
Δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και απαντήσεις σε ερωτήσεις των μέσων
ενημέρωσης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντα 
Γιοβέρι Καγκούτα Μουσεβένι μετά από συνομιλίες, στο Εντέμπε, στις 26 Ιουλίου 2022

Κυρίες και κύριοι.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φιλόξενους οικοδεσπότες μας από την Ουγκάντα, 
και κυρίως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντα Γιοβέρι Καγκούτα Μουσεβένι, για τη 
θερμή υποδοχή και την ουσιαστική και καλά οργανωμένη επίσκεψη.

Περάσαμε αρκετές ώρες σε λεπτομερείς και ουσιαστικές συνομιλίες. Συζητήσαμε όλες τις πτυχές 
της διμερούς συνεργασίας με βάση τις συμφωνίες αρχών στις οποίες κατέληξαν ο Πρόεδρος της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγκάντα Γιοβέρι 
Καγκούτα Μουσεβένι κατά τη διάρκεια των τακτικών επαφών τους, καθώς και θέματα επίλυσης 
συγκρούσεων στην Αφρική, όπως και θέματα της διεθνούς ατζέντας.

Ο Πρόεδρος Μουσεβένι έδωσε μια πειστική, πλούσια σε στοιχεία και χρώματα και περιεκτική 
επισκόπηση της ιστορίας των σχέσεών μας, οι οποίες χρονολογούνται πάνω από 100 χρόνια από 
την περίοδο που η Αφρική άρχισε να υπερασπίζεται την αποαποικιοποίηση. Η Ρωσία υποστήριξε 
σθεναρά τις αφρικανικές χώρες και ηγήθηκε του κινήματος για την ανεξαρτησία, το οποίο 
έληξε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με την υιοθέτηση μιας αντίστοιχης δήλωσης από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το 1962 έλαβε χώρα ένα γεγονός ορόσημο στη ζωή του λαού της Ουγκάντα. Απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους. Η Ουγκάντα αναγνωρίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση την ίδια χρονιά. Εφέτος 
στις 13 Οκτωβρίου, θα γιορτάσουμε την 60ή επέτειο των διπλωματικών μας σχέσεων. 
Συμφωνήσαμε να προγραμματίσουμε τις κατάλληλες εκδηλώσεις.

Εξετάσαμε θέματα οικονομικής συνεργασίας. Υπάρχουν μακροπρόθεσμα σχέδια σε τομείς όπως η 
ενέργεια, η γεωλογική έρευνα, η εξόρυξη, η έρευνα και η εκπαίδευση, οι τηλεπικοινωνίες, η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η γεωργία. Εξετάσαμε σχέδια σχετικά με τη συνεργασία για τη 
χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας στην ιατρική και τη γεωργία, καθώς και πρωτοβουλίες για 
μελλοντική συνεργασία στην εκτόξευση δορυφόρου της Ουγκάντα προκειμένου να τεθεί σε τροχιά.

Συμφωνήσαμε να επεξεργαστούμε αυτά τα θέματα συγκεκριμένα και με στόχο την επίτευξη 
πρακτικών αποτελεσμάτων μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής 
Ρωσίας-Ουγκάντας για την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Οι προετοιμασίες μας για την εκδήλωση αυτή θα βασιστούν στα 
αποτελέσματα της αποστολής Ρώσων επιχειρηματιών στην Ουγκάντα που πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2021.

Καταλήξαμε σε συμφωνία να εξετάσουμε τη δημιουργία ενός εργαστηρίου με τη βοήθεια Ρώσων 
ειδικών για την από κοινού μελέτη θεμάτων πρόληψης και ελέγχου επιδημιολογικών ασθενειών.

Εξετάσαμε λεπτομερώς τη διεθνή κατάσταση από την οπτική γωνία των αρχών που ορίζονται στον 
Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, εκ των οποίων η σημαντικότερη είναι ο σεβασμός της κυρίαρχης 
ισότητας των κρατών. Συμμεριζόμαστε την πεποίθηση ότι ακριβώς αυτή η διάταξη θα πρέπει να 
μας καθοδηγεί στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στις 
διεθνείς σχέσεις.



