
Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μετά την Εβδομάδα Υψηλού 
Επιπέδου της 77ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στις 24 
Σεπτεμβρίου 2022

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν θα υπάρξουν εναρκτήριες παρατηρήσεις. Μόλις έκανα μια δήλωση στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία εξέθεσα τη θέση μας.

Θα ήθελα να σχολιάσω χωρίς καθυστέρηση ορισμένες δηλώσεις που έγιναν στην Ουάσιγκτον, το 
Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και άλλες δυτικές πρωτεύουσες σχετικά με τα δημοψηφίσματα που 
διεξάγονται αυτές τις ημέρες στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και στις 
απελευθερωμένες περιοχές των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορόζιε της Ουκρανίας.

Η υστερία που παρακολουθούμε είναι άκρως ενδεικτική. Η άμεση έκφραση της βούλησης του
λαού έχει πάψει προ πολλού να είναι ένας τρόπος για την εξασφάλιση του ελέγχου αυτής ή 
εκείνης της περιοχής που η Δύση μπορεί να αποδεχτεί στους κόλπους της ή να υποστηρίξει. 
Θα ήθελα να σας θυμίσω τη συνέντευξη του Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι τον Αύγουστο του 2021, κατά 
την οποία δήλωσε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ζουν στην ανατολική Ουκρανία, αλλά για 
«πλάσματα», και ότι όσοι από τους κατοίκους της θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους, θέλουν να 
μιλούν ρωσικά και θέλουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να έχουν μέλλον, θα πρέπει να φύγουν και 
να πάνε στη Ρωσία. Ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι ήταν αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία που έκανε τη 
ζωή των εθνοτικών Ρώσων στην Ουκρανία ανυπόφορη και οδήγησε τελικά σε δημοψηφίσματα για 
την προσχώρηση αυτών των εδαφών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Όπως είπε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν, θα σεβαστούμε ασφαλώς τα αποτελέσματα αυτών των δημοκρατικών διαδικασιών.

Ερώτηση: Όταν ολοκληρωθούν τα δημοψηφίσματα, θα θεωρήσει η Μόσχα τις περιοχές που 
ελέγχονται από την Ουκρανία ως κατεχόμενα εδάφη;

Σεργκέι Λαβρόφ: Τα δημοψηφίσματα διεξάγονται με απόφαση των τοπικών κυβερνήσεων. Οι όροι
αυτών των δημοψηφισμάτων έχουν δημοσιοποιηθεί. Με βάση το αποτέλεσμά τους, η Ρωσία θα 
σεβαστεί τη βούληση που εξέφρασε ο λαός, ο οποίος υποφέρει εδώ και χρόνια από τις 
φρικαλεότητες του νεοναζιστικού καθεστώτος.

Ερώτηση: Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τη θέση της κυβέρνησής σας σχετικά με τη χρήση 
πυρηνικών όπλων, δεδομένου ότι τα σχόλια του Προέδρου Πούτιν για τη χρήση των μέσων, «όλων 
όσων έχουμε στη διάθεσή μας» έχουν οδηγήσει σε πολλές ερμηνείες. Θα μπορούσε επίσης αυτή η 
άμυνα να ισχύσει και για τα νέα εδάφη που ενδέχεται να ενσωματωθούν στη Ρωσία μετά τα 
δημοψηφίσματα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Όπως γνωρίζετε, έχει γίνει της μόδας η χρήση μεθόδων που έχουν επικρατήσει 
και είναι γνωστές ως κουλτούρα ακύρωσης. Οι δυτικοί συνάδελφοί μας τις χρησιμοποιούν ενεργά 
όχι μόνο εναντίον οποιασδήποτε χώρας, πολιτικών ή δημόσιων προσώπων, αλλά και εναντίον 
ιστορικών δεδομένων και γεγονότων. Για παράδειγμα, το 2014 οι δυτικοί συνάδελφοί μας μας 
είπαν ότι δεν θα δεχτούν ποτέ την «προσάρτηση» της Κριμαίας και μας ρώτησαν γιατί το κάναμε 
αυτό. Τους απαντήσαμε: «Ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα». Με ένα κυβερνητικό πραξικόπημα 
και με πάρα πολλούς νεκρούς. Οι πραξικοπηματίες έδειξαν πλήρη περιφρόνηση για τις εγγυήσεις 
που παρείχαν η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία, κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια και εκδίωξαν 
τον Πρόεδρο.
Τον καταδίωξαν σε φυσικό επίπεδο προσπαθώντας να τον συλλάβουν. Οι πρώτες δηλώσεις που 
έκαναν οι πραξικοπηματίες ήταν: να ακυρώσουν το ειδικό καθεστώς της ρωσικής γλώσσας 
που επικρατούσε κατά τόπους και να εκδιώξουν τους Ρώσους από την Κριμαία. Ένοπλες 
ομάδες κατευθύνθηκαν στη χερσόνησο για να εισβάλουν στο χώρο του Ανώτατου Συμβουλίου 



