
Απαντήσεις του Σεργκέι Λαβρόφ σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης μετά την  συνάντηση 
υπουργών των παράκτιων κρατών της Κασπίας, στο Ασγκαμπάτ, στις 28 Ιουνίου 2022.

Ερώτηση: Θα μπορούσατε να σχολιάσετε τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να προμηθεύσουν 
συστήματα αεράμυνας μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία; Συνδέεται αυτό με 
μεγαλύτερο κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών; 

Σεργκέι Λαβρόφ: Σε πλείστες όσες περιστάσεις έχουμε σχολιάσει τα σχέδια των Αμερικανών και 
των Ευρωπαίων να πλημμυρίσουν την Ουκρανία με νέα όπλα. Τα σχέδια αυτά 
πραγματοποιούνται εν μέσω ευρείας δημοσιότητας δηλώσεων σχετικά με το ότι είναι 
απαράδεκτο να επιτευχθεί ειρήνη με τους όρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ότι οι 
ειρηνευτικές συνομιλίες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν, παρά μόνον όταν η Ουκρανία 
αντιστρέψει τη δυναμική στο πεδίο των συγκρούσεων. Διαβάζετε αυτές τις δηλώσεις και τις 
ακούτε καθημερινά στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση της Δύσης είναι αντιπαραγωγική και επιζήμια. Όσο 
περισσότερο φορτώνουν την Ουκρανία με όπλα, τόσο περισσότερο θα διαρκεί η σύγκρουση 
και το μαρτύριο που προκαλεί το ναζιστικό καθεστώς που υποστηρίζεται από τις δυτικές 
χώρες.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο Όλαφ Σολτς και ο Ζοζέπ Μπορέλ κάνουν τακτικά δηλώσεις σχετικά με το 
απαράδεκτο οποιονδήποτε συνομιλιών υπό τις παρούσες συνθήκες, ενώ ο τελευταίος ζητεί 
συστηματικά να διατεθούν περισσότερα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης για την 
προμήθεια όπλων στην Ουκρανία.  Εν προκειμένω, υπάρχει σαφώς κάποιου βαθμού σχιζοφρένεια.

Χθες, όλα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ήταν γεμάτα με βίντεο από την Κρεμεντσούγκ που 
έδειχναν ένα φλεγόμενο εμπορικό κέντρο και κατηγορούσαν τον Ρωσικό στρατό για 
βομβαρδισμό πολιτικών υποδομών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξήγησε με σαφήνεια και 
ακρίβεια τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα: βομβάρδισαν ένα υπόστεγο με όπλα και 
πυρομαχικά που είχαν φτάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η έκρηξη αυτών 
των πυρομαχικών προκάλεσε την πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο εμπορικό κέντρο που 
βρισκόταν εκεί κοντά.

Όσο περισσότερο παρατείνεται η προμήθεια όπλων για την παράταση της σύγκρουσης και 
την ταλαιπωρία των αμάχων που είναι εκτεθειμένοι σε συνεχείς βομβαρδισμούς από το 
Ουκρανικό νεοναζιστικό καθεστώς, τόσο περισσότερες αποστολές θα διεξάγουμε στο πεδίο 
της μάχης. Όλες τα καθήκοντα που έχουν αναληφθεί θα ολοκληρωθούν.

Ερώτηση: Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη πρόκειται να 
υιοθετήσουν μια νέα αντίληψη εξωτερικής πολιτικής και να χαρακτηρίσουν τη Ρωσία ως άμεση 
απειλή, καθώς και να ενισχύσουν σοβαρά τη στρατιωτική της παρουσία στην Ευρώπη. Με τη σειρά
του, αν ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δηλώνει ότι είναι έτοιμος να διεξάγει συνομιλίες, μόνο 
από θέση ισχύος. Ελπίζει πραγματικά μήπως σε άμεση στρατιωτική υποστήριξη από το ΝΑΤΟ;