Ο Πρόεδρος της Ουγκάντα ανέφερε παραδείγματα από τη δική του πρακτική ως πολιτικός. Σε 
ερώτηση αν είναι φιλοδυτικός ή φιλοανατολικός πολιτικός, ο Πρόεδρος Μουσεβένι έδωσε τη μόνη 
σωστή απάντηση για έναν σοβαρό πολιτικό. Δυστυχώς, οι υποτροπές στην αποικιοκρατική σκέψη 
και τα ένστικτα της αποικιοκρατικής πολιτικής φαίνονται στις πολιτικές των δυτικών χωρών που 
θέλουν όλον τον κόσμο να παίρνει μια στάση «μαζί τους και εναντίον όλων των άλλων».

Μιλήσαμε λεπτομερώς για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη διεθνή σκηνή και στη διεθνή 
πολιτική και σχετίζονται με τους στόχους που σχεδίαζε να επιτύχει η Δύση με την αντιπαράθεση 
της Ουκρανίας έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα και σεβόμαστε την 
υπεύθυνη και ισορροπημένη θέση της Ουγκάντα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία 
και τις σχετικές εξελίξεις, την οποία συμμερίζονται και άλλες αφρικανικές χώρες. Συζητήσαμε 
τα βαθύτερα αίτια των συνεχιζόμενων κρίσεων στον ενεργειακό τομέα και στις παγκόσμιες αγορές 
τροφίμων που εκτυλίσσονται εν μέσω μιας ευρείας εκστρατείας παραποίησης από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Ωστόσο, οι Αφρικανοί φίλοι μας γνωρίζουν τι είναι αυτό προκάλεσε αυτή την 
κατάσταση πραγμάτων και ότι δεν συνδέεται με την τρέχουσα ειδική στρατιωτική επιχείρηση. 
Συμφωνήσαμε να έχουμε κατά νου την τρέχουσα κατάσταση των διμερών μας σχέσεων και να 
αναζητήσουμε ευκαιρίες (στον ενεργειακό τομέα και στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων) που δεν 
θα εξαρτώνται από τις διαθέσεις των δυτικών συναδέλφων μας.

Επαναλάβαμε την υποστήριξη της Ρωσίας στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ουγκάντα για την 
προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης, για την επίλυση των πολλαπλών
συνεχιζόμενων κρίσεων στην ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό 
και της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών στο σύνολό της, του Νοτίου Σουδάν, της Σομαλίας και της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Η Ρωσία εμμένει στη θέση αρχής σύμφωνα με την οποία τα αφρικανικά προβλήματα μπορούν να 
έχουν μόνο αφρικανικές λύσεις. Οι αφρικανικές χώρες πρέπει να είναι αυτές που θα καθορίσουν 
τον τρόπο αντιμετώπισης μιας συγκεκριμένης πρόκλησης και η διεθνής κοινότητα που 
εκπροσωπείται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και άλλα ξένα κράτη πρέπει να βοηθήσει 
τις αφρικανικές χώρες πολιτικά και να συμβάλει στον εξοπλισμό των ειρηνευτικών δυνάμεων με 
σύγχρονο εξοπλισμό.

Επαναβεβαιώσαμε τη θέση της Ρωσίας σχετικά με τις συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το σημερινό Συμβούλιο Ασφαλείας 
είναι ελαττωματικό, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν εκπροσωπούνται καθόλου. Το ζήτημα 
αυτό πρέπει να επιλυθεί με την αύξηση του αριθμού των ασιατικών, αφρικανικών και 
λατινοαμερικανικών κρατών που εκπροσωπούνται σε αυτό το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ.

