
Οι δηλώσεις και οι απαντήσεις του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντηση με 
φοιτητές στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, Μινσκ, 1η Ιουλίου 2022.



Είναι ωραίο να επιστρέφω στο πανεπιστήμιο. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συζήτηση με τους φοιτητές στη 
Μόσχα και σε άλλες πρωτεύουσες που επισκέπτομαι. Η Λευκορωσία είναι ξεχωριστή επειδή 
οικοδομούμε το κράτος της Ένωσης. Είμαστε μια σφιχτοδεμένη ομάδα αδελφών λαών. Θέλω να 
ξέρω πώς ζείτε, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας και ποιες ερωτήσεις έχετε. Για εμάς, αυτό είναι 
κάτι περισσότερο από κουβεντούλα, είναι μια επαγγελματική επιταγή. Θέλουμε να κάνουμε 
πράγματα τα οποία να αντιμετωπίζονται θετικά από τον λαό της Ρωσίας και τους στενότερους 
συμμάχους της. Οι υποδείξεις που ελπίζω να ακούσω από εσάς σήμερα θα έχουν πρακτική αξία.

Πάμε πολύ πίσω. Φέτος, γιορτάζουμε την 30ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων και την 
250ή επέτειο της επανένωσης των λαών μας. Τον Σεπτέμβριο έχει προγραμματιστεί μια ειδική 
σειρά εκδηλώσεων στο Πόλοτσκ. Μια άλλη επέτειος - 210 χρόνια από τη νίκη στον Πατριωτικό 
Πόλεμο του 1812 - πλησιάζει τον Δεκέμβριο, και έχουμε προγραμματίσει εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της.

Γνωρίζουμε το γεγονός ότι το 2022 ανακηρύχθηκε Έτος Ιστορικής Μνήμης στη Λευκορωσία 
και το επικροτούμε. Η αναδρομή στην ιστορία και η άντληση διδαγμάτων από αυτήν βοηθούν
στην αντιμετώπιση των επίκαιρων προβλημάτων.

Πριν από μια εβδομάδα, στις 22 Ιουνίου, σηματοδοτήσαμε μια τραγική ημερομηνία, την 
έναρξη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Την αποκαλούμε Ημέρα Μνήμης και Θλίψης. Η 
Λευκορωσία τη σηματοδοτεί ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης των Θυμάτων του Μεγάλου 
Πατριωτικού Πολέμου και της Γενοκτονίας του λαού της Λευκορωσίας. Σε όλη τη διάρκεια του
πολέμου, πλάι πλάι, οι λαοί μας, οι μεγάλοι μας πρόγονοι πολέμησαν τις επιθέσεις των Ναζί και 
έσωσαν την Ευρώπη. Σήμερα, καταθέσαμε στεφάνια στη Επιτύμβια Στήλη που έχει ανεγερθεί στη 
μνήμη των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστημίου σας που έχασαν τη ζωή 
τους στα μέτωπα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.

Αυτό το μάθημα της ιστορίας είναι σημαντικό να το θυμόμαστε όχι μόνο για να διαφυλάξουμε 
την ιερή μνήμη εκείνων που έβαλαν φραγμό στο ναζισμό, αλλά και για να μην επιτρέψουμε σε 
αυτή την ιδεολογία του μίσους να ξανασηκώσει το βρωμερό της κεφάλι. Τα τελευταία χρόνια 
γινόμαστε όλο και πιο συχνά μάρτυρες τέτοιων προσπαθειών στις χώρες της Βαλτικής και στην 
Ουκρανία, μια χώρα που είναι κοντά μας. Η ανάγκη για προληπτική δράση στη διεθνή σκηνή είναι 
σαφής. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι μελετητές και υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία συνεργάζονται για να συγκεντρώσουν ένα αρχείο των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ναζιστικά αποσπάσματα δολοφονίας και τα τσιράκια 
τους. Ένα θεματικό συνέδριο αφιερωμένο σε αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ στις 
14-15 Ιουνίου με τη συμμετοχή βουλευτών από τις χώρες μας. Πολλά κεφάλαια αυτού του 
πολέμου παραμένουν άγνωστα.

Η ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών και το μοίρασμα των προσεγγίσεών μας στη διεθνή πολιτική 
αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των συμμαχικών δεσμών μεταξύ Μόσχας και Μινσκ. Οι 
πρόεδροί μας δίνουν τον τόνο σε αυτές τις σχέσεις. Οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας 
συναντήθηκαν εκ νέου στην Αγία Πετρούπολη στις 25 Ιουνίου. Πολλά από όσα συζήτησαν 
μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε για το τι συζήτησαν. Ο συντονισμός 
των προσεγγίσεών μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα με τις τεκτονικές ανακατατάξεις, χωρίς 
υπερβολή, που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο.

Τα σημερινά προβλήματα δεν έχουν τις ρίζες τους στην ανησυχία της Δύσης για τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία. Η Δύση έχει πολύ πιο φιλόδοξα σχέδια. Αντανακλούν τη συνειδητοποίηση ότι η 
500χρονη εποχή της κυριαρχίας της στις παγκόσμιες υποθέσεις όχι μόνο πλησιάζει στο τέλος 
της, αλλά και ότι υποβιβάζεται στο παρελθόν. Ο κόσμος γίνεται πολυπολικός στη φύση του. 



Νέα κέντρα οικονομικής ανάπτυξης, οικονομικής ισχύος και πολιτικής επιρροής διεκδικούν 
δυναμικά τον εαυτό τους και καταλαμβάνουν όλο και πιο βιώσιμες και ηγετικές θέσεις στις 
παγκόσμιες υποθέσεις, κυρίως στην οικονομία. Οι σημερινές ενέργειες της Δύσης αποκαλύπτουν 
την πανθομολογούμενη επιθυμία της να αποτρέψει αυτή την αντικειμενική ιστορική διαδικασία και
να διατηρήσει την κυριαρχία της με κάθε κόστος. Μπορείτε να δείτε πώς φτάνουν σε κάθε όριο, 
από την παράνομη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις των άλλων μέχρι τη χρήση ένοπλης 
βίας. Ολοκληρώνουν αυτή την προσπάθεια, μεταξύ άλλων με οικονομικές κυρώσεις που 
επιβάλλουν στις χώρες μας.

Η Δύση ουδέποτε απέδειξε ότι μπορεί να κρατήσει το λόγο της. Όταν η Συνθήκη της Βαρσοβίας 
και η Σοβιετική Ένωση έπαψαν να υπάρχουν, θυμάστε τις πανηγυρικές διαβεβαιώσεις (όπως έχουν 
αναφέρει επανειλημμένα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο) 
που δόθηκαν στους Σοβιετικούς και αργότερα στους Ρώσους ηγέτες ότι το ΝΑΤΟ δεν θα 
επεκταθεί προς ανατολάς; Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα. Στη συνέχεια, η Ιδρυτική Πράξη 
Ρωσίας-ΝΑΤΟ υπογράφηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσω ενός ορισμένου 
συμβιβασμού. Η Μόσχα προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας μια παραχώρηση. 
Δεν υπήρχε πλέον λόγος για τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Ειπώθηκε ότι δεν θα 
αναπτύσσονταν μόνιμα σημαντικές μαχητικές δυνάμεις στα εδάφη οποιουδήποτε νέου μέλους της 
συμμαχίας (έτσι, η επέκταση θεωρήθηκε βέβαιη). Τα τελευταία χρόνια, το ΝΑΤΟ απέρριψε κι 
αυτήν ακόμη τη δέσμευση. Το τελευταίο ψήφισμα της συνόδου κορυφής της Μαδρίτης 
προβλέπει μια τεράστια αύξηση των ενόπλων δυνάμεων, των οπλικών συστημάτων και των 
στρατιωτικών υποδομών στην ανατολική πτέρυγα αυτού του στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ.