της. Μόνο μετά από αυτό ο λαός της Κριμαίας αντέδρασε με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, 
ενώ οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας αντέδρασαν αρνούμενες να αναγνωρίσουν τα 
αποτελέσματα του κυβερνητικού πραξικοπήματος. Όμως η ανάλυση των δυτικών 
συναδέλφων μας ξεκινάει με εκείνα τα γεγονότα στην Κριμαία. Μέχρι τότε δεν υπήρχε άλλη 
επιλογή για εμάς από το να υποστηρίξουμε την ειλικρινή έκφραση της βούλησης των 
κατοίκων της Κριμαίας, το 95% των οποίων ψήφισε απερίφραστα υπέρ της επιστροφής στη 
Ρωσία, όπου ζούσαν επί αιώνες.

Διαπιστώνουμε επίσης αυτή την κουλτούρα ακύρωσης να εφαρμόζεται στην τρέχουσα αφήγηση 
σχετικά με τα πυρηνικά όπλα. Κανείς δεν θυμάται πια ότι τον Φεβρουάριο του 2022, πριν από την
έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι είπε σε μια από τις 
δηλώσεις του (έκανε και συνεχίζει να κάνει πολλές δηλώσεις) ότι η αποποίηση των πυρηνικών
όπλων από την Ουκρανία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα μεγάλο λάθος. Το
είπε αυτό σε σχέση με τη διευθέτηση του προβλήματος στην Ουκρανία. Μετά την έναρξη της 
ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν δήλωσε 
δημοσίως ότι η Ρωσία πρέπει να θυμάται ότι και η Γαλλία διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αυτή η δήλωση 
δεν είχε προκληθεί από κανένα λόγο. Ποτέ δεν αναφερθήκαμε εμείς στο θέμα αυτό. Ο 
Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι ήταν αυτός που άρχισε να μιλάει γι' αυτό. Όλοι σας θυμάστε τι είπε η Λιζ 
Τρας όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν έτοιμη να πατήσει το πυρηνικό κουμπί.

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου 
έχουν αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι στη χώρα μας υφίσταται ένα δόγμα σχετικά με τις 
Βασικές Αρχές της Κρατικής Πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως προς την Πυρηνική 
Αποτροπή. Πρόκειται για ένα δημόσιο έγγραφο και καθορίζει με σαφήνεια τα πάντα σε σχέση με 
αυτό. Σας προτείνω να ρίξετε άλλη μια ματιά στις συνθήκες υπό τις οποίες θα χρησιμοποιούσαμε 
πυρηνικά όπλα, οι οποίες περιγράφονται εκεί με απόλυτη σαφήνεια.

Ερώτηση: Στις παρατηρήσεις σας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για πρώτη
φορά, είπατε ανοιχτά ότι οι δυτικές χώρες είναι μέρη της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτό 
σημαίνει ότι θεωρούνται πλέον ως δυνητικοί εχθροί; Θα αλλάξει αυτό τη δομή των σχέσεων με τις 
χώρες αυτές; Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, η ΕΕ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να 
στείλει εκεί στρατεύματα.

Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με το δόγμα που αναφέρατε. Σύμφωνα με αυτό, εάν τα 
ενταξιακά δημοψηφίσματα είναι επιτυχή, η Ρωσία θα έχει λόγους να χρησιμοποιήσει πυρηνικά 
όπλα σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον των εδαφών της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
προειδοποιήσει για ένα αναπόφευκτο -αλλά μέχρι στιγμής απροσδιόριστο- χτύπημα σε αυτή την 
περίπτωση. Λαμβάνει η Μόσχα αυτές τις απειλές σοβαρά υπόψη της; Μήπως η σύγκρουση στην 
Ουκρανία οδεύει προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως φοβάται ο πρόεδρος της Σερβίας 
Αλεξάνταρ Βούτσιτς;

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν θα ήθελα να κάνω τώρα δυσοίωνες προβλέψεις. Το σύνολο της κρατικής 
επικράτειας της Ρωσίας που έχει ήδη επισημοποιηθεί ή μπορεί να επισημοποιηθεί 
επιπρόσθετα στο σύνταγμα της χώρας μας θα τύχει σίγουρα πλήρους προστασίας. Πώς μπορεί 
να γίνει διαφορετικά; Όλοι οι νόμοι, τα δόγματα, οι έννοιες και οι στρατηγικές της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας ισχύουν για όλη την επικράτειά της.

Δεν έχω ακούσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να πραγματοποιήσουν οποιοδήποτε χτύπημα.
Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει πει ότι η Ρωσία μπορεί να περιμένει νέες 
«κυρώσεις από την κόλαση» ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος, εάν τα δημοψηφίσματα διεξαχθούν 
και τα αποτελέσματά τους γίνουν αποδεκτά. Αν όντως απείλησαν με αναπόφευκτο πυρηνικό 



χτύπημα κατά της Ρωσίας, θα ήθελα να δω το κείμενο. Δεν ήξερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Ουκρανία έχουν καταστεί σύμμαχοι που συνδέονται με αυτή την επικίνδυνη «αλυσίδα».

Όσον αφορά τις νομικές πτυχές της εμπλοκής της Δύσης σε αυτόν τον πόλεμο, όποιος διαβάζει 
έστω και μερικές φορές τις ειδήσεις αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Τα όπλα εισρέουν ανοιχτά στην 
Ουκρανία. Ο (Ζ)ελένσκι απαιτεί καθημερινά περισσότερα όπλα είτε από τη Γερμανία είτε από το 
Ισραήλ. Έχει επίσης επικρίνει το Ισραήλ επειδή στέλνει λιγότερα όπλα από αυτά που ζήτησε η 
Ουκρανία ή υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τα όπλα που χρειάζεται από μόνη της. Το Κίεβο 
εφοδιάζεται με πληροφορίες που προέρχονται από δορυφόρους. Η Δύση χρησιμοποιεί περίπου 70 
στρατιωτικούς και 200 ιδιωτικούς δορυφόρους για την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων 
δυνάμεων και των εθνικιστικών ταγμάτων. Ουκρανός διοικητής δήλωσε πρόσφατα 
σχολιάζοντας τη χρήση αμερικανικών όπλων στο πεδίο της μάχης ότι οι Αμερικανοί έχουν 
δικαίωμα βέτο όσον αφορά τους στόχους. Τι είναι αυτό αν όχι άμεση εμπλοκή όταν μας 
στοχοποιούν με θανατηφόρα όπλα και συμμετέχουν στον πόλεμο;

