
Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

Ερώτηση: Η Ρωσία αποσύρθηκε από την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Βαλτικής Θάλασσας, 
επικαλούμενη την έλλειψη διαλόγου. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία των διπλωματικών 
επαφών στην περιοχή αυτή;

Μαρία Ζαχάροβα: Επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας στη δήλωση που κάναμε χθες 
ανακοινώνοντας την αποχώρηση της Ρωσίας από το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής 
Θάλασσας.

Η κατάσταση εντός του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) έχει 
επιδεινωθεί. Οι χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εντός του CBSS απέρριψαν τον ισότιμο διάλογο και 
τις αρχές που αποτελούν τα θεμέλια αυτής της περιφερειακής δομής στη Βαλτική, επιδιώκοντας 
σταθερά να τη μετατρέψουν σε εργαλείο της αντι-Ρωσικής τους πολιτικής. Παράνομες και 
μεροληπτικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του κανόνα της συναίνεσης. Η Ρωσία έχει 
αναστείλει την περαιτέρω συμμετοχή της στις δραστηριότητες και τα έργα του Συμβουλίου, όπως 
και η Λευκορωσία, η οποία έχει καθεστώς παρατηρητή στο Συμβούλιο.

Το CBSS είναι γεμάτο αντιθέσεις εδώ και πολύ καιρό, και επισημάναμε πολλές από αυτές. 
Μπορείτε να τα βρείτε στις ενημερώσεις, τις δηλώσεις και τα σχόλιά μας. Οι πρώην εταίροι μας 
προσπάθησαν να πολιτικοποιήσουν τη δραστηριότητα του Συμβουλίου προωθώντας τη δική τους 
ιδεολογικοποιημένη ατζέντα. Η Ρωσία, με τη σειρά της, επικεντρώθηκε στην πρακτική συνεργασία,
δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη για την περιοχή της 
Βαλτικής. Δυστυχώς, επικράτησε η καταστροφική λογική της άλλης πλευράς.

Οι δυτικές χώρες -για να τις αποκαλέσουμε όπως είναι- μονοπώλησαν το Συμβούλιο προς όφελος 
των συγκυριακών τους συμφερόντων και θέλουν να το κάνουν να λειτουργήσει ενάντια στα 
συμφέροντα της Ρωσίας. Μεταφέρουν εξωπεριφερειακά ζητήματα στη Βαλτική, πιέζουν όσους 
ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της πλήρους και απρόσκοπτης συνεργασίας, απειλώντας να 
υπονομεύσουν όλα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και την περιφερειακή 
σταθερότητα. Στις 25 Μαΐου 2022, το Κρίστιανσαντ της Νορβηγίας αναμένεται να φιλοξενήσει την
Υπουργική Σύνοδο της CBSS χωρίς τη Ρωσία. Έκλεψαν de facto τη συνεισφορά μας στον 
προϋπολογισμό της CBSS και αρνούνται να την επιστρέψουν, επικαλούμενοι κυρώσεις.

Δεν βλέπουμε καμία προοπτική για να επαναφέρουμε το Συμβούλιο σε τροχιά. Αντίθετα, 
βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στη Ρωσοφοβία και τα ψέματα. Πιστεύουμε ότι η παραμονή μας 
στο CBSS θα ήταν παράλογη και αντιπαραγωγική για τη χώρα μας. Η Ρωσία δεν θα 
συμμετάσχει στη μετατροπή αυτού του οργανισμού σε μια ακόμη πλατφόρμα υπονόμευσης 
και δυτικού εγωκεντρισμού.

Ως απάντηση σε αυτές τις εχθρικές ενέργειες, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έστειλε 
μήνυμα στους υπουργούς του CBSS, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στη Γραμματεία του Συμβουλίου στη Στοκχόλμη για
να τους ενημερώσει σχετικά με την αποχώρηση της Ρωσίας από τον οργανισμό αυτό. Ταυτόχρονα, 
η Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει από 
την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Βαλτικής Θάλασσας.

Ο τερματισμός της συμμετοχής της Ρωσίας στο CBSS δεν θα επηρεάσει την περιφερειακή της 
παρουσία. Οι προσπάθειες αποβολής της χώρας μας από τη Βαλτική είναι καταδικασμένες σε 
αποτυχία. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με υπεύθυνους εταίρους και να διοργανώνουμε 
εκδηλώσεις για τα βασικά θέματα της αναπτυξιακής ατζέντας της περιοχής της Βαλτικής που όλοι 



συμμεριζόμαστε, όπως επίσης δεν θα πάψουμε να υπερασπιζόμαστε και να προωθούμε τα 
συμφέροντα των συμπατριωτών μας.

Η σημερινή κατάσταση εντός του CBSS επαφίεται στη συνείδηση εκείνων που υπονόμευσαν τα 
ίδια τα θεμέλια αυτού του οργανισμού.

Ερώτηση: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να 
βοηθήσουν στην μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία. Έχουν συζητήσει αυτές τις πρωτοβουλίες 
με τη Ρωσία;

Μαρία Ζαχάροβα: Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανησυχούσαν σοβαρά για τη ραγδαία αύξηση των τιμών 
των σιτηρών, των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, πόσο μάλλον των τιμών της ενέργειας, ακόμη 
και πριν από την τρέχουσα κρίση, καθώς και για το έλλειμμα κερδοφορίας της ιδιωτικής αγροτικής 
παραγωγής και της αλιείας. Όλα αυτά διατυπώθηκαν ως μαύρο ή άσπρο. Η σύνοδος κορυφής της 
ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου πέρασε την απόφαση για την ανάγκη να 
διασφαλιστεί, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, η προσιτή τιμή των τροφίμων στις χώρες μέλη της ΕΕ.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια λεπτομερή πρωτοβουλία για το
σκοπό αυτό (μίλησα γι' αυτήν νωρίτερα σήμερα). 

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να μην υποκύψει σε προκλήσεις. Δεν έχω καμία πληροφορία 
που να επιβεβαιώνει ότι οι πρωτοβουλίες που ανέφερα συζητήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο 
με τη Ρωσία.

Ερώτηση: Τι μπορείτε να πείτε για τη δολοφονία της δημοσιογράφου του Al Jazeera Σιρίν Αμπού 
Ακλέχ;

Μαρία Ζαχάροβα: Αυτή η τραγωδία έχει αναστατώσει ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Λίγοι 
άνθρωποι παραμένουν αδιάφοροι απέναντί της. Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος σκοτώθηκε εν ώρα 
καθήκοντος, καθώς κάλυπτε ανιδιοτελώς μια Ισραηλινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό 
της Τζενίν στη Δυτική Όχθη. 

