
Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και απαντήσεις σε ερωτήσεις κατά τη 
διάρκεια συνάντησης με τους μόνιμους αντιπροσώπους των χωρών μελών της Αφρικανικής 
Ένωσης και το διπλωματικό σώμα, στην Αντίς Αμπέμπα, στις 27 Ιουλίου 2022

Εξοχότατοι,

Κυρίες και κύριοι,

Εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ μετά από πρόσκλησή μας. Πίστευα ότι, ευρισκόμενος στην
Αντίς Αμπέμπα, είναι απολύτως σημαντικό να συναντηθώ με τα μέλη της Αφρικανικής Ένωσης, 
όπως έκανα σε όλες τις προηγούμενες επισκέψεις μου. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στην 
έδρα για λόγους προγραμματισμού, απ' όσο καταλαβαίνω. Και χαίρομαι που αποδεχθήκατε την 
πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ στη Ρωσική Πρεσβεία για να συζητήσουμε θέματα που βρίσκονται 
στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας.

Πολλοί από τους δυτικούς συναδέλφους μας προσπαθούν να στείλουν το μήνυμα ότι το βασικό, αν 
όχι το μοναδικό, πρόβλημα στις διεθνείς σχέσεις είναι η κατάσταση γύρω από την Ουκρανία. Τείνω
να διαφωνώ με έναν τέτοιο ισχυρισμό και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου εδώ και στις 
προηγούμενες συναντήσεις μου με τους ξένους συναδέλφους μου, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια 
ευρεία κατανόηση ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο πολύπλοκο και περίπλοκο.

Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα, ιδίως καθώς η Δύση ξεκινά μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία 
κυρώσεων, κατηγοριών, απειλών, εναντίον της Ρωσίας και οποιουδήποτε τολμά να υποστηρίξει τη 
Ρωσία ή ακόμη και να μην καταδικάσει τη Ρωσία. Αυτή η εκστρατεία δείχνει ότι διανύουμε μια 
πολύ σημαντική ιστορική περίοδο, μια περίοδο κατά την οποία όλοι μας θα αποφασίσουμε τι 
είδους μέλλον θα έχουμε και τι είδους κόσμο θα αφήσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. 
Τον κόσμο που θα στηρίζεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος λέει ότι τα
Ηνωμένα Έθνη βασίζονται στην αρχή της κυριαρχικής ισότητας των κρατών, ή θα έχουμε τον 
κόσμο όπου θα κυριαρχεί το δίκαιο της ισχύος, το δίκαιο του ισχυρότερου.

Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει μπορεί να περιγραφεί με το ακόλουθο παράδειγμα. 
Είναι επιλογή μας να έχουμε τον κόσμο όπου έχουμε τη λεγόμενη συλλογική Δύση, πλήρως 
υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αισθανόμενη ελεύθερη, αισθανόμενη ότι έχει το 
δικαίωμα να αποφασίζει πότε και πώς να προωθεί τα δικά της συμφέροντα χωρίς να 
ακολουθεί το διεθνές δίκαιο, χωρίς κανένα σεβασμό στην κυρίαρχη ισότητα των κρατών;

Όταν οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας ένιωθαν στο παρελθόν ότι υπήρχε απειλή για τα συμφέροντά 
τους, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις αμερικανικές ακτές, είτε ήταν η Γιουγκοσλαβία 
το 1999, είτε το Ιράκ το 2003, είτε η Λιβύη το 2011, και πολλές άλλες περιπτώσεις, χωρίς κανένα 
δισταγμό, χωρίς να εξηγήσουν τίποτα σε κανέναν, πολύ συχνά με ψευδείς προφάσεις, απλά 
ξεκινούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις ισοπεδώνοντας πόλεις, σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες 
αμάχους, όπως συνέβη στο Ιράκ στην πόλη της Μοσούλης που κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε. Το ίδιο 
συνέβη και στη Ράκκα στη Συρία, όπου δεκάδες και εκατοντάδες πτώματα κείτονταν για εβδομάδες
χωρίς φροντίδα και δεν θυμάμαι να έχει ξεσηκώσει η προοδευτική πολιτισμένη κοινότητα 
κάποιο μεγάλο θόρυβο για την κατάσταση αυτή.

Όταν η Ρωσική Ομοσπονδία, όχι μόνο εν μία νυκτί, αλλά εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια έχει 
επιστήσει την προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων της στην απαράδεκτη 
πολιτική που προωθούσαν στην Ουκρανία, χτίζοντας την Ουκρανία ως προπύργιο για την 



ανάσχεση της Ρωσίας, διοχετεύοντας όλο και περισσότερα σύγχρονα όπλα στην Ουκρανία, 
σχεδιάζοντας την κατασκευή ναυτικών και στρατιωτικών βάσεων στη χώρα αυτή και 
ενθαρρύνοντας με κάθε δυνατό τρόπο τις ρωσοφοβικές πολιτικές των ηγετών της, όταν το 2014 
διαμαρτυρηθήκαμε κατηγορηματικά στη Δύση ότι, παρά τις εγγυήσεις της, η αντιπολίτευση στην 
Ουκρανία πραγματοποίησε ένα αιματηρό πραξικόπημα και όταν ανέβηκε στην εξουσία, το πρώτο 
πράγμα που έκανε ήταν να απαιτήσει την κατάργηση του καθεστώτος της ρωσικής γλώσσας, η 
οποία ήταν εξαρχής η ιστορική γλώσσα της Ουκρανίας. Απαίτησαν επίσης από τους Ρώσους να 
φύγουν από την Κριμαία. Έστειλαν ένοπλες ομάδες να εισβάλουν στο Κοινοβούλιο της Κριμαίας 
και στη συνέχεια στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όταν  διαμαρτυρήθηκε για το πραξικόπημα.