Επιστρέφοντας στη νομική πτυχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ ισχυρίζονται ότι δεν 
είναι μέρη της σύγκρουσης, γεγονός που μας οδηγεί σε μια συγκεκριμένη διεθνή σύμβαση. 
Υπάρχουν οι Συμβάσεις της Χάγης του 1907
 - η Σύμβαση σχετικά με τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου στην ξηρά και 
- η Σύμβαση σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τα εχθρικά εμπορικά πλοία κατά το 
ξέσπασμα των εχθροπραξιών. Αυτές δεν έχουν καταγγελθεί και εξακολουθούν να ισχύουν. Έχουν 
να κάνουν με τις υποχρεώσεις των δυνάμεων που τηρούν στάση ουδετερότητας κατά τη διάρκεια 
των πολέμων στη θάλασσα και τη στεριά. Οι συμβάσεις αυτές αναφέρουν ότι ο όρος «ουδέτερα 
κράτη» δεν ισχύει μόνο για τα κράτη που έχουν δηλώσει τη μόνιμη ουδετερότητά τους, όπως 
η Ελβετία, αλλά για όλα τα κράτη που δεν συμμετέχουν σε ένοπλη σύρραξη.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη δεν έχουν δηλώσει ότι
είναι μέρη των εξελίξεων στην Ουκρανία. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενεργήσουν 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της θαλάσσιας σύμβασης, το οποίο λέει ότι απαγορεύεται η 
προμήθεια από ουδέτερη δύναμη σε εμπόλεμη δύναμη πολεμικών πλοίων, πυρομαχικών ή 
πολεμικού υλικού οποιουδήποτε είδους. Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ, που στέλνουν όπλα στο Κίεβο, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ουδέτερες δυνάμεις που 
δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση. Επιπλέον, μία από τις συμβάσεις προβλέπει ότι δεν μπορούν να
λειτουργούν γραφεία στρατολόγησης στο έδαφος μιας ουδέτερης δύναμης με σκοπό να 
βοηθήσουν τους εμπόλεμους.
Όπως γνωρίζετε, οι ουκρανικές πρεσβείες και τα γενικά προξενεία σε ευρωπαϊκές και σε άλλες 
χώρες ανήρτησαν ανοιχτά προσκλήσεις στις ιστοσελίδες του, καλώντας σε συμμετοχή στον «ιερό 
πόλεμο» κατά της Ρωσίας, κάτι που μπορεί να οριστεί ως στρατολόγηση μισθοφόρων. Οι δυτικές 
χώρες που επέτρεψαν αυτές τις δραστηριότητες στα εδάφη τους παραβίασαν τη σύμβαση περί
ουδέτερων κρατών και με τον τρόπο αυτό έδειξαν ότι δεν είναι παθητικοί θεατές, αλλά 
εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση. Ένα από τα άρθρα απαγορεύει τη χρήση των 
επικοινωνιών για στρατιωτικούς σκοπούς. Όπως ανέφερα, 200 ιδιωτικοί δορυφόροι, μεταξύ 
των οποίων φυσικά και ο Starlink, χρησιμοποιούνται άμεσα από τις αρχές σε αυτόν τον 
πόλεμο. Η Starlink διαθέτει δορυφόρους και επίγεια υποδομή. Η χρήση αυτού του πόρου στον
πόλεμο σημαίνει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παραμένουν ουδέτερη δύναμη, αλλά 
ότι αποτελούν μέρος αυτής της σύγκρουσης.

Ερώτηση: Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί τόσοι πολλοί Ρώσοι εγκαταλείπουν τη χώρα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Γερμανία δεν επικύρωσε τη Σύμβαση της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η
οποία περιλαμβάνει μια ρήτρα που αφορά την ελευθερία μετακίνησης;



Ερώτηση: Το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα μετά την υπουργική σας 
σύνοδο των χωρών BRICS, την Πέμπτη αναφέρει τα εξής: «Οι υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευσή 
τους στην πολυμέρεια, στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και 
των αρχών που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ως τον 
απαραίτητο ακρογωνιαίο λίθο του, και στον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών σε ένα διεθνές 
σύστημα στο οποίο τα κυρίαρχα κράτη συνεργάζονται για τη διατήρηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης». Γιατί υπογράψατε ένα ανακοινωθέν που 
τόσο προφανώς αντιφάσκει με τις ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας επί του πεδίου σε ό,τι 
αφορά την Ουκρανία. Και επίσης μόλις είπατε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι υποστηρίζετε το
μόνιμο καθεστώς της Βραζιλίας και της Ινδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γιατί δεν 
αναφέρατε τη Νότια Αφρική;

Σεργκέι Λαβρόφ: Μπορείτε να πείτε τι ακριβώς από το ανακοινωθέν, όπως διατυπώνεται 
φραστικά, πιστεύετε ότι έρχεται σε αντίθεση με τη συμπεριφορά μας;

Ερώτηση: Θα αναφέρω τον Γενικό Γραμματέα. Λέει: «Οποιαδήποτε προσάρτηση του εδάφους 
ενός κράτους από ένα άλλο κράτος που προκύπτει από την απειλή ή τη χρήση βίας...».

Σεργκέι Λαβρόφ: Αναφέρεστε στον Γενικό Γραμματέα. Μπορώ να είμαι υπεύθυνος μόνο για ό,τι 
έχω προσυπογράψει.

Ερώτηση: Έχετε πει ότι έχετε υπογράψει τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ. Ο 
Γενικός Γραμματέας λέει ότι δεν το κάνετε.

