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Ενημέρωση για την Ουκρανία

 Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της 
Ουκρανίας, καθώς και για την απελευθέρωση του Ντονμπάς και την εξάλειψη της απειλής για τη 
Ρωσία από το έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται. Η ειρήνη αποκαθίσταται σε περισσότερες πόλεις 
και χωριά που έχουν απελευθερωθεί από τους Ουκρανούς νεοναζί και τους ξένους μισθοφόρους.

Κάθε μέρα, η επιχείρηση συμβάλλει στην αποκάλυψη νέων στοιχείων για εγκλήματα πολέμου 
που διαπράττονται από ουκρανικές ένοπλες ομάδες. Τις τελευταίες ημέρες, οι βομβαρδισμοί από τις
Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από δώδεκα νεκρούς και αρκετές 
δεκάδες τραυματίες στο Ντονμπάς. Στο Ντονιέτσκ, ένα νηπιαγωγείο και ένα σχολικό κτίριο, καθώς 
και ένα αθλητικό σχολείο, ένας παιδικός σταθμός και μια εκκλησία στη Γκορλόβκα υπέστησαν 
ζημιές. Η Μακέγιεφκα και η Γιασινοβάταγια έχουν επίσης δεχθεί πυρά πυροβολικού. Οι 
Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έβαλαν φωτιά στην ξύλινη εκκλησία των Αγίων Πάντων και 
βομβάρδισαν τον περιβάλλοντα χώρο για να εμποδίσουν τους μοναχούς να σβήσουν τη φωτιά.

Οι Ουκρανοί εθνικιστές συνεχίζουν να οργανώνουν τις θέσεις πυρός τους σε κτίρια κατοικιών. 
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους στυλ. Την ίδια μοίρα έχουν επιφυλάξει σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, μουσικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς σε πολλές κοινότητες, προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Οι ανακριτικές υπηρεσίες τόσο από τη 
Ρωσία όσο και από τις δημοκρατίες του Ντονμπάς αναφέρουν όλα αυτά τα εγκλήματα 
πολέμου και τα καταγράφουν. Θα διερευνηθούν προκειμένου να λογοδοτήσουν οι δράστες.

Το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει να στρατολογεί ξένους μισθοφόρους καθώς οι Ουκρανικές 
Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μεγάλες απώλειες. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, έχουν 
στρατολογήσει περισσότερους από 6.500 «τυχοδιώκτες» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη 
Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ, την Πολωνία, τον Καναδά και την Δημοκρατία της Τσεχίας. 
Μεταξύ αυτών των νεοσύλλεκτων υπάρχουν ακόμη και πολίτες της Βραζιλίας και της Νότιας 
Κορέας. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ο αριθμός των ξένων μισθοφόρων είχε μειωθεί κατά δύο φορές. 
Ορισμένοι από αυτούς σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι άλλαξαν γνώμη και επέστρεψαν στην πατρίδα τους 
ή πιάστηκαν αιχμάλωτοι.

Παρόλα αυτά, οι προσπάθειες στρατολόγησης μισθοφόρων και «εθελοντών» συνεχίζονται με 
αμείωτη ένταση, εστιάζοντας κυρίως σε Αφγανούς πρόσφυγες, πράγμα που είναι επίσης αρκετά 
χαρακτηριστικό, και σε ό,τι έχει απομείνει από τους μαχητές του ISIS στη Συρία. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν μάλλον βρει νέο και πρόσφορο έδαφος για την μισητή ιδεολογία τους- αυτή τη 
φορά είναι η Ουκρανία, όπου όλα τα εξτρεμιστικά στοιχεία από τις δυτικές χώρες συγκλίνουν 
για να καταστήσουν αδύνατη την ειρήνη στη χώρα αυτή. Ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία βοηθούν στην επιλογή αυτών των μαχητών και 
στην αποστολή τους στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την επιβολή 
κυρώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, την επιβολή περιορισμών ή την έκφραση 
επιφυλάξεων για αυτό που κάνουν, ή δηλώσεις ότι η δραστηριότητά τους αντιβαίνει στο διεθνές 
δίκαιο. Ο ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι κάθε είδους Ευρωπαϊκοί κοινοβουλευτικοί 
οργανισμοί σιωπούν σχετικά με το θέμα αυτό. Το ΝΑΤΟ έχει επίσης σιωπήσει, και στην 
πραγματικότητα είναι ικανοποιημένο από αυτό. 
Άλλωστε γιατί να ασχοληθούν, αφού όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Πιστεύουν ότι ο 
πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί. Όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της 



ανθρωπότητας ή του ανθρωπιστικού δικαίου, η Δύση δεν έχει τίποτα να δηλώσει. Αλλά αυτό 
δεν συνιστά όλη την ιστορία. Μην κάνετε κανένα λάθος, αυτές οι ενέργειες θα εξεταστούν υπό το 
πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Η Δύση έχει μια διττή ατζέντα: να βοηθήσει τον Βολοντιμίρ 
(Ζ)ελένσκι, ενώ παράλληλα θέλει να απαλλαγεί από τους δικούς της εξτρεμιστές και 
ακροδεξιούς. Αλήθεια, πόσο λανθασμένη είναι αυτή η λογική. Οι συγκεκριμένοι μισθοφόροι θα 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους έχοντας αποκτήσει πλούσια πολεμική εμπειρία. Αυτό θα οδηγήσει 
σε ακόμη περισσότερο εξτρεμισμό στις δυτικές χώρες. Έχουν ήδη φτάσει στο σημείο αυτό, αλλά
δεν έχουν διδαχθεί το μάθημά τους, όπως φαίνεται, και θέλουν να μπουν δύο φορές στο ίδιο 
ποτάμι, όπως λέει και το ρητό. Πόσο παράξενο είναι αυτό που κάνουν, όμως φαίνεται να τους 
αρέσει.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Δύση ακολουθεί την ίδια λογική όσον αφορά τις προμήθειες όπλων. 
Πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Όμως μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. 
Ξεφορτώνονται παρωχημένα όπλα στέλνοντάς τα στην Ουκρανία ή σε τρίτες χώρες και 
αναγκάζοντας τις τελευταίες να παραδώσουν στο καθεστώς του Κιέβου, όπλα που είναι ακόμη 
παλαιότερα.