Θα πρέπει να εστιάσουμε ξεχωριστά στην οργή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 
κηδείας της, όταν ο στρατός επιτέθηκε στους ανθρώπους που μετέφεραν τη σορό και 
συνόδευαν την νεκρική πομπή. Μπορώ να σας πω ειλικρινά ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.    

Όσο για την αντίδραση σε όσα συνέβαιναν στην κηδεία από σχετικούς διεθνείς οργανισμούς... γιατί
μήπως ήταν εκεί;

Θα ήθελα να σημειώσω ότι η έλλειψη προόδου στη διευθέτηση της Παλαιστινιακής-Ισραηλινής 
σύγκρουσης και το αδιέξοδο στη διαπραγματευτική διαδικασία ξεσπούν επανειλημμένα σε άγριες 
αντιπαραθέσεις που αφήνουν στο πέρασμά τους πολυάριθμα θύματα μεταξύ ειρηνικών πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Αυτές οι τραγωδίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν 
με την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών συμβιβασμών όσον αφορά το τελικό καθεστώς μέσω ενός 
άμεσου διαλόγου που θα βασιζόταν στο γενικά αναγνωρισμένο διεθνές νομικό πλαίσιο διευθέτησης
της Μέσης Ανατολής που προβλέπει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Οι 
Ρώσοι ηγέτες έχουν επανειλημμένα μιλήσει γι' αυτό.

Ερώτηση: Πώς θα απαντήσει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στην προτροπή του Λιθουανού 
Υπουργού Εξωτερικών για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία; 



Μαρία Ζαχάροβα: Πρόκειται για μια προσπάθεια ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις της 
Ρωσίας και διάλυσης όσων έχουν απομείνει από τις διμερείς μας σχέσεις. Προσπαθεί να κερδίσει 
την εύνοια των υπερπόντιων αφεντικών του.

Ο κ. Λάντσμπεργκις, ο οποίος ζει σε ένα κράτος που καταπατά τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα και ελευθερίες, έχει ξεχάσει ξεκάθαρα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος εκλέγεται από τον 
λαό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις προσωπικές του απόψεις ή τη θέση της χώρας του. 
Αλλά το παθολογικό μίσος που νιώθει για τη Ρωσία θολώνει την όρασή του και του στερεί και
το τελευταίο ίχνος της λογικής του. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να δει το προφανές. Πρόκειται 
για Ρωσοφοβία, καθαρά και ξάστερα.

Ας ρίξουμε μια ματιά στους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Πάντα σχολιάζουμε 
μόνο τις δηλώσεις. Αλλά ποιος τις κάνει; Γίνονται από ανθρώπους που έχουν τη Ρωσοφοβία 
στο αίμα τους. Είναι κληρονομημένη ως συγκεκριμένη «κληρονομιά» ή, ενδεχομένως, ως 
γενετικό χαρακτηριστικό.

Έχω πολλά να πω για το «σύστημα» του Λάντσμπεργκ. Είναι μια δυναστεία. Επιτρέψτε μου 
να σας δώσω μερικά μόνο, ευρύτατα διαθέσιμα στοιχεία. Θα καταλάβετε για ποιον μιλάω. 
Όλα τα υλικά προέρχονται από ανοιχτές πηγές. Είναι επίσης διαθέσιμα στα αρχεία.  

Αρκεί να υπενθυμίσω τον προπάππο του σημερινού υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας, 
τον Βιτάουτας Λάντσμπεργκις-Ζεμκάλνις, ο οποίος το 1941 ήταν υπουργός κοινής ωφέλειας 
στην κυβέρνηση Αμπραζεβίτσιους-Μπραζάιτις που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Ο 
Λάντσμπεργκις συμμετείχε άμεσα στην προσπάθεια δημιουργίας στρατοπέδων συγκέντρωσης
σε όλη τη Λιθουανία, συμπεριλαμβανομένου του Κάουνας. Ήταν ο προπάππους του 
συστήματος του Λάντσμπεργκις. Εκεί, στο Φρούριο Εννέα, στις 29 Οκτωβρίου 1941, οι Ναζί 
διέπραξαν ένα αποτρόπαιο έγκλημα, εκτελώντας 9.200 Εβραίους, μεταξύ των οποίων 4.273 
παιδιά.

Οι Λάντσμπεργκις-Ζεμκάλνις συνεργάστηκαν επίσης με την Γκεστάπο, τη γερμανική μυστική
αστυνομία. Μετά τον πόλεμο, κατέφυγε στην Αυστραλία (η οποία επίσης δεν έχει αντιληφθεί 
ότι υφίσταται νεοναζισμός στη σημερινή Ουκρανία, αλλά έχει επιβάλει κάθε είδους κυρώσεις 
σε βάρος Ρώσων πολιτών), αλλά του δόθηκε το δικαίωμα να επιστρέψει στη Λιθουανική 
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία το 1959, αφού συνεισέφερε πληροφορίες για άλλους 
φυγάδες Ναζί στα Σοβιετικά σώματα ασφαλείας.

Ο παππούς του υπουργού Εξωτερικών, ο καθηγητής της Φιλαρμονικής Εταιρείας του 
Βίλνιους Βιτάουτας Λάντσμπεργκις, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση του κομφορμισμού 
και της αλλαγής πολιτικής θέσης. Συνεργάστηκε ενεργά με τις μυστικές υπηρεσίες της ΕΣΣΔ:
κατόπιν σύστασής τους διορίστηκε ηγέτης του κινήματος των Λιθουανών διανοουμένων υπέρ 
της περεστρόικα (Sajudis). Με τη θέλησή του, αργότερα μετατράπηκε σε αυτονομιστικό 
κίνημα για την αποχώρηση της Λιθουανίας από την ΕΣΣΔ. Αυτά για την οικογένεια. 

