
Το παρακάτω κείμενο είναι το απόσπασμα της συζήτησης, έτσι ακριβώς όπως δόθηκε στη 
δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας 
Αλεξάντερ Λουκασένκο 

25 Ιουνίου 2022

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Καλησπέρα, κύριε Λουκασένκο.

Σας ευχαριστώ που ήρθατε.

Πραγματοποιούμε τη συνάντησή μας σε μια αξιοσημείωτη ημερομηνία: στην 30ή επέτειο από την 
εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Δεν είναι μια συνηθισμένη ημέρα και 
γι' αυτό συμφωνήσαμε να συναντηθούμε. Επιπλέον, η κλίμακα της συνεργασίας μας είναι τόσο 
μεγάλη που χρειάζεται συνεχής συντονισμός, και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Θα ήθελα να επισημάνω και πάλι ότι πέρυσι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 
περισσότερο από το ένα τρίτο και ξεπέρασαν τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, και η αύξηση 
συνεχίστηκε κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους.

Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο: 110 τοις εκατό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ακριβώς, οπότε φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.

Η Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια, έχει επενδύσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στη οικονομία 
της Λαυκορωσίας, τα οποία είναι οι δικές μας άμεσες επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις της Λευκορωσίας
πραγματοποίησαν κι αυτές επίσης επενδύσεις. Έχουμε δρομολογήσει από κοινού χρήσιμα έργα 
μεγάλης κλίμακας και υπάρχουν πολλά τρέχοντα ζητήματα σε αυτόν τον τομέα.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πορεία και τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τους 
συναδέλφους μας των BRICS. Πολλοί από τους ομιλητές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις 
δυσλειτουργίες στις παραδόσεις και τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και των λιπασμάτων στις
διεθνείς αγορές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές 
λιπασμάτων στην παγκόσμια αγορά, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας τρόπους ικανοποίησης 
της ζήτησης  των μόνιμων πελατών μας, στην παγκόσμια αγορά.

Νομίζω ότι κατέχουμε το 15% του παγκόσμιου εμπορίου και το 25% σε ορισμένα λιπάσματα, το 
οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό στις διεθνείς αγορές. Η χαμηλή χρήση λιπασμάτων προφανώς
μειώνει τις προοπτικές συγκομιδής του επόμενου έτους. Όλα αυτά είναι πολύ θλιβερά.

Παρ' όλα αυτά, έχουμε συμφωνήσει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να λάβουμε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα που εξαρτώνται από εμάς, έτσι ώστε - θα το επαναλάβω - να ικανοποιήσουμε 
τις ανάγκες των καταναλωτών μας, των πελατών μας.

Προφανώς, υπάρχουν προβλήματα με τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην περιοχή και σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Εδώ προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Πρόκειται να σας ενημερώσω για όλα αυτά τα 
προβλήματα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ντονμπάς.



Τα ζητήματα που σχετίζονται με την από κοινού οικοδόμηση του κράτους της Ένωσής μας 
παραμένουν ασφαλώς εντός του πεδίου των δράσεών μας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μας έχουν 
αντίστοιχα συμφωνήσει, σχεδόν σε όλα τα ζητήματα και αυτή τη στιγμή, απομένει μόνο  η 
υλοποίηση όλων των στόχων που έχουν τεθεί.

Συνολικά, έχουμε έναν αρκετά μεγάλο και ουσιαστικό κατάλογο θεμάτων προς συζήτηση στη 
σημερινή μας συνάντηση.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Κύριε Πούτιν, σας είμαι πάντα ευγνώμων που με βοηθάτε να ανακαλύψω
κάποια σημεία της ιστορίας, όπως γνωρίζετε. Μου δώσατε την ευκαιρία να πάω σε αυτό το 
υπέροχο μέρος: Επισκέφθηκα την Μπρόνκα, όπου σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε ένα λιμάνι της 
Λευκορωσίας. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνσή σας και για την υποστήριξή σας σε αυτό το 
κατασκευαστικό έργο.

