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Έχουμε επιστήσει την προσοχή στην θορυβώδη και ενίοτε υστερική αντίδραση του Λονδίνου, 
συμπεριλαμβανομένης και της επικεφαλής του Foreign Office, κ. Τρας, στην απόφαση που έλαβε 
το Ανώτατο Δικαστήριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ σε σχέση με τους Βρετανούς 
πολίτες Σων Πίννερ και Άιντεν Άσλιν, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εχθροπραξίες 
από την Ουκρανική πλευρά ως μισθοφόροι και καταδικάστηκαν σε θάνατο για σωρεία 
εγκλημάτων.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, σε αντίθεση με τις δηλώσεις Βρετανών αξιωματούχων, οι πολίτες 
αυτοί δεν είναι αιχμάλωτοι πολέμου αλλά μισθοφόροι. Οι μισθοφόροι που έστειλε η Δύση για να 
βοηθήσουν το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου δεν είναι εμπόλεμοι σύμφωνα με το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν προστατεύονται από το καθεστώς των αιχμαλώτων πολέμου.

Από την πλευρά μας, έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει τη Βρετανική Πρεσβεία στη Μόσχα ότι 
θα πρέπει να απευθύνονται στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ ή της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Λουχάνσκ για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Βρετανούς κρατούμενους.
Απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, το Λονδίνο δεν έχει επιδείξει καμία πρωτοβουλία για το θέμα αυτό, 
ακόμη και παρά τα αιτήματα συγγενών των μισθοφόρων προς τις Βρετανικές αρχές.

Επισημαίνουμε επίσης ότι δεν υπήρξε καμία έκκληση από τη Βρετανική πλευρά προς το Ρωσικό 
Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Σων Πίννερ. Από αυτό μπορεί 
να συναχθεί σαφώς το συμπέρασμα ότι μέχρι στιγμής το Λονδίνο δεν έχει ενδιαφερθεί 
ουσιαστικά για την τύχη αυτών των πολιτών. Σήμερα η Βρετανική ηγεσία προσπαθεί ξεκάθαρα 
να δικαιολογηθεί και προσπαθεί να λύσει τα υφιστάμενα προβλήματα με θορυβώδεις δηλώσεις.

Σχετικά με το ίδιο θέμα, έδωσε και απάντηση σε σχετικό ερώτημα που της υποβλήθηκε στη 
διάρκεια της πρόσφατης (08.06.22) τακτικής ενημέρωσης του ΥΠΕΞ.

Ερώτηση: Έχουν προσεγγίσει μήπως, οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου και του Μαρόκου 
τις Ρωσικές αρχές με αίτημα να επηρεάσουν τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονμπάς 
προκειμένου να απελευθερώσουν ή να μετριάσουν τις ποινές που επιβλήθηκαν στους μισθοφόρους 
από τις χώρες αυτές, που πιάστηκαν αιχμάλωτοι στο Ντονμπάς;

Μαρία Ζαχάροβα: Η Βρετανική Πρεσβεία στη Μόσχα απευθύνεται τακτικά στο Ρωσικό 
Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα αυτό, με αιτήματα να διευκρινιστεί η τύχη των πολιτών τους 
που κρατούνται στην περιοχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Ξεκαθαρίζουμε πάντοτε στους συνομιλητές μας ότι οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανεύθυνης πολιτικής που ακολουθεί ανοικτά το Λονδίνο με στόχο την κλιμάκωση της
κατάστασης στην Ουκρανία. Οι προσπάθειες της Βρετανικής πλευράς για μεγάλο χρονικό 
διάστημα να διαστρεβλώσει την κατάσταση ως έχει επί του πεδίου έχουν οδηγήσει ορισμένους 
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκτήσουν τη εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν θα υπάρξουν 
συνέπειες γι' αυτούς και για τα αιματοβαμμένα κέρδη τους στην Ουκρανία. Όπως έδειξαν τα 
πρόσφατα γεγονότα, υπάρχουν συνέπειες και η διατήρηση τέτοιων ψευδαισθήσεων αποτελεί 
επικίνδυνη αυταπάτη.



Έχουμε επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η ευθύνη για τις ζωές των ξένων 
υπηκόων που αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε παράνομες ένοπλες δραστηριότητες στο 
έδαφος της Ουκρανίας ανήκει εξ ολοκλήρου στις κυβερνήσεις των χωρών τους. Σχεδόν σε 
κάθε ενημέρωση σχολιάζεται η στρατολόγηση μισθοφόρων  στο εξωτερικό, με προορισμό την 
Ουκρανία. Αυτό γίνεται μέσω των πρεσβειών σε διάφορες χώρες. Αυτή η τακτική είναι 
απαράδεκτη, ειδικότερα όσον αφορά τον τομέα ευθύνης των πρεσβειών. Έχουμε θέσει υπόψη κάθε 
χώρας τις αντίστοιχες νομικές επισημάνσεις μας. Οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εναντίον 
Ρώσων στρατιωτών θα σταματήσει αμέσως και οι ένοπλες ομάδες ξένων μισθοφόρων και 
«εθελοντών» θα εξοντωθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να καλέσουμε το Λονδίνο να επανεξετάσει εκ 
βάθρων τη στάση του απέναντι στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, να αρνηθεί να παράσχει 
στρατιωτική υποστήριξη στο νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου και να λάβει αποτελεσματικά 
μέτρα για να αποτρέψει τη συμμετοχή συμπολιτών του στις συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τους συγκεκριμένους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, 
συνιστούμε στο Λονδίνο να αποστείλει τις σχετικές αναφορές και διευκρινήσεις στις αρμόδιες 
αρχές των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Αυτό ισχύει φυσικά και 
για τους μισθοφόρους από το Μαρόκο.

Εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι, με την προτροπή της Δύσης, ορισμένες χώρες κάνουν τα 
στραβά μάτια αναφορικά με τη στρατολόγηση μισθοφόρων και μερικές φορές μάλιστα 
ενθαρρύνουν ακόμη και τις Ουκρανικές διπλωματικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο να 
στρατολογούν μισθοφόρους με σκοπό να συμμετάσχουν στις εχθροπραξίες. Για άλλη μια φορά 
τονίζουμε ότι η τακτική αυτή δεν παραβιάζει μόνο τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων 
της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων και της Διεθνούς 
Σύμβασης του 1989, κατά της στρατολόγησης, χρήσης, χρηματοδότησης και εκπαίδευσης 
μισθοφόρων αλλά και την ίδια την εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων χωρών.