Ο Βιτάουτας Πετκεβίτσιους, συνάδελφος του Λάντσμπεργκις στην ομάδα δράσης Sajudis, έγραψε 
τα εξής για αυτή τη γκρίζα εξοχότητα της λιθουανικής πολιτικής: «Από τις πρώτες κιόλας μέρες, ο 
Λάντσμπεργκις προσπάθησε να μετατρέψει την οργάνωση σε πολιτικό κόμμα τσέπης του, με μέλη, 
κομματικές κάρτες και συνδρομές».  Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το κίνητρό του ήταν η γνώση 
των καλύτερων ολοκληρωτικών πρακτικών. Αργότερα άρχισε να αναμειγνύει τα χρήματα του 
Sajudis με τα δικά του. Αυτό ήταν κάτι που εντάσσεται στο ύφος της φιλελεύθερης οικονομίας. 
Επιπλέον αργότερα, οι εισφορές των συμπατριωτών του έγιναν ο προσωπικός κουμπαράς αυτού 



του κυρίου, πηγή πληρωμών προς τους συμμάχους του, κομπάρσων για τη συμμετοχή σε 
συγκεντρώσεις και κονδυλίων για ταξίδια στο εξωτερικό. Η ίδια τσέπη έφαγε ένα εκατομμύριο 
δολάρια που συγκέντρωσαν Καναδοί για τα ορφανά της Λιθουανίας και μια Νορβηγική δωρεά προς
τον Λιθουανικό λαό. Αλλά ο Λάντσμπεργκις κατάφερε και πάλι να ξεμπλέξει, δηλώνοντας ότι 
δημιούργησε ένα ταμείο που φέρει το όνομά του.  

Η απολυταρχία ωχριά μπροστά στις δημοκρατίες της Βαλτικής και τους εκπροσώπους τους. 
Αν ξέρατε μόνο πώς οι αξιωματούχοι της Βαλτικής αρχίζουν να ανατριχιάζουν όταν φτάνεις να
αναφέρεις γεγονότα από τα βιογραφικά τους ή των συγγενών τους που επηρέασαν άμεσα την 
προαγωγή τους στο Δημόσιο ή την επαγγελματική τους ανέλιξη.  Ξέρετε πόσο πολύ δεν τους 
αρέσει αυτό; Αλλά γιατί ντρέπεστε τόσο πολύ γι' αυτό; Αυτά είναι τα γεγονότα της βιογραφίας
σας και θα έπρεπε να είστε περήφανοι γι' αυτά. Εμείς δεν επινοήσαμε τίποτα. Διαθέτουμε 
απλώς γεγονότα και αποσπάσματα. Και εσείς δεν έχετε διαψεύσει τίποτα. Οπότε, πάρτε τα και
υπογράψτε τα.

Ερώτηση: Θα μπορούσατε να σχολιάσετε την πρόσφατη απόφαση των Ουκρανικών αρχών να 
εθνικοποιήσουν την περιουσία των Ρωσικών τραπεζών VEB και Sberbank;

Μαρία Ζαχάροβα: Το καθεστώς του Κιέβου έχει πάψει να ενδιαφέρεται εδώ και καιρό για τους 
κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Ουκρανικού Συντάγματος, τόσο όσον αφορά 
τους δικούς του πολίτες όσο και τους πολίτες άλλων κρατών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, 
στις 12 Μαΐου 2022, η Βερκόβνα Ράντα (σ. μ. Βουλή) της Ουκρανίας ενέκρινε το εκτελεστικό 
διάταγμα του προέδρου Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι σχετικά με τη λεγόμενη αναγκαστική δήμευση της 
Ρωσικής περιουσίας στη χώρα. Στην πραγματικότητα, αυτό ισοδυναμεί με μια θρασύτατη κλοπή 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε θυγατρικές της Ρωσικής Sberbank και της κρατικής 
αναπτυξιακής εταιρείας της Ρωσίας VEB.RF που βρίσκονται στην Ουκρανία. Η αξία των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων ανέρχεται σε 860 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη συνέχιση
της ίδιας λογικής. Ωστόσο, κανείς στο Κίεβο δεν έχει ενδοιασμούς για το γεγονός ότι οι 
εθνικοποιημένες θυγατρικές τράπεζες διαχειρίζονται επίσης τα χρήματα Ουκρανών πολιτών και 
νομικών προσώπων και ότι οι Ουκρανικές αρχές απλώς τις ληστεύουν.

Αυτός η αντισυνταγματικός τυχωδιοκτισμός του καθεστώτος του Κιέβου αναπαράγει τις χειρότερες
ενέργειες αυτού του είδους από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο. Ας το ονομάσουν 
όπως θέλουν. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια κοινότυπη κλοπή.

Ερώτηση: Ο πρόεδρος της Φινλανδίας περιέγραψε την αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην 
ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ ως εκπληκτικά ήρεμη. Πώς συνάδει αυτή η ήρεμη Ρωσική 
αντίδραση με τη δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών ότι η Ρωσία δεν θα συμβιβαστεί 
έτσι απλά με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ;

Μαρία Ζαχάροβα: Έτσι αντιλαμβανόταν την πραγματικότητα η Φινλανδική πλευρά. Θα πρέπει να
τους ρωτήσετε γιατί αποκόμισαν αυτή την εντύπωση και αν ήταν σωστή. Αυτή είναι η αντίληψή 
τους. Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αντιλαμβάνεται τα 
πράγματα με τον τρόπο που αυτός ή αυτή θεωρεί κατάλληλο.

Η Ρωσική πλευρά έχει διατυπώσει τη θέση της σχετικά με την ένταξη της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχουμε δημοσιεύσει τα επιχειρήματα και τις δηλώσεις μας.

Κάθε κράτος έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να κάνει συγκεκριμένες επιλογές για τη διαφύλαξη της 
εθνικής του ασφάλειας. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να διασφαλίζει τη δική του ασφάλεια εις βάρος 
της ασφάλειας άλλων χωρών.



Η Ρωσική Ομοσπονδία θα απαντήσει και το περιεχόμενο των αντιμέτρων της, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικο-τεχνικών στοιχείων, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από συγκεκριμένους όρους ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ξένων στρατιωτικών βάσεων και οπλικών συστημάτων 
κρούσης στο έδαφός τους. Η απάντησή μας θα περιλαμβάνει λιγότερα λόγια και περισσότερα 
συγκεκριμένα πρακτικά βήματα.

Ερώτηση: Ένας 18χρονος νεοναζί που άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους στις Ηνωμένες Πολιτείες 
έφερε τα διακριτικά του τάγματος Azov. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτή τη σύμπτωση;

Μαρία Ζαχάροβα: Αυτή δεν είναι η πρώτη μαζική δολοφονία που βασίζεται σε τέτοιο μίσος. Είναι
αυτονόητο ότι πρέπει να διεξαχθεί μια ολοκληρωμένη έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της 
επιβεβαίωσης του γεγονότος ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ναζιστικά σύμβολα, τον λεγόμενο 
«μαύρο ήλιο».  Είδαμε το βίντεο και πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξαχθεί έρευνα. Αυτό είναι 
σημαντικό γιατί κυκλοφορούν τώρα πολλές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Ας βασιστούμε στα 
γεγονότα.

