
Ερωτήσεις των δημοσιογράφων και απαντήσεις:

Ερώτηση: Η Ρωσία έχει προσφέρει σε πολλές χώρες συμβάσεις προμηθειών πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και σιτηρών. Μπορεί λοιπόν το Πακιστάν να ελπίζει ότι θα εξασφαλίσει ειδικούς όρους για 
τις Ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και σιτηρών;

Μαρία Ζαχάροβα: Το θέμα των προμηθειών πετροχημικών και φυσικού αερίου δεν εξαρτάται από 
τις πολιτικές εκτιμήσεις για τη Ρωσία. Αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Ενέργειας, το οποίο συντονίζει την πολιτική μας στον τομέα αυτό. Η πολιτική για τις 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας.

Είναι αλήθεια ότι είμαστε αναγκασμένοι να σχολιάσουμε τις εξαγωγές ενεργειακών πόρων και 
σιτηρών, επειδή ορισμένες χώρες και ενώσεις έχουν πολιτικοποιήσει το θέμα αυτό στον υπέρτατο 
βαθμό. Για το λόγο αυτό το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εμπλακεί, προκειμένου να 
αποκαλύψει τα ψεύδη των δηλώσεών τους ή να απαντήσει σε αυτές εξίσου σε πολιτικό επίπεδο. 
Κατά βάση όμως, αυτό είναι ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες ασχολούνται με το θέμα 
αυτό σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ερώτηση: Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεδριάσεις των διαφόρων χωρών των BRICS 
σε διυπουργικό επίπεδο και βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής
των BRICS που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου. Πώς θα 
αξιολογούσατε τον διεθνή ρόλο των BRICS στις σημερινές περίπλοκες συνθήκες;

Μαρία Ζαχάροβα: Η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των BRICS αποτελεί 
προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας.

Η πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των χωρών BRICS δεν εξαρτάται από την παγκόσμια πολιτική 
κατάσταση. Βασίζεται στις αρχές του ανοίγματος, του πραγματισμού, της αλληλεγγύης, της 
συναίνεσης, της συνέχειας και στη θεμελιώδη αρχή του αμοιβαίου σεβασμού. Το πιο σημαντικό 
είναι ότι η συνεργασία μας δεν έχει σκοπό να βλάψει κανέναν και έχει θετική ατζέντα. Οι 
BRICS είναι μια ομάδα χωρίς αποκλεισμούς που είναι ανοικτή στην αλληλεπίδραση με κάθε 
εποικοδομητικό εταίρο.

Υπό το πρίσμα της δραματικής όξυνσης των διεθνών εντάσεων, οι πέντε χώρες θα πρέπει να 
ενεργήσουν ως θεματοφύλακες της γνήσιας πολυπολικότητας που βασίζεται στον ισότιμο διάλογο 
και τον αμοιβαίο σεβασμό, σε μια συλλογική προσέγγιση των τρεχόντων παγκόσμιων ζητημάτων 
και σε μια υγιή ισορροπία συμφερόντων. Πολλές χώρες μιλούν για πολυμέρεια, ενώ οι BRICS 
εφαρμόζουν την αρχή αυτή στην πράξη. Εργάζονται για τη δημιουργία μιας πολυκεντρικής και 
πλέον δημοκρατικής και αντιπροσωπευτικής παγκόσμιας αρχιτεκτονικής που θα βασίζεται στο 
διεθνές δίκαιο.

Υποστηρίζουμε τις ενέργειες για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων συνεργασίας που 
καθορίστηκαν από την προεδρία της Κίνας για τις χώρες των BRICS. Όσον αφορά την 
προετοιμασία της 14ης Συνόδου Κορυφής των BRICS, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι πέντε χώρες 
έχουν να παρουσιάσουν πολλά επιτεύγματα. Ξεκινήσαμε το Κέντρο Ε&Α (Έρευνας και Ανάπτυξης)
εμβολίων BRICS και αρχίσαμε να εφαρμόζουμε τη συμφωνία για τη συνεργασία στην ανταλλαγή 
δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπησης. Η στρατηγική για την οικονομική εταιρική σχέση 
BRICS για το 2025 και η αντιτρομοκρατική στρατηγική υλοποιούνται επίσης σε συστηματική 
βάση. Η πλατφόρμα συνεργασίας για την ενεργειακή έρευνα των BRICS αναπτύσσεται με ταχείς 
ρυθμούς.



Ελπίζουμε ότι η υποστήριξη από τους Κινέζους φίλους μας θα μας επιτρέψει να κάνουμε μεγάλα 
βήματα φέτος προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του προτεινόμενου από τη Ρωσία μνημονίου 
κατανόησης για τη ρύθμιση των ιατρικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη των κινδύνων από 
εκτεταμένες μολυσματικές ασθένειες. Η σημασία αυτών των πρωτοβουλιών είναι ιδιαίτερα 
εμφανής σήμερα.

Ερώτηση: Το έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας εγκρίθηκε στις 4 Ιουνίου. Τι επιπτώσεις
μπορεί να έχει στη Ρωσική οικονομία ή στην παγκόσμια οικονομία γενικότερα; Πώς σκοπεύει να 
αντιδράσει η Μόσχα;

Μαρία Ζαχάροβα: Το θέμα αυτό το κάλυψα εν μέρει. Συνηθίζουμε δε να το σχολιάζουμε αρκετά 
συχνά. Στις 3 Ιουνίου, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε ένα ακόμη πακέτο μονομερών περιοριστικών 
μέτρων σε βάρος της Ρωσίας γεγονός που είναι παράνομο από την άποψη του διεθνούς δικαίου. 
Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει περιορισμούς στις εισαγωγές αργού πετρελαίου και ορισμένων 
προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία στις χώρες της ΕΕ, την αποσύνδεση τριών ακόμη Ρωσικών 
τραπεζών από το διεθνές δίκτυο πληρωμών SWIFT και την απαγόρευση της μετάδοσης των 
ρωσικών τηλεοπτικών καναλιών Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 και TV Tsentr International
(TVC-International) στο πληροφοριακό χώρο της ΕΕ.

