
Ερώτηση: Ακούσαμε ότι, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εκπομπές στα Ρωσικά ΜΜΕ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα μπορούσε να δεχθεί πυρηνικό πλήγμα. Υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Θεωρούμε την ερώτησή σας ως άλλη μια αδέξια προσπάθεια να μετατοπιστεί η 
προσοχή του Βρετανικού κοινού από τις πραγματικά σημαντικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται τώρα 
στην Ουκρανία στη συζήτηση φαινομενικά παράλογων θεμάτων.

Δεν γνωρίζουμε για ποια συγκεκριμένη δήλωση που προβλήθηκε από τη Ρωσική τηλεόραση 
μιλάτε. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αποσπάσματα από δηλώσεις 
Ρώσων αξιωματούχων. Έχουμε επανειλημμένα παραθέσει εξαντλητικά σχόλια για θέματα που 
σχετίζονται με την χρήση πυρηνικών όπλων.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ 
υπογράμμισε κυρίως την ανάγκη να τηρούνται απαρέγκλιτα οι συμφωνίες σχετικά με το 
απαράδεκτο ενός πυρηνικού πολέμου και, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους κλιμάκωσης, το 
απαράδεκτο οποιασδήποτε ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, μιλώντας για κινδύνους και πιθανούς λόγους ανησυχίας, αυτοί δεν δημιουργούνται 
από τη Ρωσική τηλεόραση ή ακόμη και από τα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά, μάλλον, από 
τις άμεσες ενέργειες των Δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αποδομητικών 
δραστηριοτήτων των Βρετανικών αρχών.

Ερώτηση: Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η κήρυξη πολέμου και η γενική κινητοποίηση είναι 
ανοησίες. Το προσωπικό των στρατολογικών γραφείων μίλησε με Ρώσους εφέδρους. Μπορείτε να 
αποκλείσετε μια γενική κινητοποίηση και μια κήρυξη πολέμου τη Δευτέρα;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Οι Ρώσοι εκπρόσωποι έχουν ήδη διαψεύσει αυτό το ενδεχόμενο. Ας 
προχωρήσουμε από αυτό. Δόθηκε μια ξεκάθαρη απάντηση και δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε 
άλλο.

Ερώτηση: Σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Πρόεδρος της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν συνέδεσε την κατάσταση στην Ουκρανία με την παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια. Το ίδιο έκανε και η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν μιλώντας στον 
επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Φαίνεται ότι αυτές οι συνομιλίες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα νέο και ξεχωριστό κύμα πολιτικών επιθέσεων κατά της Ρωσίας. 
Τι μπορεί να γίνει για να αντιταχθεί η Ρωσία σε αυτό;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Η επισιτιστική ασφάλεια εν μέσω αναταραχών στην παγκόσμια οικονομία έχει 
οδηγήσει σε διάφορες συζητήσεις σε διεθνείς χώρους. Η συλλογική Δύση επιχειρεί να 
κατηγορήσει τη Ρωσία ότι προκαλεί ελλείψεις τροφίμων. Υποτίθεται ότι η Ειδική Στρατιωτική 
Επιχείρηση της Ρωσίας είναι η κύρια αιτία της εν λόγω κρίσης.

Δεν θα σχολιάσουμε αυτές τις εικασίες. Ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αποφύγουμε 
μια λεπτομερή συζήτηση για το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, μια 
κρίση κυοφορείται στην παγκόσμια αγροτοβιομηχανική αγορά. Οι ρίζες της είναι πολύ βαθύτερες 
απ' ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως και σχετίζονται κυρίως με τους λανθασμένους υπολογισμούς και
τα συσσωρευμένα συστημικά λάθη στις μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές, εμπορικές 
και ενεργειακές πολιτικές των δυτικών χωρών. Η πανδημία COVID-19 έχει συμβάλει από μόνη 
της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι καθιερωμένες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού.



Η πρωτοφανής άνοδος των τιμών των τροφίμων που βλέπουμε σήμερα είναι η άμεση συνέπεια των 
τεράστιων χρηματοδοτικών εισροών στις οικονομίες των αναπτυγμένων χωρών, εισροές που 
σχεδιάστηκαν για να ξεπεραστούν τα επακόλουθα του COVID-19 με φόντο την ανεξέλεγκτη 
αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τους συνεχιζόμενους εμπορικούς πολέμους και τους 
πολυάριθμους προστατευτικούς περιορισμούς. Οι προσπάθειες της Δύσης να επιταχύνει τη 
μετάβαση στην «πράσινη ενέργεια» εις βάρος του «παραδοσιακού» τομέα των καυσίμων και των
ορυκτών έχουν συσσωρεύσει νέα προβλήματα πάνω στα παλιά. Οι αυξήσεις των τιμών της 
ενέργειας οδήγησαν σε κατάρρευση του τομέα των μεταφορών (οι τιμές των εμπορευματικών 
μεταφορών διπλασιάστηκαν). Οι μισοί στόλοι βαρέων φορτηγών σε ορισμένες χώρες είναι 
αδρανείς.  Οι τιμές των ορυκτών λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 150-300%.