Ωστόσο, η ίδια η ατμόσφαιρα ενός βαθύ δημόσιου ρήγματος στην Αμερικανική κοινωνία, καθώς 
και τα παραμελημένα προβλήματα του ρατσισμού και της θεσμοθετημένης βίας, λόγω της 
ελεύθερης πρόσβασης στα όπλα, δημιουργούν νέες εκδηλώσεις εγκληματικότητας που είναι 
φρικιαστικές ως προς την κλίμακα και τους τρόπους που πραγματοποιούνται.

Όσον αφορά τη συσχέτιση με τα ναζιστικά σύμβολα και το Αζόφ, την οποία αναφέρατε, αυτή 
παραπέμπει στο φλερτ της Αμερικανικής κυβέρνησης και των υπηρεσιών ασφαλείας της με 
τους νεοναζί σε όλο τον κόσμο, με προφανείς συνέπειες. Ξεχνούν ότι όλα αυτά θα διαχυθούν 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει ήδη εδώ και πολύ καιρό. 
Αν δεν βλέπουν τίποτα ασυνήθιστο στο γεγονός ότι οι νεοναζιστικές ιδέες εξαπλώνονται στις 
«πελατειακές» χώρες, τότε γιατί να εκπλαγούν από το γεγονός ότι τέτοια σύμβολα 
χρησιμοποιούνται ενεργά σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ; Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Δεν
πρόκειται απλώς για σύμβολα, αλλά για μια αναβίωση μιας αντίληψης. Πολλοί δεν 
αντιλαμβάνονται την ουσία αυτού του γεγονότος. Μιλάμε για τις ενέργειες που προάγουν αυτά
τα σύμβολα. Εξηγούν τις προγραμματισμένες μελλοντικές ενέργειες ενός ατόμου και είναι σαν 
ένα προειδοποιητικό σήμα κινδύνου ή ένας σηματοδότης.  Πολλοί το εκλαμβάνουν αυτό ως 
επιδοκιμασία τέτοιων συμβόλων και των σχετικών ενεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό 
το φλερτ, το οποίο αναφέραμε, οδηγεί σε τέτοια τραγικά αποτελέσματα. 

Ερώτηση: Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στην 30ή Συνέλευση του 
Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής ότι «στο σημερινό περιβάλλον, γινόμαστε 
μάρτυρες μιας σοβαρής αλλαγής στη νοοτροπία πολλών συντρόφων μας σε όλες τις σφαίρες της 
ζωής της Ρωσίας». Τι επιπτώσεις έχει αυτό στο προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας του 
υπουργείου, των πρεσβειών και των γενικών προξενείων;

Μαρία Ζαχάροβα: Όπως και η υπόλοιπη χώρα, έχουμε συσπειρωθεί ακόμη περισσότερο. Η 
συνειδητοποίηση της ιστορικής αλλαγής που συντελείται στον κόσμο, η οποία αλλάζει τη ζωή της 
Ρωσίας, έδωσε νέα ώθηση στην αποφασιστικότητα του προσωπικού μας να εκτελεί τα 
επαγγελματικά του καθήκοντα ακόμη πιο επαγγελματικά και επιμελώς.

Οι κρίσεις μπορεί να πιάσουν κάποιον απροετοίμαστο, όταν δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά, να 
νιώσει αμήχανος και να χάσει το ηθικό του, ή μπορεί να του δώσει περισσότερη έμπνευση. Το 



τελευταίο είναι η δική μας περίπτωση. Συσπειρωθήκαμε και ενώσαμε δυνάμεις και προσπάθειες για
να πετύχουμε τους στόχους που μας έχουν τεθεί από το έθνος.

Το εντελώς απρόκλητο ξέσπασμα της Ρωσοφοβίας στη Δύση, οι παράνομοι εμπορικοί και 
οικονομικοί περιορισμοί και η επιθυμία να δαιμονοποιηθεί κάθε τι Ρωσικής πρέλευσης, έχουν 
ενισχύσει την πεποίθηση του προσωπικού μας και των οικογενειών τους ότι η αλήθεια, η 
δικαιοσύνη και η ηθική εντιμότητα είναι με το μέρος της Ρωσίας και του λαού της. Έχουν 
βρεθεί στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε
την κατάσταση στην οποία ζουν σήμερα και τις ενέργειες που γίνονται εναντίον τους, από 
προβοκάτσιες και απειλές μέχρι ανοιχτή βία, ψυχολογική πίεση και τη δημιουργία συνθηκών 
που αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτά τα πράγματα πιστεύουν ότι θα καταστήσουν το έργο
τους αδύνατο. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας!

Έχουν επιδείξει αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως η συντροφικότητα και ο 
επαγγελματισμός. Αναφέρομαι τόσο στους απλούς υπαλλήλους μας όσο και στους ανώτερους 
αξιωματούχους στα γραφεία μας στο εξωτερικό, όπως επισήμανε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Κάνουμε ανακατατάξεις στο προσωπικό μας. Σε όσους επιστρέφουν στην πατρίδα τους θα τους 
προσφερθούν νέες θέσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τακτικά τον υπουργό για το θέμα 
αυτό.

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής, έχουμε διπλασιάσει τις 
προσπάθειές μας για την ενίσχυση της διπλωματίας μας στην ανατολική κατεύθυνση και στην 
Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την ΚΑΚ. Τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Ερώτηση: Ο Ντμίτρι Μπιριτσέφσκι, διευθυντής του Τμήματος Οικονομικής Συνεργασίας του 
υπουργείου, σημείωσε πρόσφατα ότι η απόφαση της ΕΕ να αναστείλει τις εισαγωγές Ρωσικού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια οικονομία. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το εμπάργκο στη Ρωσία; Ποια αντίμετρα μπορεί 
να λάβει το υπουργείο σας;

Μαρία Ζαχάροβα: Ο φυσικός όγκος των Ρωσικών εξαγωγών υδρογονανθράκων έχει μειωθεί εν 
μέσω της πίεσης των ξένων κυρώσεων. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα έσοδά μας από τις εξαγωγές 
τουλάχιστον δεν θα μειωθούν, λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου. Το λεγόμενο εμπάργκο, το οποίο εξετάζει τώρα η ΕΕ, θα μπορούσε να εκτοξεύσει 
τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη.