Είναι σαφές ότι η διατήρηση της ενότητας μέσα στους κόλπους της όσον αφορά την αντιπαράθεσή 
της με τη Ρωσία στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων και η δυνατότητα να υποστηρίξει απόλυτα τις 
κινήσεις της Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς από αυτούς τους ιθύνοντες δεν σκέφτεται πλέον τις συνέπειες 
αυτών των περιορισμών στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας ή των οικονομιών των ίδιων των 
χωρών της ΕΕ. Κανείς δεν τολμάει καν να πει ότι το πλήγμα που θα επιφέρουν αυτά τα πακέτα 
θα είναι καταστροφικό για την ίδια την ΕΕ και ότι θα μπορούσαν τουλάχιστον να υπολογίσουν
το κόστος επιβάρυνσης για την ΕΕ. Δεν τους δίνεται καν η ευκαιρία να το κάνουν. Πρώτα 
παίρνουν αποφάσεις με μεγάλες φανφάρες και μετά αρχίζουν να αναλύουν τις πιθανές ζημιές. 
Όταν ο ίδιος ο λαός τους τους θέτει προ των ευθυνών τους, τότε εμφανίζονται περίεργοι 
εκπρόσωποι και λένε παραμύθια ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η Ρωσία, όπως στη 
περίπτωση των αυξήσεων τιμών στην ενέργεια και στα καταναλωτικά αγαθά. Όμως αυτό δεν 
λειτουργεί πάνω από δύο φορές. Οι άνθρωποι αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις εσωτερικές 
λειτουργίες πίσω από αυτές τις ενέργειες και το γεγονός ότι ολόκληρη αυτή η στρατηγική 
αναπτύχθηκε από την Ουάσιγκτον και στη συνέχεια στάλθηκε στις Βρυξέλλες ως οδηγία προς 
εκτέλεση. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια τέτοιων σποραδικών συζητήσεων (στην πραγματικότητα,
συναντήσεων), επιβάλλουν κυρώσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα δικά τους συμφέροντα, και 
εισπράττουν ένα φαινόμενο μπούμερανγκ. Αυτή είναι η στρατηγική τύπου Βρυξελλών.

Οι νέες κυρώσεις της ΕΕ θα επηρεάσουν, ως ένα βαθμό, την οικονομία μας και την παγκόσμια 
οικονομική κατάσταση. Η Ρωσική οικονομία και οι επιχειρηματικές δυνατότητες έχουν μάθει να 
προσαρμόζονται στους περιορισμούς που επιβάλλει η Δύση και στην εκάστοτε κατάσταση. 
Είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες εδώ και πολύ καιρό. Αυτό μπορεί να φαίνεται 
καινούργιο σε κάποιους ανθρώπους, εμείς όμως ζούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες εδώ και 
πολύ καιρό.

Αυτό προκαλεί προβλήματα στα οποία είμαστε αναγκασμένοι να βρίσκουμε λύσεις. Αναπόφευκτα, 
βρίσκουμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις παρούσες συνθήκες. Δεν είναι δική μας επιλογή. 
Εδώ και πολλά χρόνια, αναφερόμαστε στην επιβλαβή και απολύτως αναποτελεσματική φύση αυτής
της προσέγγισης. Τώρα βλέπουμε το καταστροφικό αποτέλεσμα αυτής της λογικής. Επισημαίνουμε
επίσης εδώ και πολύ καιρό τον αυτοκτονικό χαρακτήρα της πολιτικής της ΕΕ.



Όπως σημείωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση για οικονομικά θέματα στις 7 
Ιουνίου, η Ρωσία έχει καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, η ανεργία βρίσκεται σε 
ιστορικά χαμηλό επίπεδο και η γεωργία και ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζουν θετικές 
τάσεις.

Η Ρωσική οικονομία προσαρμόζεται στις δύσκολες συνθήκες και τα πηγαίνει αρκετά καλά, αν και 
μένουν πολλά να γίνουν ακόμη.

Ξεκαθαρίσαμε επανειλημμένα ότι η αντιπαράθεση των κυρώσεων με τη Δύση αποτελεί στρατηγική
τους πρωτοβουλία και μακροπρόθεσμη πολιτική γι αυτούς. Μακροπρόθεσμη με την έννοια ότι η 
απόφαση ελήφθη πριν από πολύ καιρό και επιβλήθηκε σταδιακά εναντίον της χώρας μας. Σε 
περίπτωση που θέλουμε πραγματικά να επιλύσουμε τις πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις, πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε τη μεταπανδημική περίοδο για συντονισμένες δράσεις της διεθνούς κοινότητας 
και όχι να αφήσουμε την ΕΕ να λάβει απερίσκεπτα και ανεύθυνα μέτρα που επιδεινώνουν την ήδη
δύσκολη κατάσταση της παγκόσμιας επισιτιστικής και ενεργειακής ασφάλειας. Για να λέμε 
την αλήθεια, ήταν απαραίτητο να ενοποιηθούν οι προσπάθειες ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Αλλά δεν καταφέραμε να το δούμε τότε. Αυτό είναι μάλλον το πρόβλημα της δυτικής 
κοινότητας σε επίπεδο συστήματος.