Οι πραξικοπηματίες τους αποκάλεσαν αυτονομιστές, τρομοκράτες και ξεκίνησαν μια 
ολοκληρωμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τους. Και η Δύση, όπως είπα, η οποία είχε 
εγγυηθεί μόλις λίγες ημέρες πριν από αυτό - εγγυήθηκε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του 
πρώην προέδρου και της αντιπολίτευσης, τη συμφωνία που προέβλεπε τη δημιουργία μιας 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας και πρόωρες εκλογές, - αυτή η συμφωνία ακυρώθηκε εν μια νυκτί 
και η αντιπολίτευση καυχήθηκε ότι δημιούργησε την κυβέρνηση των νικητών.

Δείτε τη διαφορά: η κυβέρνηση εθνικής ενότητας και η κυβέρνηση των νικητών. Αυτό ήταν 
μια πρόσκληση για τον εμφύλιο πόλεμο, επειδή η αντιπολίτευση αποκάλεσε μέρος των δικών 
της πολιτών «χαμένους», ενώ εκείνη αυτοανακηρύχθηκε «νικητής».

Όταν λοιπόν όλα αυτά ξεκίνησαν καταφέραμε, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, να τα σταματήσουμε 
τον Φεβρουάριο του 2015 -υπογράφηκαν οι συμφωνίες του Μινσκ- επιδιώκοντας να κρατήσουμε 
την Ουκρανία ενιαία.

Τα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας που αρχικά μετά το πραξικόπημα κήρυξαν την ανεξαρτησία 
τους πείστηκαν να μην επιμείνουν στην ανεξαρτησία τους και συμφώνησαν να παραμείνουν εντός 
της επικράτειας της Ουκρανίας με αυτές τις Συμφωνίες του Μινσκ, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
τους δοθεί ειδικό καθεστώς. Πρώτα απ' όλα, το δικαίωμα χρήσης της ρωσικής γλώσσας.

Και ενώ αυτές (οι συμφωνίες του Μινσκ) εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας, 
αγνοήθηκαν τελείως και συστηματικά από το καθεστώς του Κιέβου που τις σαμποτάρισε με 
την ενθάρρυνση της Δύσης.

Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος μεταξύ του Κιέβου και των περιοχών αυτών, παρά το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο Ασφαλείας το απαίτησε άμεσα από το επίσημο καθεστώς της Ουκρανίας.

Και πριν από λίγες εβδομάδες ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο, ο οποίος, είχε 
υπογράψει ο ίδιος τις συμφωνίες του Μινσκ, δήλωσε με καμάρι στα μέσα ενημέρωσης ότι «Όταν 
τις υπέγραφα, δεν είχα ποτέ την πρόθεση να τις εφαρμόσω. Απλά χρειαζόμασταν περισσότερο 
χρόνο για να πάρουμε περισσότερα όπλα από τη Δύση, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το 
πρόβλημα της Ανατολικής Ουκρανίας με τη χρήση βίας». Το δήλωσε αυτό με απόλυτη 
ειλικρίνεια.

Αλλά η Δύση τα έχει παραβλέψει όλα αυτά παντελώς. Εμείς λοιπόν χτυπάμε την πόρτα των 
δυτικών συναδέλφων μας τουλάχιστον από το 2013, λέγοντάς τους ότι αυτό συνιστά απολύτως μια 
κόκκινη γραμμή, όταν δημιουργείτε μια άμεση απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία ακριβώς στα 
σύνορά μας. Όταν δημιουργείτε ένα ρωσοφοβικό κράτος, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, κατάφερε 
να περάσει σειρά νόμων, απαγορεύοντας - στη πράξη και στην κυριολεξία - τη χρήση της ρωσικής 
γλώσσας στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και στην 
καθημερινή ζωή.



Ταυτόχρονα, ψηφίστηκαν νόμοι για τη νομιμοποίηση των νεοναζιστικών θεωριών και πρακτικών. 
Τα νεοναζιστικά τάγματα με σβάστικες και διακριτικά των Waffen-SS, ξεφύτρωσαν σαν 
μανιτάρια στην Ουκρανία και έγιναν ο ακρογωνιαίος λίθος του ουκρανικού στρατού.

Πρόκειται για μια άκρως δεξιά εξτρεμιστική χώρα. Εξυμνούν τους συνεργάτες του Χίτλερ που 
καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης και όλα αυτά γίνονται με τη σιωπηλή 
ενθάρρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η διαδικασία που 
περιέγραψα συνοδεύεται από τις δυτικές απόπειρες, μάλλον όχι απόπειρες - αλλά από την πολιτική 
- να παρασύρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.