Σεργκέι Λαβρόφ: Στη σύνοδο κορυφής του, το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να μας χαρακτηρίσει άμεση 
απειλή και την Κίνα συστημική πρόκληση. Παίζουν με τις λέξεις, αλλά η ουσία παραμένει 
αμετάβλητη. Η Ρωσία έχει ήδη ανακηρυχθεί εχθρός με διαφορετικές λέξεις εδώ και πολύ 
καιρό, πολύ πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δυτικοί πολιτικοί χαρακτηρίζουν τη 
χώρα μας απειλή μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουμε να αποδεχτούμε τη νεοφιλελεύθερη 
παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Έχοντας υποτάξει ολόκληρη τη Δύση χωρίς εξαίρεση, οι 



Ηνωμένες Πολιτείες την επιβάλλουν σε όλους τους άλλους ως «τάξη βασισμένη σε κανόνες». Ο
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε πρόσφατα γι' αυτό, δείχνοντας την απόλυτη ματαιότητα της 
πολιτικής που ακολουθεί η Δύση υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για 
εμάς. Δεν θα φέρει τίποτα καινούργιο στην πολιτική πρακτική των Ηνωμένων Πολιτειών και των 
δορυφόρων τους.

Η εξαγγελθείσα αύξηση των ενόπλων δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε 300.000 
στρατιώτες είχε προγραμματιστεί ανεξάρτητα από το τι θα καταγραφεί στα έγγραφα που 
εγκρίθηκαν στη Μαδρίτη. Αυτό είχε ανακοινωθεί εδώ και καιρό και το ΝΑΤΟ συνεχίζει την 
απαράδεκτη πολιτική που παραβιάζει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και υποσχέσεις. 
Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, το ΝΑΤΟ θέλει να εκμεταλλευτεί τα εδάφη της πρώην ΕΣΣΔ 
και να φέρει τη στρατιωτική του υποδομή μέχρι τα Ρωσικά σύνορα.

Πρόκειται για μια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό. Από τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, προσπαθούμε να την σταματήσουμε και να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεκτούς 
τρόπους διασφάλισης της Ευρωπαϊκής ασφάλειας. Κάναμε πολλές φορές τέτοιες προσπάθειες 
καλής θελήσεως. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήγησε προσωπικά τη βλαπτικότητα των 
ενεργειών του ΝΑΤΟ που παραβιάζουν την αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας. Τα υπουργεία 
Εξωτερικών και Άμυνας εργάζονταν προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλά όλα απέβησαν μάταια. Η 
Δύση αρνήθηκε κατηγορηματικά να εκπληρώσει τις δικές της δεσμεύσεις να μην επεκτείνει το 
ΝΑΤΟ και να μην κατοχυρώσει τη δική της ασφάλεια εις βάρος της ασφάλειας των άλλων. Στη 
συνέχεια, η Δύση αποκήρυξε τη συμφωνία μεταξύ του τότε προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και της 
Ουκρανικής αντιπολίτευσης τον Φεβρουάριο του 2014. Έχοντας υπογράψει τις συμφωνίες του 
Μινσκ, η Δύση αρνήθηκε κατηγορηματικά να τις εφαρμόσει.  Αυτό δεν μας εκπλήσσει. Δεδομένου 
ότι τα λόγια και τα επιχειρήματά μας αγνοούνται πλήρως και με αλαζονεία και αυτό είναι ένα 
αποδεδειγμένο γεγονός. Πάντως εμείς θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το πώς πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε τους δυτικούς γείτονές μας σε αυτόν τον πλανήτη.

Δεν θέλω να εικάσω τί είδους ελπίδες και σκέψεις κάνει ο πρόεδρος Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι. Αυτό 
δεν έχει σημασία ούτως ή άλλως, διότι δεν είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται στην Ουάσιγκτον και διόλου σε προεδρικό επίπεδο. Λαμβάνονται από ορισμένους 
αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών και, πιθανότατα, από τη διεύθυνση της Προεδρίας.

