
Τίποτε δεν είναι είναι ικανό να σταματήσει τη σταθερή εξελικτική πορεία των Σινο-Ρωσικών 
σχέσεων.

Στις 15.06.22 το Κρεμλίνο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν σε βάθος απόψεις για 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της διμερούς και της διεθνούς ατζέντας.

Οι πρόεδροι δήλωσαν ότι οι Ρωσο-Κινεζικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και 
βελτιώνονται συνεχώς. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εμβαθύνουν σταθερά τη συνολική 
εταιρική τους σχέση και τη στρατηγική συνεργασία τους σε όλους τους τομείς.

Εξετάστηκαν λεπτομερώς η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της εμπορικής και οικονομικής
συνεργασίας, ο όγκος της οποίας αναμένεται να φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ το 2022. Συμφωνήθηκε 
να επεκταθεί η συνεργασία στην ενέργεια, στα χρηµατο-οικονομικά, στη µεταποιητική βιοµηχανία,
στις µεταφορές και σε άλλους τοµείς, λαµβάνοντας υπόψη την παγκόσµια οικονοµική κατάσταση 
που έχει γίνει πιο περίπλοκη λόγω της παράνοµης πολιτικής κυρώσεων που ακολουθεί η ∆ύση. 
Εξετάστηκε επίσης η περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών και αμυντικών δεσμών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την κατάσταση στη διεθνή σκηνή, τονίστηκε ότι η 
Ρωσία και η Κίνα, όπως και στο παρελθόν, έχουν επικαλυπτόμενες ή πολύ στενές θέσεις, 
υποστηρίζουν με συνέπεια τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκουν την 
οικοδόμηση ενός πραγματικά πολυπολικού και δίκαιου συστήματος διεθνών σχέσεων. Τα μέρη 
επιβεβαίωσαν την αμοιβαία δέσμευσή τους να βελτιώσουν τον συντονισμό και την αμοιβαία 
υποστήριξη σε διάφορες πολυμερείς μορφές, μεταξύ άλλων στον ΟΗΕ. Υπογραμμίστηκε η 
σημασία της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και των 
BRICS, ιδίως στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η 
Κινεζική προεδρία στις 23-24 Ιουνίου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέθεσε την αξιολόγησή του, όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία και 
τα καθήκοντα που επιλύονται κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, με βάση τις 
διακηρυχθείσες αρχές. Ο Πρόεδρος της Κίνας σημείωσε τη νομιμότητα των ενεργειών της 
Ρωσίας για την προστασία θεμελιωδών εθνικών συμφερόντων απέναντι στις προκλήσεις για την 
ασφάλειά της που έχουν προκύψει από τις ενέργειες δυνάμεων του εξωτερικού.

Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διμερείς επαφές τόσο σε επίπεδο αρχηγών κρατών όσο και σε 
επίπεδο διαφόρων υπουργείων και οργανισμών.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε παραδοσιακά θερμή και φιλική ατμόσφαιρα».

Από τη μεριά του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει 
να επιδιώξουν μια σωστή διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης,όπως ανέφερε το RIA Novosti που 
επικαλείται την Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας.



 «Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να τηρήσουν υπεύθυνη στάση, να πιέσουν για μια σωστή 
διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης. Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει να διαδραματίζει τον 
εποικοδομητικό της ρόλο στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης.

Τόνισε ότι η Κίνα έχει πάντα ασκήσει τη δική της κριτική όσον αφορά την ουκρανική κρίση.

Στις 8 Μαρτίου, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Γάλλο 
Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στην οποία οι τρεις ηγέτες 
συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία. «Η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία είναι 
ανησυχητική, η Κίνα λυπάται βαθύτατα που η φωτιά του πολέμου ξέσπασε ξανά στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. «Η κινεζική πλευρά πιστεύει ότι η κυριαρχία και η εδαφική 
ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές, οι βασικοί σκοποί και αρχές του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστοί, οι νόμιμες ανησυχίες όλων των κρατών για την 
ασφάλεια πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και όλες οι προσπάθειες που συμβάλλουν στην 
ειρηνική επίλυση της κρίσης πρέπει να τυγχάνουν πλήρους και ενεργητικής υποστήριξης», διευκρίνισε
αναλυτικά.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Χούα Τσουνγίνγκ, σχολιάζοντας 
την κριτική της Ουάσινγκτον για τη θέση του Πεκίνου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, 
δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να υποδεικνύουν στο Πεκίνο τι σημαίνει σεβασμός της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας άλλων χωρών.  Η Χούα Τσουνιγίνγκ δήλωσε ότι σε 
λιγότερα από 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι ΗΠΑ δεν  έχουν απόσχει από τη στρατιωτική
δράση παρά μόνο μόνο για περίπου 20 χρόνια και δικαιολογούν τις στρατιωτικές τους 
επεμβάσεις, άλλοτε με το πρόσχημα της «προστασίας της δημοκρατίας», άλλοτε με την 
υπεράσπιση των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κι άλλοτε χρησιμοποιώντας ακόμη 
παραπληροφόρηση. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αντίληψη μιας τέτοιας χώρας για τον 
σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας είναι διαφορετική από τη δική μας», τόνισε.