Με τον τρόπο αυτό, φαίνεται να ξεχνούν ότι οι προμήθειες όπλων στην Ουκρανία δημιουργούν 
μια μαύρη αγορά για τα όπλα αυτά, μεταξύ άλλων και στη Δυτική Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις 
των δωρητριών χωρών απέφυγαν μέχρι στιγμής να λύσουν τη σιωπή τους για το θέμα αυτό, ενώ 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένοι οργανισμοί όπως η Ιντερπόλ έχουν ήδη αρχίσει 
να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Καταλαβαίνουν πού θα οδηγήσει αυτό. Σύμφωνα με 
αναφορές των μέσων ενημέρωσης, διεθνικές εγκληματικές ομάδες έχουν ήδη επεξεργαστεί 
σχέδια για τη μεταφορά αυτών των όπλων από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του 
βαρέως πυροβολικού. Ορισμένα από αυτά τα όπλα έχουν ήδη βρει το δρόμο τους προς τη 
Βοσνία, την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η Δύση, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ γενικότερα έχουν δείξει πόσο πραγματικά ενδιαφέρονται για το 
μέλλον των Βαλκανίων. Μπορούμε να φανταστούμε το είδος του μέλλοντος που θα έχουν τα 
Βαλκάνια υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ με όλες αυτές τις «αναβαθμίσεις όπλων» από τη μαύρη 
αγορά. Αυτοί που προμηθεύουν σήμερα αυτά τα όπλα στο Κίεβο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των ίδιων των λαών τους, επειδή αυτά τα όπλα καταλήγουν στα χέρια εγκληματιών και 
τρομοκρατών. Αυτό δεν είναι καν θέμα νομικής ευθύνης, αλλά θα μείνει στην ιστορία ως 
ευθύνη των νατοϊκών χωρών. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από αυτό. Τα στοιχεία 
αυτά θα βγουν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια ερευνών για δολοφονίες, ληστείες και 
επιδρομές.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Κιέβου και οι δυτικοί υποστηρικτές τους συνεχίζουν να σκαρφίζονται 
και να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις σχετικά με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως τα 
υποτιθέμενα σχέδια των ρωσικών δυνάμεων να στοχεύσουν τις χημικές εγκαταστάσεις της 
Ουκρανίας. Αυτοί οι τίτλοι εμφανίστηκαν ήδη πριν από τρεις μήνες. Υπάρχουν όμως στοιχεία που 
αποδεικνύουν το αντίθετο. Ο Ρωσικός στρατός αποκαλύπτει κατασκευασμένες ειδήσεις σε 
τακτική σχεδόν βάση.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα πραγματικά σχέδια. Οι Ουκρανοί εθνικιστές ετοιμάζουν μια πρόκληση: 
ναρκοθετούν βαρέλια με τοξικούς παράγοντες στο εργοστάσιο Azot στο Σεβεροντόνετσκ της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και πιθανώς κρατούν πάνω από χίλιους εργαζόμενους 
του εργοστασίου και κατοίκους της περιοχής στις κατακόμβες του εργοστασίου. Σύμφωνα με 
το Κίεβο, η έκρηξη των δεξαμενών αποθήκευσης με πάνω από 100.000 τόνους νιτρικού καλίου και 
νιτρικού οξέος θα επιβραδύνει την προέλαση των Ρωσικών δυνάμεων και της πολιτιοφυλακής του 
Ντονμπάς. Όπως κάνει πάντα, το Κίεβο σχεδιάζει να ρίξει την ευθύνη για την καταστροφή και την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Ρωσία. Είναι τραγικό το γεγονός ότι το καθεστώς του Κιέβου 



θυσιάζει τις ζωές των Ουκρανών πολιτών για να σκηνοθετήσει αυτές τις ψεύτικες επιθέσεις. 
Είδαμε τι έκαναν στην Μπούτσε και στο Κραματόρσκ. Περιμένουμε ακόμη μια τεκμηριωμένη 
«έκθεση» από τη «συλλογική Δύση», η οποία υποκινεί άμεσα και έμμεσα αυτά τα εγκλήματα και 
η οποία επομένως είναι συνεργός στα εγκλήματα που διαπράττει το καθεστώς του Κιέβου.

Ανησυχούμε σοβαρά για τη δήλωση του Ουκρανού υπουργού Δικαιοσύνης Ντένις Μαλιούσκα 
σχετικά με τη δημιουργία ειδικού στρατοπέδου για Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι είναι 
«απίθανο» να ανταλλαγούν με Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να συνυπάρχουν εντελώς διαφορετικές ιδέες στα μυαλά κάποιων 
ανθρώπων. Από τη μία πλευρά, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει νεοναζιστική ή ρατσιστική 
ιδεολογία στην Ουκρανία. Από την άλλη, σκέφτονται να δημιουργήσουν εξειδικευμένα 
στρατόπεδα για τους αιχμαλώτους πολέμου που δεν σκοπεύουν να ανταλλάξουν. Έχετε 
ξαναδεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Είναι ακριβώς αυτό, για το οποίο μιλάμε εδώ και χρόνια. Το
καθεστώς του Κιέβου και όσοι κινούνται πίσω από αυτό παίρνουν τις ιδέες τους από την παγκόσμια
ιστορία, από το πρώτο τρίτο του 20ου αιώνα: Ευρώπη, ναζισμός και φασισμός. Αυτή είναι μια νέα 
λέξη για τον διαχωρισμό και τον αποκλεισμό των ανθρώπων.

Έχουμε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν στο παρελθόν στην Ουκρανία. Και τώρα σχεδιάζουν 
να χωρίσουν τους αιχμαλώτους πολέμου σε «καλούς» και «κακούς», σε αυτούς που είναι 
κατάλληλοι για ανταλλαγή και σε αυτούς που δεν είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα; Πού είναι οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκείνοι που παρακολουθούν το κατά πόσο 
τέτοιες δηλώσεις συμβαδίζουν με το ανθρωπιστικό δίκαιο; Εξακολουθούν να αναμασούν το 
περιστατικό στη Μπούτσε;

Οι αρχές του Κιέβου ισχυρίζονται ότι οι συνθήκες κράτησης είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα,
αλλά δεν έχουμε καμία απόδειξη γι' αυτό. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΣ) δεν 
έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας να μας βοηθήσει να επισκεφθούμε τους Ρώσους αιχμαλώτους 
πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι εκπρόσωποι του ΔΕΣ και οι βουλευτές του Ουκρανικού 
κοινοβουλίου έχουν λάβει άδεια να επισκεφθούν τους Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου στο 
προανακριτικό κέντρο κράτησης της Γελένοφκα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Θα θέλαμε
να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αμοιβαιότητα και εποικοδομητική συνεργασία με τον ΔΕΣ.

Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τους Ουκρανούς ακραίους 
εθνικιστές, η αχαλίνωτη στρατιωτικοποίηση του καθεστώτος του Κιέβου και άλλα γεγονότα που 
αποκαλύψαμε κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης αποδεικνύουν ότι η 
προστασία των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, η 
αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας συνιστούν επιτακτικούς 
στόχους και υποχρέωσή μας.

Τα όσα το καθεστώς του Κιέβου και η διεθνής κοινότητα αρνούνταν πριν από δύο μήνες έχουν 
αποδειχθεί αληθινά, κάτι που μπορεί πλέον να διαπιστώσει ο καθένας. Αυτά αφορούν τον 
διαχωρισμό των πολιτών, τις διακρίσεις, την απομόνωση, την κακοποίηση, τη βεβήλωση και 
τα βασανιστήρια που διαπράττονται κάτω από εθνικιστικές σημαίες από εκείνους που τα 
χέρια τους είναι όχι μόνο γεμάτα αίμα αλλά και ναζιστικά τατουάζ, και μαζί με αυτά και 
χαραγμένες σβάστικες

Οι στόχοι που έχει διατυπώσει η Ρωσική ηγεσία θα επιτευχθούν, όπως έχουμε επανειλημμένα 
υπογραμμίσει. Αυτό θα συμβάλει τελικά στην εγκαθίδρυση μιας διαρκούς, δίκαιης ειρήνης και 
σταθερότητας στην περιοχή και στην Ευρώπη συνολικά.



Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που πήραν τη λάθος πλευρά της ιστορίας, για διάφορους λόγους, 
αρχίζουν σταδιακά να βλέπουν, αν και αυτό δεν συμβαίνει παντού, σε τι ακριβώς συνέβαλαν να 
συντελεστεί στη δική τους ήπειρο.

Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ για τη θρησκευτική ελευθερία σε διεθνές επίπεδο

 Παραδόξως, χρόνο με το χρόνο, με μια περίεργη επιμονή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέρχονται και
κηρύττουν διαμάντια σοφίας για τα πάντα σε όλους εκεί πέρα. Μη αποτελώντας (για να το 
θέσουμε ήπια) ένα ιδανικό μοντέλο σε πολλούς (αν όχι στους περισσότερους) τομείς της 
δημόσιας και πολιτικής ζωής, της οικονομίας, των οικονομικών ή της ασφάλειας, για κάποιο 
λόγο η Ουάσινγκτον θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των προσεγγίσεων 
των χωρών και των λαών σε διάφορα ζητήματα. Στη συνέχεια, με βάση τα πρότυπα που είχε 
θέσει, κοιτάζει να δει ποιος ανταποκρίνεται σε αυτά και ποιος όχι. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι
για τον εαυτό της δεν ακολουθεί ποτέ αυτά τα πρότυπα.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είναι ούτε πρωτότυπη ούτε αμερόληπτη και δεν
προσφέρει τίποτα καινούργιο όσον αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον χώρο της θρησκευτικής πίστης στη χώρα μας. Πολλές χώρες έχουν 
ήδη σχολιάσει τα «μέρη» που τους αφορούν. Ταυτίζονται λίγο-πολύ, τα περισσότερα. Όλοι είναι 
έκπληκτοι και εμβρόντητοι από το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον στιγματίζει τους πάντες με τρόπο 
απροκάλυπτο και αγενή. Η έλλειψη ανανεωμένων ιδεών αντισταθμίζεται με το παραπάνω από την
ιδιοτελή προσέγγιση και την απολύτως αβάσιμη κριτική που ασκείται στη Ρωσία και την 
Κίνα που ακολουθούν ανεξάρτητη πολιτική. Ο έπαινος περισσεύει στους δορυφόρους των ΗΠΑ 
παρά τις τρέχουσες εξελίξεις. Κατ' αρχήν βλέπουμε τους Αμερικανούς να συνεχίζουν τη στρατηγική
της σκόπιμης διαστρέβλωσης της πολιτικής της χώρας μας στο χώρο των θρησκειών, προκειμένου
να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα στην εξωτερική πολιτική και να παρέμβουν στις 
εσωτερικές υποθέσεις με τους καθαρά πρόσκαιρους και ιδιοτελείς στόχους τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται όλο και πιο επιθετικές στις εκθέσεις τους, την ώρα που εντείνουν 
τη ρητορική τους τονίζοντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με τη θρησκευτική 
ελευθερία στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (πιστεύουν ότι έχουμε περιόδους
για τις οποίες πρέπει να «αναφέρουμε») έχει δήθεν «επιδεινωθεί». Υπενθυμίζουμε ότι δεν είμαστε
υποχρεωμένοι να τους υποβάλλουμε εκθέσεις και συνεπώς δεν μπορούν να κάνουν 
«ανασκοπήσεις» των εξελίξεων στη χώρα μας, γιατί κανείς δεν τους έχει αναθέσει αυτά τα 
καθήκοντα. Οι λειτουργίες αυτές έχουν ανατεθεί σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Αλλά, 
κατά κανόνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται ποτέ εκεί, γιατί το πρώτο πράγμα που 
ακούνε εκεί είναι: «Κοιτάξτε στον καθρέφτη. Τι συμβαίνει στο σπίτι σας; Πότε η Ουάσιγκτον θα 
ασχοληθεί με τα δικά της ζητήματα;» Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το υλικό τους και να 
συζητήσουμε τα διάφορα θέματα, αλλά οι ίδιες παλιές φθαρμένες πληροφορίες που επικαλείται το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέρχονται από έρευνες που διεξάγονται από οργανισμούς που αναγνωρίζονται
στη χώρα μας ως πράκτορες ξένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου και του Memorial και 
άλλων παρόμοιων οργανισμών. Αναρωτιέμαι αν βλέπουν το Memorial ως θρησκευτική οργάνωση ή
ως οργάνωση που εμπλέκεται σε θρησκευτικές δραστηριότητες στη χώρα μας. Ίσως είναι μια 
αίρεση; Στο πλαίσιο της σφοδρής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, δεν πρέπει να περιμένει κανείς από την Ουάσιγκτον να 
είναι αντικειμενική (κανείς δεν το περιμένει). Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες ευπρέπειας. Θα
έπρεπε να είναι αδύνατο να λέει κανείς ψέματα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δυστυχώς δεν 
συμβαίνει αυτό.  

Παρουσιάστηκε μια εμπεριστατωμένη αναφορά περί της Ρωσικής νομοθεσίας, σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων των πιστών, αλλά μόνο με σκοπό να κατηγορηθεί η Ρωσία ότι 



χρησιμοποιεί «δρακόντεια νομοθεσία», προκειμένου να καταπιέζει τις θρησκείες με «περιορισμένο 
ποίμνιο». Θα αφήσουμε αυτές τις υπερβολές στη συνείδηση των συντακτών της εν λόγω αναφοράς,
η οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται επίσης και σε  ψευδο-θρησκευτικές ή μη θρησκευτικές 
οργανώσεις όπως η Χιζμπ – οτ Ταχρίρ (αυτοί είναι που πρέπει να έχουν «θρησκευτική ελευθερία» 
στη χώρα μας; Σοβαρά;), Ταμπλίχι Τζάμαατ και Μεζλίς του λαού των Τατάρων της Κριμαίας. Τι 
σχέση έχει η θρησκεία με αυτούς; Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιες αυτές οργανώσεις 
δραστηριοποιούνται σε άλλα μη θρησκευτικά πλαίσια. Υποστηρίζουν δε, ότι αυτές οι 
οργανώσεις (μιλάμε πάντα για μια έκθεση σχετικά με το ζήτημα των θρησκευτικών 
ελευθεριών) διώκονται στη Ρωσία.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για φανατικές ενώσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι 
παράνομες και αποτελούν απειλή για το Ρωσικό κράτος και τους πολίτες του. Δεν θα έπρεπε οι 
εξτρεμιστικές δραστηριότητες να διώκονται και να τιμωρούνται; Είναι η πρώτη φορά που το ακούω
αυτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα τιμωρείται με τον πιο 
αυστηρό τρόπο. Διώκονται ακριβώς για τις εξτρεμιστικές και όχι, όπως προσπαθούν να μας 
πουν οι Αμερικανοί, για τις θρησκευτικές δραστηριότητες και πεποιθήσεις. Ας σημειώσουμε 
επίσης τη θρησκευτική αίρεση Φάλουν Γκονγκ. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι κινεζικές αρχές 
έχουν σοβαρές ανησυχίες για τις εξτρεμιστικές, φανατικές τους δραστηριότητες.

Η Ουκρανία είναι άλλη μια τέτοια περίπτωση. Η Ουάσινγκτον όμως επιφύλαξε μόνον επαίνους για 
τον σημαντικότερο υποτακτικό της. Όλα εκεί λειτουργούν μια χαρά αναφορικά με τις θρησκευτικές
ελευθερίες και τα δικαιώματα των πιστών. Καμία παραβίαση. Το βασικό «έπαθλο» απονέμεται 
στην Ουκρανία. Υπάρχουν ασήμαντες παρατυπίες, αλλά συνολικά είναι μια υποδειγματική χώρα. 
Για κάποιο λόγο, δεν ειπώθηκε ούτε μια λέξη για τον διωγμό της «κανονικής» Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, την κατάληψη εκκλησιών και τις διώξεις ιερέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών αντιποίνων σε βάρος τους. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ 
καλά πόσο υπακούνε τις αρχές, τα εθνικά τάγματα. Υπάρχουν άφθονα υλικά και βίντεο στο 
διαδίκτυο. Τίποτα βέβαια δεν αναφέρεται σχετικά με αυτό. Φαίνεται ότι και γι' αυτό ευθύνεται η 
Ρωσία και όχι οι Ουκρανικές αρχές ή οι άνθρωποι από την Ουάσιγκτον» που κινούνται από πίσω 
τους και που είναι οι κύριοι ένοχοι πίσω από το εκκλησιαστικό σχίσμα στην Ουκρανία. Ωστόσο, 
δεν πρόκειται μόνο για το σχίσμα, αλλά και για φυσικές διώξεις των ανθρώπων που 
ταυτίζονται με αυτή την πνευματική και θρησκευτική οντότητα.