Ένας άλλος δυσμενής παράγοντας είναι το γενικά χαμηλό επίπεδο των αποθεμάτων τροφίμων, οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η συνολική υποεπένδυση στη γεωργία. Οι αγρότες μειώνουν τις 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των
λιπασμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν θεσπιστεί πρωτοφανείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες 
εκφράζονται, μεταξύ άλλων, με περιορισμούς στις πληρωμές και την εφοδιαστική. Οι κυρώσεις 
έχουν επηρεάσει και τους γεωργικούς παραγωγούς. Δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα εμπορικά 
τους συμβόλαια με το εξωτερικό. Αυτό σίγουρα οδηγεί σε διακοπές στις εξαγωγές και εισαγωγές 
τροφίμων. Το μόνο πράγμα που δεν είναι σαφές είναι γιατί όλη η ευθύνη για την κρίση αυτή 
επιρρίπτεται αποκλειστικά στη Ρωσία.

Η χώρα μας εξακολουθεί να συμμετέχει υπεύθυνα στην παγκόσμια αγορά υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Σκοπεύουμε να τηρήσουμε καλόπιστα τις δεσμεύσεις μας που απορρέουν από τις 
διεθνείς συμβάσεις, όσον αφορά τις προμήθειες γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων. Γνωρίζουμε
πολύ καλά τη σημασία τους για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη πολλών φίλων χωρών και 
εταίρων μας, για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας και για την εφαρμογή των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Ερώτηση: Ο σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν πιστεύει ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ ενδέχεται 
να οργανώσουν μια πυρηνική πρόκληση στην Ουκρανία για να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημία 
στη Ρωσία. Νωρίτερα, ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς μίλησε επίσης για πιθανά σχέδια της
Ρωσίας να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Ο κ. Μπερνς είναι 
κυβερνητικός αξιωματούχος. Υπήρξε κάποια αντίδραση από τη δική μας πλευρά;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Έχουμε δει πολλές φορές στοιχεία ότι οι δυτικοί συνάδελφοί μας, και τώρα και το
Κίεβο, μπορεί να επινοήσουν όλα τα είδη των προκλήσεων.

Το έχουμε σχολιάσει αυτό πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε τροπή των 
γεγονότων τόσο σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης όσο και επί του πεδίου.

Χρειάστηκε να διαψεύσουμε επανειλημμένα τους υπαινιγμούς για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων 
από τη πλευρά της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.
Αυτό είναι ένα σκόπιμο ψέμα. Η Ρωσία εμμένει σταθερά στην αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρξουν 
νικητές σε έναν πυρηνικό πόλεμο και δεν πρέπει ποτέ να εξαπολυθεί.

Πέρυσι, καταφέραμε να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια το σύνολο των Πέντε 
Πυρηνικών δυνάμεων, να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους σε αυτή την αρχή. Στις 16 Ιουνίου 
2021 υιοθετήθηκε σχετική κοινή δήλωση σε ανώτατο επίπεδο με τους Αμερικανούς. Οι ηγέτες



των Πέντε πυρηνικών χωρών, εξέδωσαν σχετική δήλωση ανωτάτου επιπέδου στις 3 
Ιανουαρίου 2022. Υποθέτουμε ότι τα έγγραφα αυτά παραμένουν επίκαιρα.

Η Ρωσία αντιλαμβάνεται πολύ καλά τις πραγματικές απειλές και τους κινδύνους από την ανεύθυνη 
συμπεριφορά σε αυτόν τον τομέα. Τα σενάρια για τη δυνητική χρήση πυρηνικών όπλων από τη 
Ρωσία περιγράφονται με σαφήνεια στα έγγραφα στα οποία διατυπώνεται το στρατιωτικο δόγμα της 
Ρωσίας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, όσον 
αφορά  την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, «η Ρωσία δεν έχει σταματήσει ποτέ τις 
προσπάθειές της για την επίτευξη συμφωνιών που θα εγγυώνται την αποτροπή ενός πυρηνικού 
πολέμου». Θα ήταν χρήσιμο οι δυτικές χώρες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να συνειδητοποιήσουν ότι 
η ανεύθυνη κλιμάκωση των αντι-Ρωσικών τους ενεργειών είναι απαράδεκτη. Οι ενέργειες αυτές 
συνίστανται σε απειλές σε βάρος της στρατηγικής ασφάλειας της χώρας μας και στη ρητορική για 
υποθετική «πυρηνική απειλή από τη πλευρά της Ρωσίας». Αυτές οι εικασίες διαστρεβλώνουν τις 
δηλώσεις των εκπροσώπων μας.

