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Κυρίες και κύριοι.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Αιθίοπες φίλους μας για τη φιλοξενία και τις ουσιαστικές 
συνομιλίες που ξεκίνησαν με τη συνάντηση με την Πρόεδρο Σάλε-Γουόρκ Ζέουντα και 
συνεχίστηκαν με τον συνάδελφό μου Ντεμέκε Μεκόνεν.

Οι συνομιλίες μας ήταν ειλικρινείς και βασισμένες στην εμπιστοσύνη, όπως συνηθίζεται με τους 
φίλους. Έχουμε καθιερώσει έναν τακτικό πολιτικό διάλογο. Ο Ντεμέκε Μεκόνεν επισκέφθηκε τη 
Ρωσία τον Ιούνιο του 2021. Τώρα βρίσκομαι εγώ στην Αιθιοπία σε μια αμοιβαία επίσκεψη. Οι 
δεσμοί μεταξύ των χωρών μας έχουν μια μακρόχρονη ιστορία φιλίας, αμοιβαίας συμπάθειας, 
αλληλεγγύης και κοινής δημιουργικότητας.

Επικεντρωθήκαμε στην ανάλυση της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μας με έμφαση στους 
τομείς του εμπορίου, της οικονομίας και των επενδύσεων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από θετική 
δυναμική. Είναι σημαντικό να τους υποστηρίξουμε και να εργαστούμε, για την περαιτέρω 
διαφοροποίηση του φάσματος των εμπορευμάτων στο εμπόριο και την ανάπτυξη σύγχρονων 
εφοδιαστικών και χρηματοοικονομικών δικτύων που μπορούν να εξασφαλίσουν τη σταθερή 
λειτουργία των οικονομικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε ελπιδοφόρους τομείς για τη μελλοντική συνεργασία των 
επιχειρηματικών μας κοινοτήτων, όπως είναι η ενεργειακή τεχνολογία, οι υποδομές 
μεταφορών, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια των πληροφοριών, η γεωργική παραγωγή και η 
εξόρυξη ορυκτών πόρων. Συμφωνήσαμε να εκπονήσουμε μια εμπεριστατωμένη ατζέντα σε 
αυτούς τους τομείς για την προετοιμασία της τακτικής συνεδρίασης της διακυβερνητικής 
επιτροπής Ρωσίας-Αιθιοπίας για την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία και το
εμπόριο που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Οκτώβριο στην Αντίς Αμπέμπα.

Έχουμε αναπτύξει μια θετική παράδοση στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας. Επαναβεβαιώσαμε την 
προθυμία μας να εφαρμόσουμε νέα σχέδια στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας με τους φίλους μας από την Αιθιοπία για τη διασφάλιση της αμυντικής τους 
ικανότητας.

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις ανθρωπιστικές και πολιτιστικές μας επαφές και 
τη συνεργασία μας στην εκπαίδευση. Η Ρωσία θα συνεχίσει να βοηθά την Αιθιοπία να εκπαιδεύει 
εξειδικευμένους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς

Θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 
Το νοσοκομείο μας λειτουργεί στην Αιθιοπία μέσω του ρωσικού Ερυθρού Σταυρού. Συζητήσαμε 
τρόπους για να καταστήσουμε το έργο του πιο αποτελεσματικό. Επιπλέον, εξετάσαμε τρόπους 
μετατροπής μιας κοινής ρωσο-αιθιοπικής επιδημιολογικής αποστολής σε μόνιμο κέντρο.

Οι εταίροι μας μας ενημέρωσαν για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Αιθιοπία. 
Επιβεβαιώσαμε την ισχυρή υποστήριξή μας στις προσπάθειες της κυβέρνησης να σταθεροποιήσει 
την κατάσταση και να ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για την επίλυση των 
βασικών θεμάτων της εθνικής ατζέντας.



Οι θέσεις μας σε βασικά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα είναι παραδοσιακά ταυτόσημες ή 
κοντινές, διότι βασίζονται στις σταθερές δεσμεύσεις της Ρωσίας και της Αιθιοπίας στο διεθνές 
δίκαιο, κυρίως στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού της κυριαρχικής ισότητας των κρατών. Βλέπουμε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων 
Πολιτειών και των συμμάχων τους να επιβάλουν τις απόψεις και τα αναπτυξιακά τους μοντέλα σε 
άλλα έθνη και να προωθήσουν τα γεωπολιτικά τους παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος είναι 
αντίθετες με αυτές τις αρχές.

Ενημερώσαμε τους Αιθίοπες φίλους μας για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση στην Ουκρανία. Η Αιθιοπία κατέχει μια ισορροπημένη, υπεύθυνη θέση για το θέμα
αυτό στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Οι συνομιλίες στην Αντίς Αμπέμπα και οι προηγούμενες επαφές μας με τις αφρικανικές χώρες που 
επισκεφθήκαμε πριν από την Αιθιοπία δείχνουν ότι οι Αφρικανοί συνάδελφοί μας κατανοούν πολύ 
καλά τα βαθύτερα αίτια των όσων συμβαίνουν. Βλέπουν τις προσπάθειες της συλλογικής Δύσης να 
προσκολληθεί στο εξατμιζόμενο μέλλον του λεγόμενου μονοπολικού κόσμου και να παρεμποδίσει 
την αντικειμενική ιστορική διαδικασία δημιουργίας μιας δίκαιης, δημοκρατικής τάξης πραγμάτων.  

Η επιδίωξη των αφρικανικών εθνών να αποφασίσουν οι ίδιοι για τις τύχες τους και να βρουν 
τρόπους διευθέτησης των επίμονων συγκρούσεων είναι μέρος της διαμόρφωσης αυτής της 
πολυπολικής, δημοκρατικής παγκόσμιας τάξης. Η Ρωσία θα υποστηρίξει τις φιλοδοξίες των 
αφρικανών φίλων της. Πιστεύουμε ότι όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρέπει να σεβαστούν το δικαίωμα της Αφρικής να βρει 
αφρικανικές λύσεις στα αφρικανικά προβλήματα. Θα υποστηρίξουμε τη διεθνή κοινότητα στην 
επιδίωξή της να προωθήσει αυτές τις προσπάθειες, συμπεριλαμβάνοντας τις αφρικανικές 
πρωτοβουλίες στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του ειρηνευτικού τους 
δυναμικού.

Σκοπεύουμε να διεξάγουμε εντατική και διεξοδική εργασία σε όλα αυτά τα θέματα, 
συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης νέων και σύγχρονων τρόπων ανάπτυξης και κατοχύρωσης 
της ασφάλειας στους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, καθώς και στη συνεργασία σε διεθνείς
υποθέσεις, ώστε να εγγυηθούμε μια ουσιαστική ατζέντα στη δεύτερη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-
Αφρικής που έχει προγραμματιστεί για το 2023.

Μετά το πέρας των συνομιλιών μας, προσκάλεσα τον συνάδελφό μου Ντεμέκε Μεκόνεν, Υπουργό 
Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, να επισκεφθεί τη Ρωσική 
Ομοσπονδία όποτε τον εξυπηρετεί.