Ειδοποιήσαμε τους γείτονές μας στην ΕΕ πολλές φορές ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να 
απαντήσουμε στις ενέργειές της. Αυτά τα ανταποδοτικά μέτρα δεν λαμβάνονται χωρίς σκέψη ή 
από κακία. Λαμβάνονται με γνώμονα τη διαφύλαξη των δικών μας συμφερόντων και τον 
περιορισμό του καταστροφικού χαρακτήρα των παράνομων κυρώσεων που μας έχουν 
επιβληθεί.

Εν μέσω των εκκλήσεων για την επιβολή περισσότερων αντι-Ρωσικών περιορισμών, ακούγονται 
πλέον όλο πιο δυνατά και πιο συχνά οι εκτιμήσεις ότι η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της 
Ρωσίας έχει εξαντλήσει τον κύκλο της, απέτυχε να εκπληρώσει έστω και έναν στόχο που έθεσε η 
συλλογική Δύση και ότι δεν είναι αναποτελεσματική, γεγονός άλλωστε που αποδεικνύει πόσο 
αποτελεσματική είναι η απάντησή μας. Οι αντι-Ρωσικοί περιορισμοί θα πλήξουν περισσότερο την 
ΕΕ παρά τη Ρωσία, όπως είναι προφανές.

Η αναγκαστική απάντησή μας στον οικονομικό τομέα, όσον αφορά την ΕΕ είναι καλά 
μελετημένη και απευθύνεται αποκλειστικά σε μη φιλικές χώρες. Οι αντίστοιχες νομικές 
πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας (είναι διαθέσιμες, μπορείτε να τις δείτε) επιτρέπουν την 
προσαρμογή της απάντησής μας ανάλογα με τις ανάγκες προς το συμφέρον της χώρας μας και 
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των στενότερων εταίρων μας. Θα συνεχίσουμε να 
ακολουθούμε τις ίδιες αρχές αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων αντίδρασής μας στους 
περιορισμούς της ΕΕ σήμερα και στο μέλλον.

Ερώτηση: Ο Τουρκικός στρατός και οι σύμμαχοί του σχεδιάζουν να εισβάλουν και πάλι στη 
βορειοανατολική Συρία. Ποια είναι η θέση της Ρωσίας σε αυτό το ζήτημα;

Μαρία Ζαχάροβα: Οι υπουργοί Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
σχολίασαν το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τις πρόσφατες 
συνομιλίες τους στην Άγκυρα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο υλικό που δημοσιεύσαμε στις 2 Ιουνίου 2022, 
εκφράζοντας την ανησυχία μας για τις αναφορές σχετικά με αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση 



και εκθέτοντας τη θέση μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη γνωστοποιήσει την εκτίμησή μας 
για την κατάσταση αυτή.

Ερώτηση: Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν πρέπει να 
ταπεινωθεί, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια διπλωματική οδό εξόδου από την κρίση μόλις 
σταματήσουν οι μάχες». Κατά τη γνώμη σας, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η στάση 
προκειμένου να επιτευχθεί μια διευθέτηση;

Μαρία Ζαχάροβα: Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση, που πρέπει να απευθυνθεί στο πρόσωπο 
που έκανε αυτή τη δήλωση. Πιστεύω ότι αν κάποιος σκέφτεται μια διέξοδο, πρέπει να γνωρίζει 
πρώτα απ' όλα την «είσοδο». Δεν χρειάζεται να βρείτε μια διέξοδο, εκτός αν μπλέξετε εξαρχής σε 
μπελάδες. Αλλά γιατί οφείλουν να το κάνουν αυτό; Εξακολουθώ να κάνω κι εγώ, την ίδια ερώτηση 
και θα ήθελα πολύ να πάρω επιτέλους μια απάντηση: Γιατί να σκέφτεσαι την αποκατάσταση, 
όταν  συνεχίζεις να καταστρέφεις; Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Σταματήστε 
επιτέλους την καταστροφή για να μην χρειάζεται να ξαναφτιάξετε σε τόσο μεγάλη έκταση τα 
πράγματα.

Όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις επιφυλάξεις μας σχετικά με τις προσεγγίσεις της «συλλογικής 
Δύσης», ή όπως αλλιώς την αποκαλείτε - ΝΑΤΟκεντρική ή δορυφόρους της Ουάσινγκτον, μπορεί 
να διατυπωθεί με διάφορες εκφράσεις. Πρόκειται για την επιθετική επεκτατική πολιτική του 
ΝΑΤΟ, την απουσία εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα μας, τις συνθήκες που υπονομεύουν την 
ασφάλειά μας, τις καταστροφικές μονομερείς, παράνομες κυρώσεις και περιορισμούς, την έλλειψη 
σεβασμού προς τα συμφέροντα της Ρωσίας ή τη μη συνεκτίμησή των θεμάτων συνολικά σε όλους 
τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων και της ασφάλειας, οικονομίας και του ανθρωπισμού. 
Πρόκειται επίσης για τα ατελείωτα ψέματα και την εξαπάτηση κατά τη συζήτηση θεμάτων που 
αφορούν τη συλλογική Δύση, και είναι εξίσου σημαντικά και για εμάς (αν και τελευταία ουδέποτε 
καταφέραμε να διεξάγουμε μια ειλικρινή και ρεαλιστική συζήτηση για πολλά από αυτά τα θέματα). 
Επιπλέον υπάρχει και το ζήτημα της αδυναμίας τους να τηρήσουν τις δικές τους υποσχέσεις χωρίς 
βέβαια για κάποιο ιδιαίτερο λόγο ή να δώσουν επίσης μια επαρκή εξήγηση.
Έχουμε συζητήσει εκτενώς αυτά τα ζητήματα και έχουμε συγκαλέσει κάθε είδους 
διαπραγματευτικά σχήματα καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Ο 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Άμυνας
Σεργκέι Σοϊγκού έχουν θέσει επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα, επί τάπητος. Όλοι οι Ρώσοι 
υπουργοί, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών αθλητισμού, πολιτισμού, οικονομικών, 
βιομηχανίας κ.λπ. έχουν συζητήσει τα θέματα αυτά από όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες. Είναι 
απαραίτητο να αναθεωρήσουμε κάτι στη παγκόσμια διαδρομή, ώστε να μην χρειάζεται να 
σκεφτόμαστε πώς να ξαναφτιάξουμε κάτι από την αρχή. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τη ρίζα του προβλήματος αντί να σκεφτόμαστε να 
ελαχιστοποιήσουμε τη ζημιά που προκάλεσε, όταν πλέον δεν θα έχει απομείνει τίποτα από 
πλευράς ουσίας. 