Η προφανής λογική μας αντίδραση σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να αναπροσανατολίσουμε τις 
εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.  Αυτό δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Θα περιλαμβάνει 
αλλαγή των διαδρομών εφοδιασμού, καθώς και νομικά και επιχειρηματικά ζητήματα. Η Ρωσία ήδη 
αναπροσανατολίζει τις υποδομές εξαγωγής άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τα 
ανατολικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενεργειακές ανάγκες σε όλο τον κόσμο, και ιδίως στην 
περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, θα αυξηθούν. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την αυξημένη 
ζήτηση των Ρωσικών ενεργειακών πόρων. Το Υπουργείο Εξωτερικών βοηθά τις Ρωσικές εταιρείες 
να βρουν αντισυμβαλλόμενους, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

Ερώτηση: Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ έχει επισημάνει ότι η ένταξη 
στο ΝΑΤΟ δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Όσον αφορά τους 
οικονομικούς δεσμούς, η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μάριν έχει προβεί σε διάφορες άλλες μη 
φιλικές κινήσεις προς τη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά το σχέδιο πυρηνικού σταθμού με τη Rosatom. 
Ίσως θα έπρεπε να δοθεί στο Ελσίνκι μια εικόνα των πιθανών οικονομικών απωλειών;



Μαρία Ζαχάροβα: Η Φινλανδία έχει επίγνωση των οικονομικών της απωλειών λόγω των 
Ευρωπαϊκών κυρώσεων και των μέτρων αντίδρασής μας. Θεωρούμε ότι η απόφαση της 
Φινλανδικής Fennovoima να σταματήσει τη συνεργασία με τις εταιρείες της Rosatom στο πλαίσιο 
της συμφωνίας για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Hanhikivi 1 είναι εμφανώς 
πολιτικοποιημένη. Είναι προφανές ότι η απόφαση να σταματήσει το εν λόγω εμπορικό έργο 
επιβλήθηκε στον πελάτη από τις Φινλανδικές αρχές, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις από τους ξένους 
εταίρους τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Απασχόλησης, το οποίο είναι 
αρμόδιο για θέματα ενέργειας, επικρότησε εσπευσμένα την απόφαση αυτή, την οποία χαρακτήρισε 
«με αρχές και συνέπεια». Γνωρίζουμε πολύ καλά πού εκδίδονται τέτοιες οδηγίες.

Η κρατική εταιρεία Rosatom διατύπωσε τη θέση της για το θέμα αυτό σε ανακοίνωση της 2ας 
Μαΐου. Εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση της Fennovoima Oy, η οποία ελήφθη 
χωρίς καμία λεπτομερή διαβούλευση με τους μετόχους του έργου, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων 
είναι η RAOS Voima, η οποία κατέχει μερίδιο 34% στο έργο. Η Rosatom κατέληξε στο ότι διατηρεί
το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και τους 
νόμους.

Ερώτηση: Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με όσους εγκατέλειψαν την Azovstal; 
Πληροφορούμαστε για συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή ανταλλαγή από την Ουκρανική πλευρά. 
Υπάρχει κάποια συζήτηση σε εξέλιξη στη Ρωσία; Ακούσαμε ότι οι Ρώσοι νομοθέτες εξετάζουν το 
ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής για αυτούς τους ανθρώπους. Ποια είναι η 
πραγματική κατάσταση;

Μαρία Ζαχάροβα: Αυτό είναι αρμοδιότητα του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, θα 
θέλαμε να σημειώσουμε ότι όλοι οι τραυματίες και οι σοβαρά τραυματίες και όποιος χρειάζεται 
ιατρική βοήθεια την έχει ήδη δεχθεί. Βρίσκονται στο νοσοκομείο Novoazovsk στη Λ.Δ.Ντονιέτσκ. 
Οι υπόλοιποι έχουν μεταφερθεί σε προανακριτικό κέντρο κράτησης στην Γιελενόβκα, προάστιο του
Ντονέτσκ.

Όσον αφορά τα λοιπά ζητήματα, θα επιλυθούν εν ευθέτω χρόνω. Σε αυτό το στάδιο, το πιο 
σημαντικό ζήτημα είναι η ασφαλής έξοδος όλων από το Azovstal και η παροχή ιατρικής 
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας και στέγασης.

Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα, σίγουρα θα σας παρέχουμε τακτικές ενημερώσεις.

Ερώτηση: Συζητείται κάποια ανταλλαγή;

Μαρία Ζαχάροβα: Σε αυτό το στάδιο, οι πληροφορίες που μετέφερα είναι οι μόνες που έχω. Δεν 
έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.

Η προτεραιότητά μας, αυτή που έχουμε δηλώσει εδώ και τρεις εβδομάδες, ήταν να φύγουν 
από το Azovstal. Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ανθρώπους να βγαίνουν κάθε μέρα και 
κάναμε αρκετές ανακοινώσεις για ανθρωπιστικούς διαδρόμους για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών, των μαχητών και του στρατιωτικού προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Μόλις τώρα το καθεστώς του Κιέβου τους επέτρεψε να 
το πράξουν. Αυτή τη στιγμή, οι προτεραιότητές μας είναι η ασφαλής έξοδός τους και η παροχή
βοήθειας σε αυτούς. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί και επιλύεται τώρα.



Ερώτηση: Τι συμβαίνει με εκείνους τους πολίτες που βγήκαν από τους ανθρωπιστικούς 
διαδρόμους, αλλά τους σταμάτησε η διαδικασία «φιλτραρίσματος»; Πού κρατούνται; Θα 
δικαιούνται τη δέουσα νομική διαδικασία; Ποιες είναι οι συνθήκες κράτησής τους;

Μαρία Ζαχάροβα: Εννοείτε τους ανθρώπους που βγήκαν έξω - πότε; Σήμερα; Ποιοι βγαίνουν 
τώρα; Όσοι χρειάζονταν ιατρική βοήθεια την λαμβάνουν ή την έχουν λάβει μέχρι τώρα. Μπορώ να 
ελέγξω πού πήγαν οι υπόλοιποι, διότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα του ρωσικού Υπουργείου 
Άμυνας. Υπόσχομαι να βρω αυτές τις πληροφορίες. Θα το ελέγξω και θα σας ενημερώσω.

