
Συνέντευξη του μόνιμου Ρώσου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια στο πρακτορείο 
ειδήσεων TASS, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Ερώτηση: Έχουν ακουστεί πολλές εκκλήσεις στη Δύση, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για 
απομόνωση της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η ημερήσια διάταξη εργασίας κατά την παραμονή του 
Υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη είναι πάντα πολύ πυκνή και περιλαμβάνει δεκάδες 
συναντήσεις, τόσο διμερείς όσο και πολυμερείς. Θα συμβεί το ίδιο και εφέτος;

Απάντηση: Η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της εναρκτήριας συνόδου της Γενικής Συνέλευσης είναι 
παραδοσιακά μια περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός συναντήσεων των 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών μελών, οι οποίοι συναντώνται σε ένα χώρο: την έδρα 
του ΟΗΕ. Πράγματι, η συλλογική Δύση συνεχίζει τις προσπάθειές της για τη λεγόμενη 
«απομόνωση» της Ρωσίας, οι οποίες όμως, όπως δείχνει η πράξη, δεν αποδίδουν. 
Οι πρώην εταίροι μας δεν μπορούν ποτέ να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι ο κόσμος δεν 
περιστρέφεται γύρω τους, ότι δεν περιορίζεται σε 50-70 δυτικές χώρες και τους δορυφόρους τους. 
Παρόλο που με την απειλή των όπλων και τον απόλυτο εκβιασμό, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών για διακοπή της ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας προς ορισμένες αναπτυσσόμενες
χώρες, οι Δυτικοί προσπαθούν να αναγκάσουν τους εκπροσώπους της ηγεσίας των ανεξάρτητων 
αυτών κρατών να αποκλείσουν τις συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους.
Ωστόσο, μπορώ να πω ότι έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αιτήματα για διμερείς
συναντήσεις με τον Υπουργό, και δεν θα είναι λιγότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. 

Προγραμματίζονται επίσης ορισμένες εκδηλώσεις σε πολυμερή μορφή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται 
συναντήσεις της ΟΣΣΑ, των BRICS, της Ομάδας Φίλων του Χάρτη του ΟΗΕ, ενώ έχουν ληφθεί 
αιτήματα από διάφορους περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους η Ρωσία δεν είναι μέλος, 
καθώς και προσκλήσεις για εκδηλώσεις που διοργανώνονται με τη συμμετοχή του ΟΗΕ. Επομένως,
το πρόγραμμα του Υπουργού μας θα είναι το ίδιο πολυάσχολο όπως συνήθως κατά τη διάρκεια 
αυτού του κύκλου Γ.Σ.

Ερώτηση: Σε μία από τις πρόσφατες ομιλίες της, η πρέσβειρα των ΗΠΑ Τόμας-Γκρίνφιλντ 
περιέγραψε τις προτεραιότητες της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην 77η σύνοδο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των εργασιών για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, την ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης και την αλλαγή των αρχών χρήσης 
του βέτο. Φαίνεται μήπως ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία μετατοπίζεται προς μια πιο 
εποικοδομητική προσέγγιση αυτών των βασικών ζητημάτων;

Απάντηση: Ακούσαμε για την ομιλία της Λ. Τόμας-Γκρίνφιλντ στο Σαν Φρανσίσκο. Μέχρι στιγμής
είναι δύσκολο να πούμε τι είχε στο μυαλό του ο Αμερικανίδα πρέσβειρα σε πρακτικό επίπεδο. 

Εάν πρόκειται για την υποστήριξη των ΗΠΑ στις ιδέες για τη διεύρυνση του Συμβουλίου ώστε να 
συμπεριλάβει τις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, ιδίως την Αφρική, η οποία σήμερα 
υποεκπροσωπείται σε αυτό, αυτό δεν μπορεί παρά μόνο να είναι μόνο ευπρόσδεκτο. Εμείς οι 
ίδιοι είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές μιας τέτοιας θέσης. 

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του βέτο. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ 
δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέχουν από τη χρήση του, εκτός από «σπάνιες, έκτακτες 
καταστάσεις». Αυτό δεν είναι κάτι ριζικά καινούργιο. Ούτε εμείς ούτε τα άλλα μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου έχουμε κανένα συμφέρον να χρησιμοποιήσουμε το βέτο σε άλλες περιπτώσεις εκτός 
από έκτακτες, και κάθε τέτοια απόφαση είναι έκτακτη. Εξάλλου, το βέτο είναι μια τεράστια 
ευθύνη.



