
Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και 
απαντήσεων σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης μετά από συνομιλίες με τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, στο Μπακού, στις 24 
Ιουνίου 2022.

Ερώτηση: Η Ουκρανία και η Μολδαβία είναι πλέον επίσημα υποψήφιες χώρες για ένταξη στην 
ΕΕ. Ο Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Πιστεύετε ότι αυτό το βήμα της 
ΕΕ έχει πρακτικές επιπτώσεις; Ή είναι απλώς μια έκφραση μνησικακίας εναντίον της Ρωσίας;

Σεργκέι Λαβρόφ: Πάντα προχωρούσαμε με την παραδοχή ότι η ΕΕ δεν είναι ένα στρατιωτικό-
πολιτικό μπλοκ. Σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, οι σχέσεις της με οποιαδήποτε πρόθυμη προς ένταξη
χώρα δεν δημιουργούν καμία απειλή ή κίνδυνο για εμάς. Ο πρόεδρος Πούτιν το επανέλαβε 
αυτό στις δηλώσεις του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Ωστόσο, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η ΕΕ έχει υποστεί μια ραγδαία εξέλιξη, για
να μην πούμε μιμητισμό, τα τελευταία χρόνια και έχει αποκτήσει μια επιθετική 
ιδεολογικοποιημένη, κυρίως Ρωσοφοβική, χροιά. Κάθε φορά που κάνουν αυστηρή νουθεσία σε 
χώρες που είτε είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ είτε προσπαθούν να γίνουν υποψήφιες, οι 
ηγέτες της ΕΕ δεν μασάνε τα λόγια τους λέγοντας ότι μια υποψήφια χώρα δεν έχει άλλη επιλογή 
από το να υποστηρίξει κάθε πολιτική της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
δράσης της κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας (αυτό είναι σχεδόν αυτολεξεί). Με αυτόν τον 
τρόπο εκφράζουν οι αξιωματούχοι της ΕΕ τις απαιτήσεις τους, ιδίως προς τη Σερβία. Η εν λόγω 
χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, αλλά όπως κάθε άλλη χώρα, αντιτίθεται σθεναρά στο 
να χάσει την ανεξαρτησία της και να υποστηρίξει αποφάσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση 
με τα θεμελιώδη συμφέροντά της, στην προκειμένη περίπτωση τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Η
χώρα μας ήταν μία από τις λίγες χώρες που στάθηκε στο πλευρό της Γιουγκοσλαβίας, όταν το 
ΝΑΤΟ διέπραξε την επίθεσή του κατά της Γιουγκοσλαβίας, παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε αρχή 
του ΟΑΣΕ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που χώρες του ΟΑΣΕ επιτέθηκαν και βομβάρδισαν ένα 
άλλο μέλος του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών υποδομών του. Γέφυρες, 
επιβατικές αμαξοστοιχίες, ένα τηλεοπτικό κέντρο και άλλοι πολιτικοί χώροι αποτέλεσαν 
στόχους. Η Σερβία δεν πρόκειται να ξεχάσει το γεγονός ότι η Ρωσία την υπερασπίστηκε τότε. 
Είναι απαραίτητο, τουλάχιστον, να δείξει κάποιο σεβασμό προς τον Σερβικό λαό και την 
ιστορική του μνήμη. Δεν αναφέρομαι καν στην παλαιότερη ιστορία, όπως ο Β' Παγκόσμιος 
Πόλεμος και άλλα γεγονότα-ορόσημα της κοινής μας ιστορίας.

Η θρασύτατη και ανερυθρίαστη απαίτηση της ΕΕ είναι ότι αν μια χώρα θέλει να είναι υποψήφια 
για ένταξη στην ΕΕ πρέπει να διατηρήσει μια Ρωσοφοβική στάση μέχρι την ένταξη. Η ΕΕ 
καθιστά σαφές ότι δεν θέλει να δει καμία ενοποιητική τάση στην Ευρώπη, δεν συμμορφώνεται και 
δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με τις υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
και της ΕΕ για την πορεία προς κοινούς χώρους στην οικονομία, την έρευνα και την εκπαίδευση και
την εσωτερική ασφάλεια, και δεν είναι πρόθυμη να επιδιώξει υψηλούς στόχους όπως η δημιουργία 
ενός κοινού χώρου από τον Ατλαντικό Ωκεανό έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, για να αναφέρω 
μερικούς. Όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία. Ας είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις ενέργειες της 
ΕΕ και ας παρακολουθήσουμε τα πραγματικά της βήματα και ας δούμε πώς οι υποψήφιες 
χώρες συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις ή προσπαθούν να αποδείξουν την 
ανεξαρτησία τους.

Δεν έχουμε πολλές ψευδαισθήσεις ότι η σημερινή Ρωσοφοβική φόρτιση της ΕΕ θα διαλυθεί ή 
θα αλλάξει σύντομα ή ακόμη και μακροπρόθεσμα. Ο δρόμος που έχουν υιοθετήσει οι 
Ευρωπαίοι θυμίζει τις πρώτες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ συγκέντρωσε 



ένα μεγάλο αριθμό, (αν όχι τις περισσότερες), ευρωπαϊκών χωρών για να επιτεθούν στη 
Σοβιετική Ένωση. Αυτή τη στιγμή, με παρόμοιο τρόπο, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων, 
συγκροτούν έναν συνασπισμό για να αντιταχθούν, ή σε γενικές γραμμές, να «κάνουν πόλεμο» 
κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


