
Συνέντευξη της Μαρίας Ζαχάροβα, εκπροσώπου του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, στην 
Ισπανική εφημερίδα A-Be-Ce.

04.05.2022

Ερώτηση: Μπορείτε να μας περιγράψετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες με 
την Ουκρανία;

Απάντηση: Οι Ρωσο-Ουκρανικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Μετά από τρεις δια ζώσης 
γύρους στη Λευκορωσία και έναν στην Τουρκία, διεξάγονται σε μορφή τηλεδιάσκεψης. Συζητούν 
τη διευθέτηση της κατάστασης στην Ουκρανία, συγκεκριμένα σχετικά με το καθεστώς της ως 
ουδέτερης, μη πυρηνικής και αδέσμευτης χώρας, την αποστρατιωτικοποίηση και την 
αποναζιστιικοποίηση, καθώς και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Δυστυχώς, η θέση της Ουκρανικής 
αντιπροσωπείας είναι πολύ ασταθής και η διαδικασία των διαπραγματεύσεων συνοδεύεται από 
επιθετική ρητορική από την πλευρά του Κιέβου και της Δύσης καθώς και από αποστολές δυτικού 
εξοπλισμού, γεγονός που δεν διευκολύνει την επίτευξη των συμφωνιών.

Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας, είναι εφαρμόσιμοι οι διεθνείς μηχανισμοί για την επίλυση της 
σύγκρουσης στο Ντονμπάς;

Απάντηση: Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να επιλύσει τη σύγκρουση 
στο Ντονμπάς με ειρηνικά μέσα. Υπό τη διαμεσολάβησή μας, υπογράφηκε η δέσμη μέτρων για 
την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ της 12ης Φεβρουαρίου 2015, η οποία εγκρίθηκε με 
την απόφαση 2202 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προέβλεπε μια σαφή ακολουθία 
βημάτων που θα οδηγούσαν στην επανένταξη του Ντονμπάς στην Ουκρανία βάσει της εφαρμογής 
του ειδικού καθεστώτος στην περιοχή.

Ωστόσο, η Ουκρανική ηγεσία αρνήθηκε κατηγορηματικά να τις εφαρμόσει. Οι προσπάθειές μας 
να αναγκάσουμε το καθεστώς του Κιέβου να εφαρμόσει τη δέσμη μέτρων ήταν ανεπιτυχείς. Οι 
Ουκρανικοί ένοπλοι σχηματισμοί δεν έχουν σταματήσει να βομβαρδίζουν το Ντονμπάς. Ένας 
απάνθρωπος κοινωνικοοικονομικός και επικοινωνιακός αποκλεισμός επιβλήθηκε στους κατοίκους 
της, φέρνοντας την περιοχή στο χείλος του γκρεμού όσον αφορά την επιβίωσή της.
Αυτή η καταστροφική πολιτική του Κιέβου υποστηρίχθηκε ενεργά από τις ΗΠΑ και τους 
συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι ανέλαβαν τη στρατιωτικοποίηση του εδάφους της 
Ουκρανίας, ενθάρρυναν την προαγωγή της επιθετικής Ρωσοφοβίας και αδιαφόρησαν για τις 
νεοναζιστικές εκδηλώσεις, μετατρέποντας τη χώρα σε προγεφύρωμά τους εναντίον της Ρωσίας. 
Όπως προέκυψε αργότερα, οι Ουκρανικές ένοπλες Δυνάμεις, ετοιμαζόντουσαν να καταλάβου το 
Ντονμπάς με τη βία μέσα στο μήνα Μάρτιο.

Ως αποτέλεσμα, δεν μας έμεινε άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία των 
Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ στις 21 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους
και να ξεκινήσουμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση στις 24 Φεβρουαρίου  για την προστασία 
του λαού που ζει στο Ντονμπάς, την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της 
Ουκρανίας. Όλοι οι στόχοι και οι σκοποί της θα επιτευχθούν οπωσδήποτε.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι οι εδαφικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στην Ουκρανία, ειδικά στο 
Ντονμπάς, περιπλέκουν τις συμφωνίες;

Απάντηση: Πρόκειται για ήδη καθιερωμένες εδαφικές πραγματικότητες που το Κίεβο και οι άλλες 
χώρες πρέπει να αναγνωρίσουν. Προέκυψαν εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων του Κιέβου, 
οι οποίες ήρθαν στην εξουσία μέσω ενός νεοναζιστικού πραξικοπήματος το 2014. Η Κριμαία 



επέστρεψε στη Ρωσία, Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ  έγιναν ανεξάρτητα 
κράτη. Η νόμιμη και τεκμηριωμένη επιλογή των λαών και το δικαίωμα των εθνών στην 
αυτοδιάθεση που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να γίνονται 
σεβαστά.