Αλλά είναι επίσης ένα εργαλείο και μια εγγύηση ενάντια στη λήψη μη ισορροπημένων 
αποφάσεων. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από το βέτο όταν υπερασπιζόμαστε τα βασικά 
συμφέροντα της χώρας μας και των συμμάχων μας. Οι ΗΠΑ έκαναν πάντα το ίδιο. Η μόνη 
διαφορά τώρα είναι ότι η κυριαρχία των Δυτικών στο Συμβούλιο επιτρέπει στους 
Αμερικανούς να καταψηφίζουν και να μην χρησιμοποιούν επίσημα το βέτο, επειδή για μια 
απόφαση απαιτούνται τουλάχιστον 9 ψήφοι των μελών του Συμβουλίου και όχι αρνητικές 
ψήφοι των μονίμων μελών. Εάν ο αριθμός αυτός δεν επιτευχθεί, τότε το βέτο δεν 
καταγράφεται.

Ερώτηση: Πώς συνεργάζεται η Ρωσία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Κίνα, η Ινδία και άλλοι, 
στην πλατφόρμα του ΟΗΕ στο νέο διεθνές περιβάλλον;

Απάντηση: Η συνεργασία μας με κράτη όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και άλλοι στενοί 
εταίροι έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Έχουμε το ίδιο όραμα για την παγκόσμια τάξη, την ειρήνη, 
την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και ενισχύεται, ανεξάρτητα 
από το γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να εργαστούμε. 

Η στρατηγική εταιρική σχέση με τους συναδέλφους μας από φιλικές χώρες βασίζεται σε ένα στέρεο
θεμέλιο εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού των συμφερόντων. Η συνεργασία μας εξελίσσεται 
δυναμικά στο νέο περιβάλλον. Εμείς και οι εταίροι μας BRICS μοιραζόμαστε την ίδια προσέγγιση 
στα περισσότερα από τα βασικά θέματα που συζητούνται στον ΟΗΕ, όπως είναι η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ρύθμιση των νέων τεχνολογιών, η 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια και η ανθρωπιστική βοήθεια.
Μας ενώνει επίσης μια ρεαλιστική, μη πολιτικοποιημένη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής, μια
δέσμευση για ανταπόκριση στις εθνικές προτεραιότητες των κυβερνήσεων μας και ένα δίκαιο 
σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Από κοινού, προωθούμε την πολυμέρεια με βάση τις 
αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Μας εντυπωσιάζει η 
εστίαση των εταίρων όχι σε αφηρημένα ιδεολογικά δόγματα και κυρίως όχι σε γεωπολιτική 
αντιπαλότητα, αλλά κυρίως στις ανάγκες των λαών τους και στη διασφάλιση της κυριαρχίας 
τους στις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικής οικονομίας. Αυτό μας επιτρέπει να 
μιλάμε την ίδια γλώσσα και να βρίσκουμε εύκολα κοινό έδαφος. 

Όσον αφορά τις μορφές της συνεργασίας - που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, για παράδειγμα 
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη Γ.Σ. του 
ΟΗΕ - η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, η εργασία σε ομάδες συμφερόντων (εν προκειμένω 
αποκαλούμενες «ομάδες φίλων»), η έκδοση κοινών δηλώσεων, η προώθηση κοινής γλώσσας σε 
ψηφίσματα και δηλώσεις, ο συντονισμός των διαπραγματεύσεων και δίχως άλλο «ο συγχρονισμός 
των ρολογιών μας» σε τακτική βάση.

Ερώτηση: Πέρυσι δημιουργήθηκε η Ομάδα Φίλων του Χάρτη του ΟΗΕ, η οποία περιλαμβάνει 
σήμερα 19 χώρες. Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της ομάδας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και πείτε μας εάν  
έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις στο πλαίσιο αυτής της ομάδας κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας εργασιών υψηλού επιπέδου;

Απάντηση: Η Ομάδα Φίλων του Χάρτη του ΟΗΕ εμφανίστηκε στην πραγματικότητα το 2019 
στο κύμα των εντελώς ασυνείδητων προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης να 
απονομιμοποιήσει τις νόμιμες αρχές της Βενεζουέλας. Στη συνέχεια, η δυναμική αυτή 
αποδείχθηκε περιζήτητη, παρά την αντίσταση των Δυτικών Η σύνθεση της εν λόγω ομάδας 
έχει διαμορφωθεί και διευρύνεται, με όλο και περισσότερα κοινά έγγραφα να συμφωνούνται 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Η ομάδα έχει επίσης προγραμματιστεί να συνεδριάσει 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επαφής των υπουργών.