Ερώτηση: Γιατί η Ρωσία θεωρεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τη συνεργασία της με 
το ΝΑΤΟ τόσο μεγάλη απειλή, ενώ, σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, η ένταξη της Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τη Ρωσία;

Μαρία Ζαχάροβα: Δεν θυμάμαι να το είπε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον τρόπο 
που αναφέρατε. Επιτρέψτε μου να βρω το ακριβές απόσπασμα.

Επιμένουμε εδώ και καιρό ότι οποιαδήποτε επέκταση του ΝΑΤΟ έχει αντίκτυπο και σημασία στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας διεθνούς και, ειδικότερα, της Ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτές ήταν οι 
εγγυήσεις ασφαλείας που απαιτούσαμε, διότι είδαμε τη συμμαχία να επεκτείνεται και να φτάνει στα
σύνορά μας. Σίγουρα κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ των καταστάσεων στη Φινλανδία και την 
Ουκρανία.

Δεν ξέρω, ίσως έχετε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
εθνικιστικών ταγμάτων στη Φινλανδία, για παράδειγμα; Μήπως δεκάδες βιολογικά 
εργαστήρια του Πενταγώνου έχουν αναπτυχθεί στη Φινλανδία και πειραματίζονται με 
επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς; Δεν έχω καμία πληροφορία για το εάν η 
Φινλανδία έχει γεμίσει με τους ίδιους τύπους όπλων που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία με 
συμβόλαια ή χωρίς συμβόλαια σε μια περιοχή ένοπλης ενδοφινλανδικής σύγκρουσης, αλλά 
ίσως γνωρίζετε εσείς κάτι τέτοιο; Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό. Αυτή είναι 
απλώς μια σύντομη επισκόπηση των διαφορών μεταξύ της Φινλανδίας και της Ουκρανίας την
τελευταία δεκαετία.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία ακολούθησαν ένα δραματικό σενάριο λόγω της απροκάλυπτης 
παρέμβασης της Ουάσινγκτον, με το αντισυνταγματικό πραξικόπημα στο Κίεβο να αποτελεί έναν 
από τους ισχυρότερους καταλύτες. Ίσως έχετε πληροφορίες για μια παρόμοια ανατροπή στη 
Φινλανδία; Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δύο καταστάσεις 
είναι διαφορετικές, σε αδρές γραμμές.

Η επιλογή των τρόπων κατοχύρωσης της εθνικής ασφάλειας είναι (αυτή είναι η βασική μας 
προσέγγιση) κυριαρχικό δικαίωμα κάθε χώρας, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να εξασφαλίζεται εις 
βάρος άλλων κρατών.

Δεν μας απομένει άλλη επιλογή από το να λάβουμε αντίποινα. Οι λεπτομέρειες -
συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικο-τεχνικής πτυχής- θα εξαρτηθούν από τους όρους της 
ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ξένων 
στρατιωτικών βάσεων και οπλικών συστημάτων κρούσης στο έδαφός τους.

Όσον αφορά τις διαφορές στις αντιδράσεις μας για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και 
τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να γίνει μέλος αυτού του στρατιωτικού μπλοκ, όπως έχει τονίσει 



και παλαιότερα η Ρωσική πλευρά, προέρχονται κυρίως από την απόφαση του Κιέβου να 
συμπεριλάβει στο επίσημο κρατικό δόγμα του την πρόθεσή του να επανακτήσει την Κριμαία, 
ένα κυρίαρχο Ρωσικό έδαφος, ενδεχομένως με στρατιωτικά μέσα. Η Φινλανδία δεν έχει 
εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχουν έγγραφα στα οποία θα
έλεγε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέσα για να επανακτήσει οποιοδήποτε 
Ρωσικό έδαφος. Αυτό είναι ένα ακόμη επιχείρημα που μπορεί να προστεθεί στα προηγούμενα.

Ερώτηση: Τι είδους στρατιωτικο-τεχνικά μέτρα σκοπεύει να εφαρμόσει η Ρωσία έναντι της 
Φινλανδίας, και ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμά τους;

Μαρία Ζαχάροβα: Θα είναι μια έκπληξη. Μια τέτοια ερώτηση απευθύνεται στο υπουργείο 
Άμυνας. Η αντίστοιχη απόφαση θα συνυπολογίσει όλο το εύρος των λεπτομερειών και των 
ιδιαιτεροτήτων του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθεί η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η 
απόφαση θα ληφθεί με βάση όλες αυτές τις παραμέτρους και, πρωτίστως, θα εναπόκειται στον 
στρατό.

Ερώτηση: Υπάρχει κάποια συζήτηση σε εξέλιξη περί ανταλλαγής των αιχμαλώτων από το 
Αζοφστάλ με τους Ρώσους στρατιώτες, τους στρατιώτες των Λ.Δ. του Ντονιέτσκ  και του 
Λουγκάνσκ που κρατούνται αιχμάλωτοι; Θα θέλαμε επίσης να μάθουμε κάτι για την τύχη του 
Αρτιόμ Ριαμπόβιτσεφ και του Ντανίλ Ρομάνοφ από μια ταξιαρχία τεθωρακισμένων της ΛΔ του 
Ντονιέτσκ. Κάποιοι Ρώσοι δημοσιογράφοι έγραψαν γι' αυτούς. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, 
είναι αιχμάλωτοι από την 1η Μαΐου. Ουκρανοί μαχητές τους βασάνιζαν με κάμερα και δημοσίευαν 
τα βίντεο στο διαδίκτυο. Νωρίτερα, η Ουκρανία αρνήθηκε να τους ανταλλάξει, λέγοντας ότι θα 
διαπραγματευόταν μόνο με τη Ρωσία και όχι με τη ΛΔ του Ντονιέτσκ. Γνωρίζει το Υπουργείο 
Εξωτερικών την τύχη των Ριαμπόβιτσεφ και Ρομάνοφ και υπάρχουν σχέδια να τους βάλει στις 
λίστες ανταλλαγής;

Μαρία Ζαχάροβα: Κανονικά, συμμετέχουμε όταν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Μετά τις 24 
Φεβρουαρίου, όταν το Κίεβο διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία και έκλεισε τις 
Ρωσικές διπλωματικές αποστολές στην Ουκρανία, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχασε τους 
διαύλους του για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης, τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται από το υπουργείο Άμυνας της 
Ρωσίας και την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τατιάνα Μοσάλκοβα. Το υπουργείο 
Εξωτερικών τους ενημερώνει συνεχώς για κάθε περίπτωση κράτησης Ρώσου πολίτη στην 
Ουκρανία. Όλες αυτές οι πληροφορίες ενοποιούνται για το συντονισμό των ενεργειών.