Ερώτηση: Γιατί η Ρωσία μπόρεσε να χρησιμοποιήσει βία στην Τσετσενία, τη Γεωργία και τώρα 
στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ;

Απάντηση: Τα Γεωργιανά στρατεύματα επιτέθηκαν στη Νότια Οσετία και σκότωσαν στρατιώτες 
της Ρωσικής Ειρηνευτικής Δύναμης. Πόσο ενδιαφέρον είναι αλήθεια, να θυμόμαστε την κατάσταση
στην Τσετσενία. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Οι Τσετσένοι μαχητές 
χρησιμοποίησαν τρομοκρατικές μεθόδους, πραγματοποίησαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην ίδια 
την Τσετσενία και σε άλλες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  Όμως θεωρούνταν 
δημοκρατικές δυνάμεις και είχαν την υποστήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ. Θυμάστε ποια ήταν 
τότε η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας; Όλοι τότε υποστήριξαν τους αυτονομιστές, αν και 
δεν ήταν αυτονομιστές, αλλά διεθνείς τρομοκράτες. Οι πρώτοι στην Ευρώπη, παρεμπιπτόντως. 
Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και οι Ευρωπαϊκές χώρες τους αποκαλούσαν τότε μαχητές της ελευθερίας. 
Τώρα έχω μια ερώτηση: γιατί η Δύση δεν αποκάλεσε τους κατοίκους του Ντονμπάς «μαχητές 
της ελευθερίας»; Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τρομοκράτες. Ήταν επίσης δύσκολο να τους 
αποκαλέσουμε αυτονομιστές επειδή οι συμφωνίες του Μινσκ, που υπογράφηκαν από τις Λαϊκές 
Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, προσδιόριζαν το Ντονμπάς ως τμήμα της 
Ουκρανίας. Και γενικά, όλο το πακέτο του Μινσκ αφορά το πώς οι Λαϊκές Δημοκρατίες του 
Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ θα ζούσαν ως τμήμα της επικράτειας της Ουκρανίας. Γιατί, 
λοιπόν, η Δύση δεν τους υποστήριξε;

Οι κάτοικοι του Ντονμπάς σκοτώνονται εδώ και οκτώ χρόνια. Σκοτώθηκαν άμαχοι και παιδιά. Τα
παιδικά νεκροταφεία εμφανίστηκαν σε Ευρωπαϊκό έδαφος με τη σφραγίδα του Κιέβου. Πού 
ήταν η Ισπανική κυβέρνηση, για παράδειγμα; Τώρα όλοι στην ΕΕ μιλούν για τους πρόσφυγες από 
την Ουκρανία. Γνωρίζατε ότι 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία ήρθαν στη Ρωσία
το 2014-2015; Και ότι η Δύση και πάλι σιώπησε. Δεν έχει επιβληθεί ούτε μία κύρωση στο 
καθεστώς του Κιέβου για να το παρακινήσει να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους εδώ και 
οκτώ χρόνια.

Το καθεστώς του Κιέβου ήρθε στην εξουσία με αντισυνταγματικά μέσα και επί οκτώ χρόνια 
χρησιμοποιούσε στρατιωτική βία εναντίον του ίδιου του λαού του - των πολιτών του Ντονμπάς. 
Βομβάρδισε το έδαφος των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, 
χρησιμοποιώντας βαρύ πυροβολικό. Χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
γυναικών και παιδιών. Χτυπήθηκαν σπίτια, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
νοσοκομεία και σχολεία. Το Κίεβο επέβαλε οικονομικό και μεταφορικό αποκλεισμό στο 
Ντονμπάς, θέτοντας τους κατοίκους του στα όρια της επιβίωσης.