Η συμμαχία αγνόησε πλήρως μια ακόμη δέσμευση:-τη διαφύλαξη του αδιαίρετου της ασφάλειας. Η
φόρμουλα αυτή εγκρίθηκε για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής του ΟΑΣΕ στην 
Κωνσταντινούπολη το 1999 και ανανεώθηκε το 2010 (όχι και τόσο πολύ καιρό πριν) στη σύνοδο 
κορυφής του ΟΑΣΕ στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Παραχωρούσε σε κάθε χώρα το δικαίωμα
να επιλέξει τον τρόπο κατοχύρωσης της ασφάλειάς της, αλλά επιβεβαίωνε ότι κανένα κράτος 
δεν είχε το δικαίωμα να ενισχύσει τη δική του ασφάλεια εις βάρος της ασφάλειας 
οποιουδήποτε άλλου κράτους στον κοινό μας χώρο.

Το επόμενο στοιχείο αυτής της φόρμουλας καθόριζε ότι καμία χώρα, οργανισμός ή συμμαχία δεν 
είχε το δικαίωμα να διεκδικήσει κυρίαρχο ρόλο στην Ευρώπη. Αλλά αυτό ακριβώς κάνει το 
ΝΑΤΟ. Πρώτον, αγνόησε τα συμφέροντα ασφαλείας και των δύο χωρών μας. Δεύτερον, 
αυτοανακηρύχθηκε ως το αποκορύφωμα της πολιτικής δημιουργικότητας και η μεγαλύτερη 
συμμαχία στον κόσμο εδώ και αιώνες, που λειτουργεί δήθεν προς όφελος όλων των χωρών και
των λαών.

Πρόσφατα, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε για άλλη μια φορά ότι ούτε η Ρωσία 
ούτε κανένας άλλος, εδώ που τα λέμε, πρέπει να φοβάται το ΝΑΤΟ, επειδή είναι μόνο ένας 
αμυντικός οργανισμός. Αυτό είναι γελοίο. Οι ενήλικες θα έπρεπε να ντρέπονται να λένε τέτοιες 
ανοησίες. Την εποχή της Συνθήκης της Βαρσοβίας, ήταν σαφές έναντι τίνος αμυνόταν το ΝΑΤΟ. 
Το ίδιο ίσχυε και για τον Οργανισμό του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ο οποίος αμυνόταν εναντίον 
του ΝΑΤΟ. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρατιωτικά και πολιτικά μπλοκ χαράχθηκε μια ευδιάκριτη 
γραμμή. Ούτε η Συνθήκη της Βαρσοβίας ούτε η Σοβιετική Ένωση υπάρχουν πλέον, αλλά η 
επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς έχει ήδη συμβεί πέντε φορές. Αν σε όλη αυτή την 
πρόσφατη περίοδο, όπως πιστεύουν και λένε, ήταν ένας αμυντικός οργανισμός, εναντίον ποιου 
αμύνονταν; Αν προελαύνεις, επεκτείνεσαι σε νέα εδάφη, αναπτύσσεις εκεί τις ένοπλες δυνάμεις
και τις στρατιωτικές υποδομές σου, αυτό δεν λέγεται άμυνα, είναι το τελείως αντίθετο.



Σήμερα λένε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει μια παγκόσμια διάσταση όσον αφορά το χώρο 
ευθύνης για την παγκόσμια ασφάλεια. Σκέφτηκαν ακόμη και έναν όρο, την περιοχή του Ινδο-
Ειρηνικού, για το σκοπό αυτό, για να προσπαθήσουν να «γαντζώσουν» την Ινδία. Σήμερα, 
ισχυρίζονται ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και σε αυτό το μέρος 
του κόσμου. Με άλλα λόγια - δεν μπαίνουν καν στον κόπο να το κρύψουν - η επόμενη γραμμή 
άμυνας του ΝΑΤΟ θα περάσει από τη Νότια Σινική Θάλασσα, επειδή η Κίνα αναφέρεται ως η 
πρωταρχική, συστημική και μακροπρόθεσμη πρόκληση στα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν 
στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Τα δόγματα του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ), της Κοινοπολιτείας 
Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΕ) δεν εξέφρασαν 
ποτέ το στόχο να περιορίσουν οποιονδήποτε, ούτε αναφέρθηκαν ποτέ σε κάποιον ως απειλή. 
Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την εποικοδομητική και τη δημιουργική συνεργασία σε κάθε θεσμό 
που ιδρύθηκε στο έδαφος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνοι, από την πλευρά τους, αναζητούν
αδιάκοπα έναν εξωτερικό εχθρό. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη να 
δικαιολογηθεί η ύπαρξη του ΝΑΤΟ, η οποία έπαψε να υπάρχει, όπως παραδέχονται πολλοί 
πολιτικοί και αναλυτές στη Δύση, μετά την κατάργηση της Συνθήκης της Βαρσοβίας και τη 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Εκείνη την εποχή, υπήρχε μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος ασφάλειας 
και οικονομικής συνεργασίας, όπως έλεγαν οι Γάλλοι ηγέτες, από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό. 
Αυτό ήταν απολύτως εφικτό. Η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν σε στενό διάλογο: οι 
σύνοδοι κορυφής πραγματοποιούνταν δύο φορές το χρόνο και η Ρωσική Κυβέρνηση συναντιόταν 
με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε χρόνο. Διατηρήθηκαν είκοσι βιομηχανικοί διάλογοι 
στο πλαίσιο καθενός από τους τέσσερις κοινούς χώρους που προσδιορίστηκαν ως τομείς για την 
ανάπτυξη πρακτικής συνεργασίας με βάση τέσσερις σχετικούς χάρτες πορείας.

Ο διάλογος για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης βίζας είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο
η μετάβαση σε καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης βίζας δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ. Ξέρετε γιατί; Αυτό συνέβη πολύ πριν από τα γεγονότα στην Ουκρανία - εννοώ το 
πραξικόπημα του Φεβρουαρίου 2014 - δύο χρόνια πριν από αυτά τα γεγονότα. Ενώ είχαμε σχεδόν 
καταλήξει σε συμφωνία με την ΕΕ για τη μετάβαση σε καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης για την πλειονότητα των πολιτών μας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, η ΕΕ 
εντελώς απροσδόκητα «φρέναρε» και ανέστειλε τη διαδικασία. Αργότερα, λάβαμε μια 
εμπιστευτική - κανείς δεν το δήλωσε αυτό δημοσίως - εξήγηση. Αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια 
της εσωτερικής συζήτησης αυτής της διακυβερνητικής συμφωνίας με τη Ρωσία, οι χώρες της 
Βαλτικής δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιρρήσεις, όσον αφορά τις νομικές πτυχές του θέματος ή την 
παροχή εγγυήσεων κατά της κατάχρησης, αλλά πολιτικά ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν δικαίωμα να 
χορηγήσουν ταξίδια χωρίς βίζα στους Ρώσους υπηκόους πριν από τη χορήγησή τους στους 
υπηκόους της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να
πούμε για την ευπρέπεια των γειτόνων μας. Δεν καθοδηγούνται από τα συμφέροντα των λαών 
των χωρών τους και των χωρών με τις οποίες υποτίθεται ότι συνεργάζονται - κάθε άλλο - αλλά
μάλλον από γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό είναι μια γυμνή αλήθεια.