Ερώτηση: Το Ιαπωνικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μια αποφασιστική μάχη εναντίον της 
Ρωσίας στη νήσο Χοκάιντο είναι αναπόφευκτη και περιέγραψε ακόμη και ένα σενάριο 
υποτιθέμενης εισβολής της Ρωσίας. Τι πιστεύει η Μόσχα για τις δηλώσεις αυτές του Τόκιο;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Η ερώτηση αυτή είναι αδόκιμη. Πρόκειται για μια προσωπική άποψη που 
εκφράζεται από έναν συνταξιούχο στρατιωτικό αξιωματούχο, ο οποίος προφανώς επηρεάζεται από 
στερεότυπα του Ψυχρού Πολέμου. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να σχολιάσουμε στο σημείο 
αυτό.

Ερώτηση: Εξαιτίας των διαφόρων διεθνών μέσων ενημέρωσης, πολλές χώρες βλέπουν τη Ρωσία 
ως εχθρό. Τι μέτρα λαμβάνει η Ρωσία για να τους αποδείξει ότι κάνουν λάθος;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Έχουμε κάνει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Σε
όλα τα επίπεδα - το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός, οι αναπληρωτές του, η επίσημη 
εκπρόσωπος, άλλοι αξιωματούχοι και οι πρεσβείες - διατυπώνουμε πολυάριθμα σχόλια, εξηγήσεις, 
συνεντεύξεις στα Ρωσικά και σε άλλες γλώσσες. Επικεντρωνόμαστε στο κοινό του εξωτερικού.

Υπάρχει Ισπανόφωνη έκδοση του ιστότοπου μας, λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων στα Ισπανικά, 
καθώς και οι λογαριασμοί των πρεσβειών μας στις Ισπανόφωνες χώρες. 

Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες αγνοούν τις αρχές της αντικειμενικής δημοσιογραφίας, 
γεγονός που επηρεάζει, πρώτα απ' όλα, τους πολίτες αυτών των χωρών, οι οποίοι δεν έχουν 
πρόσβαση σε μια εναλλακτική άποψη. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με τους εκπροσώπους των 
μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ξένων μέσων ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έδωσε 
αρκετές συνεντεύξεις, μεταξύ άλλων σε αραβικά, Κινεζικά και Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. 
Μεταφράζονται αμέσως στις ξένες γλώσσες και δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τακτικά, σε διάφορα επίπεδα, το κοινό για τη θέση μας στα 
τρέχοντα ζητήματα της διεθνούς ατζέντας.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές φορές περιστατικά που δεν κατανοούμε ακριβώς. Για παράδειγμα, η 
Ισπανική εφημερίδα ABC ζήτησε πρόσφατα συνέντευξη από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 



Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Συμφωνήθηκε ότι η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί γραπτώς. 
Έστειλαν τις ερωτήσεις τους και έλαβαν απαντήσεις. Και στη συνέχεια αποφάσισαν να μην 
δημοσιεύσουν τη συνέντευξη. Αυτή ήταν μια περίεργη περίπτωση και κάναμε το επίσημο σχόλιό
μας. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπό μας.

Επομένως, υποβάλατε μια καλή ερώτηση. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξηγήσουμε τη θέση μας
στη Ρωσική καθώς και σε άλλες γλώσσες.

Ερώτηση: Από τις αρχές Μαΐου έχουν γίνει διαδηλώσεις στο Ερεβάν εναντίον της σημερινής 
Αρμενικής ηγεσίας. Φυσικά, η Μόσχα θεωρεί ότι τα γεγονότα στην Αρμενία αποτελούν εσωτερική 
υπόθεση, της ίδιας της χώρας. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες σχετίζονται με τον διακανονισμό Αρμενίας-
Αζερμπαϊτζάν. Οι διαδηλωτές είναι δυσαρεστημένοι με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν. Πώς θα 
μπορούσε αυτή η αναταραχή να επηρεάσει την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Μπακού και Ερεβάν, 
ιδίως την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας και την προσπάθεια για την οριοθέτηση των συνόρων
τους; Ανησυχεί αυτό τη Μόσχα ως διαμεσολαβητή στη διευθέτηση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Έχετε δίκιο, αυτό είναι εσωτερική υπόθεση της Αρμενίας. Μας ενδιαφέρει 
ωστόσο η σταθερή, ασφαλής και ειρηνική πορεία της σύμμαχης δημοκρατίας.

Πιστεύουμε ότι όλα τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής ζωής της χώρας πρέπει να επιλύονται 
αποκλειστικά στο νομικό και συνταγματικό χώρο μέσω των σχετικών δημοκρατικών διαδικασιών.

Όσον αφορά τη σύνδεση των σημερινών εξελίξεων με τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων 
Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά τη στάση της 
αντιπολίτευσης απέναντι στις τριμερείς συμφωνίες, αλλά την αντίληψή της για κάποιες ή άλλες 
δηλώσεις των ηγετών της Αρμενίας.

Η Ρωσία είναι σταθερά προσηλωμένη στη διευκόλυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της 
Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, κυρίως μέσω της εφαρμογής όλων των διατάξεων των τριμερών 
συμφωνιών της 9ης Νοεμβρίου 2020 και της 11ης Ιανουαρίου και 26ης Νοεμβρίου 2021 και της 
σύναψης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ερεβάν και Μπακού.