Εφιστούσαμε συστηματικά την προσοχή των δυτικών χωρών στη γενοκτονία του πληθυσμού της 
νοτιοανατολικής Ουκρανίας, η οποία συνεχιζόταν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές όμως δεν 
αρνήθηκαν να αποδεχτούν και να υποστηρίξουν τα αποτελέσματα του αντισυνταγματικού 
πραξικοπήματος του 2014 και ούτε αντιτάχθηκαν στη μαζική παραβίαση των δικαιωμάτων του 
Ρωσόφωνου πληθυσμού της χώρας, στην πολιτική της αναγκαστικής Ουκρανοποίησης, στην 
κατάργηση της Ρωσικής κουλτούρας και στην επανεγγραφή της ιστορίας. Δεν ήθελαν να μας 
ακούσουν.

Υπήρχε μια ευκαιρία να επιλυθεί ειρηνικά η εσωτερική αυτή Ουκρανική διαμάχη. Επρόκειτο για
τη συνεπή εφαρμογή της προαναφερθείσας δέσμης μέτρων. Ωστόσο, το Κίεβο αρνήθηκε να 



ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και οι δυτικές χώρες δεν έκαναν τίποτα για να το αποτρέψουν από 
τη πορεία αυτή.

Η τακτική της υπονόμευσης που ακολούθησε η Ουκρανία, όσον αφορά τις συμφωνίες του 
Μινσκ και η απροκάλυπτη πρόθεση της ηγεσίας της να επιλύσει τη σύγκρουση στο Ντονμπάς 
με τη βία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης όπλων και άλλων μέσων που παρέχονται 
αφειδώς από χώρες του ΝΑΤΟ, μας ανάγκασαν να λάβουμε αυτά τα μέτρα.

Οι ενέργειες της Ρωσίας στην Τσετσενία, τη Νότια Οσετία και τώρα στην Ουκρανία είναι 
απολύτως νόμιμες, ενώ οι ενέργειες των αρχών του Κιέβου, που διέπραξαν τη γενοκτονία του 
Ντονμπάς και την εξόντωση συνολικά των Ρώσων στην ίδια τους τη χώρα, είναι παράνομες, 
αντισυνταγματικές και ανήθικες.

Ερώτηση: Γιατί η Ρωσία μπόρεσε να υπογράψει συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με τη 
Νότια Οσετία, την Αμπχαζία, το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ, ενώ κανείς δεν μπορεί να το κάνει 
με την Ουκρανία;

Απάντηση: Τι εννοείτε, «κανείς δεν μπορεί να το κάνει»; Αυτό είναι το πρόβλημα της δυτικής 
κοινότητας - δεν καταλαβαίνει καθόλου τι συμβαίνει. Πριν από το 2014, είχαμε συνάψει μια σειρά 
συμφωνιών με την Ουκρανία, οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα διμερών σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας. Όμως, μετά το πραξικόπημα στο 
Κίεβο τον Φεβρουάριο του 2014, οι εθνικιστικές δυνάμεις που ανέβηκαν στην εξουσία, με την 
έγκριση της Δύσης, τις κατήργησαν μονομερώς.

Οι ΗΠΑ και οι χώρες του ΝΑΤΟ ήθελαν μια Ουκρανία όσο το δυνατόν πιο αποκομμένη από 
τη Ρωσία. Οι ανησυχίες μας γι' αυτό απλώς παραβλέφθηκαν. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι 
όλες οι χώρες πρέπει να σέβονται την αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας και να μην 
ενισχύουν την ασφάλειά τους εις βάρος των άλλων. Η Ρωσία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις 
σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η μη επέκταση της Συμμαχίας 
προς ανατολάς και η επιστροφή της στρατιωτικής υποδομής της στη διαμόρφωση του 1997, 
όταν υπογράφηκε η ιδρυτική πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ωστόσο, η Δύση τα αγνόησε όλα αυτά.

Αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας το 2008, μετά την επίθεση
της Γεωργίας εναντίον του Τσχινβάλι, και υπό το φως των παρόμοιων σχεδίων του Σαακασβίλι για 
το Σουχούμ, η Ρωσία ανέλαβε την ευθύνη για την ασφάλεια των δύο νέων δημοκρατιών της 
Υπερκαυκασίας. Το έργο αυτό παραμένει επίκαιρο ακόμη και σήμερα. Έχουν υπογραφεί 
ορισμένες διμερείς συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με τις χώρες αυτές, με στόχο τη 
δημιουργία κοινών χώρων άμυνας και ασφάλειας με καθεμία από αυτές, όπως προβλέπεται στις 
συνθήκες με την Αμπχαζία για συμμαχία και στρατηγική εταιρική σχέση στις 24ης Νοεμβρίου 2014
και με τη Νότια Οσετία για συμμαχία και ενσωμάτωση στις 18ης Μαρτίου 2015.