Είμαστε σε θέση να θέσουμε αυτά τα ζητήματα σε διεθνείς φορείς. Θέτουμε αυτά τα ερωτήματα 
στους δυτικούς υποστηρικτές του Κιέβου, εφιστώντας την προσοχή τους στη σκληρή και 
απάνθρωπη μεταχείριση που επιφυλάσσουν οι Ουκρανοί νεοναζί στους κρατούμενους Ρώσους 
στρατιώτες και στους μαχητές της Λαϊκής Πολιτοφυλακής των Λαϊκών Δημοκρατιών. Απαιτούμε 
να τηρηθούν αυστηρά τα πρότυπα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου όσον αφορά αυτούς 
τους στρατιώτες. Καλούμε τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, να λάβουν εξαντλητικά μέτρα για την προστασία 
τους, συγκεκριμένα να αποκτήσουν πρόσβαση και να ενημερώσουν με ειλικρίνεια τη διεθνή 
κοινότητα για τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα μας βοηθήσουν να 
μάθουμε περισσότερα για την τύχη αυτών των δύο στρατιωτών της ΛΔ του Ντονιέτσκ.  

Ερώτηση: Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε επίσημα ότι η Μόσχα έχει 
πληροφορίες που δείχνουν ότι η Ουκρανία δεν έχει αυτονομία στις συνομιλίες και ότι 
«καθοδηγείται» από το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον. Είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την Ουκρανία από τη Δύση. Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα χάνει



το ενδιαφέρον της για απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και θέλει να συμμετάσχει στη 
διαδικασία η «συλλογική Δύση»;

Μαρία Ζαχάροβα: Δείξαμε ενδιαφέρον και επιδείξαμε μεγάλη υπομονή, ενδιαφέρον για όλους 
τους τύπους συνομιλιών, επί οκτώ χρόνια. Προτείναμε πολλά πιθανά σενάρια για το πώς θα 
μπορούσαν να διεξαχθούν αυτές οι συνομιλίες. Επί του παρόντος, όλα αποφασίζονται κυρίως επί 
του πεδίου.   

Όταν η Ουκρανία έδειξε ενδιαφέρον και εξέφρασε την επιθυμία να διεξαγάγει συνομιλίες με τη 
Ρωσία, ανταποκριθήκαμε. Αλλά στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να 
καθυστερήσουν τις συνομιλίες. Όποτε υπήρξε ενδιαφέρον από την Ουκρανική πλευρά, αυτό 
ενισχύθηκε από τη Ρωσία. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα -το ρωσικό υπουργείο 
Εξωτερικών και άλλες υπηρεσίες το έχουν σχολιάσει- το καθεστώς του Κιέβου κάνει ό,τι μπορεί 
για να εμποδίσει τις συνομιλίες να διεξαχθούν σε κανονική διαπραγματευτική μορφή.

Η Δύση ήταν πάντα πίσω από το καθεστώς του Κιέβου, τόσο από τις σημερινές όσο και από 
τις προηγούμενες αρχές. Ένα «δυτικό χέρι» καθοδηγούσε πάντα το στυλό που φέρεται να 
κρατούσαν οι όποιοι εκπρόσωποι του Κιέβου. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο στο σημείο 
αυτό, καμία καινοτομία.

Ερώτηση: Πώς θα αξιολογούσατε το έργο της τριμερούς ομάδας εργασίας που ασχολείται με την 
απεμπλοκή των προβλημάτων που υπάρχουν σε επίπεδο περιφερειακών οικονομικών δεσμών και 
επικοινωνιών, στην οποία συμπροεδρεύουν οι αναπληρωτές πρωθυπουργοί της Αρμενίας, της 
Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία αυτή και πότε 
μπορούμε να περιμένουμε εμφανή αποτελέσματα;

Μαρία Ζαχάροβα: Έχουμε μεγάλη εκτίμηση για το έργο της τριμερούς ομάδας εργασίας (TWG). 
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν προέβησαν σε παρόμοιες εκτιμήσεις 
κατά τη συνάντησή τους με τον Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου 
Υπουργών Εξωτερικών της ΚΑΚ στο Ντουσανμπέ στις 12 Μαΐου.

Πιστεύουμε ότι η απεμπλοκή όλων των συγκοινωνιακών και οικονομικών διασυνδέσεων στον 
Νότιο Καύκασο αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους στο πλαίσιο της προσπάθειας 
εξομάλυνσης των σχέσεων Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν και, ευρύτερα, της εναρμόνισης της 
συνεργασίας στην περιοχή. 

Οι συμπρόεδροι της TWG έχουν τακτικές συναντήσεις με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που θα 
ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος συμπρόεδρος, αναπληρωτής 
πρωθυπουργός Αλεξέι Οβερτσούκ, επισκέφθηκε το Ερεβάν για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της
Αρμενίας Νικολ Πασινιάν. Μεταξύ άλλων, οι αξιωματούχοι συζήτησαν πώς να ξανανοίξουν τις 
επικοινωνίες στην περιοχή. Οι συμπρόεδροι πληροφορούν τα μέσα ενημέρωσης για τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα των κοινών εργασιών σε ατομική βάση.

Ερώτηση: Υπάρχουν σαφείς συμφωνίες μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με μια
πιθανή συνεδρίαση της Επιτροπής για την οριοθέτηση των συνόρων και την ασφάλεια, όπου η 
Ρωσία αναμένεται να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη;

Μαρία Ζαχάροβα: Υποστηρίζουμε σταθερά τη δημιουργία μιας διμερούς επιτροπής για την 
οριοθέτηση των Αρμενο-Αζερμπαϊτζανικών συνόρων, με την επακόλουθη οριοθέτησή τους με τη 
συμβουλευτική συνδρομή της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, όπως ορίζει η τριμερής δήλωση της συνόδου 



κορυφής του Σότσι στις 26 Νοεμβρίου 2021, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της 
σταθερότητας και της ασφάλειας στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά την τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο 
Ντουσάνμπε. Οι εταίροι μας δήλωσαν ότι βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της συγκρότησης 
των εθνικών αντιπροσωπειών τους. Η Ρωσία έχει ήδη συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. 
Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τις πρακτικές εργασίες για την 
οριοθέτηση των Αρμενο-Αζερμπαϊτζάνικων συνόρων.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Ρωσία διαθέτει μοναδικό δυναμικό εμπειρογνωμόνων στην 
οριοθέτηση των συνόρων και στη διευθέτηση συνοριακών διαφορών μεταξύ μετα-Σοβιετικών 
χωρών. Θα ήμασταν ευτυχείς να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τις πρακτικές μας με τους 
Αρμένιους και Αζέρους φίλους μας ως μέλη της επιτροπής.