Όταν τα κράτη της Βαλτικής έγιναν δεκτά στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ (θυμάμαι καλά εκείνη την 
περίοδο), όλοι οι λίγο πολύ ειλικρινείς εμπειρογνώμονες και πολιτικοί επιστήμονες στη Δύση 
παραδέχθηκαν ότι, όσον αφορά την αυστηρή συμμόρφωση με τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, τα 
κράτη αυτά δεν ήταν ακόμη «ώριμα», διότι είχαν πολλά ακόμη να κάνουν (μεταρρυθμίσεις και 
άλλα παρόμοια), αλλά από γεωπολιτική άποψη θα έπρεπε να γίνουν δεκτά το συντομότερο δυνατό. 
Ρωτήσαμε τότε τους συνομιλητές μας στις Βρυξέλλες, χωρίς καμία δημοσιότητα, γιατί υπήρξε 



τέτοια βιασύνη. Επισημάναμε ότι επρόκειτο απλώς για την κατάκτηση του απελευθερωμένου 
γεωπολιτικού χώρου από άποψη ιδεολογίας, εξάπλωσης της επιρροής και επέκτασης.
Μας είπαν ότι αυτές οι χώρες πρέπει να γίνουν αποδεκτές το συντομότερο δυνατό, επειδή είχαν 
«υποφέρει» από εμάς όταν ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και είχαν φοβίες και ανησυχίες για 
την ασφάλειά τους. Εάν γίνουν δεκτοί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, θα ηρεμήσουν. Βλέπετε πώς έχουν 
ηρεμήσει. Αντί να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, όπως πρέπει να κάνουν οι νέοι όταν γίνονται 
δεκτοί στην παρέα των ενηλίκων, υπαγορεύουν τα τελεσίγραφά τους, κερδοσκοπούν ανοιχτά 
πάνω στις αρχές της «αλληλεγγύης] στην ΕΕ, αναγκάζοντας την ΕΕ να ακολουθήσει μια 
Ρωσοφοβική γραμμή. Υπάρχουν παρόμοια αισθήματα μεταξύ των «ευρωπαϊστών», αλλά είναι
οι «νέοι Ευρωπαίοι» (οι Βαλτικοί, οι Πολωνοί, κάποιες άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις των 
οποίων δυστυχώς αρχίζουν να ξεχνούν το ρόλο της Ρωσίας στην ιστορία τους) που ανεβάζουν 
τη θερμοκρασία, την οξύτητα της Ρωσοφοβίας, που καλλιεργούν τη φρενίτιδα.

Ήμασταν από καιρό αποφασισμένοι να διαπραγματευτούμε και να επιδιώξουμε κάποιο 
συμβιβασμό. Δεν επιβάλαμε την άποψή μας σε κανέναν. Πάντα σε κάθε κατάσταση που προέκυπτε 
στον Ευρωπαϊκό χώρο, ζητούσαμε συναίνεση, για να εξισορροπήσουμε τα συμφέροντα της Ρωσίας 
και της Δύσης. Έτσι ξεκίνησε το «Ουκρανικό έπος». Το 2013, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 
της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ, κατέστη σαφές ότι ο μηδενισμός 
των δασμών για τις περισσότερες κατηγορίες εμπορευμάτων που προβλεπόταν στο σχέδιο 
εγγράφου ερχόταν σε σύγκρουση με ό,τι συνέβαινε στο πλαίσιο της ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών της ΚΑΚ.

Υπήρχαν μηδενικοί δασμοί στα περισσότερα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας. Με την ΕΕ, είχαμε αρκετά σοβαρά προστατευτικά μέτρα, για τα οποία 
παζαρεύαμε επί δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια, ενώ διαπραγματευόμασταν την ένταξή μας στον ΠΟΕ. 
Προστατεύσαμε μεγάλους τομείς της οικονομίας μας, τις ασφάλειες, τις τράπεζες, τη γεωργία και 
πολλούς άλλους τομείς. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχαν προστατευτικοί δασμοί. 
Εάν η Ουκρανία «απελευθέρωνε» τις εμπορικές συναλλαγές της με την ΕΕ όσον αφορά τους 
δασμούς, και εμείς ταυτόχρονα δεν είχαμε πρακτικά δασμούς με την Ουκρανία, τότε η 
προστασία όλων των προϊόντων μας από την ΕΕ δεν είχε νόημα. Ήμασταν ειλικρινείς ως προς
αυτό και το καλοκαίρι του 2013. Ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συζητήσει σε «τριάδες» τα θέματα και να δει πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα πληγούν τόσο τα 
συμφέροντα της Ουκρανίας σχετικά με την απελευθέρωση του εμπορίου με την ΕΕ όσο και τα
δικά μας συμφέροντα. Αυτά είναι προφανή πράγματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πορτογάλος 
διπλωμάτης Ζοζέ Μπαρόζο, δήλωσε αλαζονικά ότι αυτοί δεν παρεμβαίνουν στις συναλλαγές μας 
με την Κίνα, οπότε δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε κι εμείς στις «δουλειές» τους με την Ουκρανία. 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς συνειδητοποίησε ότι θα υπήρχαν προβλήματα εάν 
ακύρωνε τους δασμούς με την ΕΕ και ότι θα αναγκαζόμασταν να αμυνθούμε έναντι των 
εμπορευμάτων που θα έφταναν σε εμάς μέσω της Ουκρανίας. Στη σύνοδο κορυφής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στα τέλη Νοεμβρίου 2013, ζήτησε την αναβολή της υπογραφής, 
ώστε να μπορέσει να αναλύσει εκ νέου με εμπειρογνώμονες τον τρόπο αντιμετώπισης της 
κατάστασης αυτής. Τελικά, η EE ξεκίνησε τις υστερίες και οργάνωσε το Μαϊντάν μαζί με τους 
Αμερικανούς, το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 και διήρκεσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2014. Στη συνέχεια, η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, 
βοήθησε ενεργά στη δημιουργία διαλόγου μεταξύ των διαδηλωτών του Μαϊντάν, οι οποίοι 
χρηματοδοτούνταν, ενθαρρύνονταν και εμπνέονταν από τη Δύση. Θυμηθείτε πώς η Νούλαντ, η
οποία έχει πλέον επιστρέψει και στη δουλειά της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μοίραζε γλυκά και 
ενέπνεε με κάθε τρόπο αυτούς τους ανθρώπους να «συνεχίσουν να αγωνίζονται». Μέχρι τότε 
όμως είχε ήδη χυθεί αίμα εκεί.