Συνεπώς, η υπογραφή και η εφαρμογή των προαναφερόμενων συμφωνιών με το Σουχούμ και το 
Τσχινβάλ υπαγορεύεται από το αμοιβαίο συμφέρον των μερών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε αυτό το τμήμα του Καυκάσου.

Ερώτηση: Πώς θα επιλυθεί το ζήτημα της διεθνούς έρευνας για τα όσα συνέβησαν στην Μπούτσε, 
δεδομένου ότι υπάρχουν αντιφατικοί ισχυρισμοί: υπήρξε προβοκάτσια ή διαπράχθηκαν εγκλήματα 
πολέμου;

Απάντηση: Οι ισχυρισμοί που αναφέρατε δεν είναι αντιφατικοί. Το έγκλημα πολέμου είναι η ίδια
η Ουκρανική πρόκληση, η οποία πρέπει να διερευνηθεί. Στις 3 Απριλίου, το καθεστώς του 



Κιέβου διοργάνωσε μια κυνική σκηνοθεσία στη Μπούτσε, κατηγορώντας τους Ρώσους 
στρατιώτες για τη δολοφονία αμάχων. Ωστόσο, τα στρατεύματά μας αποχώρησαν από την πόλη 
στις 30 Μαρτίου και ούτε ένας κάτοικος της περιοχής δεν έπαθε κακό από καμία μορφή βίας 
καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Επίσης, δεν υπήρξαν αναφορές για μαζικούς 
πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που ακολούθησαν την αναχώρησή 
τους, μέχρι την άφιξη των αξιωματικών της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στη Μπούτσε.

Αυτό που οι Ουκρανοί και οι δυτικοί υποστηρικτές τους προσπαθούν να παρουσιάσουν ως 
«ρωσικές στρατιωτικές θηριωδίες στην Μπούτσε» είναι, φυσικά, σκηνοθετημένο. Μπορούμε να το
ισχυριστούμε αυτό για διάφορους λόγους. Πιθανώς έχετε δει τις αναλύσεις αυτών των σκηνικών 
από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα την κακή ποιότητα των 
δυτικών προπαγανδιστικών κατασκευών.

Το σημαντικό είναι ότι η Δύση δεν έχει επινοήσει κάτι καινούργιο αυτή τη φορά. Αυτές οι 
προβοκάτσιες είναι ένας μηχανισμός που έχουν ήδη δοκιμάσει κι αλλού, τον έχουν ήδη 
χρησιμοποιήσει, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Ναζί χρησιμοποίησαν ακριβώς τους ίδιους 
αλγόριθμους ψευδούς προπαγάνδας εναντίον του Κόκκινου Στρατού κατά τη διάρκεια του 
Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα.

Τον Οκτώβριο του 1944, τα σοβιετικά στρατεύματα κατέλαβαν προσωρινά και στη συνέχεια 
εγκατέλειψαν την πόλη Νέμμερσντορφ (Nemmersdorf). Αμέσως μετά την ανάκτηση της πόλης 
υπό τον έλεγχο του Τρίτου Ράιχ, έσπευσαν εκεί ειδικοί της γερμανικής προπαγάνδας, 
συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του τμήματος προπαγάνδας του NSDAP για την Ανατολική 
Πρωσία, Κ. Γκέμπχαρντ (K. Gebhardt.). Δούλεψαν εκεί επί δύο ημέρες, και στη συνέχεια η 
κυριότερη ναζιστική εφημερίδα "Völkischer Beobachter" δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Η 
μανία των σοβιετικών θηρίων». Το άρθρο αυτό περιέγραφε τις «φρικαλεότητες», τους 
«ακρωτηριασμούς» που φέρεται να προκάλεσαν τα σοβιετικά στρατεύματα στους αμάχους στο 
Νέμμερσντορφ. Στις 26 Οκτωβρίου 1944 ο Ότο Ντίτριχ, επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του 
NSDAP, έδωσε προσωπικά εντολή «να εκτεθούν στη δημοσιότητα τα εφιαλτικά εγκλήματα των 
Μπολσεβίκων στην Ανατολική Πρωσία με κοντινά πλάνα και να σχολιαστούν με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο».