Δεκάδες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ σε συνεργασία με την Ουκρανία 
πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός της με προφανή αντι-Ρωσική διάσταση. Οι προσπάθειες της 
Ρωσίας όλα αυτά τα χρόνια - ξέρετε δεν ήταν απλά ότι σήμερα λέμε για πρώτη φορά ότι αυτό 
αποτελεί μια απειλή για τη χώρα μας και μας συγχωρείτε, αλλά πρέπει να την απομακρύνουμε
- ήταν συνεχείς διότι αυτό συμβαίνει εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Όταν είπαμε στους δυτικούς συναδέλφους μας: «Γιατί σέρνετε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ; Ξέρετε 
ότι πρόκειται για έναν εχθρικό οργανισμό απέναντι στη Ρωσία», μας έλεγαν: «Μην ανησυχείτε, δεν
πρόκειται να είναι επιζήμιο για την ασφάλειά σας».

Η Ρωσία, όπως και κάθε άλλη χώρα που σέβεται τον εαυτό της, έχει το δικαίωμα να καθορίζει η 
ίδια τι είναι καλό για την ασφάλειά της και τι όχι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, τα μέλη του 
ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξαν να αποφασίσουν για εμάς τι είναι καλό για
τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Τους υπενθυμίσαμε ότι πριν από πολλά χρόνια, το 2010, όλοι υπογράψαμε μια διακήρυξη που 
έλεγε ότι ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη θα βασίζεται στην αρχή της 
ισότιμης και αδιαίρετης ασφάλειας, που σημαίνει ότι κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει συμμαχίες, 
αλλά καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα κατά την επιλογή συμμαχιών να ενισχύσει την 
ασφάλειά της εις βάρος της ασφάλειας άλλων χωρών. Και ότι κανένας μεμονωμένος 
οργανισμός στην Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυριαρχία στον χώρο της ασφάλειας.

Το ΝΑΤΟ κάνει ακριβώς αυτό. Και το ΝΑΤΟ, φυσικά, ενισχύει την ασφάλειά του εις βάρος της 
ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διότι τα σύνορα του ΝΑΤΟ έχουν μετακινηθεί ακριβώς
μπροστά από τα σύνορα της Ρωσίας.

Τους είπαμε λοιπόν: «Οι πολιτικές δεσμεύσεις στις οποίες βάζουν υπογραφές οι πρόεδροι και οι 
πρωθυπουργοί σας δεν λειτουργούν. Ας κάνουμε αυτή την αρχή που λέει ότι η ασφάλεια είναι 
αδιαίρετη και ότι πρέπει να είναι ίση για όλους, ας την κάνουμε λοιπόν νομικά δεσμευτική».

Και τους προτείναμε αντίστοιχες συνθήκες αρκετές φορές. Πρώτα, το 2009 και η τελευταία 
προσπάθεια ήταν τον Δεκέμβριο του 2021. Και εκείνοι μας απάντησαν: «Κοιτάξτε κύριοι, πρώτον, 
δεν θα υπάρξουν νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας εκτός από εκείνες που θα αφορούν τις 
χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, όσον αφορά την Ουκρανία, οι σχέσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ 
και της Ουκρανίας δεν σας αφορούν». Αυτό ήταν όλο κι όλο και μετά ... τέλος.

Παράλληλα με αυτή την απόλυτη απόρριψη των εποικοδομητικών προσπαθειών που έχουμε 
αναλάβει εδώ και πολλά, πολλά χρόνια, παράλληλα με αυτό οι Ουκρανοί, κατά παράβαση των 
συμφωνιών του Μινσκ, άρχισαν να συσσωρεύουν τεράστια στρατιωτική δύναμη στη γραμμή 
επαφής με το ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου οι δύο δημοκρατίες βρίσκονταν ουσιαστικά υπό 



συνεχή πολιορκία, ουσιαστικά. Παράλληλα συνέχισαν τους βομβαρδισμούς με ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση.

Όταν καταλάβαμε ότι δεν επρόκειτο να υπάρξουν συμφωνίες περί εγγυήσεων ασφαλείας στην 
Ευρώπη σε ισότιμη βάση, όταν καταλάβαμε ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει εφαρμογή των 
Συμφωνιών του Μινσκ, επειδή η ουκρανική ηγεσία τις αποκήρυξε δημοσίως, και όταν 
καταλάβαμε ότι ο μόνος τρόπος για να σωθούν οι κάτοικοι στα ανατολικά της Ουκρανίας ήταν
να αναγνωρίσουμε αυτές τις δύο δημοκρατίες, το πράξαμε αμέσως.

Υπογράψαμε μαζί τους τη Συνθήκη Αμοιβαίας Βοήθειας και, κατόπιν αιτήματός τους, διενεργούμε 
σήμερα μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο να σώσουμε τις ζωές των πολιτών του 
Ντονμπάς και να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί το ουκρανικό έδαφος για 
οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Είμαι βέβαιος ότι έχετε παρακολουθήσει τα γεγονότα. Γνωρίζω ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης 
παρουσιάζουν την κατάσταση με εντελώς διαστρεβλωμένο τρόπο. Αν μη τι άλλο αναφέρονται 
στη λεγόμενη επισιτιστική κρίση, σαν να μην υπήρχε τίποτα ανησυχητικό πριν από τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σχετικά με αυτή.