Από την άλλη, όσον αφορά την έκφραση «η Ρωσία δεν πρέπει να ταπεινωθεί», αυτό μοιάζει 
περισσότερο με λογοτεχνική έκφραση. Κανείς δεν πρέπει να ταπεινώνεται - είναι τόσο απλό. Αυτό
δεν ισχύει μόνο για τη Ρωσία, αλλά και για τη Γαλλία, τις ηπείρους, τα έθνη και τις συγκεκριμένες 
χώρες. Επιπλέον, δεν μπορείτε να ταπεινώνετε κανένα άτομο. Αυτό μπορεί να ακούγεται αρκετά 
περίεργο στους σημερινούς δυτικούς φιλελεύθερους, αλλά έτσι είναι. Δεν πρόκειται για θέμα 
μειονεκτικότητας, αλλά για θεμελιώδη αρχή.

Ερώτηση: Διαβλέπει η Ρωσία σημάδια διχογνωμίας στη Δύση σχετικά με το πώς πρέπει να 
τελειώσει η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας; Αν ναι, σκοπεύει η Ρωσία να επωφεληθεί 
από αυτές τις διαφωνίες με οποιονδήποτε τρόπο;



Μαρία Ζαχάροβα: Τι εκπληκτικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι η Ρωσία προσπαθεί να 
υπονομεύσει αυτό που παρουσιάστηκε ως δυτική ενότητα, προκειμένου να επωφεληθεί από αυτές 
τις διαιρέσεις. Θα πρότεινα έναν διαφορετικό τρόπο διατύπωσης αυτής της ερώτησης: δεν υπήρχε 
εξαρχής καμία ενότητα.

Σήμερα, διάβασα μια δήλωση ενός δυτικού αξιωματούχου που χρησιμοποίησε τον όρο «εθελοντική
αλληλεγγύη». Δεν μπορεί να υπάρχει εθελοντική ή ακούσια αλληλεγγύη. Το γεγονός ότι ο όρος 
αυτός αναδύθηκε στην επιφάνεια καταδεικνύει την ακούσια και τεχνητή φύση αυτού που η 
Δύση αποκαλεί αλληλεγγύη. Δεν μπορείτε να αναγκάσετε κανέναν να δείξει αλληλεγγύη. Το 
έχουμε ξαναδεί αυτό, όταν ολόκληρες συμμαχίες οικοδομήθηκαν με τη βία και τον 
εξαναγκασμό και παρόλο τον εκβιασμό, προσποιούνταν ότι υπήρχε ενότητα στις τάξεις τους. 
Έτσι εννοούσαν «αλληλεγγύη». Όποτε όμως υπάρχουν εμφανείς προσπάθειες να πιεστεί κάποιος, 
να εξαναγκαστεί να κάνει κάτι ή να φτάσει σε έναν κοινό παρονομαστή, ανεξαρτήτως κόστους, 
αυτό δεν συνιστά αλληλεγγύη, αλλά μάλλον έλλειψη ενότητας. Αυτή η ενότητα δεν υπήρξε 
ποτέ, γεγονός που καθιστά άσχετη κάθε συζήτηση περί «σποράς διχόνοιας».