Το Ράιχ οργάνωσε επιπλέον μια «διεθνή επιτροπή», στην οποία προσκάλεσε εκπροσώπους των 
υποχείριων «κυβερνήσεων τσέπης» που διέθετε, ιδίως της Εσθονίας. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, 
η «επιτροπή» του Χάλμαρ-Γιοχάνες Μέε (Hjalmar-Johannes Mäe)  δημοσίευσε μια έκθεση στην 
οποία κατηγορούσε τη Μόσχα για τα πάντα. Η έκθεση Μέε έγινε ένα από τα πιο συχνά 
αναφερόμενα έγγραφα της προπαγάνδας του Γκέμπελς στα τέλη του 1944. Αντίγραφα 
εστάλησαν σε ξένες γλώσσες σε όλα τα δημοσιογραφικά πρακτορεία του κόσμου.

Φυσικά, μετά τον πόλεμο η ιστορία αυτή συνεχίστηκε. Ο Γερμανός ιστορικός πολέμου Β. Φις (B. 
Fisch), ο οποίος συμμετείχε και ο ίδιος στις μάχες για το Νέμμερσντορφ, παραδέχτηκε ότι δεν είχε 
γίνει καμία προσπάθεια από τη γερμανική πλευρά να αναγνωριστούν τα πτώματα μετά την 
ανακάλυψή τους. Οι δημοσιευμένες φωτογραφίες έδειχναν ειδικά συγκεντρωμένα πτώματα 
θυμάτων από διάφορα χωριά της Ανατολικής Πρωσίας. Και ήδη στον 21ο αιώνα, το γερμανικό 
υπουργείο Εξωτερικών αναγνώρισε ότι οι παραποιήσεις του Νέμμερσντορφ είχαν συνταχθεί 
σκόπιμα από τον Πφάιφερ (Pfeiffer), έναν υπολοχαγό της μυστικής αστυνομίας της Βέρμαχτ επί 
του πεδίου και οι οποίες διαδόθηκαν στη συνέχεια στο Βερολίνο.

Αλλά ακόμη και η γνωστή πρόκληση του Νέμμερσντορφ δεν ήταν η πρώτη. Ήδη από το 1941, η 
Ουκρανόφωνη εφημερίδα Κρακόβσκιε Βέστι (Krakowskie Vesti), λογοκριμένη και ελεγχόμενη 
απευθείας από το Τρίτο Ράιχ, δημοσίευσε ένα σημείωμα για «βασανισμένους» από «δολοφόνους 



της NKVD» που κείτονταν στους δρόμους του Λβιβ στην εγκαταλελειμμένη πόλη, μετά την 
υποχώρηση του Κόκκινου Στρατού. Η έμφαση δίνεται στην εθνικότητα των δολοφονηθέντων. Η 
εφημερίδα Κρακόβσκιε Βέστι έγραψε ότι «οι Μπολσεβίκοι πυροβόλησαν 1500 Ουκρανούς με 
πολυβόλα στο Λουτσκ». Παραδόξως, το ναζιστικό Ράιχ κατηγόρησε τη διεθνιστική Σοβιετική 
Ένωση για γενοκτονία!

Η εφημερίδα Κρακόβσκιε Βέστι είχε πλήρη επίγνωση του ρόλου της σε αυτή την ιστορία - στο 
πλαίσιο της Ουκρανίας ήταν ένας οδηγός προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας για όλο τον 
κόσμο. Οι υπάλληλοί της στον τομέα του Τύπου, ήταν σαφείς ως προς αυτό: καθήκον τους ήταν 
να χρησιμοποιήσουν τα θύματα έτσι ώστε «η λέξη "Ουκρανία" να εμφανιστεί και πάλι στις 
πρώτες σελίδες των μεγάλων περιοδικών" και από "το αίμα των Ουκρανών να 
δημιουργήσουν ηθικό κεφάλαιο για το λαό».

Ακριβώς το ίδιο όπως και τώρα. Για άλλη μια φορά, οι φασιστικές προκλήσεις χρησιμοποιούνται
για να «βάλουν την Ουκρανία στα πρωτοσέλιδα» και οι ζωές των ανθρώπων είναι απλώς ένα 
διαπραγματευτικό χαρτί σε αυτό το φασιστικό παιχνίδι προπαγάνδας.