Ευχαρίστησα και πάλι τον Πρόεδρο Μουσεβένι για τη θερμή υποδοχή, που μας επιφύλαξε. Θα 
ασχοληθούμε με την προετοιμασία για την 60ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, προσκάλεσα τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγκάντα Τζέζε Οντόνγκο να επισκεφθεί τη 
Ρωσία.

Ερώτηση: Θα θέλαμε να μάθουμε τι σκέφτεστε για την τρέχουσα οικονομική κρίση στη χώρα, 
επειδή ορισμένα τμήματα του πλανήτη σκέφτονται και επιρρίπτουν ευθύνες στη Ρωσία λόγω του 
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχω ήδη απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Μπορώ να πω επιπροσθέτως ότι 
τώρα οι δυτικοί συνάδελφοί μας κατηγορούν τη Ρωσία σχεδόν για κάθε υφιστάμενο 
πρόβλημα.



Αυτό ξεκίνησε πολύ πριν από την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Θυμηθείτε το 
2016: δεν υπήρχε ουκρανικό πρόβλημα, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ «εξελέγη» πρόεδρος με τη 
βοήθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ή επτά ετών, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε πολλές φορές, χωρίς να παραθέσει κανένα στοιχείο, ότι η Ρωσία 
«χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο» και ταυτόχρονα έκανε ό,τι μπορούσε για να 
περιορίσει την ικανότητα άντλησης φυσικού αερίου του Nord Stream-1.

Πριν από λίγο καιρό, η Πολωνία αρνήθηκε να προμηθευτεί ρωσικό αέριο απευθείας μέσω του 
υφιστάμενου αγωγού φυσικού αερίου. Η Ουκρανία μείωσε στο μισό τον όγκο του ρωσικού 
φυσικού αερίου που διέρχεται από το έδαφός της. Αλλά η Ρωσία «φταίει» και πάλι. Ο Nord 
Stream-2 είναι απολύτως έτοιμος να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης για τον 
υδρογονάνθρακα αυτό, αλλά είναι κλειστός για αυστηρά πολιτικούς λόγους. Όλες οι 
επενδύσεις σε αυτό το μεγαλεπήβολο έργο έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, αλλά μόλις όλα ήταν έτοιμα για να ανοίξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε 
αναδρομικά (το τονίζω αυτό) τους κανονισμούς που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για να
εμποδίσουν τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου που είναι ζωτικής σημασίας για την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Τώρα γίνεται πολύς θόρυβος για την τουρμπίνα της Siemens που υποβαλλόταν σε συντήρηση στον 
Καναδά. Η Οτάβα δεν ήθελε να την επιστρέψει. Στη συνέχεια, ο γερμανικός όμιλος κατάφερε να 
εξασφαλίσει την επιστροφή της με την υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, 
κανείς δεν μπορεί να μας εξηγήσει με σαφήνεια και με πιστοποιητικά ποια είναι η κατάσταση 
αυτής και άλλων τουρμπίνων που υποτίθεται ότι θα υποβάλλονταν σε συντήρηση στον 
Καναδά.

Τώρα υπάρχει αναστάτωση (είδα το τελευταίο δελτίο ειδήσεων) επειδή η Gazprom πρέπει να θέσει 
εκτός λειτουργίας μία ακόμη αντλητική τουρμπίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να 
πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο για την ενέργεια κατά τη διάρκεια της οποίας είναι βέβαιο ότι θα
ακούσουμε άλλη μια μερίδα ύβρεων κατά της ρωσικής εταιρείας. Έχω μια απλή ερώτηση: μας 
προτρέπουν να παραβιάσουμε τους υπάρχοντες κανονισμούς που διασφαλίζουν την ασφαλή 
λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου, όπως κάνουν μεταξύ άλλων οι Γερμανοί εκπρόσωποι;
Δεν καταλαβαίνω πώς οι Γερμανοί εκπρόσωποι που είναι γνωστοί για εθνικά χαρακτηριστικά 
όπως η σχολαστικότητα και η ευταξία μπορούν να προτείνουν την παραβίαση των κανόνων 
από τους οποίους εξαρτάται η ανθρώπινη ασφάλεια.