Πρέπει όμως να υπάρχει αυτή η ενότητα όταν μιλάμε για δημοκρατίες και τις ενώσεις τους; Εμείς 
είμαστε υπέρ της αρχής ότι η κάθε χώρα μπορεί να έχει το δικό της όραμα για την αναπτυξιακή 
της πορεία. Αυτό είναι το νόημα της διπλωματικής διαπραγματευτικής διαδικασίας. Έχει 
σχεδιαστεί προκειμένου να προάγει την ενότητα. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπήρχε 
εξαρχής ενότητα ούτε ότι δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ξεγελάσει τον οποιονδήποτε 
επιδεικνύοντας «ακούσια» αλληλεγγύη. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτε το κοινό σε 
αυτά. Πάντοτε πιστεύαμε ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να ασκεί τη δική του ανεξάρτητη 
εξωτερική και εσωτερική πολιτική, οικονομία κ.λ.π. Οι χώρες μπορούν να δημιουργήσουν 
εθελοντικές ενώσεις με αμοιβαίο σεβασμό. Αν θέλουν η ολοκλήρωσή τους να διέπεται από 
άλλες αρχές, αυτό πρέπει να είναι κάτι που θα το αποφασίσουν μόνες τους.
Κάθε φορά που οι χώρες αποφασίζουν να υποτάξουν τα εθνικά τους συμφέροντα σε μια υπερεθνική
δομή, πρέπει να το κάνουν εθελοντικά. Ένα κράτος μπορεί να εκχωρήσει μέρος της κυριαρχίας του,
αν πιστεύει ότι μπορεί να επωφεληθεί από αυτό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παραίτηση από 
τις δικές του ένοπλες δυνάμεις και τη συγχώνευσή τους σε ένα στρατιωτικό μπλοκ που θα 
προστατεύει την εν λόγω χώρα. Αυτή ενδεχομένως να αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους αμυντικούς προϋπολογισμούς της για τις 
εσωτερικές της προτεραιότητες. Αν το κάνουν αυτό εθελοντικά και αυτό είναι που θέλει ο λαός, και
αν τηρηθούν όλες οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες και διεξαχθούν δημοψηφίσματα, τότε 
καλώς καμωμένο. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε να γίνεται, μάλλον είναι ακριβώς το αντίθετο.

Δείτε μόνο τι συμβαίνει στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Αυτές οι χώρες συνήθιζαν να διεξάγουν 
δημοψηφίσματα ακόμη και για την αλλαγή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από 
αριστερόστροφη σε δεξιόστροφη. Σήμερα, κανείς δεν ρωτάει τους πολίτες τι σκέφτονται για 
το κεφαλαιώδες ζήτημα της αλλαγής της γεωπολιτικής τους θέσης στον παγκόσμιο χάρτη. 
Κανείς δεν μπήκε καν στον κόπο να κάνει μια δημοσκόπηση για το θέμα αυτό. 
Καταλαβαίνουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ποτέ δεν επιδιώξαμε να επωφεληθούμε από 
τις διαφορές και ποτέ δεν χρειάστηκε να επωφεληθούμε από αυτές, επειδή ουδέποτε υπήρξε 
ενότητα. Πρόκειται για κάτι που έχει δημιουργηθεί τεχνητά με εντολές που προέρχονται από 
την Ουάσινγκτον.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα ενότητας και διάστασης. Ο εναέριος χώρος γύρω από 
τη Σερβία έχει κυριολεκτικά κλείσει προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φυσικό εμπόδιο στις 
συνομιλίες Ρωσίας-Σερβίας στο Βελιγράδι. Η Σερβία έχει δηλώσει με σαφήνεια τους σκοπούς 
και τους στόχους της για να προχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και ήταν ανοιχτή σε 



συζήτηση σχετικά με αυτούς. Ταυτόχρονα, θέλει να διεξάγει συνομιλίες με τη Ρωσία. Γιατί; Επειδή 
συνεργάζεται με τη χώρα μας σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, οι γειτονικές της χώρες, οι οποίες είναι
μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στέκονται εμπόδιο σε αυτό. Τι ακούμε από την Ουάσινγκτον; Πιστεύω
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να έχουν παραμείνει σιωπηλές και να αφήσουν τους 
Ευρωπαίους να αποφασίσουν για τις δικές τους υποθέσεις. Άλλωστε, το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται
με κανέναν τρόπο σε αυτό το ζήτημα, σωστά; Τουλάχιστον, κανείς δεν το ανέφερε ποτέ 
δημόσια. Ωστόσο, τι είπε στην πραγματικότητα η Ουάσινγκτον;
Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών παρότρυνε τη Σερβία να επικεντρωθεί 
στον διακηρυγμένο στόχο της για ένταξη στην ΕΕ, ώστε τίποτα να μην την αποσπά από την κίνηση 
αυτή με άξονα την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αντί να επικεντρώνεται στη Ρωσία. Αλλά πού είναι η 
Ουάσιγκτον και πού είναι η Ευρώπη; Πού είναι το Βελιγράδι και πού είναι οι Βρυξέλλες; Πού είναι
η Ρωσία; Τι σχέση έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό; Σας έφερα ένα συγκεκριμένο 
παράδειγμα. Πού είναι η ενότητα που επιδιώκουμε να υπονομεύσουμε; Εμείς δεν έχουμε κάνει 
κάτι. Δεχθήκαμε μια πρόσκληση από τη Σερβική πλευρά, σχηματίσαμε μια αντιπροσωπεία και 
διαθέσαμε ένα αεροπλάνο. Δεν κάναμε τίποτε άλλο. Από εκείνο το σημείο, και μετά φρόντισαν 
αυτοί για όλα τα υπόλοιπα. Όσο περισσότερο προχωρήσουμε, τόσο λιγότερη ενότητα θα 
διαπιστώσουμε ότι έχει η Δύση, όπως δείχνει το παράδειγμα της Αμερικής. Γιατί το κάνουν 
αυτό; Δεν ξέρω, αλλά ίσως αρέσκονται σε αυτό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει επανειλημμένα μιλήσει επ' αυτού σε συνεντεύξεις 
Τύπου και σε άρθρα του. Σας προτείνω να τα διαβάσετε. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στην 
ιστοσελίδα μας.