Παρεμπιπτόντως, ξέρετε το πιο ενδιαφέρον πράγμα. Ο εκδότης του Κρακόβσκιε Βέστι ήταν 
κάποιος Μιχαήλο Χόμιακ (Mikhailo Khomyak) - Ουκρανός συνεργάτης, υποστηρικτής του 
Χίτλερ. Είναι λοιπόν άμεσος παππούς της σημερινής αναπληρώτριας πρωθυπουργού του 
Καναδά Κρίστια Φρίλαντ, μιας από τις βασικές φιγούρες των Ρωσοφοβικών κύκλων στην 
αμερικανική ήπειρο. Είναι η  Φρίλαντ που τις περισσότερες φορές ζητά την απομόνωση της χώρας
μας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τη Μπούτσε. Απλώς επαναλαμβάνει μετά τον παππού της, αυτό 
που ο ίδιος και οι φασίστες συνεργάτες του απέτυχαν να κάνουν πριν από ογδόντα χρόνια.

Ερώτηση: Δεν πιστεύετε ότι η τρέχουσα ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία θα φέρει το ΝΑΤΟ 
ακόμη πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, ιδίως αν η Σουηδία και η Φινλανδία ενταχθούν σε αυτό;

Απάντηση: Η διατύπωση της ερώτησης είναι λανθασμένη. Η ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην 
Ουκρανία θα πρέπει να θεωρηθεί ως συνέπεια της επιθετικής επεκτατικής πολιτικής του ΝΑΤΟ 
υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι το αντίθετο. Το βορειοατλαντικό μπλοκ 
εφαρμόζει βήμα-βήμα την πολιτική του για την προσέλκυση νέων χωρών στην τροχιά του, 
πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στα σύνορα της Ρωσίας και αγνοώντας τις επανειλημμένες 
προειδοποιήσεις μας για τον κίνδυνο που εγκυμονεί αυτή η προσέγγιση για ολόκληρο το 
Ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.

Όσον αφορά τη Φινλανδία και τη Σουηδία, εδώ και καιρό «περιθάλπονται» δραστήρια από τη 
συμμαχία. Προκειμένου να επηρεάσει ριζικά την πολιτική αυτών των σκανδιναβικών κρατών, το 
ΝΑΤΟ μορφοποιεί προσεκτικά τη Ρωσία σε εχθρό. Αν και στην πραγματικότητα ήταν η 
συμμαχία που αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας. Έχουμε προειδοποιήσει 
τους Σκανδιναβούς γείτονές μας ότι η ένταξή τους στην τροχιά του ΝΑΤΟ απειλεί να 
διαταράξει την ισορροπία του Ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. Το έχουμε κάνει 
συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως αυτό δεν είναι «το θέμα των 
τελευταίων εβδομάδων».

Έχουμε μιλήσει γι' αυτό εκτενώς πολύ πριν από τον Φεβρουάριο του 2022. Το 2015 είχαμε 
προειδοποιήσει: «Η προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα έχει πολιτικοστρατιωτικές και διεθνείς 
επιπτώσεις που θα απαιτούσαν απαραίτητα αμοιβαία βήματα από τη ρωσική πλευρά». 
Το 2016, το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η ένταξη των Σκανδιναβών στο ΝΑΤΟ 
θα διαταράξει τη σταθερότητα και θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, 
αναγκάζοντάς μας να λάβουμε πρόσθετα μέτρα προκειμένου να κατοχυρώσουμε την ασφάλειά 



μας. Το 2018, μιλήσαμε για τους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας στις ασκήσεις Trident Juncture του ΝΑΤΟ. Έχω επίσης αναφερθεί σε αυτό το
θέμα, για παράδειγμα, σε μια ενημέρωση στις 24 Δεκεμβρίου 2021. Ένα σχετικό άρθρο 
δημοσιεύθηκε επίσης πιο πρόσφατα - υπό το φως των πρόσφατων δηλώσεων των αξιωματούχων 
της Στοκχόλμης και του Ελσίνκι - στις 15 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Διατηρήσαμε επίσης το ζήτημα της ένταξης στο ΝΑΤΟ, όλο αυτό τον καιρό στην ατζέντα των 
επαφών μας με τους Φινλανδούς και Σουηδούς εταίρους μας. Για παράδειγμα, ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντρ Γκρούσκο, συζήτησε το ζήτημα αυτό με τον πρέσβη 
της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, Άνττι Χελαντερε (Antti Helanterä), τον 
Νοέμβριο του 2020 κ.ο.κ. Παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό τον τρόπο με τον οποίο οι 
Αμερικανοί και οι Βρυξέλλες του ΝΑΤΟ τραβούν σταδιακά τους Σκανδιναβούς στους κόλπους της 
συμμαχίας.