Όταν διαβάζετε εκθέσεις ανεξάρτητων θρησκευτικών ΜΚΟ για τη Ρωσία, δεν λένε σχεδόν 
τίποτα για συγκρούσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων στη χώρα μας ή για θρησκευτικές 
διαφορές στη χώρα μας, κάτι που είναι αλήθεια. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Παρόλο που οι 
Αμερικανοί διστάζουν να το δουν αυτό, και ακόμη περισσότερο μας το πιστώνουν, εμείς θα το 
υποστηρίζουμε και θα το υπερασπιζόμαστε συνεχώς.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα ακόμη σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει να 
διδάξουν σε άλλα κράτη πώς να χειρίζονται τις θρησκευτικές τους υποθέσεις. Ταυτόχρονα, δεν 
αντιλαμβάνονται τα προβλήματα στο εσωτερικό τους, που είναι παρόμοια με εκείνα για τα οποία 
κατηγορούν όλους τους άλλους. Για παράδειγμα, το κοινό έμαθε πρόσφατα ότι οι ηγέτες της 
Σύμβασης των Νότιων Βαπτιστών των ΗΠΑ δημοσίευσαν μια ειδική έκθεση 205 σελίδων για 
τη σεξουαλική κακοποίηση στη δική τους θρησκευτική κοινότητα. Τα εγκλήματα αυτά 
διαπράττονται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Το γεγονός ότι υπήρξε αναγνώριση και 
μεταμέλεια εκ μέρους της θρησκευτικής οργάνωσης αξίζει σεβασμό. Πού ήταν το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, το οποίο πραγματοποιεί αυτές τις ετήσιες τελετουργίες για την ανασκόπηση των
θρησκευτικών ελευθεριών; Τι συμβαίνει εκεί; Πού ήταν η αμερικανική δικαιοσύνη; Πού είναι
οι «ροές» των αναλύσεων και των συγκεκριμένων λύσεων για τα προβλήματα; Γιατί δεν έχει 
γίνει τίποτα εδώ και 20 χρόνια;



Η Ρωσία αντιτίθεται αποφασιστικά στη σκόπιμη χρήση των θρησκευτικών θεμάτων από την 
πλευρά της Ουάσιγκτον, που αποβλέπει στην απαξίωση της Ρωσικής εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής και στην άσκηση πίεσης σε χώρες που έχουν αντιρρήσεις στους «κανόνες» και τα 
«πρότυπα» που επιχειρούν να επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Η 44η Συμβουλευτική Συνάντηση της Συνθήκης της Ανταρκτικής

Η 44η Συμβουλευτική Συνάντηση της Συνθήκης της Ανταρκτικής (ΣΣΣΑ) πραγματοποιήθηκε σε 
υβριδική μορφή από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2022. Η Ρωσική αντιπροσωπεία συμμετείχε 
ενεργά σε αυτήν.

Η ΣΣΣΑ συνιστά μια κεντρική πλατφόρμα όπου συζητείται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της 
λειτουργίας του Συστήματος της Συνθήκης της Ανταρκτικής (ΣΣΑ) προς το συμφέρον της 
διατήρησης της ηπείρου για την ειρήνη και τη διεθνή έρευνα.

Δυστυχώς, για πρώτη φορά στην ιστορία, η συνάντηση μετατράπηκε σε συζήτηση θεμάτων που δεν
έχουν καμία σχέση με την αρμοδιότητά της. Η διοργανώτρια χώρα (Γερμανία) και η Ουκρανική 
αντιπροσωπεία που εισήγαγε την τελευταία στιγμή ένα πολιτικοποιημένο έγγραφο γεμάτο 
αβάσιμους ισχυρισμούς, προκάλεσαν μια συζήτηση εναντίον της Ρωσίας. Ο σκοπός είναι σαφής. 
Δεν τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει με την Ανταρκτική, στις παγκόσμιες διεργασίες από την 
οικονομία και τα χρηματοοικονομικά μέχρι οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να 
διεξάγουν με εντολή της Ουάσιγκτον, μια πολιτικοποιημένη εκστρατεία παραπληροφόρησης. 

Η ρωσική αντιπροσωπεία αντέκρουσε αυτές τις προσπάθειες και αντιτάχθηκε αποφασιστικά στις 
απόπειρες πολιτικοποίησης της ΣΣΣΑ. Οι απόπειρες να συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες της 
ΣΣΣΑ, θέματα που είναι εντελώς άσχετα με τις αρμοδιότητές της αποτελούν επικίνδυνο 
προηγούμενο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο κύρος της συλλογικής οντότητας και 
γενικά σε ολόκληρη την Ανταρκτική κοινότητα. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ΣΣΣΑ 
κατάφερε να διατηρήσει την αξιοπιστία της ως φόρουμ σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ισότιμη 
συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων της Ανταρκτικής.

Απαντώντας στις δηλώσεις ορισμένων χωρών και με σκοπό να δοθεί μια αντικειμενική εικόνα των 
γεγονότων, η Ρωσική αντιπροσωπεία περιέγραψε τους λόγους, τους στόχους και τις νομικές βάσεις 
της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία (δεδομένου ότι τέθηκε το θέμα αυτό).

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία μας προσπαθούσε να επαναφέρει τη 
συζήτηση στα όρια της εντολής της. Η στάση της προεδρίας, μεταξύ άλλων με τη συστηματική 
παράβλεψη των διαδικαστικών κανόνων, εμπόδιζε αυτές τις προσπάθειες. Προφανώς όπως 
αντιλαμβανόμαστε, όλα πρέπει να καταστραφούν. Πράγματι, ένα σημαντικό μέρος του διεθνούς 
νομικού συστήματος που λειτουργούσε δέχεται ισχυρή επίθεση.

Υπογραμμίζουμε τη δέσμευση της Ρωσίας, πρωτοπόρου των αποστολών στην Ανταρκτική, στο 
πνεύμα και το γράμμα της Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1959. Καλούμε όλους να ενώσουν τις 
προσπάθειές τους και να σταματήσουν την προσπάθεια κατάργησης της ΣΣΣΑ, που διασφαλίζει τη 
συνεργασία και τη σταθερότητα στην Ανταρκτική.

Η Γαλλία απαγορεύει τη λειτουργία των Ρωσικών τηλεοπτικών καναλιών

 Οι Γαλλικές αρχές απέδειξαν για άλλη μια φορά, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, την ανιδιοτελή 
προσήλωσή τους στα ιδανικά της ελευθερίας του λόγου και της ελεύθερης πρόσβασης στην 



πληροφόρηση. Η πιο πρόσφατη απόδειξη είναι η απόφαση να τερματιστεί η μετάδοση τριών 
Ρωσικών τηλεοπτικών καναλιών στη Γαλλία - Russia RTR/RTR Planeta, Russia 24 και TV 
Centre International - κατά παράβαση της διαδικασίας που έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, επειδή οι Βρυξέλλες τα συμπεριέλαβαν στο έκτο πακέτο κυρώσεων.