Ερώτηση: Δεν επετράπη στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να ταξιδέψει στη Σερβία. Ο Σεργκέι 
Λαβρόφ το χαρακτήρισε αυτό ως «πρωτοφανές και αδιανόητο». Τι είδους αντίδραση σχεδιάζεται; 
Θα είναι και αυτή εξίσου «πρωτοφανής»;

Μαρία Ζαχάροβα: Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σχολίασε το θέμα αυτό κατά τη 
διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που συγκάλεσε για τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου. Είπε ότι η Ρωσία δεν θα αναλάβει ποτέ κάτι που θα 
περιπλέξει περαιτέρω τις επαφές μεταξύ των εθνών. Είναι οι δυτικοί εταίροι μας που το 
κάνουν αυτό και τους κατακρίνουμε γι' αυτό. Ο λόγος είναι ότι όλα αυτά οδηγούν στην 
καταστροφή, σε μια επίθεση εναντίον των πάντων - από το διεθνές δίκαιο μέχρι τα ατομικά 
συμφέροντα. Για να παραθέσω τα λόγια του Ρώσου τραγουδιστή Αλεξάντερ Γκράντσκι, 
«τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν περνάει χωρίς ν' αφήσει ίχνη».  

Ερώτηση: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει με την εξαγωγή 
σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας και εξήγησε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αν κρίνουμε από όλες τις ενδείξεις, το κατάλαβε αυτό με 
τον δικό του τρόπο και το είπε στον ΟΗΕ. Ο Ρώσος πρέσβης Βασίλι Νεμπένζια μάλιστα 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην οποία μιλούσε.  
Εξηγήστε μας σας παρακαλώ τον λόγο για τον οποίο η Μόσχα συνεχίζει να διατηρεί επίσημες 
σχέσεις με τις Βρυξέλλες. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε την ΕΕ;

Μαρία Ζαχάροβα: Γιατί χρειαζόμαστε την ΕΕ; Υπάρχει μόνο για τον εαυτό της. Είναι μια 
συμμαχία που δημιουργήθηκε με βάση ορισμένες αρχές και ενώνει χώρες που θεώρησαν 
απαραίτητο να ενταχθούν σε αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είμαστε μέλος της ΕΕ.

Εδώ και χρόνια καλλιεργούμε σχέσεις [με την ΕΕ], κάνοντάς το με ειλικρινή και ρεαλιστικό τρόπο. 
Οι σχέσεις αυτές αποσκοπούσαν στην ενσωμάτωση κάποιων θεμάτων, στην ελαχιστοποίηση του 
κόστους, στην εμπλοκή σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες σε διάφορους τομείς.   Δυστυχώς, αυτό



το έργο, που σε μεγάλο βαθμό υπήρξε γόνιμο, εμποδίστηκε από τη Δύση, από την ελίτ των 
Βρυξελλών, η οποία τελεί πλήρως υπό την καθοδήγηση της Ουάσινγκτον. Τα Ευρωπαϊκά έθνη, 
οι πολίτες των Ευρωπαϊκών χωρών δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον αποκλεισμό.  Γιατί συνέβη
αυτό; Επειδή η ειρηνική, αμοιβαία επωφελής και αποτελεσματική συνύπαρξη στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο συνιστά εφιάλτη για τις Ηνωμένες Πολιτείες! Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να 
βρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή να ψαρέψουν σε ταραγμένα νερά. Επειδή δεν θα μπορούν 
να επιβάλλουν τη κυριαρχία τους. Στη σημερινή εποχή, το «διαίρει και βασίλευε» είναι η 
σατανική, φρικτή λογική του 21ου αιώνα, με συνειδητή πρόθεση να σπείρει το χάος και να 
επιβάλλει την απόλυτη κυριαρχία.

Εμείς παρατηρούσαμε  ρεαλιστικές αποφάσεις που ήταν αναγκαίες για τα εθνικά μας συμφέροντα.  
Να σας θυμίσω ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)- 
η ολοκλήρωση σε άλλους τομείς δρομολογήθηκε αργότερα, με την ΕΚΑΧ να μετατρέπεται σε 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια σε Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινό νόμισμα. Όλα 
φαίνονταν ωραία και καλά μέχρι που κάποιος στην Ουάσινγκτον συνειδητοποίησε ότι ήταν 
ανήκουστο θράσος να αποκτήσει η Ευρώπη το δικό της ισχυρό νόμισμα και ένα εντελώς 
ανεξάρτητο ενεργειακό σύστημα. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για το «βαθύ κράτος» των 
ΗΠΑ να αντιληφθεί ότι η Ευρώπη είναι ενεργειακά ανεξάρτητη και διαθέτει τους δικούς της 
ορυκτούς πόρους και τεχνολογίες για την παραγωγή και την παράδοσή τους σε οποιοδήποτε σημείο
της Ευρώπης και των γειτονικών περιοχών.  Σημαίνει ότι αφήνει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα κρύα 
του λουτρού. Προφανώς, δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά, διότι δεν τους έχει 
απομείνει κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκτός από την ικανότητα να προκαλούν τον όλεθρο. 
Έτσι λοιπόν, έγιναν όλα, όπως καταλαβαίνουμε πλέον σήμερα, ούτως ώστε να μετατραπεί η ΕΕ 
από ένα ανεξάρτητο σύστημα οικονομικής ολοκλήρωσης σε ένα οικονομικό τμήμα του ΝΑΤΟ, να 
καταστραφούν οι δεσμοί και να δοθεί ένα πλήγμα σε ολόκληρο το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής 
ενότητας, του οποίου την εξέλιξη παρατηρούσαμε.