Το ίδιο συμβαίνει και με την επισιτιστική κρίση που ξεκίνησε με αυξήσεις τιμών όταν ξέσπασε η 
πανδημία του κορονοϊού πριν από μερικά χρόνια. Οι δυτικές χώρες άρχισαν να 
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες αυτής της κατάστασης τυπώνοντας τραπεζογραμμάτια με 
αδύναμο αντίκρισμα. Πολλά άλλα πράγματα που συνέβησαν εκείνη την περίοδο 
αντανακλούσαν τους λάθος υπολογισμούς της Δύσης σε αυτόν τον τομέα. Όλα αυτά τα 
γνωρίζουμε. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και ο FAO έχουν συντάξει λεπτομερείς 
εκθέσεις για το θέμα αυτό.

Η μόνη σύνδεση με την κατάσταση στην Ουκρανία όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια έγκειται
στις παράνομες και επιθετικές κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι 
περιορισμοί αφορούν ολόκληρη την εφοδιαστική, οικονομική και μεταφορική αλυσίδα που πρέπει 
να διατηρηθεί και να εξαφαλιστεί η αξιόπιστη προμήθεια ρωσικών σιτηρών στους πελάτες.

Κατά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Ρωσική 
Ομοσπονδία και ο ΟΗΕ υπέγραψαν μνημόνιο με το οποίο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες ανέλαβε τη δέσμευση να επιτύχει την άρση των περιορισμών που ανέφερα. Η υπόσχεση 



αυτή έχει καταγραφεί σε χαρτί. Ελπίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα καταφέρει να 
εκπληρώσει αυτό που υπέγραψε.

Μου κάνατε μια σύντομη ερώτηση και μου παίρνει πολύ χρόνο να την απαντήσω, επειδή η δυτική 
προπαγάνδα σπέρνει αυτά τα συνθήματα- «η Ρωσία φταίει για την ενεργειακή και την επισιτιστική 
κρίση» - στο μυαλό του κόσμου. Όλα αυτά φυτεύονται στα μυαλά των μαζών και αρχίζουν να 
τα πιστεύουν. Προσπάθησα να θέσω τα γεγονότα υπόψη σας για να σας βοηθήσω να 
καταλάβετε. Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες ευκαιρίες και δημοσιεύσεις που εξηγούν τους 
πραγματικούς λόγους πίσω από την τρέχουσα κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία.

Ερώτηση: Πολλές αφρικανικές χώρες περιμένουν από τη Ρωσία να εμπλακεί άμεσα στη 
διασφάλιση των προμηθειών σιτηρών για την επίλυση της επισιτιστικής κρίσης. Πραγματοποιείτε 
τώρα ταξίδια στις αφρικανικές χώρες. Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας 
σχετικά με την κατασκευή του φράγματος της «Αναγέννησης». Η Ρωσία προτίθεται να συζητήσει 
το θέμα αυτό;

Σεργκέι Λαβρόφ: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, όπως είπα προηγουμένως, 
καθοδηγείστε από ένα σύνθημα: «Γιατί η Ρωσία δεν επιλύει την επισιτιστική κρίση;».  Στην 
προηγούμενη απάντησή μου προσπάθησα να δείξω ότι η ζωή είναι πάντα πολύ πιο περίπλοκη 
από τις ατάκες, ακόμη και αυτές που σχεδιάστηκαν από το Associated Press.