Σας ενημερώνω ώστε να καταλάβετε, ότι η γεωπολιτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία είναι η 
ουσία της ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Όλη η συζήτηση για την αμυντική φύση αυτού του οργανισμού
είναι μια μυθοπλασία. Οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ αποσκοπούν στη ριζική αλλαγή της 
στρατιωτικής και πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, υπονομεύοντας τη στρατηγική ισορροπία 
δυνάμεων και επιχειρώντας να πετύχουν την «ανάσχεση»  της χώρας μας. Εάν η Φινλανδία και η 
Σουηδία ενταχθούν στη συμμαχία, θα μετατραπούν σε περιοχή αντιπαράθεσης μεταξύ της 
Συμμαχίας και της Ρωσίας, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες, μεταξύ άλλων 
καταστρέφοντας τις διαχρονικά δοκιμασμένες σχέσεις καλής γειτονίας μας. Αλήθεια αυτό 
είναι που επιδιώκουν οι κάτοικοι της Σουηδίας και της Φινλανδίας;

Ερώτηση: Οι αρνητικές συνέπειες για τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και των 
απωλειών στο πεδίο της μάχης, από τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία δεν είναι
πολύ μεγαλύτερες από τα οφέλη;

Απάντηση: Έχουμε πει πολλές φορές ότι η έναρξη της ειδικής επιχείρησης ήταν ένα αναγκαστικό 
μέτρο. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Πραγματοποιείται προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία των 
κατοίκων των δημοκρατιών του Ντονμπάς, οι οποίοι ζουν εδώ και οκτώ χρόνια υπό συνθήκες 
ατελείωτων Ουκρανικών βομβαρδισμών, εσκεμμένης καταστροφής των υποδομών ύδρευσης, 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, καθώς και τραπεζικού, εμπορικού και οικονομικού αποκλεισμού.
Ένα εξίσου σημαντικό καθήκον της ειδικής επιχείρησης είναι η προστασία της ίδιας της Ρωσίας 
από τις απειλές που προέρχονται από το Ουκρανικό έδαφος ως αποτέλεσμα της 
στρατιωτικοποίησης της χώρας αυτής από τις χώρες του ΝΑΤΟ και της τεχνητά και 
συστηματικά υποδαυλιζόμενης Ρωσοφοβίας και του μίσους για οτιδήποτε σχετίζεται με τη 
Ρωσία.

Ερώτηση: Πώς βλέπετε το μέλλον των Ρωσο-Ισπανικών σχέσεων στην παρούσα κατάσταση;

Απάντηση: Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα καλό στο γεγονός ότι πολλά θετικά διμερή επιτεύγματα 
υπονομεύτηκαν από την απόφαση των Ισπανικών αρχών να ενταχθούν στις αντι-Ρωσικές 
κυρώσεις. Ταυτόχρονα, η Μαδρίτη δεν σταμάτησε στην οικονομική συνιστώσα των περιορισμών - 
δύο παραδόσεις όπλων, συμπεριλαμβανομένων και φονικών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για 
λογαριασμό του Κιέβου. Υπήρξε λοιπόν ένα πλήγμα στις διπλωματικές μας σχέσεις, καθώς οι 
Ισπανοί προσχώρησαν στην εκστρατεία για τη μαζική απέλαση των Ρώσων διπλωματών. Οι 
κοντόφθαλμες ενέργειες των εταίρων μας προκάλεσαν το «πάγωμα» πολλών έργων στους τομείς 
της ενέργειας και των μεταφορών, ενώ αμφισβητείται επίσης η συνέχιση της παραγωγής ισπανικών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε Ρωσικές επιχειρήσεις ελαφριάς βιομηχανίας.  Ούτε επίσης η 
θέση της Ισπανικής πλευράς σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών και 



ανθρωπιστικών δεσμών θα μπορούσε να προστεθεί στις θετικές τάσεις, επειδή: αποφασίστηκε το 
«πάγωμα» της συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων
και των εργασιών για τα νομικά και συμβατικά έγγραφα-πλαίσια που είναι ήδη έτοιμα προς 
υπογραφή.