Τον Φεβρουάριο του 2014 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Γιανουκόβιτς και της 
αντιπολίτευσης. Το πρώτο σημείο του εγγράφου προέβλεπε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και, 
πέντε έως έξι μήνες αργότερα, πρόωρες εκλογές. Το επόμενο πρωί αυτή η αντιπολίτευση 
«ποδοπάτησε» το έγγραφο, το οποίο έφερε τις υπογραφές των υπουργών Εξωτερικών της 
Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας. Και οι τρεις χώρες, όπως και η υπόλοιπη ΕΕ, 
σιώπησαν, σε γενικές γραμμές «κατάπιαν» αυτή τη ταπείνωση. Αντί για μια κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας, οι πραξικοπηματίες ανακήρυξαν μια κυβέρνηση «νικητών», που σημαίνει 
ότι είχαν νικήσει κάποιους από τους δικούς τους ανθρώπους στην ίδια τους τη χώρα. Πρώτα 
ανακοίνωσαν τι επρόκειτο να κάνουν: να καταργήσουν το ειδικό καθεστώς της Ρωσικής 
γλώσσας. Στη συνέχεια, οι ηγέτες του Δεξιού Τομέα (τρομοκρατική οργάνωση) δήλωσαν ότι οι
Ρώσοι πρέπει να φύγουν από την Κριμαία. Έστειλαν αυτό που αποκαλούσαν «τρένα φιλίας» 
με ένοπλους κακοποιούς για να εισβάλουν στο Ανώτατο Σοβιέτ. Τότε ξεκίνησαν όλα. Όλα αυτά
η Δύση προτιμά να τα παραγνωρίζει.

Οι Δυτικοί αρέσκονται σήμερα να «καταργούν» τους πάντες. Η κουλτούρα της κατάργησης 
κυριαρχεί στις αντιλήψεις και τις πρακτικές τους δράσεις. Αλλά όταν τους μιλάς για το πώς 
συνέβησαν όλα αυτά, για κάποιο λόγο ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Πολωνία, ούτε 
κανένας άλλος «ταρακούνησε» τους πραξικοπηματίες και τους ανάγκασε να εφαρμόσουν τις 
συμφωνίες που υπέγραψαν και εγγυήθηκαν οι Ευρωπαίοι, λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν, 
επειδή δήθεν «προσαρτήσαμε» την Κριμαία. Τους ρωτήσαμε γιατί έκοψαν όλα τα προηγούμενα 
γεγονότα, τα οποία μόλις προηγουμένως περιέγραψα εν συντομία. Δεν θέλουν να γνωρίζουν και 
αποκλείουν από κάθε ιστορική συζήτηση τις περιόδους που θεωρούν ενοχλητικές για τους ίδιους. 
Τώρα λένε ότι «εισβάλαμε» στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.
Και πριν από αυτό υπήρξε ένα πραξικόπημα (το οποίο ανέφερα). Όλα τα καθεστώτα που 
επικράτησαν στη συνέχεια και εξακολουθούν να υφίστανται στην Ουκρανία ήταν το 
αποτέλεσμα αυτού του πραξικοπήματος. Παραμένουν διαποτισμένοι από τη Ρωσοφοβική και 
νεοναζιστική ιδεολογία. Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν ληφθεί δεκάδες αποφάσεις για την κατάργηση 
της Ρωσικής γλώσσας πρώτα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη συνέχεια στα 
πανεπιστήμια, στα μέσα ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια έκλεισαν ακόμη και Ουκρανικά μέσα 
ενημέρωσης που εξέπεμπαν στη Ρωσική γλώσσα και έπαιρναν θέσεις που δεν άρεσαν στον 
Ποροσένκο ή στον (Ζ)ελένσκι. Όλα αυτά συνέβησαν. Παρομοίως, ψηφίστηκαν νόμοι που 
εξυμνούσαν τον Μπαντέρα, τον Σουχέβιτς και άλλους εγκληματίες, φασίστες που δολοφονούσαν 
αμάχους (Πολωνούς, Εβραίους) και προωθούσαν παράλληλα τη θεωρία της «Μεγάλης 
Ουκρανίας;».
Δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό, ούτε και τις συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες τον 
Φεβρουάριο του 2015 επέτρεψαν να σταματήσει η σύγκρουση, ένας πόλεμος που ουσιαστικά 
εξαπέλυσε το καθεστώς που ήρθε στην εξουσία εναντίον του Ντονμπάς. Οι κάτοικοί του 
αρνήθηκαν να υποταχθούν σε τέτοιους παράνομους κυβερνήτες. Επί σχεδόν ένα χρόνο 
καταβάλλονταν προσπάθειες για την επίλυση αυτής της κατάστασης. Υπογράφηκαν οι 
συμφωνίες του Μινσκ. Για τα επόμενα επτά χρόνια το Κίεβο αρνήθηκε να τις εφαρμόσει. 
Αρχικά, αρνήθηκε σιωπηρά να εφαρμόσει αυτό που η ίδια υπέγραψε και το οποίο στη 
συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατόπιν το καθεστώς 
άρχισε να λέει ότι δεν ήταν ικανοποιημένο από τις συμφωνίες του Μινσκ και ότι έπρεπε να τις 
ξεκαθαρίσει. Όλο αυτό το διάστημα συνέχισε να βομβαρδίζει το Ντονμπάς κατά παράβαση 
πολλών συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

Σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ποροσένκο παραδέχθηκε σε δήλωσή του, ότι υπέγραψαν αυτές τις 
συμφωνίες μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρόνο και να πάρουν όπλα από τη Δύση. Δεν 
επρόκειτο να τις εφαρμόσουν, ανέφερε με ειλικρίνεια. Όλοι ασχολούνται με τη σκηνοθεσία. Ο 
(Ζ)ελένσκι έπαιξε στη τηλεοπτική σειρά «Η Λέσχη του αστείου και πολυμήχανου» (КВН), και στη 
«Κβαρτάλ-95». Ο Ποροσένκο δεν βρισκόταν στη σκηνή, αλλά «έπαιζε» στην πολιτική, 



υποδυόμενος με τον ίδιο τρόπο ορισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικότερου 
βήματος που υποστηρίχθηκε από ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα: τη σύναψη των συμφωνιών 
του Μινσκ. Αποδείχθηκε ότι τίποτε απ' όλα αυτά δεν τους ήταν χρήσιμο. Τώρα λέγεται ότι ο 
(Ζ)ελένσκι ήρθε στο προσκήνιο «με διαφορετικό» τρόπο. Ο Ποροσένκο, επίσης, ήρθε στην εξουσία
με το σύνθημα της ειρήνης στο Ντονμπάς, όπως και ο (Ζ)ελένσκι. Και οι δύο έδειξαν πολύ γρήγορα
τον πραγματικό τους εαυτό.

Σας ανέφερα ήδη τον Φεβρουάριο του 2014, όταν οι ηγέτες του  πραξικοπήματος δήλωναν ότι δεν 
υπάρχει θέση για τους Ρώσους στην Κριμαία, επειδή ένας Ρώσος δεν θα σκεφτόταν, δεν θα μιλούσε
Ουκρανικά και δεν θα τιμούσε τους Ουκρανούς ήρωες: Μπαντέρα, Σουχέβιτς και τα παρόμοια. 
Όταν επιστήσαμε την προσοχή των δυτικών συνομιλητών μας σε αυτά τα γεγονότα, μας είπαν ότι 
ήταν περιθωριακά. Κι ότι δεν πρέπει να συνδέουμε ολόκληρο το Ουκρανικό έθνος με τέτοιους 
ανθρώπους.