Οι Γαλλικές αρχές ίσως αποφάσισαν ότι ήταν πολύ αργά για να περιμένουν μέχρι τις 25 Ιουνίου, 
ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνει, με βάση την ομόφωνη 
ψήφο όλων των χωρών μελών της ΕΕ, τις απαιτούμενες κανονιστικές πράξεις, και έπεσαν με τα 
μούτρα στην «υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου» με τον δικό τους τρόπο, σαν να μην έφτανε 
το γεγονός ότι αυτό το πακέτο κυρώσεων, όπως και όλα τα προηγούμενα, δεν συνάδει ούτε κατά 
διάνοια με το διεθνές δίκαιο. Όταν πρόκειται για την επιβολή απαγόρευσης στους Ρωσικούς 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, οι Γαλλικές αρχές δεν αδιαφορούν για οδηγίες και κανόνες, που οι ίδιες 
έχουν εκδώσει. Ακύρωσαν τα πάντα, ακόμη και τη γνώμη των εταίρων τους στην ΕΕ, οι οποίοι δεν 
έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Τους αρνούνται ακόμη και αυτό, δεδομένου ότι η απόφαση 
πρέπει να είναι ομόφωνη. Ένας τέτοιου είδους επιλεκτικός μηδενισμός των νομικών κανόνων, 
μιλάει από μόνος του σχετικά με την πραγματική αξία των δηλώσεων που κάνει τακτικά το 
Παρίσι για να υπερασπιστεί το καθολικό δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση.
Δηλαδή, όταν στη Ρωσία απαγορεύονταν κατά περίπτωση συγκεκριμένες ιστοσελίδες και πηγές 
πληροφόρησης για τις αποδεδειγμένες εξτρεμιστικές δραστηριότητές τους, που δεν ήταν 
καμουφλαρισμένες και χρηματοδοτούνταν απευθείας και ανοικτά από το εξωτερικό, κυρίως, 
από τη Δύση, μεταξύ άλλων με επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοια, κάτι που δεν ήταν μέρος 
της εγχώριας ατζέντας, αλλά κατευθύνονταν από έξω, τότε όλες αυτές οι πληροφορίες 
συλλέγονταν με αποκλειστικό σκοπό να μας επιπλήττουν κάθε φορά που βρισκόμασταν σε 
διεθνείς συναντήσεις, από τον ΟΑΣΕ μέχρι την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ρωτώντας: Πώς γίνεται να έχετε απαγορεύσει ενάμιση ιστότοπο ή να έχετε 
αρνηθεί άδεια σε κάποια οργάνωση; Και εκείνοι, αυτή τη στιγμή απαγόρευσαν τη λειτουργία, 
ολόκληρων τηλεοπτικών καναλιών - τόσο απλά. Αυτά τα κανάλια είχαν μεγάλη 
ακροαματικότητα, ωστόσο, κανείς δεν τα ρώτησε. Δεν μπορούν καν να αιτιολογήσουν την 
απόφασή τους, εκτός εάν την αποδώσουν στην τρέχουσα πολιτική. Αυτό είναι ένα 
χαρακτηριστικό σύμπτωμα μιας προοδευτικής ασθένειας του δυτικού νεοφιλελεύθερου 
μοντέλου δημοκρατίας που κάνει στάχτη τα ίδια του τα επιτεύγματα το ένα μετά το άλλο και 
διαλύει το ίδιο το σύστημα αξιών του.  

Καταλαβαίνω ότι είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά παροτρύνουν όμως και τον υπόλοιπο κόσμο να 
ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Χωρίζουν τα έθνη σε εκείνα που έχουν «προσεγγίσει» το δικό 
τους επίπεδο ελευθεροστοχασμού και σε εκείνα που «υπολείπονται». όσα ανήκουν στη πρώτη 
κατηγορία διατηρούν το δικαίωμα να συνεργάζονται μαζί τους και μεταξύ τους και, γενικά, να 
εξελίσσονται, ενώ όσα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία στερούνται του δικαιώματος να 
αποκαλούνται πολιτισμένα, ανεπτυγμένα και δημοκρατικά μέχρι να αποδείξουν την αξία τους. 
Μετά από όσα έχουν γίνει, αυτή η κλίμακα κατάταξης δεν λειτουργεί ούτε καν θεωρητικά.

Φυσικά, θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιες μη φιλικές 
ενέργειες. Θα υπάρξει σίγουρα απάντηση.

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των Ρωσικών τηλεοπτικών καναλιών στη Λετονία

 Οι αρχές της Λετονίας επινοούν ολοένα και πιο εξελιγμένους τρόπους προκειμένου να 
απομακρύνουν από τον χώρο της ενημέρωσής στη χώρα τους, οτιδήποτε σχετίζεται με τη Ρωσία και
τη Ρωσική γλώσσα. Αυτή τη φορά, η τοπική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε
την απαγόρευση από τις 9 Ιουνίου, της διανομής σήματος για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια που 
είναι καταχωρημένα στη Ρωσία . Η απαγόρευση αφορά 80 τηλεοπτικούς σταθμούς που 



απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό - από τους λάτρεις του κινηματογράφου μέχρι τους κυνηγούς και 
τους ψαράδες. Τώρα αυτή η δραστηριότητα δεν επιτρέπεται πλέον. Το μόνο αδίκημα που διέπραξαν
στα μάτια της Ρίγας είναι ότι είχαν αδειοδοτηθεί ως μέσα ενημέρωσης υπό Ρωσική δικαιοδοσία.

Η απαγόρευση αυτή θα στερήσει από το 40% περίπου των Ρωσόφωνων στη χώρα αυτή κάθε 
πρόσβαση σε τηλεοπτικές πηγές πληροφόρησης στη Ρωσική γλώσσα. Πως αποκαλείται αυτό, 
αν όχι γενοκτονία της πληροφόρησης ή των μέσων ενημέρωσης; Αυτό ακριβώς είναι. Μόνο 
κανάλια όπως το Dozhd που έχουν αποδείξει την αφοσίωσή τους στις αρχές των μέσων 
ενημέρωσης θα επιτραπεί να λειτουργούν. Είναι αποδεκτό για αυτά να λειτουργούν επειδή είναι τα 
ίδια αποδεκτό. Ένα κλασικό επιχείρημα. Και ύστερα από αυτά, εξεπλάγησαν που τους 
αποκάλεσαν εδώ στη Ρωσία, παράγοντες ξένων συμφερόντων. Ποιος άλλος τίτλος τους αξίζει, 
αφού όλοι οι άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική 
απαγορεύονται; Είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να εκπέμπουν. Άρα, αυτό που λένε εκεί, πέρα στην
πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θεωρείται σωστό και χρήσιμο. Αν είχε επιτραπεί η λειτουργία τουλάχιστον 
ενός πολιτικά ουδέτερου καναλιού, θα σκεφτόμουν δύο φορές αν θα έπρεπε να πω ή όχι, αυτά που 
είπα. Αλλά όταν δεν επιτρέπεται σε κανέναν να λειτουργήσει και μόνο ένα κανάλι είναι εντάξει, 
τότε όλα είναι ξεκάθαρα. Το έχουμε καταλάβει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να μην έχει 
μείνει καμιά απορία σε κανέναν.

Η τοπική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι ένας από τους όρους για την 
αποκατάσταση τους είναι η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία από την πλευρά της Ρωσίας. 
Αυτό σημαίνει ότι η απαγόρευση θα ισχύσει επ' αόριστον.