Ερώτηση: Από την έναρξη της ΕιΣτΕπ, οι δυτικές χώρες στον ΟΗΕ κατηγορούν συνεχώς τη Ρωσία
ότι υποκινεί την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Έχει αλλάξει η κατάσταση σήμερα πλέον;

Απάντηση: Τους τελευταίους μήνες έγινε πράγματι πολύς λόγος για την επικείμενη πείνα 
πρωτοφανών διαστάσεων στις πιο ευάλωτες κοινωνικοοικονομικά χώρες. Μιλάω για τις χώρες του 
λεγόμενου «Παγκόσμιου Νότου», όπου οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν προβλήματα όσον αφορά τις 
προμήθειες τροφίμων και λιπασμάτων. Οι δυτικές χώρες έσπευσαν να κατηγορήσουν τη Ρωσία, 
αλλά γρήγορα έγινε σαφές ότι η φύση του προβλήματος ήταν διαφορετική.
Όπως γνωρίζετε, εξαιτίας της εντελώς κοντόφθαλμης μακροοικονομικής και ενεργειακής 
πολιτικής της Δύσης, και στη συνέχεια της πολιτικής κυρώσεων της Δύσης εναντίον της 
Ρωσίας, υπάρχει σοβαρή έλλειψη τροφίμων στις αγορές που έχουν ήδη πληγεί από τις 
κυρώσεις, ενώ η αγορά λιπασμάτων έχει ουσιαστικά παγώσει.
Ο λόγος για αυτό είναι μια υστερόβουλη και μεροληπτική πολιτική και μια υποτίμηση του 
μεριδίου και του ρόλου της χώρας μας στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων. Αυτοί που 
έχουν ήδη μεγαλύτερη ανάγκη υποφέρουν. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους γενεσιουργούς 
παράγοντες της κρίσης υπήρχαν πολύ πριν από την έναρξη της ΕιΣτΕπ.

Σε κάθε περίπτωση, για να βοηθηθούν τα ευάλωτα κράτη, ο ΟΗΕ πρότεινε τη λεγόμενη συμφωνία 
για τη Μαύρη Θάλασσα. Υποστηρίξαμε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Η ουσία της συμφωνίας είναι 
απλή - η εξαγωγή των ουκρανικών διατροφικών προϊόντων από τα τρία λιμάνια που ελέγχει η 
ουκρανική κυβέρνηση στη Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να συνοδεύεται από παράλληλες 
ανεμπόδιστες εξαγωγές των δικών μας τροφίμων και λιπασμάτων. Έτσι, η σύνδεση των δύο 
εξαγωγικών γραμμών αποτέλεσε τη βάση των γνωστών συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, 
οι οποίες υπεγράφησαν στην Τουρκία στις 22 Ιουλίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχετικό μνημόνιο μεταξύ του ΟΗΕ και της Ρωσίας υπογράφηκε από τον
ίδιο τον Γκουτέρες, ο οποίος ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη διευκόλυνση των 
εξαγωγικών συμφωνιών των οικονομικών μας παραγόντων. Στην περίπτωση αυτή, ο Μάρτιν 
Γκρίφιθς, επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, εξουσιοδοτήθηκε να
συντονίσει το ουκρανικό μέρος της «συμφωνίας», ενώ η Γενική Γραμματέας της UNCTAD 
Ρεμπέκα Γκρίνσπαν εξουσιοδοτήθηκε να συντονίσει το ρωσικό μέρος.