Αν διαβάσετε τις εκθέσεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας, θα φρεσκάρετε τη μνήμη σας και θα διαπιστώσετε το γεγονός ότι τα 
προβλήματα στην παγκόσμια αγορά τροφίμων ξεκίνησαν στην αρχή της πανδημίας της 
COVID-19, όταν σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τον συγκεκριμένο ιό και τις 
συνέπειες της πανδημίας, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ιαπωνία έκαναν μια επιχείρηση έκδοσης 
χρήματος αξίας οκτώ τρισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς καμία οικονομική τεκμηρίωση και 
χρησιμοποιήσαν αυτά τα «κενά αξίας» χρήματα για να αγοράσουν τρόφιμα και όλα τα άλλα 
αγαθά που πιστεύουν ότι θα ήταν απαραίτητα σε περίπτωση που η πανδημία διαρκέσει για 
πολύ ακόμη χρόνο και θα υπάρξει λοκντάουν σε διάφορες χώρες.

Στη συνέχεια, υπήρξαν, φυσικά, αυξήσεις, εδώ και πολύ καιρό, των τιμών των λιπασμάτων εξαιτίας
της απερίσκεπτης πολιτικής των δυτικών χωρών όσον αφορά τη λεγόμενη Πράσινη Μετάβαση, 
επειδή για τα ενεργειακά αποθέματα και τις κλασικές πηγές ενέργειας ακολουθήθηκε  λίγο έως 
πολύ μια πολιτική διακρίσεων. Συνέπεια όλων αυτών ήταν να επέλθουν αυξήσεις στις τιμές των 
λιπασμάτων σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που επηρέασε φυσικά την τιμή των τροφίμων, και 
ούτω καθεξής. Επιπλέον δεν υπήρξαν και πολύ ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για μερικά από τα 
προηγούμενα χρόνια.

Πράγματι, η κατάσταση στην Ουκρανία επηρέασε, επιπροσθέτως, αρνητικά τις αγορές 
τροφίμων. Όχι όμως λόγω της ειδικής επιχείρησης της Ρωσίας, αλλά μάλλον λόγω της 
απολύτως ακατάλληλης αντίδρασης της Δύσης, η οποία επέβαλε κυρώσεις, υπονομεύοντας τη 
διαθεσιμότητα των τροφίμων στις αγορές.

Όταν τους το εξηγούμε αυτό, μας απαντούν: «Τα τρόφιμα και τα λιπάσματα δεν εμπίπτουν στις 
κυρώσεις». Πράγματι, αλλά ξέρετε, η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Και η αλήθεια
είναι ότι ο κατάλογος των κυρώσεων ναι μεν δεν περιέχει ούτε ένα στοιχείο που να λέει 
«τρόφιμα», αλλά αυτό που περιλαμβάνει είναι η απαγόρευση των ρωσικών πλοίων να 
προσεγγίζουν τα λιμάνια της Μεσογείου, η απαγόρευση των ξένων πλοίων να προσεγγίζουν τα 
ρωσικά λιμάνια, για να παραλάβουν τρόφιμα και άλλα φορτία, η απαγόρευση της ασφάλισης 
των ρωσικών πλοίων, εξαιτίας της οποίας οι τιμές των ασφαλιστήριων συμβολαίων 
τετραπλασιάστηκαν εν μία νυκτί. Και φυσικά, υπάρχει απαγόρευση για την κύρια ρωσική 
τράπεζα, τη Ρωσική Αγροτική Τράπεζα, η οποία εξυπηρετούσε πάντα τις πληρωμές για τις 



ρωσικές εξαγωγές τροφίμων. Αυτή φυσικά περιλαμβάνεται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Έτσι, η τελευταία προσπάθεια των Τούρκων φίλων μας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών οδήγησε σε μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την 
οποία ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες δεσμεύτηκε να πιέσει τις δυτικές χώρες να άρουν αυτούς 
τους περιορισμούς, τους οποίους μόλις παρέθεσα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει.

Η ίδια συμφωνία, όπως γνωρίζετε, προέβλεπε για την Ουκρανία την υποχρέωση να 
αποναρκοθετήσει την ακτογραμμή της για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, νομίζω 70 πλοία 
από 16 χώρες, ήδη από τον Φεβρουάριο, να τους επιτρέψει να βγουν από τα ουκρανικά χωρικά 
ύδατα, έξω από τα οποία ο τουρκικός και ο ρωσικός στόλος θα διασφαλίσουν την ασφαλή 
μετακίνησή τους προς τα στενά και στη συνέχεια προς τη Μεσόγειο.

Αυτές ήταν λοιπόν είναι οι συμφωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν ανακοινωθεί εδώ και πάρα
πολύ καιρό, αν δεν υπήρχε το πείσμα της Δύσης να επιμένει ότι έχει πάντα δίκιο και όλοι όσοι δεν 
συμφωνούν μαζί τους, έχουν φυσικά, πάντα άδικο.