Ο (Ζ)ελένσκι δεν είναι περιθωριακός, σωστά; Εξελέγη από τον λαό με συντριπτική πλειοψηφία. 
Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο (Ζ)ελένσκι έδωσε μια συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε από την 
τηλεόραση και μπορείτε να τη βρείτε και στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν τον ρώτησαν πώς 
αισθάνεται για τους ανθρώπους στο Ντονμπάς, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ και στη
Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, αρχικά λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν 
«δείγματα ανθρώπων». Πριν από αυτόν, πριν από επτά χρόνια, όταν ήταν πρωθυπουργός, ο 
Αρσένι Γιατσενιούκ τους αποκαλούσε «μη ανθρώπους». «Μη-άνθρωποι», «δείγματα», το νόημα 
που δίνουν αυτοί οι δύο πολιτικοί είναι σαφές. Στη συνέχεια, ο (Ζ)ελένσκι δήλωσε δημοσίως και 
εσκεμμένα στην κάμερα ότι αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του Ρώσο, τότε ας πάει στη Ρωσία.
Πρόσφατα ρωτήθηκε σε άλλη συνέντευξη (στο CNN) τι σκέφτεται για τα εθνικιστικά τάγματα, 
όπως το Αϊντάρ, το Αζόφ, επειδή οι ενέργειές τους υποδηλώνουν προφανώς την πρόσδεσή τους σε 
ακραίες εξτρεμιστικές, νεοναζιστικές απόψεις και πρακτικές. Είπε ότι έχουν πολλά τέτοια 
τάγματα. Κι ότι: «Είναι αυτό που είναι». Είναι ενδεικτικό ότι το CNN έκοψε αυτή τη φράση 
από τη συνέντευξη. Ντράπηκαν για τον άνθρωπο που εξυμνούν και προβάλλουν, όπως 
έδειχναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ σε όλες τις οθόνες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα αυτά τα 
γεγονότα. Τα γνωρίζετε πολύ καλά.

Θα πω τα εξής. Η Δύση θέλει να «σταματήσει» την ιστορία. Όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση, 
ο Φουκουγιάμα είπε ότι ήταν το τέλος της ιστορίας. Από εδώ και στο εξής και για πάντα, θα 
υπάρχει μόνο μια φιλελεύθερη και νεοφιλελεύθερη παγκόσμια τάξη στον πλανήτη. Όμως αυτό δεν
λειτούργησε.

Η πανδημία του κορονοϊού έδειξε ότι οι χώρες με μια τόσο χαλαρή οργάνωση είναι λιγότερο 
ικανές να αντιμετωπίσουν τέτοιες πραγματικές απειλές από ό,τι χώρες που τις αποκαλούν 
απολυταρχικές ή δικτατορίες. Μιλάμε για χώρες με καλά οργανωμένη κεντρική κυβέρνηση, 
υπεύθυνη και ικανή, ικανή να αντιδράσει με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα (όσον 
αφορά τα συμφέροντα και την ασφάλεια των πολιτών της) σε φυσικές ή άλλες καταστροφές. 
Η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, το Ιράν, η Αίγυπτος, η 
Αργεντινή, το Μεξικό. Ο κατάλογος των χωρών που τις τελευταίες δύο ή τρεις δεκαετίες έχουν 
προχωρήσει στην οικονομική τους ανάπτυξη, έχουν αυξήσει την επιρροή τους στο παγκόσμιο 
εμπόριο και στα χρηματοοικονομικά και στην οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στον 
πλανήτη είναι μακρύς. Μαζί με το οικονομικό κύρος έρχεται και η πολιτική επιρροή. Αυτό δεν 
μπορεί να μη συνεκτιμηθεί.

Δεν ήταν τυχαίο ότι η ομάδα των G20 δημιουργήθηκε το 1999, επειδή θεωρήθηκε ότι η G7, η 
οποία μέχρι τότε κυριαρχούσε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική ζωή, δεν ήταν 
πλέον σε θέση να το κάνει. Σήμερα η G20 αποτελείται από δέκα χώρες, που είναι οι G7 και οι 



στενότεροι σύμμαχοί της από την Ασία, και οι άλλες δέκα χώρες είναι οι BRICS και οι 
ομοϊδεάτες τους από τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία 
(Ινδονησία). Η G20 λειτούργησε αρκετά αποτελεσματικά επειδή η Δύση αναγνώρισε de facto ότι 
δεν μπορεί πλέον να τα καταφέρει μόνη της και ότι πρέπει να διαπραγματευτεί. Δυστυχώς, αυτή η 
εμπειρία (αρκετά θετική) δεν δίδαξε στη Δύση ότι θα πρέπει να ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση 
στην παγκόσμια πολιτική. Εκεί, οι Δυτικοί προσκολλώνται στους μοχλούς που τους έχουν 
απομείνει: ο ρόλος του δολαρίου, του ευρώ, μια ολόκληρη σειρά από αλυσίδες εφοδιασμού, τις 
οποίες προσπαθούν τώρα να σπάσουν για να βλάψουν τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και άλλες χώρες 
που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων επειδή δεν θέλουν να υπακούσουν στις επιταγές της 
Δύσης.

Με τον τρόπο αυτό, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι όταν η Δύση έχει κάποια ιδιοτροπία 
μέσα από το πρίσμα της δικής της αντίληψης για την ασφάλειά της, οι Αμερικανοί, για 
παράδειγμα, δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα. Το 1999, δήλωσαν ότι η Γιουγκοσλαβία 
αποτελούσε απειλή για τους Αμερικανούς σε όλο τον Ατλαντικό Ωκεανό (10.000 χιλιόμετρα). 
Βομβάρδισαν τη χώρα. Το 2003, είπαν ότι το Ιράκ αποτελούσε απειλή για τα ζωτικά συμφέροντα 
των ΗΠΑ. Γιατί; Ποια συμφέροντα; Αργότερα προέκυψε ότι: πίστευαν πως υπήρχαν εκεί όπλα 
μαζικής καταστροφής. Και στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν. 
Ο τότε σύμμαχος της Ουάσιγκτον, ο Βρετανός πρωθυπουργός Τόνυ Μπλερ, δήλωσε εκ των 
υστέρων, ότι δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ. «Έκαναν ένα λάθος», αυτό 
συνέβη. Σχεδόν ένα εκατομμύριο πολίτες σκοτώθηκαν στο Ιράκ, η χώρα καταστράφηκε. 
Ακόμα συναρμολογείται από τα κομμάτια του. Και η Λιβύη απλώς δεν υπάρχει. Το ίδιο συνέβη 
και εκεί. Δεν τους άρεσε ο «δικτάτορας» Μουαμάρ Καντάφι, με τον οποίο οι άνθρωποι ζούσαν 
αρκετά ευτυχισμένοι: η βενζίνη ήταν σχεδόν δωρεάν, η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο εξωτερικό
ήταν επίσης δωρεάν. Μετέτρεψαν τη χώρα σε εστία τρομοκρατίας, μια γκρίζα ζώνη μέσω της 
οποίας οι πρόσφυγες κατευθύνονταν προς το βορρά και τα όπλα και τα ναρκωτικά προς το νότο. 
Όλα αυτά είναι φανταστικές απειλές 10.000 χιλιόμετρα μακριά από τις ΗΠΑ.