Ωστόσο, δύο σχεδόν μήνες μετά τη σύναψη των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, ο θαλάσσιος 
ανθρωπιστικός διάδρομος από την Ουκρανία προς τη Μαύρη Θάλασσα λειτουργεί ομαλά. 
Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια τόνους τροφίμων ( με περισσότερα από 100 πλοία) έχουν ήδη 
μεταφερθεί με επιτυχία μέσω αυτού. Ωστόσο, το λεγόμενο ρωσικό μέρος της συμφωνίας δεν έχει 
ακόμη λειτουργήσει. Ο Γκουτέρες και η ομάδα του καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για 
να ξεμπλοκάρουν τις εξαγωγές μας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πρόοδος.
Στο δυτικό στρατόπεδο, υποκρίνονται λέγοντας ότι τα γεωργικά προϊόντα και τα λιπάσματα 
δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, αλλά στην πράξη σαμποτάρουν το ρωσικό μέρος της συμφωνίας-
πακέτου. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μιλήσει γι' αυτό εκτενώς και επανειλημμένα. Στη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επισιτιστική ασφάλεια στις 15 Σεπτεμβρίου 
θέσαμε κι εμείς επίσης όλα αυτά τα ζητήματα.

Ελπίζουμε ότι, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο επισιτιστικός διάδρομος της Μαύρης Θάλασσας, ο 
ΟΗΕ στο σύνολό του θα επιταχύνει τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες. Η συμφωνία για τη 
Μαύρη Θάλασσα λήγει στα τέλη Νοεμβρίου, υπάρχει ακόμη χρόνος. Και δεν είμαστε μόνο εμείς 
που προσβλέπουμε στις ενέργειες του ΟΗΕ, αλλά και οι εταίροι μας στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι
οποίοι δεν κρύβουν την έκπληξή τους για τα όσα συμβαίνουν. 



Ερώτηση: Τον τελευταίο καιρό, η προσοχή όλων έχει επικεντρωθεί στην κρίση στην Ουκρανία. 
Ωστόσο, σε άλλα μέρη του κόσμου οι συγκρούσεις συνεχίζουν να ξεσπούν (Νότιο Καύκασο, 
Αιθιοπία, Αφγανιστάν, Λιβύη κ.λπ.). Έχει ο ΟΗΕ τη δυνατότητα να τις επιλύσει και θα βοηθήσει σε
αυτή τη διαδικασία μια συνάντηση των ηγετών του κόσμου στην κορυφαία διεθνή πλατφόρμα;

Απάντηση: Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες καταστάσεις κρίσης, τους 
τρόπους επίλυσής τους και τον ρόλο του ΟΗΕ. Ωστόσο, σωστά επισημαίνετε ότι, χάρη στις 
προσπάθειες των δυτικών συναδέλφων μας, όλη η προσοχή έχει στραφεί στην Ουκρανία. Αυτό το 
παρατήρησαν και άλλες αντιπροσωπείες, ιδίως εκείνες από αναπτυσσόμενες χώρες. Αναρωτιούνται 
γιατί άλλα περιφερειακά ζητήματα έχουν ξαφνικά καταστεί λιγότερο σημαντικά.
Αναρωτιούνται γιατί ενώ οι άνθρωποι σε άλλα μέρη του κόσμου είναι σε χειρότερη 
κατάσταση, τα προβλήματά τους έχουν γίνει δευτερεύοντα ή τριτεύοντα; Γιατί διατίθενται 
τεράστιες χρηματικές ενισχύσεις από τις δυτικές χώρες στην Ουκρανία, ενώ τα τελευταία 
χρόνια η οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει 
περικοπεί με το πρόσχημα της έλλειψης πόρων;
Όλα αυτά είναι πολύ σωστές, δίκαιες και δυσάρεστες ερωτήσεις για τις χώρες της συλλογικής 
Δύσης που αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τη πολιτική των διπλών προτύπων που 
εφαρμόζουν. Ειδικά από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν το ρόλο των δυτικών σε κρίσεις όπως 
αυτές στα Βαλκάνια, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στη Συρία, στην Υεμένη και στο Αφγανιστάν. 
Σήμερα λένε ότι δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτούς, επειδή όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην 
Ουκρανία. Δεν αναφέρομαι καν σε ένα από τα πιο μακροχρόνια ζητήματα - το παλαιστινιακό 
πρόβλημα - για το οποίο οι ΗΠΑ εμποδίζουν εδώ και πολύ καιρό κάθε διεθνή προσπάθεια.

Φυσικά, τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε ορισμένες κρίσεις και να 
παραβλέπουν άλλες. Εμείς και οι σύμμαχοί μας είμαστε σταθερά πεπεισμένοι γι' αυτό.