Ερώτηση: Σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες, η Αργεντινή και το Ιράν υποβάλλουν αίτηση για 
ένταξη στις BRICS. Η Ρωσία θα υποστηρίξει τις υποψηφιότητές τους;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συναντήσεων των BRICS (της συνόδου 
κορυφής των BRICS και της συνάντησης BRICS+), υπογραμμίσαμε την ετοιμότητά μας να 
εξετάσουμε το ενδεχόμενο διεύρυνσης αυτής της ένωσης. Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 
επισήμανε στις παρατηρήσεις του ότι η συζήτηση αυτή ήταν συναφής και επίκαιρη. Η Αργεντινή 
και το Ιράν είναι αξιόλογοι και αξιοσέβαστοι υποψήφιοι, όπως και ορισμένες άλλες χώρες που 
αναφέρθηκαν στις συζητήσεις.

Η απόφαση θα ληφθεί με συναίνεση. Το σημαντικό είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
προετοιμασίας. Τα κύρια κριτήρια θα είναι κατά πόσον τα νέα μέλη θα καταστήσουν την 
ομάδα πιο αποδοτική και θα εξασφαλίσουν πρακτικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές 
της.

Ερώτηση: Η Ινδονησία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποσύρει την πρόσκληση της 
Ρωσίας για τη σύνοδο κορυφής της G20, αλλά ταυτόχρονα έχει προσκληθεί και η Ουκρανία. Πόσο 
σκόπιμη και εποικοδομητική είναι η παρουσία της Ρωσίας σε αυτή τη σύνοδο κορυφής; Έχει 



κάποιο νόημα, δεδομένου ότι η αντι-Ρωσική ρητορική προέρχεται από μεγάλο αριθμό των 
συμμετεχόντων της; Πώς αξιολογείτε την πιθανότητα μιας συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ 
Πούτιν και του Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι στο περιθώριο της συνόδου;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η προσέγγισή μας στις εργασίες της ομάδας βασίζεται στον σκοπό για τον οποίο
ιδρύθηκε η G20, ο οποίος ήταν η προώθηση του συντονισμού μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων 
της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας και να αποτραπούν οι ανισορροπίες και οι 
κρίσεις, καθώς και η επίτευξη πολλών άλλων ειδικών στόχων που σχετίζονται ειδικά με τη 
διατήρηση της σταθερότητας στην παγκόσμια οικονομία.

Κάθε χώρα υποδοχής προσκαλεί ορισμένους εκπροσώπους που δεν είναι μέλη της G20. Σήμερα, 
δεν αφήνουν ούτε μία εκδήλωση να πραγματοποιηθεί χωρίς τον Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι. «Αυτοί» 
είναι τόσο επίμονοι και πιεστικοί. Προφανώς, έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στο να 
παίρνει εντολές από την Ουάσινγκτον, οπότε ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ευτυχής να εισβάλει 
σε οποιοδήποτε σχήμα για να προφέρει μερικές λέξεις με δάκρυα στα μάτια. ελάχιστα θα μας 
ενδιαφέρει εάν θα αιωρείται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στο Μπαλί ή όχι. 
Ταυτόχρονα, σεβόμαστε πάντα τις ενέργειες της διοργανώτριας χώρας της G20.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Τζόκο Γουιντόντο θα επισκεφθεί τη Ρωσική Ομοσπονδία σε λίγες 
ημέρες. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο των G20 θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων των 
συνομιλιών του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν θα επιτρέψουμε το νόημα και η σημασία 
αυτού του σχήματος να καταστεί όμηρος των διαθέσεων κρατών που προσπαθούν να διατηρούν τα 
δικά τους προβλήματα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Δύσης και να την αναγκάσουν να τα 
χρησιμοποιήσει πιο δραστικά προκειμένου να ασκήσει πολιτικές που υπονομεύουν τα θεμέλια του 
διεθνούς δικαίου και εδραιώνουν τη δική της ηγεμονία.

Εμείς σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όχι με την 
προπαγάνδα ή την ιδεολογία.