Ερώτηση: Η Μολδαβία ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο υποδοχής ξένων αστυνομικών ή 
στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφός της. Ποιους κινδύνους μπορεί να προκαλέσει αυτό για την 
Υπερδνειστερία; Τι θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία για να προστατεύσει τα συμφέροντα των 
Υπερδνειστεριανών;

Μαρία Ζαχάροβα: Γνωρίζουμε ότι από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην 
Ουκρανία έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την εμπλοκή της Μολδαβίας σε στενότερη 
συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Δυτικοί πολιτικοί μιλούν τακτικά για την ανάγκη παροχής στρατιωτικο-
τεχνικής βοήθειας και προμήθειας σύγχρονων όπλων, μεταξύ άλλων και φονικών, στο Κισινάου. 
Δυστυχώς, αυτή η ρητορική έχει γίνει αποδεκτή και μάλιστα υποστηρίζεται πρόθυμα από 
ορισμένες δυνάμεις στη Μολδαβία.

Αυτό αποτελεί σίγουρα αιτία ανησυχίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών 
και των πολιτικών αναλυτών. Φυσικά, η ενίσχυση της ασφάλειας ενός ατόμου αποτελεί κυριαρχικό 
του δικαίωμα, αλλά η εισροή όπλων του ΝΑΤΟ στη Μολδαβία δύσκολα μπορεί να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον στόχο και επιπλέον, αντιβαίνει με την αρχή της μόνιμης 
ουδετερότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο Σύνταγμα της Μολδαβίας.

Όσον αφορά τις προετοιμασίες της Μολδαβίας για την υποδοχή ξένου στρατιωτικού προσωπικού, 
πιθανότατα αναφέρεστε στην πρωτοβουλία της Μολδαβικής Κυβέρνησης να τροποποιήσει τους 
νόμους αναφορικά με τα κρατικά σύνορα και με τη διαδικασία που ρυθμίζει τη χρήση φυσικής 
βίας, ειδικών μέσων και πυροβόλων όπλων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι
τροποποιήσεις αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα προσφυγής σε αλλοδαπούς όσον αφορά τη 
φύλαξη των συνόρων της Μολδαβίας και τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που προβλέπει ότι 



η διαχείριση των προσφυγικών ροών από την Ουκρανία, θα γίνεται με ευθύνη μιας ειδικής  
αποστολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Θα θέλαμε
να ελπίζουμε ότι πρόκειται μόνον περί αυτού. Θα παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητες 
του εν λόγω φορέα στη Μολδαβία.

Όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την Υπερδνειστερία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι 
από το 1992 η σταθερότητα στο Δνείστερο προστατεύεται αξιόπιστα από την κοινή ειρηνευτική 
αποστολή της Ρωσίας, της Μολδαβίας και της Υπερδνειστερίας. Τον επόμενο μήνα θα 
συμπληρώσουμε 30 χρόνια από τη συγκρότησή.

Ερώτηση: Τι πιστεύει το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να 
συνεργαστεί με τη Ρωσία για την επίλυση του προβλήματος των Ουκρανικών σιτηρών; 

Μαρία Ζαχάροβα: Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Τουρκίας συζήτησαν διεξοδικά το 
θέμα αυτό σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα σήμερα.

Ανταποκρινόμαστε σε όλες τις προσφορές διαμεσολάβησης και καλωσορίζουμε κάθε είδους 
εποικοδομητική ανάλογη πρωτοβουλία. Οι απόψεις μας για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ήδη 
εκτεθεί στη σημερινή ενημέρωση.

Ερώτηση: Η Σύνοδος Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα 
στο Λος Άντζελες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να μην προσκαλέσει εκπροσώπους από τη 
Βενεζουέλα, την Κούβα και τη Νικαράγουα. Αρκετοί άλλοι ηγέτες της Λατινικής Αμερικής 
επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Σχεδιάζει η Ρωσία να διοργανώσει μια τέτοια συνάντηση με τους 
εταίρους της και να προσκαλέσει τους Λατινοαμερικάνους συναδέλφους της;

Μαρία Ζαχάροβα: Παρακαλώ προσέξτε τη συνέντευξη του Διευθυντή του Τμήματος Λατινικής 
Αμερικής Αλεξάντερ Στσετίνιν στο πρακτορείο ειδήσεων TASS με ημερομηνία 6 Ιουνίου. Έδωσε 
μια εμπεριστατωμένη περιγραφή των προσεγγίσεών μας όσον αφορά την ευθυγράμμιση των 
σχέσεών μας με την περιοχή αυτή.

Η χώρα μας έχει ιστορικούς δεσμούς με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι διαπνέονται 
από φιλία και αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Παρακολουθούμε στενά τη συζήτηση μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 
σχετικά με το στήσιμο και το περιεχόμενο της Συνόδου Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου που 
πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα. Οι προσεγγίσεις τους για τη σύνοδο κορυφής και την 
ατζέντα της είναι πολύ διαφορετικές.

Ο διάλογος Ρωσίας-Λατινικής Αμερικής, μεταξύ άλλων σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, είναι 
ιδιαίτερα εντατικός. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε και να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής του. 
Θα σας ενημερώνουμε τακτικά για τις εκδηλώσεις που θα συντονίζονται με τους εταίρους μας στην
περιοχή.

Διατηρούμε ποικίλες επαφές με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε θέματα επισιτιστικής 
ασφάλειας. Δεδομένων των συνθηκών, είναι τώρα ιδιαίτερα σημαντικό να ενταθεί η συνεργασία 
στις εξαγωγές και εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
προμήθεια ορυκτών λιπασμάτων, προς τις χώρες αυτές.