Μια παρόμοια κατάσταση διαδραματίζεται και με τις αγορές ενέργειας. Πριν από πολλά 
χρόνια, πριν από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Δύση άρχισε να κάνει διακρίσεις στα 
ρωσικά ενεργειακά έργα. Πρώτον, το έργο που ονομάζεται Nord Stream 1 περιορίστηκε κατά 
50% της χωρητικότητάς του χωρίς κανέναν σοβαρό λόγο. Η Ευρώπη στερήθηκε το 50% του 
ρωσικού φθηνού, προσβάσιμου φυσικού αερίου.

Στη συνέχεια, ο Nord Stream 2 μπλοκαρίστηκε με απολύτως παράνομη ενέργεια, όταν ενώ αρχικά 
η νομική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 
κατασκευάστηκε και χρηματοδοτήθηκε και επενδύθηκε, ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τους 
υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες, στη συνέχεια μετά από αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
άλλαξε τους κανόνες αναδρομικά και εφάρμοσε τους νέους κανόνες στην επένδυση που είχε 
πραγματοποιηθεί νόμιμα πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά μετά από αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή άλλαξε τους κανόνες αναδρομικά και εφάρμοσε τους νέους κανόνες στην επένδυση 
που πραγματοποιήθηκε νόμιμα πριν από αρκετά χρόνια.

Συνεπώς, ούτε ο Nord Stream 2 είναι  διαθέσιμος. Η Πολωνία, πριν από αρκετούς μήνες, 
σταμάτησε να προμηθεύεται φυσικό αέριο από απευθείας αγωγό από τη Ρωσία. Η Ουκρανία 
σταμάτησε μία από τις δύο γραμμές διέλευσης μέσω του εδάφους της από τη Ρωσία. Και υπήρξε 
κάποια ταλαιπωρία με εκείνη την τουρμπίνα που πήγε για συντήρηση στον Καναδά, και στη 
συνέχεια ο Καναδάς δεν ήθελε να την στείλει πίσω.

Απαρίθμησα πέντε ή έξι παράγοντες που επηρέασαν άμεσα με αρνητικό τρόπο τις προμήθειες 
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από άποψη όγκου. Και, φυσικά, όσο λιγότερο αγοράζεις από τη
Ρωσία μέσω αγωγού, η οποία είναι μια τιμή που καθορίζεται μακροπρόθεσμα, τόσο πιο 
ακριβές είναι οι τιμές spot, στις άμεσες αγορές.

Έφτασαν χθες, νομίζω, τα 2.200 δολάρια για χίλια κυβικά μέτρα. Άρα οι προσπάθειες να μας 
κατηγορήσουν για ό,τι πάει στραβά είναι μια προσπάθεια με όχι πολύ καθαρές σκοπιμότητες και 
προθέσεις.

Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι είναι μια περίοδος της ιστορίας όπου θα πρέπει να επιλέξουμε 
είτε να ακολουθήσουμε το ρεύμα, το οποίο προσπαθεί να κινήσει η Δύση, λέγοντας ότι ο 
κόσμος πρέπει να διοικείται όχι με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά με βάση τους κανόνες.



Επινόησαν μια έκφραση «παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες». Και αν αναλύσετε τη 
συμπεριφορά των δυτικών συναδέλφων μας στη διεθνή σκηνή, θα καταλάβετε ότι οι κανόνες αυτοί
διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένα ενιαίο κριτήριο. Δεν υπάρχει 
ενιαία αρχή, εκτός από μία. Αν θέλω κάτι, πρέπει να υπακούσεις. Αν δεν υπακούσεις, θα 
τιμωρηθείς.

Αυτή είναι η εικόνα για το μέλλον που μας προσφέρει η βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη 
που προωθεί η Δύση. Βασικά, πρόκειται για τον μονοπολικό κόσμο όπου οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι οποίες υποτάσσουν στη δική τους θέληση όλους τους άλλους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους συμμάχους στην Ασία...  Αυτή είναι η προσφορά. Δεν είναι καν προσφορά, 
είναι ένα τελεσίγραφο στην πραγματικότητα.

Η εναλλακτική λύση σε αυτό - και είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών 
του κόσμου δεν θέλει να ζήσει σαν να επέστρεψαν οι εποχές της αποικιοκρατίας - είναι ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών θέλει να είναι ανεξάρτητη, θέλει να στηριχθεί στη δική 
της παράδοση, να στηριχθεί στη δική της ιστορία, να στηριχθεί στους παλιούς της φίλους, δεν
θέλει να προδώσει τους παλιούς της φίλους.

Και αυτό είναι βασικά εμφανές από το γεγονός ότι εκτός από δύο ή τρεις αναπτυσσόμενες χώρες,
καμία άλλη χώρα στην Αφρική, την Ασία ή τη Λατινική Αμερική δεν προσχώρησε στις 
παράνομες αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Και επιστρέφοντας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύω ότι, όταν μιλάμε για 
μια πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική παγκόσμια τάξη, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα 
καινούργιο. Για άλλη μια φορά, παραθέτω τον Καταστατικό Χάρτη που λέει ότι τα Ηνωμένα 
Έθνη βασίζονται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών.

Και να αναγνωρίζει ότι κάθε κράτος είναι ανεξάρτητο, κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να 
καθορίζει πώς θέλει να ζήσει, τι είδους οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό σύστημα θέλει να 
επιλέξει με βάση τη βούληση του λαού του. Και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι κάθε 
φυσιολογικό κράτος θέλει να είναι έτσι. Κανείς δεν θέλει να έχει εχθρούς. Αυτή είναι επίσης 
μια απόλυτη αλήθεια. Ούτε η Ρωσία ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα που είναι παρούσα σε αυτή
την αίθουσα. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι αυτό.