Έριξα μια ματιά και χάρηκα πολύ που είδα τι σημαίνει Κρονστάνδη, όταν αντίκρισα με τα μάτια 
μου το φράγμα που χτίστηκε χάρη στην τεράστια βοήθειά σας, κατά τη διάρκεια της θητείας σας. 
Ήταν επίσης υπέροχο να δω και άλλα μέρη, να δω τη θέα της Αγίας Πετρούπολης από τη θάλασσα. 
Ήταν πολύ σημαντικό και χρήσιμο για μένα ενόψει της κατασκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Είμαστε ικανοποιημένοι με τον συγκεκριμένο χώρο που εγκρίνατε- είναι μια καλή τοποθεσία. Ως 
εκ τούτου, αρχίζουμε να φορτώνουμε εκεί ορυκτά λιπάσματα. Νομίζω ότι θα είναι ένα λιμάνι 
υψηλής χωρητικότητας. Μπορεί να μην είναι αρκετό για εμάς, αλλά όπως συμφωνήσαμε, θα δούμε 
αν χρειάζεται να το επεκτείνουμε.

Είχα προγραμματίσει να συζητήσω μαζί σας οικονομικά θέματα, τα οποία ήδη αναφέρατε. Θα σας 
ζητούσα επίσης να συζητήσουμε σε βάθος σχετικά με τα θέματα άμυνας, είναι ζωτικής σημασίας 
για εμάς, ενόψει των εξελίξεων στη Δύση, καθώς και για θέματα ασφάλειας.

Όσον αφορά την οικονομία, το καθιερωμένο μας θέμα είναι η υποκατάσταση των εισαγωγών. 
Έχουμε προτείνει 15 μεγάλα έργα. Η Ρωσική πλευρά τα ενέκρινε και εσείς μας υποστηρίξατε με τη 
χρηματοδότηση των έργων. Εάν τα πράγματα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, θα ξεκινήσουμε 
σύντομα την παραγωγή προϊόντων υποκατάστασης των εισαγωγών. Δηλαδή, θα είμαστε σε θέση, 
εντός του τρέχοντος και του επόμενου έτους, να παράγουμε τα προϊόντα μας αντί εκείνων που 
μας προμηθεύουν εταιρείες από μη φιλικές χώρες. Υπάρχουν 15 τέτοια μεγάλα έργα.

Σχετικά με εφοδιαστικά. Αναφέρθηκα ήδη στο λιμάνι της Μπρόνκα. Το επισκέφθηκα σήμερα.

Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, στον οποίο η χώρα μας 
συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή. Θα ζητήσω τη συμβουλή σας και πιθανόν να μας 
υποστηρίξετε στην αναβάθμιση της σχέσης μας. Η διαβάθμιση αυτή ισχύει ήδη εδώ και πολύ 
καιρό. Δεν νομίζω ότι δεν θα είμαστε ευπρόσδεκτοι.

Θα πρέπει επίσης ασχοληθούμε με το Φόρουμ των Περιφερειών.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Μάλιστα, νομίζω ότι κατά τα καθιερωμένα, θα λάβουμε μέρος μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Αυτό το φόρουμ πραγματοποιείται από τα μέλη του κοινοβουλίου, των ανώτατων 
τμημάτων των κοινοβουλίων. Είναι καλοί στη διοργάνωσή του τόσο στη χώρα μας όσο και στη 
Ρωσία, οπότε είμαι βέβαιος ότι θα διοργανώσουν ένα πολύ καλό φόρουμ στο Γκρόντνο.



Έχω μια σειρά από συγκεκριμένα θέματα που θέλω να συζητήσω μαζί σας σχετικά με την 
οικονομία και την άμυνα.

Ανησυχούμε πολύ για την κατάσταση και την πολιτική που ακολουθούν οι γείτονές μας. 
Γνωρίζετε ότι πρόκειται κυρίως για τους ηγέτες της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Μια 
πολιτική αντιπαράθεσης. Δέχεστε και εσείς επίσης αρκετά από αυτούς, ειδικά στην Ουκρανία:
παρατηρήσαμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μισθοφόρων πρόσφατα, προέρχονταν από την 
Πολωνία. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιδιώκουν την αντιπαράθεση. Είναι όμως σαφές ότι 
ωθούνται σε αυτήν από αυτούς που βρίσκονται από πίσω τους και άλλα παρόμοια. Παρ' όλα 
αυτά, η πολιτική τους είναι απαράδεκτη και η συμπεριφορά τους επιθετική.