Στην περίπτωση της τρέχουσας κατάστασης στην Ουκρανία, χτυπάμε αυτή τη «δυτική» πόρτα εδώ 
και χρόνια, τουλάχιστον από το 2013, και λέμε: ας φροντίσουμε να μην εξελιχθεί σε κρίση. Και 
αυτό δεν συμβαίνει κάπου στον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά ακριβώς στα σύνορά μας. 
Δημιούργησαν ένα καθεστώς που ήταν πλήρως «ρυθμισμένο» ώστε να αποτελέσει όργανο 
«ανάσχεσης» της Ρωσίας. Επένδυσαν χρήματα σε αυτήν (Ουκρανία), διοχέτευσαν όπλα σε 
αυτήν, έχτισαν στρατιωτικές βάσεις και, όπως είναι πλέον ξεκάθαρο, δημιούργησαν βιολογικά
εργαστήρια όπου έκαναν πειράματα με επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Επρόκειτο, στην πραγματικότητα, για βιολογικά όπλα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νούλαντ, μιλώντας 
στις ακροάσεις της Γερουσίας, όταν οι ένοπλες δυνάμεις μας ανακοίνωσαν την ανακάλυψη 
βιολογικών εργαστηρίων και σχετικών εγγράφων, άφησε να της ξεφύγει «υποσυνείδητα» και 
είπε πόσο σημαντικό ήταν να μην αποκτήσουν οι Ρώσοι πρόσβαση σε αυτό που εκείνοι έκαναν
εκεί. Υπάρχουν πολλά τέτοια εργαστήρια σε όλο τον μετασοβιετικό χώρο. Δημιουργούμε τώρα, 
μαζί με τους Λευκορώσους φίλους μας στο πλαίσιο του ΟΣΣΑ, έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει
τη διαφάνεια όσον αφορά κάθε βιολογική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο έδαφος των 
χωρών μας. Δεν ήταν εύκολο να το κάνουμε, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. 

Είμαστε πάντα έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά αν η Δύση κλείσει όλες τις πόρτες, επιβάλει 
κυρώσεις και απελάσει τους διπλωμάτες μας, τότε οποιαδήποτε πρωτοβουλία από την πλευρά
μας αποκλείεται. Αν έρθουν στα συγκαλά τους και έρθουν σε εμάς με κάποια πρόταση (λογικοί
άνθρωποι έχουν ήδη αρχίσει να λένε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν κάποια στιγμή και ότι πρέπει
να σκεφτούμε πώς θα αποκαταστήσουμε ή θα ξαναχτίσουμε την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 
ασφαλείας) ας έρθουν, θα ακούσουμε τι έχουν να πουν. Αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα 
λόγια τους. Πολλές φορές ήδη το έχουμε κάνει και μας έχουν πει απροκάλυπτα ψέματα.



Σε κάθε περίπτωση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε την εξάρτηση από τη Δύση 
στους κρίσιμους τομείς της ζωής μας, στην οικονομία και στην άμυνα. Ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντιμίρ Πούτιν το έχει καταστήσει σαφές. Οι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στην κυβέρνηση. Τα 
υπουργεία και οι οργανισμοί μας ασχολούνται με αυτό. Αλλά δεν εγκαταλείπουμε ποτέ τον 
διάλογο. Αλλά δεν πρόκειται να πιστέψουμε τα λόγια τους πλέον. Όλες αυτές οι υποσχέσεις, όπως 
αποδεικνύεται, είναι άχρηστες. 
Η ταχύτητα και ο «κατολισθητικός» χαρακτήρας που απέκτησε η Ρωσοφοβία τους τελευταίους 
μήνες δείχνουν πόσο βαθιά έχει εδραιωθεί. Όλα τα «χαμόγελα» που μας έδειξε η Δύση μετά την 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όλες οι προσκλήσεις για συνεργασία και στρατηγική εταιρική 
σχέση, ήταν όλα «ρηχά». Πίσω από αυτό το «προσωπείο», υπήρχε πάντα και ουδέποτε 
εξαφανίστηκε η επιδίωξη, να «ανασχεθεί» η Ρωσία και, όπως παραδέχθηκαν πρόσφατα, να 
διαμελισθεί σε διάφορα επιμέρους τμήματα.

Έχουμε κάποιους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε εάν η Δύση εξακολουθήσει την 
τρέχουσα τακτική της. Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών στον κόσμο συμμερίζεται τις 
σκέψεις μας, αν και δεν έχουν όλα το θάρρος να το πουν δημόσια και να τις υπερασπιστούν. 
Μπορεί κανείς να ψηφίσει διαφορετικά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να κάνει 
δηλώσεις σε άλλες πολυμερείς συνόδους. Το κριτήριο είναι η πράξη, η οποία δείχνει ότι το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό του πληθυσμού των κρατών μελών του ΟΗΕ δεν έχει 
συμμορφωθεί με τις παράνομες κυρώσεις. Έχουμε το παράδειγμα των BRICS, υπάρχει 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον οργανισμό αυτό.
Υπάρχει ήδη μια αναμονή (με την καλή έννοια του όρου) για να ενταχθεί κανείς σε αυτή την 
ένωση, η οποία αποτελεί παράδειγμα νέας διπλωματίας. Κανείς δεν επιβάλλει τίποτα σε κανέναν, 
αναζητά πάντα συμβιβασμούς, κάνει παραχωρήσεις ο ένας στον άλλον και διασφαλίζει την 
ισορροπία των συμφερόντων. Υπάρχει ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), όπου η 
Λευκορωσία είναι παρατηρητής και στην οποία η Λευκορωσία θέλει να ενταχθεί ως πλήρες μέλος 
και την οποία υποστηρίζουμε ενεργά. Η ΚΑΚ, ο ΟΣΣΑ και η ΕΑΟΕ , που ιδρύθηκαν και 
λειτυργούν ιδρύθηκαν στο μετα-Σοβιετικό χώρο.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρύτερης Ευρασιατικής 
Εταιρικής Σχέσης, έτσι ώστε όλοι οι οργανισμοί και οι χώρες που βρίσκονται στη μεγάλη μας 
ήπειρο, χωρίς εξαίρεση, να μπορούν να οικοδομήσουν σχέσεις όχι μέσω κάποιου εξωτερικά 
επιβαλλόμενου σχήματος, αλλά μέσω πρακτικών δεσμών, οικοδομώντας σχέσεις με τρόπο που θα 
επέτρεπε την εναρμόνιση αυτών των διαδικασιών. Η ΕΑΟΕ, ο ΟΣΣ και η Ένωση των Χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ασίας (ΑΧΝΑΑ) έχουν δημιουργήσει ενδιαφέρουσες επαφές μεταξύ 
τους, οι οποίες συμβάλλουν στον εντοπισμό υποσχόμενων τομέων διάδρασης. 

Κανείς δεν βάζει μια ιδέα στο τραπέζι και να επιβάλλει την εφαρμογή της. Αυτό ακριβώς κάνουν 
οι Αμερικανοί, οι οποίοι πρότειναν πρόσφατα ένα οικονομικό «πλαίσιο» για τον Ινδο-
Ειρηνικό: είτε συμμετέχετε, είτε δεν είστε δικοί μας. Είναι διαφορετικό για εμάς. Θέλουμε να 
αναζητήσουμε τους σωστούς τρόπους συνεργασίας στη ζωή. Στην πραγματικότητα, έτσι ζει ένας 
συνηθισμένος άνθρωπος. Στην καθημερινή ζωή, πρέπει πάντα να κατανοεί κανείς την οικογένειά 
του, τους συγγενείς και τους φίλους του και να αναζητά συμβιβασμούς. Αυτό δεν αποτελεί 
συμφωνία αλλά λαϊκή σοφία. Τέτοιου είδους συμβιβασμοί χρειάζονται, που δεν πρόκειται να 
θέσουν σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα του ατόμου, του κράτους και του 
έθνους.