Ερώτηση: Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει να παραβιάζει τις σμφωνίες για την κατάπαυση 
του πυρός στα σύνορα. Στις 7 Μαΐου, γύρω στη 1.50 μ.μ., οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν 
πυροβόλησαν από πυροβόλα όπλα διαφόρων διαμετρημάτων στο ορυχείο χρυσού του Σοτκ, 
τραυματίζοντας έναν από τους υπαλλήλους του ορυχείου. Πώς θα σχολιάζατε τις ενέργειες της 
Αζέρικης πλευράς σε βάρος του άμαχου πληθυσμού;

Μαρία Ζαχάροβα: Είμαστε βέβαιοι ότι η ταχεία δρομολόγηση της επιτροπής για την οριοθέτηση 
των Αρμενο-Αζερμπαϊτζανικών συνόρων θα αποτρέψει αποτελεσματικά οποιαδήποτε περαιτέρω 
συνοριακά επεισόδια. Η επιτροπή θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη μηχανισμών 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της δημιουργίας ομάδων 
επαφής για τη διασφάλιση της σταθερότητας στις συνοριακές περιοχές.

Ερώτηση: Πρόσφατες φωτογραφίες της αρμενικής εκκλησίας της Αγίας Αναστάσεως στο 
Χαντρούτ, μια επαρχία που ελέγχεται από την Αζέρικη πλευρά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
δείχνουν ότι ο σταυρός της έχει αποσυναρμολογηθεί και ότι οι Αρμενικές επιγραφές έχουν σβηστεί.
Πώς αξιολογείτε τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον  πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων της 
Αρμενίας στη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ;

Μαρία Ζαχάροβα: Δεν έχω καμία πληροφορία σχετικά με αυτό το θέμα. Όπως έχουν 
επανειλημμένα τονίσει οι Ρώσοι εκπρόσωποι, καλούμε και τα δύο μέρη να διαφυλάξουν την 
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της περιοχής, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO, αν χρειαστεί.

Ερώτηση: Η κατάσταση στο Αφγανιστάν και η ασφάλεια των συνόρων ήταν ένα από τα κύρια 
θέματα της συνόδου κορυφής του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (CSTO) στη 
Μόσχα. Ποια μέτρα σχεδιάζονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χωρών μελών στο πλαίσιο 
αυτού του οργανισμού;

Μαρία Ζαχάροβα: Η κατάσταση στην περιοχή ευθύνης της CSTO και σε άμεση γειτνίαση με τα 
σύνορά μας, μας κάνει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και έτοιμοι, αν χρειαστεί, να 
ανταποκριθούμε έγκαιρα και κατάλληλα στις αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια των κρατών 
μελών. Αυτό αποτελεί καθήκον του οργανισμού.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσαν οι ηγέτες στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της CSTO στις 23 
Αυγούστου 2021, τα κράτη μέλη της CSTO ετοίμασαν προτάσεις για κοινά μέτρα αντιμετώπισης 
των προκλήσεων και απειλών από το έδαφος του Αφγανιστάν. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρότεινε μια 



σειρά από συγκεκριμένα μέτρα μέσω των υπηρεσιών εξωτερικής πολιτικής της, μεταξύ των οποίων
είναι:

- Ενίσχυση του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής για τη διασφάλιση μιας ενιαίας θέσης των 
κρατών μελών της CSTO σχετικά με την πολιτική διευθέτηση στο Αφγανιστάν. Συμμετοχή 
εκπροσώπων των γραμματειών της ΚΑΚ και της SCO στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για 
το Αφγανιστάν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της CSTO,

- Εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ της CSTO και του Περιφερειακού Κέντρου Προληπτικής 
Διπλωματίας των Ηνωμένων Εθνών για την Κεντρική Ασία,

- Εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των ειδικών υπηρεσιών 
των κρατών μελών της CSTO για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση εξτρεμιστικών και 
τρομοκρατικών πυρήνων στις χώρες του Οργανισμού,

- Λήψη σειράς προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο των μη προγραμματισμένων επιχειρήσεων 
Nayomnik (Μισθοφόρος), PROXY και Nelegal (Παράνομος αλλοδαπός),

- Επικέντρωση του Kanal (Κανάλι), μιας επιχείρησης του CSTO κατά των ναρκωτικών, στην 
καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών κατά μήκος της «βόρειας διαδρομής»,

- Εφαρμογή κοινών μέτρων για την καταπολέμηση της ανατρεπτικής προπαγάνδας τρομοκρατικών 
οργανώσεων στον κυβερνοχώρο βάσει του καταλόγου πρόσθετων μέτρων του 2016 του CSTO για 
την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού,

- Αύξηση της συνεργασίας μεταξύ της CSTO και της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής του ΟΗΕ.

Όλα αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια και εξυπηρετούν την ενίσχυση της ασφάλειας όλων 
των κρατών μελών του Οργανισμού, καθώς και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή 
συνολικά.

Ερώτηση: Πώς βλέπει η Ρωσική Ομοσπονδία την κλιμάκωση των εντάσεων στην αυτόνομη 
περιοχή Γκόρνο-Μπανταχσάν του Τατζικιστάν;

Μαρία Ζαχάροβα: Ανησυχούμε από τις πληροφορίες που παρέχουν οι επίσημες αρχές του 
Τατζικιστάν σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στην αυτόνομη περιοχή Γκόρνο-
Μπανταχσάν, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, προκλήθηκε από εγκληματικά στοιχεία και 
εξτρεμιστές συμπαθούντες, οι οποίοι εντάχθηκαν σε αυτά. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν θύματα και 
απώλειες, μεταξύ των οποίων και από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου του Τατζικιστάν.

Η Ρωσική Πρεσβεία στο Ντουσανμπέ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές της χώρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες μεταξύ των θυμάτων.

Οι αρχές του Τατζικιστάν υπόσχονται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
κατάστασης και τη διατήρηση της ασφάλειας των Ρώσων πολιτών που ενδέχεται να βρίσκονται στο
σημείο.