Όσον αφορά την κατάσταση με την Αίγυπτο και την Αιθιοπία σε σχέση με την κατασκευή - από την
Αιθιοπία - του φράγματος της Αναγέννησης στον Γαλάζιο Νείλο, η θέση μας είναι ότι το ζήτημα 
αυτό θα πρέπει να επιλυθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων 
μεταξύ τους, όπως θα έπρεπε να γίνει σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν κανόνες στο διεθνές 
δίκαιο και στη Διακήρυξη του Χαρτούμ, την οποία τα μέρη υπέγραψαν το 2015 - αυτά είναι 
καλοί φάροι για τις χώρες ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτές αποφάσεις. 
Υποστηρίζουμε μια τέτοια διαδικασία και δεν επιβάλλουμε τη διαμεσολάβησή μας [στα μέρη 
της διαφοράς]. Πριν από αρκετά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες διόρισαν έναν ειδικό 
απεσταλμένο, ο οποίος «ατρόμητα» άρχισε να κάνει τη δουλειά του, αλλά αργότερα «έχασε το 
κουράγιο του και τα παράτησε» και «αποσύρθηκε στη σκιά». Κανείς δεν το θυμάται αυτό τώρα. 
Πιστεύω ότι σε αυτή την κατάσταση, καθώς και σε άλλες καταστάσεις που εξελίσσονται στην 
Αφρική, οι καλύτερες λύσεις θα περιλαμβάνουν την Αφρικανική Ένωση και τους αρμόδιους 
αφρικανικούς υποπεριφερειακούς οργανισμούς στη διαμεσολάβηση, τη βοήθεια και την 
υποστήριξη των διαπραγματεύσεων.

Ερώτηση: Οι διαδικασίες για την ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης όσον αφορά τη ρωσική εξωτερική
πολιτική βρίσκονται σε εξέλιξη. Η νέα έκδοση του εγγράφου αυτού θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις
σχετικά με το ρόλο και τη σημασία των αφρικανικών χωρών για τη Ρωσία;

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο ρόλος της Αφρικής στη νέα έννοια της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής θα έχει 
πολύ μεγαλύτερη σημασία. Αυτό θα συνέβαινε ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη Δύση, η οποία, 
όπως γνωρίζετε, «ακυρώνεται» από μόνη της. Δεδομένων των αρχών και των 
μακροπρόθεσμων, αλλά και των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων μας, η σημασία της Αφρικής 
θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα των όσων κάνει η Δύση σε σχέση με τη Ρωσία. Αυτό αντικειμενικά 
θα μας αναγκάσει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο έργο μας στην Αφρική.

Έχουμε αρχίσει να προετοιμάζουμε τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής που έχει 
προγραμματιστεί για το 2023. Έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για το σκοπό αυτό. Πιστεύω ότι, σε
συνεργασία με τους Αφρικανούς φίλους μας, θα προετοιμάσουν ένα σταθερό πακέτο εγγράφων που
θα περιέχει πρακτικές και σημαντικές συμφωνίες.



Ερώτηση:  Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλήξει σχεδόν όλες τις οικονομίες του κόσμου και η 
Αφρική έχει πληγεί σκληρά. Πώς προτείνετε ή τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για την επίλυση του 
προβλήματος Ρωσίας-Ουκρανίας; Σας ευχαριστώ.

Σεργκέι Λαβρόφ: Είπατε ότι η Αφρική υφίσταται οικονομική ζημία. Είναι εξαιτίας της Ρωσίας; 
Προσπάθησα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση δύο φορές τώρα. Αν οι δημοσιογράφοι έχουν την 
αποστολή να με ρωτήσουν γιατί το κάνει αυτό η Ρωσία, μπορώ μόνο να σας πω να ανατρέξετε στην
απάντησή μου στην πρώτη ερώτηση.