Διαπράττοντας αυτή την πράξη προκλητικής, ασυμβίβαστης και σωβινιστικής λογοκρισίας, η
ηγεσία της Ρωσοφοβικής Λετονίας προδίδει τα συμφέροντα του ίδιου του λαού της. Επιπλέον, 
αποδίδει και την αρχή της «συλλογικής ευθύνης» στο πλαίσιο της νομικής και 
νομοπαρασκευαστικής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι η αρχή αυτή είχε 
απορριφθεί τον περασμένο αιώνα. Εφαρμόστηκε από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σε ένα ιστορικό 
στάδιο που απεχθάνονται να ανακαλούν στην μνήμη τους σήμερα. Τι είναι αυτό αν όχι άλλη μια 
υπενθύμιση του πρώτου μισού του 20ού αιώνα; Αυτό ακριβώς είναι. Ξέρουμε καλά πού θα 
οδηγήσουν τέτοιες πρακτικές την Ευρώπη, η οποία αυτοαποκαλείται «πολιτισμένη».

Απάντηση στη συνεχιζόμενη καταστολή της λειτουργίας των Ρωσικών μέσων ενημέρωσης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες

 Στις 6 Ιουνίου 2022, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,  Νεντ Πράις κατηγόρησε για άλλη μια 
φορά τη Ρωσία για παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των δημοσιογράφων και για 
«πλήρη επίθεση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης».

Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν άλλους φακέλους στην αντζέντα τους εκτός από αυτόν που 
φέρει την ένδειξη «Ρωσία». Φαίνεται ότι είναι το μόνο που έχουν - μια στοίβα χαρτιά αφιερωμένη
εξ ολοκλήρου στη χώρα μας. Μόλις απαρίθμησα τις χώρες και τις ενώσεις χωρών που έχουν 
αφαιρέσει από τον αέρα δεκάδες τηλεοπτικά κανάλια (περίπου γύρω στα εκατό). Πού είναι ο Νεντ 
Πράις; Πού είναι τα σχόλιά του για ορισμένες χώρες του δυτικού στρατοπέδου, της 
«συλλογικής Δύσης» της οποίας προΐσταται η χώρα του και οι οποίες παίζουν άλλοτε αυστηρά
και άλλοτε χαλαρά με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας του λόγου, ή τις 
αξιολογήσεις των πράξεών τους; Πού είναι η αντίδραση του;

Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται - πρόκειται για τους στόχους που έχουμε πετύχει. Θέλαμε να 
επιστήσουμε την προσοχή των κυβερνητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του κοινού σε αυτό που 
συμβαίνει με τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένας πραγματικός 



πόλεμος που τους έχει κηρυχθεί εκεί. Συνειδητοποιήσαμε ότι η κατάσταση - όχι απλώς οι 
διακρίσεις ή οι παρενοχλήσεις, αλλά η πραγματική δίωξη των Ρωσικών μέσων ενημέρωσης και 
των δημοσιογράφων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες - δεν έχει φτάσει ποτέ εις γνώση του 
ευρύτερου κοινού μέσω οποιουδήποτε καναλιού πληροφόρησης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, 
αλλά κανείς στην Αμερική δεν το γνωρίζει. Ήμασταν αποφασισμένοι να δημοσιοποιήσουμε 
αυτή την ιστορία, ώστε να φτάσει τελικά σε «αυτό το κοινό». Και αυτό έγινε.

Συγκεντρώσαμε Αμερικανούς δημοσιογράφους, επικεφαλής όλων των Αμερικανικών κόμβων 
ενημέρωσης που είναι διαπιστευμένοι στη Ρωσία στο κέντρο Τύπου μας στη Μόσχα και τους 
ενημερώσαμε για όλα όσα συνέβαιναν στους Ρώσους συναδέλφους τους στο εξωτερικό, 
κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάναμε αυτό, εν μέσω της ατέρμονης επαναλαμβανόμενης 
χορωδίας της Ουάσινγκτον ότι κάτι δεν πάει καλά με την ελευθερία του λόγου στη Ρωσία. 
Προφανώς, δεν γνώριζαν τίποτα γι' αυτό. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που εργάζονταν στη 
Ρωσία δεν είχαν ιδέα τι περνούσαν οι Ρώσοι συνάδελφοί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή 
είναι η αλήθεια. Μόνο δύο στους δέκα δήλωσαν ότι είχαν ακούσει κάτι. Οι υπόλοιποι δεν είχαν 
ακούσει απολύτως τίποτα. Είναι σωστό αυτό; Συνήθως είναι ενήμεροι για τα πράγματα που 
συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του πλανήτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα πράγματα δεν 
σχετίζονται με τη Ρωσία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έχουν ιδέα για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι από τη χώρα στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι αυτή τη 
στιγμή, αντίστοιχα στη δική τους πατρίδα. Γι' αυτό και τους το καταστήσαμε γνωστό. Για να 
κάνουμε το αποτέλεσμα πιο αισθητό, τους είπαμε ότι αν αυτό δεν σταματήσει στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τότε θα ακολουθήσουμε κι εμείς αυτού του είδους τη μεταχείριση, όσον αφορά 
τους Αμερικανούς δημοσιογράφους στη Ρωσία. Από όσο μπόρεσα να καταλάβω, αυτό δεν 
φάνηκε να τους αρέσει. Δεν είναι υπέροχο όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι που επινοούν τις τιμωρίες 
να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν για μια φορά τον αντίκτυπο των πράξεών τους επάνω στους
ίδιους, τους εαυτούς τους; 

Όπως προβλεπόταν, οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν άμεσα στον προορισμό τους. Δεν έχουμε 
ακούσει καμία εποικοδομητική πρόταση μέχρι στιγμής. Ο χρόνος περνάει. Αν η Ουάσιγκτον, εκεί 
όπου επινοούνται όλα αυτά τα βασανιστήρια, δεν σταματήσει να κάνει κόλαση το βίο των Ρώσων 
δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης, τότε θα αντιδράσουμε κι εμείς με ανάλογο τρόπο.

Με έκπληξη ακούσαμε τον Νεντ Πράις να λέει το εξής, το οποίο και παραθέτω: «Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες συνεχίζουν να χορηγούν βίζες σε ρώσους δημοσιογράφους με τα κατάλληλα προσόντα και 
δεν έχουμε ανακαλέσει τα διαπιστευτήρια του Κέντρου Ξένου Τύπου από Ρώσους δημοσιογράφους 
που εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσεχε, μιλάω μαζί σου τώρα, Ned Price. 
Γνωριζόμαστε, συναντηθήκαμε κατά τη διάρκεια συνομιλιών. Δυστυχώς, παραπλανάτε το κοινό. 
Το γεγονός είναι ότι οι Ρώσοι δημοσιογράφοι έχουν μεγάλα προβλήματα με τις Αμερικανικές 
βίζες. Το Υπουργείο Οικονομικών σας έχει επιβάλει κυρώσεις εναντίον του Russia-1, του 
Channel One και του NTV. Οπότε, μήπως υπάρχουν τελικά κάποιοι περιορισμοί για τα 
Ρωσικά ΜΜΕ; Αυτή αποτελεί ρητορική ερώτηση. Ή μάλλον όχι - είναι ένα πρακτικό ζήτημα. 
Κύριε Πράις, επειδή ήσασταν κάπως ανέντιμος με το παγκόσμιο κοινό, εσείς περισσότερο από 
όλους τους άλλους δικαιούστε να γνωρίζετε την αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια.

Τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζονται με 
αφόρητες συνθήκες διαβίωσης, όσον αφορά κάθε επαγγελματική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Τους αρνούνται βίζες της αντίστοιχης κατηγορίας και οι διαπιστεύσεις τους 
δεν μπορούν να εκδοθούν ή να παραταθούν χωρίς τέτοιες βίζες. Ίσως υπάρχουν κάποιες 
εξαιρέσεις - μερικοί δημοσιογράφοι που έχετε κρίνει καλούς και επιθυμητούς και οι οποίοι 
καταφέρνουν να αποκτήσουν τις βίζες και τις διαπιστεύσεις τους. Αλλά δυστυχώς, ως επί το 
πλείστον, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην απόκτηση ή την



παράταση μιας Αμερικανικής βίζας. Δεν μπορούν να πάνε στην πατρίδα τους για θέματα 
εργασίας ή για διακοπές, διότι, αν δεν παραταθεί η βίζα τους, δεν θα μπορέσουν να 
επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί. Το γνωρίζετε 
πολύ καλά αυτό. Οι τράπεζες αρνούνται να τους ανοίξουν εταιρικούς ή προσωπικούς 
λογαριασμούς. Ελπίζω ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα το ακούσει επιτέλους αυτό, έστω κι αυτή 
τη στιγμή. Οι λογαριασμοί που είχαν προηγουμένως ανοίξει τα Ρωσικά πρακτορεία 
ανταποκρίσεων και οι δημοσιογράφοι έχουν μπλοκαριστεί και οι εμβάσματα από και προς τη 
Ρωσία υπόκεινται σε δραστικούς περιορισμούς.

Κύριε Πράις, πώς νομίζετε ότι αμείβονται, αφού οι λογαριασμοί τους είναι μπλοκαρισμένοι; 
Κάντε στον εαυτό σας την εξής ερώτηση. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σας παίρνουν τους 
μισθούς τους- μπορούν να πληρώνουν το ενοίκιο τους, να νοικιάζουν αυτοκίνητα και 
εξοπλισμό και να αγοράζουν τρόφιμα. Προς το παρόν. Αν δεν κάνετε κάτι για να επιλύσετε την 
κατάσταση με τους Ρώσους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, θα λάβουμε παρόμοια 
μέτρα εναντίον των Αμερικανών δημοσιογράφων. 

Τώρα σχετικά με τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Η μετάδοση στον αέρα ή στο διαδίκτυο είναι 
επίσης πρόβλημα- σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εντελώς αδύνατη. Οι τοπικοί πάροχοι, υπό 
την πίεση των Αμερικανικών κυβερνητικών υπηρεσιών, καταγγέλλουν τις συμβάσεις με τα ΜΜΕ 
μας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη μίσθωση χώρων και γης - δεν ειδοποιούν εγκαίρως ή 
δεν αιτιολογούν την καταγγελία (στην πραγματικότητα, οι πάροχοι απαγορεύεται να αναφέρουν 
τους λόγους). Οι ομόλογοι τους σε τρίτες χώρες βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο: απειλούνται 
ανοιχτά με δευτερογενείς κυρώσεις. Μόνο και μόνο επειδή συνεργάστηκαν με τους Ρώσους, κ. 
Price. Συν τοις άλλοις, οι δημοσιογράφοι μας δέχονται συνεχείς πιέσεις από τις Αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες- αυτό το έχουμε αναφέρει επανειλημμένα. Ίσως οι δημοσιογράφοι σας δεν σας 
λένε τίποτα γι' αυτό, ή η πρεσβεία σας εδώ στη Μόσχα δεν λειτουργεί.
Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών τους. Αν ξεχάσατε να αναφέρετε την RT ή δεν το 
κάνατε συνειδητά, θα φρεσκάρω τη μνήμη σας. Το τηλεοπτικό κανάλι RT America έκλεισε τον 
Μάρτιο, με όλους τους λογαριασμούς του στο YouTube, το Facebook, το Instagram και το Twitter, 
και οι ιστότοποί του μπλοκαρίστηκαν. Η Google του απαγόρευσε τη πρόσβαση και χρήση των 
υπηρεσιών του  συνολικού της φάσματος. Η εφαρμογή RT αφαιρέθηκε από τα καταστήματα της 
Apple, της Google και της Smart TV. Λέτε ότι οι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης έχουν 
αποφασίσει από μόνοι τους να το κάνουν αυτό; Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Γνωρίζουμε πόση 
πίεση ασκούν οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στις ιδιωτικές εταιρείες, δίνοντάς τους 
συστάσεις και άμεσες εντολές. Μπορούμε να το δούμε αυτό από την κατάσταση με τους 
οικονομικούς φορείς των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να 
αρνηθούμε το προφανές.

Αν όλα τα παραπάνω είναι φυσιολογικά για εσάς, κ. Price, και δεν αποτελούν κατάφωρη 
παραβίαση της ελευθερίας λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης και βαρβαρότητα με στόχο την 
εκκαθάριση του τοπίου των μέσων ενημέρωσης από εναλλακτικές απόψεις, τότε πείτε μας, εδώ 
είμαστε για να σε ακούσουμε. Εάν εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση, τότε να ξέρετε ότι θα 
δημιουργηθούν αντίστοιχες συνθήκες και για τη λειτουργία των Αμερικανικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης και των εκπροσώπων τους στη Ρωσία. Πάντως δεν νομίζετε ότι είναι κάτι 
σοβαρό, έτσι δεν είναι; Η απόφαση λοιπόν είναι δική σας.

Κυρώσεις σε βάρος της Ρωσικής πολιτικής αεροπορίας

 Οι παράνομες μονομερείς κυρώσεις της Δύσης εναντίον της Ρωσικής αεροπορικής 
βιομηχανίας έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και πάνω από τρεις μήνες. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν
επίσης και το κλείσιμο του δυτικού εναέριου χώρου για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες.



Η διεθνής πολιτική αεροπορία έχει μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής και οικονομικής πίεσης. Αυτό
δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς αεροπορικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης του 1944 για τη Διεθνή Πολιτική 
Αεροπορία, καθώς και διμερών συμφωνιών που αφορούν τις αερομεταφορές.

Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη της αποσύνθεσης του φιλελεύθερου αφηγήματος, το κύρος του 
οποίου έχει υπερτονιστεί και το οποίο προφανώς θεωρείται ως υποχρεωτικό σημείο αναφοράς για 
όλες τις χώρες. Στην πραγματικότητα, αυτό δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον 
φιλελευθερισμό, αλλά, στην πραγματικότητα, ισοδυναμεί με μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία του 
φιλελευθερισμού. Αυτό μάλλον εντάσσεται στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που απέχει πολύ 
από την κλασική ερμηνεία της έννοιας του φιλελευθερισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει 
φιλελευθερισμός σε τέτοιες συνθήκες.

Αυτοί που σχεδίασαν αυτούς τους περιορισμούς αδιαφορούν πλήρως για το γεγονός ότι τα μέτρα 
που εισήγαγαν επιδεινώνουν σημαντικά την ήδη περίπλοκη κατάσταση στον τομέα της 
διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, η οποία μόλις επιχειρεί να ανακάμψει από την πανδημία, ή ότι
τα μέτρα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια των πτήσεων. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για
το τι σκέφτεται ο κόσμος.

Τι είδους φιλελευθερισμός είναι αυτός; Φιλελευθερισμός σημαίνει οικονομική ελευθερία, 
πρωτίστως, καθώς και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Η τελευταία συνεπάγεται τουλάχιστον 
κάποια επαφή με τον άνθρωπο, το δικαίωμά του στην ελευθερία, το οποίον υποτίθεται ότι 
εγγυάται η δυτική κοινότητα. Γιατί δεν ρωτάτε τους πολίτες των χωρών σας; Θα ήταν ενδιαφέρον
να μάθουμε τι πραγματικά σκέφτονται περί αυτού. 