Ερώτηση: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλής η αναφορά στους κλασικούς της πολιτικής, 
φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής σκέψης, ιδίως όταν προκύπτει αυτό ή εκείνο το γεγονός. Πολλοί 
άνθρωποι μιλούν μόνο για τον Τζόρτζ Όργουελ ή τον Φουκουγιάμα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν
λαμβάνουν υπόψη άλλες μελέτες, όπως του Πιτιρίμ Σορόκιν με την έννοια της κοινωνιολογικής 



δυναμικής ή του Όσβαλντ Σπένγκλερ με το έργο του «Η παρακμή της Ευρώπης». Και οι δύο αυτές 
μελέτες υποδεικνύουν μια πιθανή αλλαγή στο παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. Κατά τη γνώμη σας, 
είναι δυνατή η αλλαγή της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων; Μπορείτε να υποδείξετε ποια πολιτικά 
εγχειρήµατα µπορεί να έχουν µεγαλύτερη απήχηση στον 21ο και στον 22ο αιώνα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχω ήδη αναφερθεί εν μέρει σε αυτό το θέμα. Αναφέρομαι στην «Παρακμή της 
Ευρώπης» του Σπένγκλερ. Νομίζω ότι ο ίδιος ο όρος «Παρακμή της Ευρώπης» είναι 
προφητικός. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον ανεξάρτητος παράγοντας. 
Άρχισαν να μιλούν για έναν πολυπολικό κόσμο εδώ και πολύ καιρό. Ο Πριμακόφ, ως υπουργός
Εξωτερικών το 1996-1997, επινόησε τον όρο, αναπτύσσοντας τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, 
Ινδίας και Κίνας. Στη συνέχεια, αυτή η τρόικα ΡΙΚ, γέννησε τους πέντε BRICS. Εκείνη την 
εποχή είχααμε υποθέσει ότι ένας από τους ισχυρούς πόλους ενός πολυπολικού κόσμου θα ήταν 
η ΕΕ. Αυτό όμως δεν συνέβη.

Στην Ευρώπη γίνεται λόγος για την ανάγκη να εξασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί να μιλάει γι' αυτό. Οι 
υπόλοιποι είναι ικανοποιημένοι που οι Αμερικανοί διευθύνουν τα πάντα. Όλες οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται στην ΕΕ επιβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από την Ουάσινγκτον. Δεν αναφέρω το 
ΝΑΤΟ, επειδή αυτός είναι ένας καθαρά αμερικανικός οργανισμός. Η ΕΕ έχει μετατραπεί σε 
εξάρτημα της αμερικανικής πολιτικής στην Ευρώπη. Είναι κυρίως η ΕΕ που υποφέρει από τις
κυρώσεις που επιβάλλει η Δύση. Οι Αμερικανοί είναι πολύ πιο έξυπνοι. Έχουν κατασκευάσει 
λύσεις κυρώσεων, ώστε να μην προκληθεί μεγάλη ζημιά στην οικονομία τους, παρόλο που 
έχουν υποστεί την «εκτόξευση» των τιμών της βενζίνης και των τροφίμων.

Πράγματι, η παρακμή της Ευρώπης, θα το έλεγα. Η Ευρώπη είναι ο πιο κοντινός μας πολιτισμός, η 
κουλτούρα, η τέχνη, η λογοτεχνία. Πάντα εμπλούτιζαν αμοιβαία η μία την άλλη. Δυστυχώς, 
θεωρείται πλέον «Ευρωπαϊσμός» να απαγορεύεται η διδασκαλία του Ντοστογιέφσκι, του Πούσκιν, 
του Λερμόντοφ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ευρωπαϊκών «Γκράντις» (σ. μ. ισπανικός τίτλος 
ευγενείας) . Αυτό είναι λυπηρό.

Όσον αφορά τη νέα παγκόσμια τάξη. Έχω ήδη πει ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα. Τα 
διδάγματα που αποκόμισε η διεθνής κοινότητα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
ενσωματώθηκαν στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα για 
να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπότητα θα αποφύγει νέες καταστροφές. Μία από τις 
σημαντικότερες εγγυήσεις είναι η δύναμη βέτο των πέντε μόνιμων μελών του Σ.Α του ΟΗΕ. 
Προσφέρθηκε από τους Αμερικανούς κατά τη σύνταξη του Χάρτη του παγκόσμιου 
οργανισμού. Η ουσία αυτού του μηχανισμού ήταν, όπως εξηγήθηκε και τονίστηκε τότε, ότι δεν
θα λαμβάνονταν μέτρα εάν μια από τις μεγάλες δυνάμεις αντιδρούσε και θεωρούσε ότι θα 
θίγονταν τα συμφέροντά της. Από εκεί προήλθε.
 Δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά μέσο πρόληψης κρίσεων. Η σύνθεση του Σ.Α του ΟΗΕ συνίσταται 
από τα «πέντε» μόνιμα μέλη: τις ΗΠΑ, δύο ευρωπαϊκές χώρες (που δεν εκπροσωπούν την ΕΕ, 
καθώς διαφυλάσσουν επιμελώς την εθνική υπόσταση των μελών τους), την Κίνα και τη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Δεν πρόκειται για όλο τον  κόσμο, αλλά για τη Δύση, τη Κίνα, τη Ρωσία - τη «τρόικα»
όπως όλοι αποκαλούν, που σήμερα αποτελούν τους βασικούς παγκόσμιους παράγοντες. Το Σ.Α του 
ΟΗΕ θα χρειαστεί να διευρυνθεί . Η διαδικασία συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες: κάποιοι προτείνουν 
την προσθήκη μόνιμων μελών, άλλοι μη μόνιμων μελών. Υπάρχει τραγική εκπροσώπηση των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι γεγονός.

Από τα 15 μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, τα 6 εκπροσωπούν τη Δύση. Αυτό δεν αντιστοιχεί σε καμία 
αναλογία. Όταν μιλάμε για τη μεταρρύθμιση του Σ.Α του ΟΗΕ, τονίζουμε την ανάγκη να 
επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην αύξηση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών. 



Υποστηρίξαμε τη συμμετοχή της Ινδίας, της Βραζιλίας. Σε συνδυασμό με αυτές τις χώρες, θα 
υποστηρίξουμε οπωσδήποτε τη διασφάλιση των συμφερόντων της Αφρικής.

Όσον αφορά τις αρχές. Ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ 
αναφέρει ότι ο οργανισμός βασίζεται στο σεβασμό της κυριαρχικής ισότητας των κρατών. Αν 
επιχειρήσουμε να δούμε κατά πόσον εφαρμόζεται αυτή η αρχή σε ό,τι κάνει η Δύση, θα 
διαπιστώσουμε ότι η αρχή αυτή παραβιάζεται κατάφωρα, όταν κυριολεκτικά «τρέχει πάνω 
κάτω σε όλο τον κόσμο» και απαιτεί μέσω των πρεσβευτών και των απεσταλμένων της (δεν 
προσπαθεί να πείσει, αλλά να απαιτήσει) να προσχωρήσουν οι όποιες χώρες (μικρές και 
μεγάλες) στις αντιρωσικές κυρώσεις και σε άλλες τέτοιου είδους φάρσες.
Δεν είναι μόνο ασέβεια προς εκείνους στους οποίους απευθύνουν τα αιτήματα, αλλά και προς τον 
εαυτό τους. Αν νομίζουν ότι έχουν δίκιο για τα πάντα, τότε ας παρουσιάσουν τη θέση τους και εμείς
θα παρουσιάσουμε τη δική μας. Α; αφήσουν τους ανθρώπους να επιλέξουν. Δεν είναι μικρά παιδιά. 
Όταν τίθενται τελεσίγραφα σε χώρες όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τουρκία, το θράσος 
ξεπερνά κάθε λογική.

Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε κάτι. Ο Χάρτης του ΟΗΕ δεν πρέπει να παραμείνει στα χαρτιά, 
αλλά να μεταφραστεί σε πρακτική δράση.

Ακόμη και πριν από την πανδημία (η οποία ανέκοψε αυτά τα σχέδια), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν είχε προτείνει να συγκληθεί μια σύνοδος κορυφής των μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσουν, χωρίς εκατέρωθεν τερτίπια, με ειλικρινή διάθεση, τον 
τρόπο λειτουργίας των διεθνών σχέσεων, ώστε ο κόσμος να είναι ισότιμος, δίκαιος και να 
εφαρμόζεται ο Χάρτης του ΟΗΕ. Η πρόταση αυτή παραμένει στο τραπέζι. Ας ελπίσουμε ότι, 
όταν η Δύση «συνέλθει», θα μπορέσουμε να επανέλθουμε ση πρόταση αυτή.

Ερώτηση: Με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις στην παγκόσμια πολιτική, έχει νόημα να 
δημιουργηθούν συνασπισμοί από χώρες που δεν παίζουν με τους κανόνες της Δύσης; Ή μήπως 
είναι ευκολότερο να αναπτύξουμε μια ανεξάρτητη πολιτική και να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά 
με βάση τις συμβατικές σχέσεις;

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν βλέπω αντιφάσεις εδώ. Έχει όντως νόημα να δημιουργηθεί ένας 
συνασπισμός των χωρών που δεν θέλουν να «παίζουν» με τους κανόνες της Δύσης; Αυτό 
σημαίνει να αναπτύσσουμε σχέσεις με όσους είναι λογικοί και ικανοί να διαπραγματευτούν. 
Έχω ήδη αναφερθεί πολλές φορές στην ανικανότητα της Δύσης, τα παραδείγματα είναι πολλά. Οι 
χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και βλέπουν σε αυτό το οικονομικό, ανθρωπιστικό 
και πολιτιστικό τους συμφέρον, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχει ευρεία αποδοχή όσον 
αφορά την πολιτική μας, να διεκδικούμε την ανεξαρτησία μας, όχι με την έννοια ότι αδιαφορούμε 
για τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες, αλλά με την έννοια ότι επιδιώκουμε συμφωνίες που 
εξασφαλίζουν ισορροπία συμφερόντων.
Ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ό,τι προσπαθεί να μας επιβάλει ο καθένας. Λίγοι μπορούν να 
το εκφράσουν αυτό. Δεν συμφωνούν απαραίτητα όλοι με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε την 
ανεξαρτησία μας. Αλλά είναι χαρακτηριστικό του λαού μας, όπως και του λαού της 
Λευκορωσίας, να είναι ανεξάρτητος, να ανταποδίδει πάντοτε πρωτοβουλίες αμοιβαίου 
σεβασμού και ισότιμης αντιμετώπισης και να μην παρασύρεται ποτέ από κανέναν. Αυτό το 
σέβεται η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου.

Ερώτηση: Όποια και αν είναι η κατάσταση στον κόσμο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι σχέσεις 
μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της Ασίας θα πρέπει να επανοικοδομηθούν. Στη σημερινή 
εποχή, το Σιδηρούν Παραπέτασμα και η αλληλοαγνόηση δεν θα ωφελήσουν και θα εμποδίσουν την



πρόοδο των παγκόσμιων σχέσεων. Πού και πώς μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των κρατών;
Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η διαδικασία; 

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν έχει νόημα να μαντεύουμε. Θέλω να τονίσω ότι ακόμη και στις πιο κρίσιμες 
ιστορικές περιόδους ουδέποτε διακόψαμε τις σχέσεις μας με τη Δύση.

Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία. Το 2008, ο Σαακασβίλι έδωσε εντολή να 
βομβαρδιστεί η ειρηνική πόλη Τσχινβάλ, οι θέσεις των ειρηνευτικών δυνάμεων, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ξεκίνησε ο «πόλεμος των πέντε 
ημερών». Αμέσως μετά την εντολή που έδωσε ο Σαακασβίλι, προτείναμε τη σύγκληση του 
Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Αυτό συνέβη λίγους μήνες αφότου έγραψαν στη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 ότι η Γεωργία και η Ουκρανία θα ενταχθούν στο 
ΝΑΤΟ. Στη Ρωσική καθομιλουμένη, υπάρχει η διατύπωση: «πήραν αέρα τα μυαλά»  του 
Σαακασβίλι. Έκρινε ότι του είχε επιτραπεί να κάνει τα πάντα. Λίγες εβδομάδες πριν συμβούν 
όλα αυτά, Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέφθηκαν τη Γεωργία. Ζητήσαμε να συγκληθεί το 
Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας (υπήρχε ακόμα τότε). Η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Κοντολίζα Ράις δήλωσε τότε προσωπικά, ότι δεν θα μιλήσουν με τους Ρώσους. Αλλά όταν 
δημιουργήθηκε το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας , όλοι το εξήραν ως ένα όργανο που θα εργάζεται
συνεχώς και θα συνεδριάζει σε στιγμές κρίσης. Ορίστε λοιπόν, τότε δημιούργησαν ένα 
«σώμα».

Παρομοίως, τα τελευταία χρόνια, μετά το πραξικόπημα και την κατάρρευση των συμφωνιών του 
Μινσκ, το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας μπλοκαρίστηκε, κυρίως από τους Αμερικανούς.

Αν μιλάμε για νέες μορφές, συχνά δίνεται το παράδειγμα ότι ο Ρωσικός αετός έχει δύο κεφάλια, 
που κοιτούν ανατολικά και δυτικά. Η Ρωσία άρχισε να στρέφεται ανατολικά, απομακρυνόμενη 
από τη Δύση. Εμείς δεν απομακρυνθήκαμε, αυτοί απομακρύνθηκαν και χτίζουν το Σιδηρούν 
Παραπέτασμα. Δεν είναι πλήρως κατανοητό πώς όλο αυτό θα τελειώσει.

Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, αν δεν μπορείτε να δουλέψετε σε μια πλευρά, θα 
εργαστείτε εντονότερα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πόσο μάλλον που με την Κίνα, την 
Ινδία και τις ασιατικές χώρες (Νότια Ασία, Νοτιοανατολική Ασία) έχουμε έναν μεγάλο αριθμό 
πολλά υποσχόμενων έργων, όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και έργων υψηλής τεχνολογίας: 
διαστημικά, πυρηνική ενέργεια και πολλά άλλα. Έχουμε ένα ρητό: «δεν μπορείς να 
αναγκάσεις κάποιον να κάνει το καλό».
Δεν θα τους τρέξουμε πίσω τους και δεν θα τους πείσουμε να λογικευτούν. Ας έρθουν στα συγκαλά
τους και ας αποφασίσουν οι ίδιοι τι θέλουν σε αυτή τη ζωή: να είναι υπηρέτες του «παιχνιδιού» που
παίζει η Ουάσιγκτον, χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως εργαλείο, ή να υποστηρίξουν το 
συμφέρον τους, να έχουν κανονικές τιμές για το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τρόφιμα 
και να σκέφτονται τους πολίτες τους και όχι πώς να ικανοποιήσουν τα υπερπόντια αφεντικά τους. 


