαρία Ζαχάροβα: Εφόσον βοηθά το Μπακού και το Ερεβάν να προετοιμαστεί μια ειρηνευτική 
συμφωνία, η Ρωσία ενεργεί με βάση τις προτάσεις για τις βασικές αρχές καθιέρωσης διακρατικών 
σχέσεων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. οι προτάσεις προετοιμάστηκαν στο Μπακού 
και το Ερεβάν ανταποκρίθηκε εποικοδομητικά σε αυτές. Τις θεωρούμε αποδεκτή βάση για τη 
σύγκλιση των θέσεων των δύο μερών. Όσον αφορά το καθεστώς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ του Μπακού και του Ερεβάν στο θέμα αυτό, όπως ίσως 
γνωρίζετε. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας θα πρέπει να συνίσταται στην ενθάρρυνση και όχι στην 
παρεμπόδιση της προσέγγισης των θέσεών τους. Αυτό ισχύει και για τις δημόσια εμφανείς 
προσπάθειές μας.

Ερώτηση: Στις 22 Απριλίου, ο Ιλχάμ Αλίγιεφ απείλησε εκ νέου την Αρμενία σε περίπτωση που 
αρνηθεί να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τους όρους που διατυπώθηκαν στο Μπακού. Στις 12 
Απριλίου, δήλωσε ότι το Μπακού θα θεωρήσει τη διάθεση κονδυλίων για τον εξοπλισμό της 
Αρμενίας ως μη φιλικό βήμα. Ποια είναι η στάση της Μόσχας απέναντι στις απειλές του 
Αζερμπαϊτζάν κατά του συμμάχου της στον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας 
(ΟΣΣΑ);



Μαρία Ζαχάροβα: Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, στην πραγματικότητα, είναι 
ζωτικής σημασίας, να τηρηθεί το γράμμα και το πνεύμα των τριμερών συμφωνιών κατά τη 
διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Τα πάντα ορίζονται σαφώς σε 
αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των διμερών σχέσεων. Είναι επίσης σημαντικό να 
απέχουμε από τη ρητορική της αντιπαράθεσης και να χρησιμοποιούμε πολιτικές και διπλωματικές 
μεθόδους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Αυτή είναι η παραδοσιακή μας προσέγγιση και 
άποψη. Ενεργούμε με αυτό το πνεύμα και καλούμε όλα τα μέρη να πράξουν το ίδιο.

Ερώτηση: Ο γερουσιαστής Κωνσταντίν Κοσάτσεφ μιλώντας κατά τη διάρκεια πρόσφατης 
τηλεδιάσκεψης με συμπατριώτες του, όπου συζήτησε την άνοδο της Ρωσοφοβίας και των διώξεων 
των Ρώσων συμπατριωτών του στη Δύση, δήλωσε ότι «η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για τις 
πλέον διαφορετικές επιλογές», ακόμη και για την πιθανή ανάγκη επανόδου τους στη Ρωσική 
Ομοσπονδία, εάν η συνέχιση της διαμονής τους σε άλλες χώρες καταστεί αδύνατη. Ταυτόχρονα, 
έχουμε υπόψη μας πρόσφατες περιπτώσεις όπου συμπατριώτες μας που επιστρέφουν στη Ρωσία 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμπόδια περνώντας από τα σύνορα και από τα τελωνεία, έχουν 
προβλήματα με τη διαμονή, την απόκτηση εγγράφων κ.λπ. Κάνει κάτι σήμερα η Ρωσία ώστε να 
διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία επιστροφής ή επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας; Έχει
γίνει κάποια αλλαγή πρόσφατα, σε αυτό το ζήτημα;;

Μαρία Ζαχάροβα: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας κάνω μια εισαγωγή στο κρατικό πρόγραμμα 
για τον επαναπατρισμό των συμπατριωτών- θα πρέπει να γνωρίζετε τις διατάξεις του καλύτερα από
εμένα. Αυτή είναι η επαγγελματική σας δραστηριότητα, τον τομέα σας, την απασχόλησή σας. 
Επομένως μόνο μερικά πράγματα θα προσθέσω σε αυτά που ήδη γνωρίζετε.
Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από τα τοπικά γραφεία εκπροσώπησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
της Ρωσίας και από ad-hoc ομάδες στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών σε χώρες με το μεγαλύτερο μεταναστευτικό 
δυναμικό, όπως είναι το Καζακστάν (Nur-Sultan, Alma-Ata, Uralsk, Ust-Kamenogorsk), το 
Αζερμπαϊτζάν (Μπακού), η Λευκορωσία (Μινσκ) και η Μολδαβία (Κισίνεφ). Το ίδιο κάνουν και τα
προξενικά μας γραφεία.