Λίγα λόγια για την κατάσταση επί του πεδίου και τις προοπτικές εξέλιξής της. Ο πρόεδρος της 
Ουγκάντα Γιοβέρι Μουσέβενι και εγώ συζητήσαμε λεπτομερώς αυτό το θέμα σήμερα. Η Ρωσία 
ποτέ δεν αρνήθηκε να διεξαγάγει συνομιλίες. Είναι γνωστό ότι οι εχθροπραξίες συνήθως 
τερματίζονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία πρότεινε συνομιλίες στο αρχικό στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης. Συμφωνήσαμε. 
Είχαμε αρκετούς γύρους συνομιλιών που οδήγησαν σε ένα ενδιαφέρον στάδιο. Στις 29 Μαρτίου 
του τρέχοντος έτους, οι Ουκρανοί εκπρόσωποι πρότειναν μια εκδοχή της συνθήκης στην 
Κωνσταντινούπολη. Την υποστηρίξαμε και ενημερώσαμε σχετικά τους συναδέλφους μας στο 
Κίεβο. Δεν λάβαμε ποτέ απάντηση από αυτούς, παρόλο που, επιτρέψτε μου να τονίσω και πάλι, ότι 
στην πραγματικότητα συμφωνούσαμε με την προσέγγισή τους. Γνωρίζουμε ότι εταίροι όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν στους Ουκρανούς 
να έρθουν σε συμφωνία με τη Ρωσία με βάση την προαναφερθείσα εκδοχή.

Να ακούτε και να διαβάζετε όχι τα συνθήματα που βλέπετε, είτε αυτά στις οθόνες σας, είτε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτά που δηλώνοουν οι ίδιοι, οι δυτικοί πολιτικοί. Λένε ότι «η 
Ουκρανία πρέπει να νικήσει στο πεδίο της μάχης», «ότι πρέπει να πετύχει στρατιωτική νίκη» και 
«δεν μπορούν να υπάρξουν συνομιλίες μέχρι η Ουκρανία να νικήσει τη Ρωσία». Κοιτάξτε αυτές τις 
δηλώσεις. Δεν τις επινόησα εγώ.

Είπα σε μια συνέντευξη πριν από αρκετές ημέρες ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα να 
διεξάγει συνομιλίες με την Ουκρανία. Αρκετές ώρες αργότερα, ένας επίσημος εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε μια δήλωση: οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την 
Ουκρανία να διεξάγει συνομιλίες με τη Ρωσία. Βγάλτε το δικό σας συμπέρασμα. Ρωτήστε τους 
Αμερικανούς ποιος είναι ο λόγος.

Ένα ακόμη παράδειγμα. Στις 7 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε 
κατά τη διάρκεια ομιλίας του ότι η Ρωσία δεν αρνείται να διεξάγει συνομιλίες, αλλά ότι όσοι 
αρνούνται θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο απομακρύνονται τόσο πιο δύσκολο θα 
είναι για αυτούς να έρθουν σε συμφωνία μαζί μας.

Ερώτηση: Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένες χώρες εκτός Ευρώπης συνεχίζουν να αγοράζουν 
ρωσικό πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί η Ρωσία δεν μπορεί να πουλήσει 
πετρέλαιο στην Αφρική, την ώρα που οι τιμές αυξάνονται μέρα με τη μέρα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η ερώτησή σας είναι πολύ περίεργη. Είπατε ότι υπάρχουν αναφορές ότι η Ρωσία
πουλάει πετρέλαιο σε μεμονωμένες χώρες παρά τις κυρώσεις. Η ερώτησή σας περιέχει τον 
ισχυρισμό ότι υπάρχουν κυρώσεις και ότι όλοι πρέπει να τις τηρούν, αν σας κατάλαβα σωστά.

Εμείς πουλάμε πετρέλαιο σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα. Αν οποιοδήποτε κράτος, η Ινδία, η 
Κίνα ή οποιαδήποτε αφρικανική χώρα θέλει να το αγοράσει, δεν υπάρχουν καθόλου εμπόδια. 



Και, δεν πουλάμε μόνο πετρέλαιο, αλλά βοηθάμε επίσης τους εταίρους μας να αναπτύξουν τον 
δικό τους τομέα για την επεξεργασία υδρογονανθράκων, για την παραγωγή προϊόντων 
πετρελαίου και για τη χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία. Σχεδιάζουμε να 
συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τους φίλους μας από την Ουγκάντα και οι συζητήσεις μας θα 
είναι πιο λεπτομερείς.