Αλλά αν οι χώρες, όπως βλέπουμε τώρα τη συμπεριφορά της Δύσης, αν θέλουν να έχουν εχθρούς, 
όπως δηλώνουν δημόσια στα δόγματά τους, στις αποφάσεις της τελευταίας συνόδου κορυφής του 
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, απ' ότι φαίνεται θέλουν να έχουν εχθρούς, ορίζουν εχθρούς, ορίζουν τη σειρά 
με την οποία θα χειριστούν αυτούς τους εχθρούς, θεωρώντας τον καθένα, ως απειλή. Σήμερα, η 
Ρωσία είναι η πρώτη στη σειρά. Η Κίνα έχει χαρακτηριστεί ως η υπαρξιακή πρόκληση 
μακροπρόθεσμα. Και όλα αυτά εκδηλώνονται με την ανανεωμένη τους σκέψη για το πώς 
λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο σύστημα.

Αν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση -υπό την απαίτηση των ΗΠΑ- αποφάσισαν να παγώσουν
τα ρωσικά αποθεματικά -και τώρα ξεκινούν σοβαρά μια νομική διαδικασία για να 
προετοιμάσουν τη βάση για να κατασχέσουν τα ρωσικά χρήματα- ποιος ξέρει... Αν αύριο ή 
μεθαύριο εκνευριστούν από κάποιον άλλο, μπορεί να κάνουν το ίδιο και σε εκείνον.

Με άλλα λόγια, η εξάρτηση από το δολάριο ως μέσο στήριξης της παγκόσμιας οικονομίας δεν 
είναι πολύ ελπιδοφόρα, ειλικρινά μιλώντας. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες 
χώρες στρέφονται προς τη χρήση εναλλακτικών νομισμάτων, στρέφονται προς τη χρήση 



εθνικών νομισμάτων όλο και περισσότερο, και αυτή η διαδικασία θα αποκτήσει ολοένα και 
μεγαλύτερη δυναμική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι προτείνουμε κάποιου είδους επανάσταση κατά του δολαρίου, κατά των 
Ηνωμένων Πολιτειών - αυτό σημαίνει ότι δηλώνουμε το προφανές: η Δύση δημιούργησε ένα 
σύστημα που βασίστηκε σε ορισμένες αρχές - ελεύθερη αγορά, θεμιτός ανταγωνισμός, 
ιερότητα της ατομικής ιδιοκτησίας, τεκμήριο αθωότητας και κάτι άλλο. Όλες αυτές οι αρχές 
πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων όταν χρειάστηκε να κάνουν αυτό που πιστεύουν, 
δηλαδή να τιμωρήσουν τη Ρωσία.

Και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι, αν χρειαστεί, δεν θα διστάσουν να κάνουν το ίδιο 
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα που θα τους ενοχλήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Ανέφερα την Κίνα ως τον επόμενο στόχο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς οι 
Αμερικανοί θεωρούν τον θεμιτό ανταγωνισμό στην πράξη. Στην πραγματικότητα, η Κίνα 
αναπτύχθηκε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας οικονομίας - όλοι το αναγνωρίζουν αυτό - και 
η Κίνα το κατάφερε αυτό. Η Κίνα πέτυχε αυτά τα αποτελέσματα, εργαζόμενη και δρώντας με 
βάση τους κανόνες που θέσπισε η Δύση. Το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου, οι κανόνες επίλυσης διαφορών, ο ανταγωνισμός και τα σχετικά. Η 
Κίνα αποδέχτηκε αυτούς τους κανόνες αναπτύσσοντας τη δική της οικονομία και η Κίνα 
νίκησε τη Δύση, οικονομικά, εμπορικά, επενδυτικά, στο δικό της γήπεδο, με βάση τους 
κανόνες που επινόησε η ίδια η Δύση.

Και τι συνέβη στη συνέχεια; Ήδη πριν από μερικά χρόνια, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων
Πολιτειών και κάποιοι άλλοι αξιωματούχοι άρχισαν να λένε: «Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τους 
θεσμούς του Bretton Woods, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τον ΠΟΕ και πρέπει να οργανώσουμε 
αυτή τη μεταρρύθμιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν 
άλλο να συμμετάσχει στην διαμόρφωση νέων κανόνων».

Είναι απολύτως προφανής, ο τρόπος με τον οποίον θέλουν να λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Και 
πιστεύω ότι, εφόσον δεν είναι πολύ αργά, θα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους 
δυτικούς φίλους μας - όταν βέβαια συνέλθουν - για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να ζήσουν 
μαζί με όλους μας στο μέλλον. Αλλά αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο σε συνθήκες 
πλήρους ισότητας, με πλήρη σεβασμό στα νόμιμα συμφέροντα όλων μας.

Αν σας πήρα πολύ από το χρόνο σας, ζητώ συγγνώμη. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν 
μερικές ερωτήσεις, σωστά;

Ερώτηση: Εκ μέρους του λαού του Νότιου Σουδάν, της κυβέρνησης και προσωπικά εκ μέρους 
μου, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη
στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αιθιοπία για την πρόσκληση που απηύθυνε σε μένα
και στην αντιπροσωπεία μου προκειμένου να παρευρεθούμε εδώ.