Η Ρωσία συμμετέχει με υπευθυνότητα στην παγκόσμια αγορά τροφίμων και η Λατινική Αμερική το
γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Οι κοινές μας προσπάθειες θα συμβάλουν στην εξεύρεση τρόπων για 
αμοιβαία επωφελείς λύσεις σε όλα τα πρόσφατα προβλήματα, είτε φυσικά είτε τεχνητά. 



Εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να αμβλύνουμε τους κινδύνους από τις κυρώσεις για το 
εμπόριο και την οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Λατινικής Αμερικής, ώστε να 
εισαγάγουμε εναλλακτικούς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς σε σχέση με τους αντίστοιχους 
δυτικούς, και αυτό περιλαμβάνει τις πληρωμές χωρίς μετρητά και τις απευθείας ανταποκριτικές 
σχέσεις μεταξύ των τραπεζών. Λαμβάνουμε επίσης μια σειρά κι από άλλα βήματα προς την 
κατεύθυνση αυτή.

Συζητάμε παρόμοιες προσεγγίσεις με τους περιφερειακούς εταίρους μας σε διμερείς και πολυμερείς
επαφές, μεταξύ άλλων με την εναρμόνιση των συμφερόντων σε όλο τον ευρασιατικό και 
λατινοαμερικανικό χώρο ολοκλήρωσης.

Διατηρούμε με τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών των λατινοαμερικανικών κρατών 
που είναι διαπιστευμένοι στη Μόσχα, μια ειλικρινή, βασισμένη στην εμπιστοσύνη επικοινωνία,  η 
οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της συνεργασίας μας. Αυτό το στυλ επικοινωνίας 
αντανακλά τον εποικοδομητικό και φιλικό χαρακτήρα των σχέσεων Ρωσίας-Λατινικής Αμερικής.

Γνωρίζουμε καλά την ιστορία της περιοχής. Οι λαοί αυτών των χωρών αντλούν από τη δική τους 
εμπειρία περισσότερα από ό,τι από τα εγχειρίδια ιστορίας. Καταλαβαίνουν πολλά πράγματα 
χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα πολιτικής επιστήμης. Είμαστε 
καλοί στο να ακούμε και να αφουγκραζόμαστε ο ένας τον άλλον, γεγονός που μας επιτρέπει να 
οικοδομήσουμε μια συνεργασία που προσβλέπει στο μέλλον, αναζωογονεί και διευρύνει το 
πεδίο των κοινών αντικειμενικών, μακροχρόνιων συμφερόντων μας σε διάφορους τομείς. 
Διαθέτουμε κάθε μηχανισμό για τον διάλογο που χρειαζόμαστε. Θα αναλύουμε και θα 
συνεργαζόμαστε με τους Λατινοαμερικανούςς εταίρους μας, όποτε προκύπτουν πρόσθετες 
επιλογές και ευκαιρίες.

Ερώτηση: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και αρθρογράφος Ντέιβιντ Ιγνάτιους έγραψε στη στήλη 
του στην Washington Post,  ότι υπάρχει πιθανότητα ο Πρόεδρος Μπάιντεν να επιλέξει το κορεατικό
σενάριο και να διαιρέσει την Ουκρανία σε δύο διαφορετικά κράτη. Τι πιστεύει η Μόσχα για την 
πιθανότητα αυτού του σεναρίου;

Μαρία Ζαχάροβα: Πρόκειται για χιουμοριστική στήλη; Τι είναι πάλι αυτό; Τι είδους ανάλυση 
είναι αυτή; Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα σκίτσο, ένας προβληματισμός μετά την ακρόαση 
των ενημερώσεων του Λευκού Οίκου; Δεν είμαι σίγουρη για το τι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι 
πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά.

Αυτή η σχολή σκέψης μιλάει από μόνη της. Πρόκειται για την αρχή: «Διαίρει και βασίλευε», που 
αναφερθήκαμε προηγούμενα. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στηριζόταν πάντα σε αυτή τη βασική
αρχή που συμπληρώνεται από προσπάθειες να σπείρουν το χάος. Δεν θα με εξέπληττε να μάθω 
ότι οι ειδικοί τους βλέπουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση ως ευκαιρία για να επιβάλλουν την 
κυριαρχία τους. Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, από το 2014, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την 
ευκαιρία να αποφασίσουν για τις λεπτομέρειες της εμπλοκής τους στην επίλυση της κατάστασης 
στην Ουκρανία. Ίσως, δεν θα έπρεπε να είχαν ακολουθήσει το είδος της πολιτικής που 
ακολούθησαν στην περιοχή αυτή. Είχαν κάθε ευκαιρία να βοηθήσουν την Ουκρανία να γίνει μια 
ευημερούσα οικονομία. Τριάντα χρόνια ήταν αρκετά για να δουν όλοι τι έκαναν οι δυτικοί 
διαχειριστές στη χώρα αυτή. Επιτέλους ας το παραδεχτούμε, την κατέστρεψαν. Αδιάκοπες 
παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική κατάσταση, οι οποίες εξελίχθηκαν τελικά σε πλήρη έλεγχο 
απ' ευθείας από το εξωτερικό με τα αντισυνταγματικά πραξικοπήματα, τη διαβρωμένη έννοια του 
νόμου, της νομιμότητας κ.λπ. Βασίζονται αποκλειστικά στη βία για να επιλύσουν πράγματα που
χρειάζονται τεχνογνωσία, μελέτη και ανάλυση για να αντιμετωπιστούν. Δεν εκπλήσσομαι όταν



μαθαίνω ότι οι αναλυτές των ΗΠΑ δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτε άλλο, εκτός από τέτοιου 
είδους τεχνάσματα.

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 προορισμο 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.