Στην πραγματικότητα, οι ενέργειές σας  αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν τα 
δρομολόγιά τους. Με τη σειρά του, αυτό δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους 
αερομεταφορείς και ταλαιπωρία για τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των 
δυτικών χωρών. Αυτό επηρεάζει άμεσα την περιβαλλοντική κατάσταση, την οποία έχετε δηλώσει 
ως νέα κορυφαία προτεραιότητά σας, συμπεριλαμβανομένης και της πράσινης μετάβασης, της 
μείωσης των εκπομπών, των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
του περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας και της μετάβασης σε τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας. Μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό αυτών των πρόσθετων διαδρομών προκειμένου να 
παρακάμψετε τις ζώνες πτήσης που έχετε περιορίσει. Οι άνθρωποι πρέπει να ταξιδεύουν. Τους 
είπατε ότι ζουν σε έναν πλήρως παγκοσμιοποιημένο κόσμο χωρίς σύνορα που δεν περιορίζει 
την ελευθερία μετακίνησης. Οι άνθρωποι άρχισαν να σας πιστεύουν και το συνήθισαν. 
Σήμερα, έχουν ανάγκη να ταξιδεύουν, αλλά αυτή η επιβατική κίνηση απαιτεί πολύ 
μεγαλύτερες διαδρομές. Τι γίνεται με την πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική 
κατάσταση; Τι λέει η Γκρέτα Θούνμπεργκ για το θέμα αυτό; Αυτή η προσέγγιση επιβαρύνει 
επιπλέον τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αυξάνει τη φθορά των αεροσκαφών και 
προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα. Αλλά μήπως έχει πραγματικά σημασία αυτό, όταν η 
πολιτική βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής σας;

Η Ρωσία αναγκάστηκε να επιστήσει την προσοχή του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO) σε αυτό το πρόβλημα και να δηλώσει ότι αποκηρύσσει κατηγορηματικά τα παράνομα 
περιοριστικά μέτρα. Το θέμα προστέθηκε στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας συνόδου του 
Συμβουλίου του ICAO, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις 23 Μαΐου-24 Ιουνίου. Αναμένουμε από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να επανεξετάσουν το θέμα αυτό. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις του διεθνούς αεροπορικού 



δικαίου και τη χρήση της πολιτικής αεροπορίας για στενά κερδοσκοπικούς και ιδιοτελείς 
πολιτικούς σκοπούς.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας στις οικονομίες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας και του Νότιου Ειρηνικού

 
Η επιδίωξη να είναι κανείς από τους πρώτους που θα ενταχθούν στην πολιτική κυρώσεων εναντίον 
της Ρωσίας από τη «συλλογική Δύση», είχε αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένες χώρες της Ασίας και
του Ειρηνικού, κυρίως στους πολίτες τους.

Οι Αυστραλοί αισθάνονται τις επιπτώσεις αυτής της «παράπλευρης απώλειας». Παρά τη μείωση 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης κατά το ήμισυ, οι τιμές του πετρελαίου στην «πράσινη ήπειρο» 
έχουν αυξηθεί κατά 8,2% από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και ο πληθωρισμός έχει ανέλθει στο
4,3%, διπλάσιος από την αύξηση των μισθών. Ως αποτέλεσμα, τα πραγματικά εισοδήματα των 
Αυστραλών έχουν κατρακυλήσει στο επίπεδο του 2014. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
καταψήφισαν το κόμμα του Σκοτ Μόρισον στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ο πληθωρισμός στη Νέα Ζηλανδία αγγίζει επίπεδο ρεκόρ των τελευταίων 30 ετών και οι 
οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα αυξηθεί στο 7% το δεύτερο τρίμηνο λόγω της αύξησης των τιμών 
των καυσίμων και των τροφίμων. Οι Νεοζηλανδοί, οι οποίοι έχουν γίνει πολύ φτωχότεροι, είναι 
αναμενόμενο ότι θα «ευχαριστήσουν» γι' αυτό τον κυβερνητικό συνασπισμό με επικεφαλής το 
Εργατικό Κόμμα της Τζακίντα Άρντερν στις επερχόμενες βουλευτικές ή δημοτικές εκλογές. 
Επιπλέον, οι συμπατριώτες μας που ζουν εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταφοράς συντάξεων 
λόγω των «αυτόνομων κυρώσεων» που επέβαλε το Ουέλινγκτον στη Σμπέρμπανκ και σε άλλα 
Ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό έχει μειώσει δραματικά τα μέτρια εισοδήματα των 
συνταξιούχων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε 
από 4 σε 5,5% τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2022, ποσοστό ρεκόρ από το 2012. Το εν λόγω 
υπουργείο επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόβλεψή του αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ της 
Σιγκαπούρης το 2022 σε «3,0 έως 5,0 τοις εκατό», προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα αναθεωρηθεί 
προς τα κάτω λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία και ότι οι αυξήσεις των τιμών θα μπορούσαν 
να αναγκάσουν τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης να σκληρύνει  τη δημοσιονομική της 
πολιτική.

Είναι σαφές ότι οι κάθε είδους περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο απόγειο της αντι-Ρωσικής 
φρενίτιδας οδήγησαν σε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και κατέστρεψαν τις υφιστάμενες 
εφοδιαστικές αλυσίδες, γεγονός που επηρέασε την οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο των 
περιφερειακών χωρών. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική σε εκείνα τα περιφερειακά 
κράτη που επέλεξαν να διατηρήσουν κανονικές σχέσεις με τη Ρωσία και αρνήθηκαν να 
συμμετάσχουν στον πόλεμο των κυρώσεων, παρά τις πρωτοφανείς πιέσεις από τη πλευρά των 
δυτικών χωρών.

Θετική δυναμική ανάπτυξιακή πορεία σημειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2022 στο Βιετνάμ, στη 
Μαλαισία, την Ινδονησία (αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 5%) και τις Φιλιππίνες (πάνω από 8%).
Η Καμπότζη αναμένεται επίσης να ανακοινώσει παρόμοια στοιχεία στο τέλος του 2022. Οι 
συναλλαγές εξαγωγών-εισαγωγών αυξήθηκαν στην Ινδονησία (38%), τη Μαλαισία (23%) και 
το Βιετνάμ (15,6%).



Παρατηρήσαμε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εταίρων μας στην ASEAN για το Ρωσικό 
πετρέλαιο, τα λιπάσματα και τα τρόφιμα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Ρωσικές 
εξαγωγές προς αυτές τις χώρες αυξήθηκαν τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2022. Για παράδειγμα, 
οι εξαγωγές μας προς το Βιετνάμ ανήλθαν σε 971 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 48,2 τοις 
εκατό σε ετήσια βάση). Οι προμήθειες των χημικών προϊόντων και των τροφίμων μας στην 
Ταϊλάνδη αυξήθηκαν κατά 54 τοις εκατό και 185 τοις εκατό, αντίστοιχα. Διαπιστώνουμε 
επίσης αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών με την Ινδονησία (αύξηση 89 τοις εκατό),
τη Μαλαισία (αύξηση 38,5 τοις εκατό), τη Μιανμάρ (αύξηση 128 τοις εκατό) και το Λάος 
(αύξηση 50 τοις εκατό). Βγάλτε λοιπόν τα δικά σας συμπεράσματα.