Είμαστε ευγνώμονες που οι δύο χώρες μας, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Δημοκρατία του Νοτίου 
Σουδάν, απολαμβάνουν εγκάρδιες διμερείς σχέσεις, που χρονολογούνται από την ημέρα της 
ανακήρυξης της ανεξαρτησίας μας, όπου ο ρωσικός λαός και η κυβέρνησή του ήταν μεταξύ 
εκείνων που αναγνώρισαν την κρατική μας υπόσταση στις 9 Ιουλίου 2011. Έκτοτε, Εξοχότατε, ο 
λαός και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών έχουν σταθεί στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης 
του Νοτίου Σουδάν με πολλούς τρόπους.



Ο λαός του Νοτίου Σουδάν επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την τεράστια 
υποστήριξή σας στο Σ.Α. του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη και σε 
άλλες διεθνείς δραστηριότητες όπου μας υποστηρίξατε. Πρώτα απ' όλα, όπως εξηγήσατε, 
Εξοχότατε, περιγράψατε την άποψή σας σχετικά με τις κυρώσεις. Τώρα γνωρίζουμε τι πραγματικά 
συμβαίνει.

Όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη χώρα μου, θα ήθελα να ενημερώσω τον 
Εξοχότατο Υπουργό ότι η υπογεγραμμένη αναθεωρημένη ειρηνευτική συμφωνία του 2018, 
παραμένει σε ισχύ παρά τις προκλήσεις που αναφέρατε. Σε αυτές περιλαμβάνονται πολυάριθμες 
κυρώσεις από τις δυτικές χώρες και τους συμμάχους τους, καθώς και ένα εμπάργκο όπλων. Άλλοι 
παράγοντες που προκαλούν ανησυχία είναι οι φυσικές καταστροφές, όπως οι έντονες 
βροχοπτώσεις...

Σεργκέι Λαβρόφ: Ζητώ συγγνώμη, μπορείτε να μου δώσετε αυτό το κείμενο; Γιατί θα ήταν 
χρήσιμο και πιο ευγενικό για τους άλλους. Εντάξει; Παρακαλώ, προωθήστε το, μου. Σας 
ευχαριστώ!

Μόνο μια παρατήρηση. Είμαστε κατά των κυρώσεων που αποσκοπούν στην τιμωρία των 
ανθρώπων. Και μην ξεχνάτε ότι οι εμπνευστές αυτών των κυρώσεων εναντίον σας είναι 
ακριβώς οι ίδιες χώρες που ήθελαν να δημιουργήσουν το Νότιο Σουδάν από το Σουδάν.

Ερώτηση: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ λεπτομερή ενημέρωση και την κάλυψη όλων των 
σημαντικών πτυχών. Μια σύντομη ερώτηση: Πώς μπορεί να ελεγχθεί η ηγεμονία του δολαρίου από
τη διεθνή κοινότητα, διότι αυτή τη στιγμή χώρες όπως το Πακιστάν και πολλές αναπτυσσόμενες 
χώρες υποφέρουν από τεράστιο χρέος που συνεχίζει να αυξάνεται. Το πρόβλημα επιδεινώνεται. Θα 
ήθελα να διευκρινίσετε την κατάσταση.

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν είμαι ειδικός σε νομισματικές υποθέσεις. Αυτό που είπα είναι, ότι είναι 
προφανές το αίσθημα πολλών χωρών ότι το δολάριο δεν είναι αξιόπιστο, διότι παρόμοιοι 
αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί (όπως αυτοί που ανέφερα) θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον 
οποιουδήποτε στο μέλλον.

Ξέρω ότι μπορείτε να το αισθανθείτε αυτό ακόμη κι εσείς ο ίδιος, αν συγκρίνετε την κατάσταση 
πριν από 20-30 χρόνια και τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Κανείς δεν θέλει να εμπλακεί σε πόλεμο 
εξαιτίας του δολαρίου και πιστεύω ότι αυτό είναι τρελό.  Ωστόσο οι λαοί θέλουν να έχουν κάποια 
ασφάλεια όσον αφορά την αξιοπιστία των οικονομικών και εμπορικών τους σχέσεων με τους 
εταίρους τους. Και υπάρχουν παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εθνικών 
νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ανταλλακτικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών κλήρινγκ (σ. μ. ο τρόπος που γίνονταν οι συναλλαγές με τις χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ, τις 
πρώην σοσιαλιστικές). Κάποιοι θα μπορούσαν να πουν ότι αυτό σημαίνει επιστροφή στα 
προηγούμενα μέσα διεξαγωγής του εμπορίου. Εν τω μεταξύ θα υπάρξουν ακόμη και ψηφιακά 
νομίσματα, - δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία περί αυτού -  τα οποία ήδη λειτουργούν στην 
Κίνα, για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα, στο Ιράν.