Το ίδιο ισχύει και για τη Λιθουανία. Πρόσφατα αυξήθηκε η ροή των πληροφοριών σχετικά με την 
πρόθεσή τους να περιορίσουν τη διέλευση των Ρωσικών μέσων μεταφοράς προϊόντων, δια μέσου 
της Λευκορωσίας προς το Καλίνινγκραντ, δηλαδή να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ. Κοιτάξτε, 
αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου- τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες στον σύγχρονο 
κόσμο.

Ανησυχούμε πολύ για τις εκπαιδευτικές πτήσεις των αεροσκαφών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τα 
οποία εξασκούνται στη μεταφορά πυρηνικών κεφαλών και πυρηνικών όπλων. Αυτό μας προκαλεί 
μεγάλη ανησυχία.

Ως εκ τούτου, σας ζητώ να επεξεργαστείτε μια ισοδύναμη απάντηση σε αυτές τις ενέργειες, χωρίς 
υπερβολές. Εκπαιδεύονται για τη μεταφορά πυρηνικών κεφαλών. Θα μας βοηθήσετε, παρακαλώ, 
να προσαρμόσουμε κάποια από τα αεροπλάνα μας; νομίζω ότι έχουμε τα αεροπλάνα Su-35 που 
μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Δεν λέω ότι εμείς θα φέρουμε ή εσείς θα φέρετε πυρηνικά 
όπλα εκεί αύριο, αλλά αυτό δεν είναι αστείο, θυμόμαστε το 1941, όταν προσπαθούσαν συνεχώς 
να μας αποκοιμίσουν σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας: όλα θα πάνε καλά, όλα είναι ήσυχα, 
κανείς δεν θα σας επιτεθεί. Αλλά στο τέλος βρεθήκαμε απροετοίμαστοι γι' αυτό. Επομένως, 
αυτή είναι μια σοβαρή κατάσταση για εμάς, και δεν είναι η πρώτη φορά που θέτω αυτό το 
ερώτημα στις συζητήσεις μαζί σας. Γνωρίζω άλλωστε, ότι ο θέμα έχει εξεταστεί από το 
Υπουργείο Άμυνας.

Θα ήθελα να ακούσω από εσάς, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από αυτή την άποψη. Δεν θα το 
κρύψω: Θέτω το ζήτημα της ετοιμότητας για τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των
πιο σοβαρών όπλων, ώστε να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από το Μπρεστ έως το 
Βλαδιβοστόκ. Αυτή είναι η άμεση ευθύνη μας. Ειδικά με δεδομένη την εκπαίδευσή τους, το 
γνωρίζετε και εσείς, οι πτήσεις των ΗΠΑ με τους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ. Αφού 
εκπαιδεύονται, μάλλον έχουν κάποιο σχέδιο, αλλιώς τι νόημα έχει η εξάσκηση.

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να συζητήσουμε σήμερα μια σειρά από ζητήματα σχετικά με την άμυνα 
και την ασφάλεια, ώστε οι πολίτες μας να καταλάβουν ότι αυτοί, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, 
προστατεύονται αξιόπιστα.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θα συζητήσουμε για όλο το φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη των υποδομών, το εμπόριο και την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Παρεμπιπτόντως, σήμερα το πρωί συζήτησα με την κυβέρνηση τη δυνατότητα δημιουργίας 
χρηματοδοτικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της Λευκορωσίας, στο πλαίσιο των δανειακών 
πόρων για τους οποίους μιλήσαμε, και για την έναρξη της παραγωγής προϊόντων υποκατάστασης 
των εισαγωγών - και όχι μόνο αυτό, αλλά και για την εκπόνηση μηχανολογικών σχεδίων, 



προκειμένου να περάσουν σε υψηλότερο επίπεδο, τα οποία εμείς, οι δυο χώρες, η Ρωσία και η 
Λευκορωσία, χρειαζόμαστε. Η κυβέρνηση συμφωνεί ότι κάποιοι από αυτούς τους πόρους πρέπει 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Λευκορωσικές επιχειρήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
παράγουν προϊόντα και για τρίτες χώρες. Σε τελευταία ανάλυση, η Ρωσία θα ενδιαφερθεί επίσης γι' 
αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της συνεργασίας μας.

Όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, πράγματι, οι Αμερικανοί έχουν 200 τακτικές πυρηνικές 
κεφαλές στην Ευρώπη, ως επί το πλείστον ατομικές βόμβες. Διακόσιες από αυτές βρίσκονται 
σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, του βορειοατλαντικού μπλοκ. Για τη χρήση αυτών 
των όπλων έχουν προετοιμαστεί 257 αεροπλάνα - και δεν είναι μόνο αμερικανικά αεροπλάνα 
αλλά και των χωρών που ανέφερα.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Βλαντίμιρ Πούτιν:  Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ευρώπη.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δεν διαθέτει ούτε μία βάση αυτού του είδους.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πράγματι η Ρωσία δεν έχει καμία.

Είπατε ότι θα μπορούσαμε να ανταπαντήσουμε. Θα μπορούσαμε, αλλά εσείς και εμείς μάλλον δεν 
πρέπει να απαντήσουμε - δεν υπάρχει ανάγκη.

Ωστόσο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να φροντίσουμε για την άνευ όρων ασφάλειά μας, 
την ασφάλεια του κοινού κράτους της Ένωσής μας, και ίσως ακόμη και την ασφάλεια των άλλων 
χωρών μελών του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας.

Ως εκ τούτου, προτείνω τα εξής. Ο στρατός της Λευκορωσίας διαθέτει αρκετά μεγάλο αριθμό 
αεροσκαφών Su-25. Αυτά μπορούν να επανεξοπλιστούν αντίστοιχα.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Αεροπλάνα Su-25;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Μάλιστα, Su-25. Θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε αυτά πρόσθετος 
εξοπλισμός. Αυτή η αναβάθμιση πρέπει να γίνει σε εργοστάσια αεροναυπηγικής στη Ρωσία, αλλά 
θα αποφασίσουμε πώς θα γίνει αυτό. παράλληλα θα πρέπει επίσης να ξεκινήσει η εκπαίδευση των 
πληρωμάτων των αεροσκαφών. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο.

Και το δεύτερο. Όπως είχαμε συμφωνήσει για το θέμα που θέσατε, έχει ληφθεί μια απόφαση στη 
χώρα μας: μέσα στους επόμενους μήνες θα μεταφέρουμε στη Λευκορωσία τα τακτικά 
πυραυλικά συστήματα Iskander-M, τα οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν τόσο 
βαλλιστικούς πυραύλους όσο και πυραύλους κρουζ, συμβατικούς και πυρηνικούς.

Προτείνω να δώσουμε οδηγίες στα υπουργεία Άμυνας και στους αρχηγούς των γενικών επιτελείων 
μας να επεξεργαστούν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις κοινές προσπάθειες.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Κανονίστηκε, λοιπόν.

Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, θα πρότεινα να ασχοληθούμε με το πλέον επείγον: το ζήτημα
των τροφίμων και των διανομής λιπασμάτων στις διεθνείς αγορές.



Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω
για το πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια.

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Όμως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την παράδοση σιτηρών ή 
λιπασμάτων στην αγορά. Δεν θα πρέπει να κατηγορηθούμε γι' αυτό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να συζητήσουμε, διότι πολλοί 
από τους εταίρους μας μάς ζητούν να αυξήσουμε τις προμήθειες. Πρέπει να συζητήσουμε τις 
λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία εφοδιασμού.

Πέρυσι η Ρωσία εξήγαγε στις παγκόσμιες αγορές περισσότερους από 40 εκατομμύρια τόνους 
σιτηρών. Κατά το τρέχον έτος - μέχρι το επόμενο καλοκαίρι - θα είμαστε έτοιμοι να εξάγουμε 
ίσως περισσότερους από 50 εκατομμύρια τόνους. Γνωρίζω ότι η Λευκορωσία αυξάνει επίσης 
την παραγωγή της. Σύμφωνα με τις υποδείξεις σας, η αγροτική παραγωγή της Λευκορωσίας 
αναπτύσσεται με μεγάλη αυτοπεποίθηση και επιτυχία.

Όσον αφορά τα λιπάσματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου 
να βοηθήσουμε τους παραδοσιακούς εταίρους μας να αποκτήσουν τα απαραίτητα ...

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Παράγουμε τα μισά λιπάσματα μαζί με τη Ρωσία. Το ήμισυ - αυτό 
αποτελεί τεράστια ποσότητα.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Παράγουμε περίπου το 15 τοις εκατό όσον αφορά κάποια είδη λιπασμάτων, 
ενώ το μερίδιό μας στο εμπόριο είναι 25 τοις εκατό.

<…>