Οι ρωσικές υπηρεσίες εξετάζουν σήμερα τις δυνατότητες βελτίωσης των μηχανισμών και 
επέκτασης του κρατικού προγράμματος.

Η διαδικασία εισόδου και παραμονής στη Ρωσία ρυθμίζεται από τους ισχύοντες νόμους για τη 
μετανάστευση και την ιθαγένεια και αφορά τόσο τους Ρώσους όσο και τους ξένους πολίτες (οι 
Ρώσοι συμπατριώτες που ζουν στο εξωτερικό πληρούν στην πραγματικότητα τις προϋποθέσεις και 
για τις δύο κατηγορίες). Στην παρούσα κατάσταση, η πολιτική της κυβέρνησης είναι να 
απλοποιήσει τις διαδικασίες εισόδου για τους συμπατριώτες μας. Για παράδειγμα, το φθινόπωρο 
του 2021, η Ρωσία άρχισε να εκδίδει ιδιωτικές βίζες πολλαπλής εισόδου σε συγγενείς Ρώσων 
πολιτών για διάστημα έως και ενός έτους, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στη Ρωσική 
Ομοσπονδία καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος τους. Οι Ρώσοι συγγενείς τους δεν είναι πλέον 
υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσκλήσεις στο Ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών προτού οι 
επισκέπτες τους υποβάλουν αίτηση για θεώρηση βίζας. Η νέα έκδοση του ομοσπονδιακού νόμου 
για την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανοίγει ευρύτερες δυνατότητες, η Κρατική Δούμα τον 
έχει ήδη ψηφίσει σε πρώτη ανάγνωση. Το εν λόγω προεδρικό νομοσχέδιο προβλέπει περισσότερες 
από 20 κατηγορίες δικαιούχων που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τη Ρωσική υπηκοότητα μέσω 
απλουστευμένης διαδικασίας. Το κείμενο του νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο σε ανοικτές πηγές στο 
διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι έτοιμο να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στους συμπατριώτες μας, μεταξύ άλλων και στο 



πλαίσιο της αντι-Ρωσικής εκστρατείας που έχει εξαπολύσει η Δύση στο διπλωματικό μέτωπο. 
Αναφερόμαστε στις πρόσφατες μονομερείς αποφάσεις των κρατών της Βαλτικής και της Τσεχίας να
κλείσουν τα Ρωσικά Γενικά Προξενεία στα εδάφη τους. Αντιλαμβανόμαστε σε τι αποσκοπεί αυτό 
το πλήγμα. Οι πολυάριθμες απελάσεις διπλωματικών υπαλλήλων επηρέασαν επίσης τα προξενικά 
τμήματα των Ρωσικών πρεσβειών. Αυτό, φυσικά, αύξησε σημαντικά τον φόρτο εργασίας του 
προσωπικού των ξένων αποστολών μας. Αντίστοιχα, αυτό επηρεάζει και τους συμπατριώτες μας, 
διότι δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις σχετικές υπηρεσίες των ξένων αποστολών μας με τον 
κατάλληλο τρόπο, στο σύνολό τους και το ίδιο γρήγορα όπως πριν.

Είμαστε όμως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτές και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι 
είναι δυνατόν για να παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια στους Ρώσους συμπατριώτες μας στο 
εξωτερικό εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες Ρωσικοί νόμοι και οι διεθνείς συμφωνίες. Ο 
καθένας από εμάς θα αποδεχθεί τη δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στον κόσμο 
ως τη νέα πραγματικότητα και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του από τη θέση του στο 
διπλωματικό σώμα, στα πλαίσια των καθηκόντων του.