Το σκεφτόμαστε και αυτό. Είναι η αρχή μιας διαδικασίας. Τώρα έχουμε συγκεντρώσει τα 
στοιχεία του προβλήματος και γνωρίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Ερώτηση: Πλησιάζει ο χειμώνας στη διάρκεια του οποίου αυξάνονται οι εισαγωγές φυσικού 
αερίου. Πώς προτίθεται η Ρωσία να εξάγει το φυσικό της αέριο και να παρακάμψει τις κυρώσεις 
που έχουν επιβληθεί; 15 αφρικανικές χώρες εισάγουν πάνω από το 50% των σιτηρών τους από τη 



Ρωσία. Η κατάσταση επηρέασε επίσης τις εξαγωγές από τις αφρικανικές χώρες προς τη Ρωσία. Πώς
σκοπεύει η Ρωσία να διαχειριστεί τις εμπορικές σχέσεις με την Αφρική;

Σεργκέι Λαβρόφ: Νομίζω ότι αντιμετώπισα και τα δύο ζητήματα στις παρατηρήσεις μου. Ελπίζω 
να με ακούσατε. Ο Αντόνιο Γκουτέρες υποσχέθηκε προσωπικά να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ και η 
ΕΕ θα άρουν κάθε εμπόδιο στις εξαγωγές ρωσικών σιτηρών. Εάν προσθέσετε την ευγενική σας 
φωνή στις προσπάθειές του, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο.

Και σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου - εξήγησα επίσης πώς η Ευρώπη συστηματικά, κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών, δημιουργούσε εμπόδια στο δρόμο για να 
φτάσει στις ευρωπαϊκές χώρες φθηνό και προσιτό ρωσικό φυσικό αέριο.

Απαρίθμησα πέντε ή έξι συγκεκριμένες αποφάσεις που περιόριζαν όλο και περισσότερο τις ρωσικές
εξαγωγές, αδειάζοντας τον χώρο στην Ευρώπη για πολύ ακριβότερο υγροποιημένο αέριο (LNG) 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ξέρετε, που οι ΗΠΑ επιμένουν να στέλνει 
η Ευρώπη όλα τα όπλα της στην Ουκρανία, αδειάζοντας την αγορά όπλων στην Ευρώπη, 
προκειμένου να ευνοηθεί η εισαγωγή αμερικανικών όπλων. (Όπως λέγεται συνήθως) Δεν είναι 
«τίποτα προσωπικό, είναι μπίζνες».

Όσον αφορά τη χώρα σας (Αλγερία), οι Ευρωπαίοι σκέφτονται τώρα εναλλακτικές πηγές 
εφοδιασμού. Έχουν στραγγαλίσει οι ίδιοι με τα χέρια τους τις διαδρομές των αγωγών από τη 
Ρωσία. Τώρα αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Και γνωρίζω ότι η Μεσόγειος, 
συμπεριλαμβανομένης της Αλγερίας, είναι μία από αυτές τις πηγές.

Θα σας ζητήσουν να βοηθήσετε, και εναπόκειται στις εταιρείες σας να αποφασίσουν, εναπόκειται 
στην κυβέρνησή σας να αποφασίσει.

Στην περίπτωσή μας, σύμφωνα με τις δικές μας εμπειρίες, όταν είχαμε μακροχρόνιες 
συμβάσεις με την Ευρώπη, αυτές οι μακροχρόνιες συμβάσεις προστάτευαν τα συμφέροντά 
μας. Αλλά, πριν από μερικά χρόνια, η Ευρώπη άρχισε να καταργεί τα μακροπρόθεσμα 
συμβόλαια λέγοντας: «Ας στραφούμε στην αγορά spot». Και η spot αγορά δεν εγγυάται ότι θα 
έχετε μια εγγύηση που μπορεί να δικαιολογεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση.

Επομένως, αυτό που βλέπουμε αυτή την περίοδο δεν αποτελεί μια επιστημονική, ούτε μια 
υπεύθυνη προσέγγιση των αγορών ενέργειας. Είναι μια πυρετώδης αναζήτηση για κάτι που μπορεί 
να σας σώσει αυτόν τον χειμώνα, με την πράσινη ατζέντα να έχει τεθεί προς το παρόν στο ράφι.

Ο άνθρακας επιστρέφει, ρυπαίνοντας την ατμόσφαιρα. Υπάρχει ένα χάος, εάν ρίξετε μια ματιά
στην ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική που προωθεί η Ευρώπη. Λυπάμαι που το λέω 
αυτό. Δεν παίρνουμε καμία ικανοποίηση ή χαρά από αυτό που βιώνει η Ευρώπη. Ωστόσο αυτό
κάνουν στον εαυτό τους εδώ και αρκετό καιρό.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο υπουργός - ο συνάδελφός μου από την 
Αιθιοπία - με περιμένει για την επόμενη εκδήλωση. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω 
ολόψυχα για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ελπίζω να μην ήταν για εσάς χάσιμο χρόνου. 
Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ειλικρινής. Είμαστε έτοιμοι να προάγουμε τον διάλογο με την 
Αφρικανική Ένωση.

Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε στην έδρα της Αφρικανικής Ένωσης. Είμαστε έτοιμοι 
για διάλογο για όλα αυτά και για κάθε άλλο θέμα ενδιαφέροντος και σημασίας μαζί σας σε διμερές 
επίπεδο. Έχουμε με όλους σας καλές σχέσεις και διαύλους επικοινωνίας.



Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.


