
Απαντήσεις της εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα στα 
μέσα ενημέρωσης με αφορμή τις πρόσφατες αντιρωσικές δηλώσεις της Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για 
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Ερώτηση: Πώς θα μπορούσατε να σχολιάσετε την αντιρωσική ρητορική που περιέχεται στην 
καθιερωμένη έκθεση για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσίασε η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 
Σεπτεμβρίου;

Απάντηση: Μετά την προαναφερθείσα ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μπορεί κανείς να 
βγάλει το συμπέρασμα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στην ΕΕ. Και το πρόβλημα εδώ δεν 
είναι μόνο οι οικονομικές δυσκολίες που σχετίζονται με την αυξανόμενη ενεργειακή κρίση, η 
οποία προκλήθηκε από την άρνηση των Βρυξελλών να έχουν ομαλή συνεργασία με τη Ρωσία 
στον ενεργειακό τομέα. Όχι μόνο το ρεκόρ πληθωρισμού και της ύφεσης. Όχι μόνο η 
αυξανόμενη δυσαρέσκεια των απλών Ευρωπαίων για την οικονομική κατάσταση.
Το κύριο πρόβλημα είναι οι πολιτικές που ακολουθούνται από την ηγεσία των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων. Προφανώς η φον ντερ Λάιεν θα έπρεπε να είχε αναγνωρίσει τα προφανή λάθη 
που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας ηγείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της 
στον οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού πολέμου που εξαπολύθηκε 
εναντίον της Ρωσίας, της κακοσχεδιασμένης επιταχυνόμενης εγκατάλειψης των παραδοσιακών 
πηγών ενέργειας και των απερίσκεπτων μέτρων για την άντληση δισεκατομμυρίων ευρώ από τις 
οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ με πίστωση, τα οποία θα πληρώσουν οι μελλοντικές γενιές 
των Ευρωπαίων (και τα οποία πληρώνουν ήδη οι φτωχότερες χώρες του κόσμου, καθώς δεν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξήσεις των τιμών που προκάλεσε η Δύση).  Και στη 
συνέχεια θα έπρεπε να κάνει μια ανάλυση για να βρει τον τρόπο να διορθώσει τα πράγματα.

Ωστόσο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε να ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο, 
αποφασίζοντας να αποδώσει όλες τις αποτυχίες της ηγεσίας της ΕΕ στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, 
γίναμε μάρτυρες μιας ακόμη πράξης πολιτικής μεγαλοστομίας με ένα σύνολο δημαγωγικών και 
απατηλών αντιρωσικών μηνυμάτων.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπαθεί με τόσο ζήλο να αναλάβει το ρόλο του «ηγέτη σε καιρό 
πολέμου» (η λέξη «πόλεμος» αναφέρθηκε τουλάχιστον 13 φορές στην ομιλία της), ώστε έχει 
ξεπεράσει σαφώς την εντολή της, διεκδικώντας για τον εαυτό της το προνόμιο των κρατών 
μελών να διαμορφώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Είναι 
σαφές ότι η ηγεσία ορισμένων κρατών της ΕΕ, τα οποία συνεχίζουν να διοχετεύουν όπλα στο 
Κίεβο, υποστηρίζει θερμά μια τέτοια γραμμή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, 
παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα γίνει αποδεκτή από τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους, την 
ευημερία των οποίων η κ. φον ντερ Λάιεν είναι έτοιμη να θυσιάσει χωρίς την παραμικρή αμφιβολία
υπέρ των συμφερόντων των υπερπόντιων «κουκλοπαικτών» που κινούν τα νήματα πίσω της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως βλέπουμε, ετοιμάζεται να απαντήσει. Καλώντας σε αγώνα ενάντια 
στους δούρειους ίππους των απολυταρχιών και στα «ζιζάνια που διαβρώνουν τις ευρωπαϊκές 
δημοκρατίες εκ των έσω». Με άλλα λόγια, με την περαιτέρω εντατικοποίηση της λογοκρισίας, 
την καταπολέμηση της διαφωνίας, την επέκταση των εμφανών διακρίσεων σε βάρος των 
Ρώσων και των ρωσόφωνων στην Ευρώπη και με άλλα επιπλέον χαρακτηριστικά ενός 
«κυνηγιού μαγισσών».



Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η κ. φον ντερ Λάιεν και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
οποίων ηγείται, αντί να ενδιαφέρονται για την εσωτερική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ, συνεχίζουν 
να ακολουθούν την οδό της πρόκλησης και της αύξησης της έντασης στις σχέσεις της με τις 
γειτονικές χώρες. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει πόλεμο κατά 
της οικονομίας, της ενέργειας και των «αξιών» της ΕΕ είναι μια ακόμη προσπάθεια για τη 
διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας, μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών που συναγωνίζονται σε 
μια επιθετική πολεμική ρητορική εναντίον της χώρας μας.

Ερώτηση: Πώς εκτιμάτε τις διευκρινίσεις από πλευράς ΕΕ σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του 
Ύπατου Εκπροσώπου της, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζορζ 
Μπορέλ, όσον αφορά τη Ρωσία;

Απάντηση: Ακόμα δεν έχουμε λάβει σαφείς εξηγήσεις από την ΕΕ σχετικά με τις σκανδαλώδεις 
δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, που έκανε 
σχετικά με τη Ρωσία στις 5 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Είναι σαφές ότι κανείς δεν 
ανάγκασε τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπαράγει αβασάνιστα τις 
ρωσοφοβικές θέσεις ακολουθώντας τον ευρωβουλευτή. Αντιθέτως, η υπόθεση αυτή θα 
μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί από τον Ζοζέπ Μπορέλ, ώστε να διαφοροποιήσει τη στάση του 
απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις προς όφελος της διατήρησης των επαφών με τη Ρωσία 
σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό περιβάλλον.

Για άλλη μια φορά, τονίζουμε ότι κάθε προσπάθεια σύγκρισης της χώρας μας, η οποία υπέστη 
τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με τον φασισμό είναι όχι 
μόνο απαράδεκτη και προσβλητική, αλλά και βλάσφημη. Ο λαός μας πλήρωσε την 
απελευθέρωση της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου από την «καφέ πανούκλα» με τη ζωή 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Και η ΕΕ δεν μπορεί να μην το γνωρίζει αυτό.