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο Γενικός Γραμματέας λέει πολλά πράγματα από αυτή την άποψη και σχολιάζει 
την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία σχεδόν σε καθημερινή βάση, ενώ δεν θυμάμαι ότι ήταν 
αρκετά ενεργός για την προώθηση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ.

Θα σας εξηγήσω: οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν το σεβασμό της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Ταυτόχρονα, προβλέπουν το σεβασμό του 
δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση. Και η φαινομενική σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο 
εννοιών έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαπραγματεύσεων για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αμέσως μετά την ίδρυση του ΟΗΕ, ξεκίνησε μια διαδικασία για την περαιτέρω 
κατανόηση όλων των αρχών του Χάρτη. Και τέλος, η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης για τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου σχετικά με τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε με συναίνεση. Περιελάμβανε τμήματα 
που αναφέρονταν στα ίσα δικαιώματα και στην αυτοδιάθεση των λαών και στα ζητήματα της 
εδαφικής ακεραιότητας.
Η Γενική Συνέλευση κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα σχετικά με την ερμηνεία του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών. Κάθε κράτος οφείλει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα κάθε κράτους του οποίου η κυβέρνηση σέβεται την αρχή της αυτοδιάθεσης των 
λαών και εκπροσωπεί όλες τις εθνότητες που ζουν στην επικράτειά του. Θα γελάσω αν κάποιος 
εδώ μου πει ότι μετά το πραξικόπημα του 2014 στην Ουκρανία, μετά τις απαγορεύσεις της ρωσικής
γλώσσας, της ρωσικής εκπαίδευσης και των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, μετά τους 
βομβαρδισμούς των πραξικοπηματιών στα εδάφη όπου οι άνθρωποι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν 
τα αποτελέσματα του πραξικοπήματος, αν κάποιος μου πει ότι η χούντα του Κιέβου, το 
νεοναζιστικό καθεστώς που υιοθέτησε νόμους για τη νομιμοποίηση της ναζιστικής θεωρίας και 
πρακτικής στην Ουκρανία, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ανθρώπων στην ανατολική Ουκρανία. 
Είναι προφανές σε κάθε αμερόληπτο παρατηρητή ότι αυτό το καθεστώς δεν εκπροσωπεί τους 
ανθρώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους ως φυσικούς ρωσόφωνους και συμμερίζονται τη 
ρωσική κουλτούρα. Έχω ήδη αναφερθεί στον (Ζ)ελένσκι. Είπε ότι όποιος θέλει να είναι Ρώσος 



μπορεί να φύγει για τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτών των 
ανθρώπων;

Ο Γενικός Γραμματέας έχει το δικαίωμα να κάνει δηλώσεις. Αυτή είναι η δήλωσή του. Υπέγραψα 
το έγγραφο που εγκρίθηκε στην υπουργική σύνοδο των BRICS. Πράγματι, έχει μια παράγραφο που
λέει ότι οι υπουργοί έλαβαν υπόψη τους τις θέσεις των χωρών σχετικά με την κατάσταση στην 
Ουκρανία, όπως εκφράστηκαν στα κατάλληλα φόρουμ, δηλαδή στο Σ.Α. του ΟΗΕ και στη Γ.Σ. του 
ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει να είσαι ειλικρινής. Δεν μιλάμε με ομοφωνία- υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις και αποχρώσεις. Αλλά σεβόμαστε αυτά που λέει η κάθε μία από τις πέντε χώρες στη 
διεθνή σκηνή.

Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο της κουλτούρας ακύρωσης. Δεν παραθέσατε αυτά που είπα στο 
σύνολό τους. Και είπα ότι θεωρούμε την Ινδία και τη Βραζιλία ως ισχυρούς διεθνείς παίκτες και ως 
ισχυρούς υποψηφίους για μόνιμες θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό την προϋπόθεση
ότι το προφίλ της Αφρικής θα αναβαθμιστεί ανάλογα. Ανέφερα την Ινδία και τη Βραζιλία για 
έναν και μόνο λόγο: έχουν προ πολλού αυτοπροταθεί. Η Νότια Αφρική δεν το έχει κάνει αυτό. 
Οι αφρικανικές χώρες, τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης έχουν δεσμευτεί στη συναίνεση 
Ezulwini, η οποία υιοθετήθηκε πριν από πολλά χρόνια ως συλλογική τους θέση. Είναι αδύνατο να 
διευθετηθεί το ζήτημα της διεύρυνσης του Σ.Α. του ΟΗΕ χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
συμφέροντα της Αφρικής.
Επισήμανα ότι το θέμα αφορά αποκλειστικά τη διεύρυνση του Σ.Α. του ΟΗΕ με την προσθήκη 
εκπροσώπων της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Θα ήταν γελοίο να μιλάμε 
για προσθήκη περισσότερων δυτικών χωρών για διάφορους λόγους. Πέρα από το γεγονός ότι 
όλες τους είναι εχθρικές προς τη Ρωσία και την Κίνα, μπορεί κάποια δυτική χώρα, αν γίνει μόνιμο 
μέλος του Σ.Α. του ΟΗΕ, να προσθέσει κάτι καινούργιο στο έργο του; Όχι. Όλες ενεργούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, οι 
οποίες έχουν ανακοινώσει επίσημα τη φιλοδοξία τους να γίνουν μόνιμα μέλη. Αρκεί να ρίξετε 
μια ματιά στο τι λένε και τι κάνουν.

Ακόμη και αν αφήσουμε κατά μέρος τις πολιτικές θέσεις, είναι γεγονός ότι έξι από τα 15 μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκπροσωπούν τη Δύση. Του χρόνου θα είναι επτά, όταν η 
Ιαπωνία πάρει τη θέση της. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική της δεν διαφέρει από τις θέσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

Ερώτηση: Επιτρέψτε μου να κάνω μερικούς παραλληλισμούς. Από τη μία πλευρά, η Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην πραγματικότητα, έχει απειλήσει ανοιχτά 
την Ιταλία με συνέπειες εάν τα αποτελέσματα των εκλογών εκεί είναι δυσμενή για τις Βρυξέλλες. 
Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τα δημοψηφίσματα στο Ντονμπάς, όταν ανακοινώθηκαν, σχεδόν 
όλοι οι υπερατλαντικοί και οι ευρωπαίοι πολιτικοί χαρακτήρισαν τα δημοψηφίσματα αυτά 
παράνομα και άρχισαν να συναγωνίζονται μεταξύ τους για να τα περιγράψουν με δυσμενείς όρους. 
Όταν ανακοινώθηκαν, σχεδόν όλοι οι υπερατλαντικοί και ευρωπαίοι πολιτικοί χαρακτήρισαν τα 
δημοψηφίσματα αυτά παράνομα και άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να τα 
περιγράψουν με δυσμενείς όρους. Αυτή είναι η στάση απέναντι στην έκφραση της βούλησης του 
λαού. Τι είδους προσέγγιση είναι αυτή; Ποια αντίδραση πρέπει επομένως να επακολουθήσει

Σεργκέι Λαβρόφ: Πρόκειται περί αλαζονείας, περί του αισθήματος της παντοδυναμίας, της 
υπεροχής του «ενός» έναντι του ετέρου και περί του προνομίου της «εξαιρετικότητας». Λες και 
μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να κρίνουν. Αυτό που είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις 
ιταλικές εκλογές ήταν θαυμάσιο. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν κάποιος ηγέτης της ΕΕ είχε πέσει 
τόσο χαμηλά ώστε να κάνει απειλές αυτού του είδους. Η ΕΕ, κατ' αρχήν, μετατρέπεται σε έναν
αυταρχικό, άκαμπτο, δικτατορικό θεσμό.



Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε πολλές διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής 
Συνέλευσης. Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε προγραμματίσει συνάντηση με 
τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Συμπεριλάβαμε τη συνάντηση στο πρόγραμμά μας 
κατόπιν αιτήματός του και σε χρόνο που τον βόλευε. Στη συνέχεια τα χρονοδιαγράμματα της 
Ρωσίας και της Κύπρου δημοσιοποιήθηκαν. Μία ώρα πριν από τη συνάντηση, το πρωτόκολλο 
του κ. Αναστασιάδη ανέφερε στο δικό μας πρωτόκολλο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα του 
επιτρέψει να πάει σε συνάντηση μαζί μου. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι πλέον μυστικό. 
Άλλωστε, το γραφείο του κ. Αναστασιάδη ανακοίνωσε στη Λευκωσία την ίδια μέρα ότι η 
συνάντηση ακυρώθηκε λόγω της ανάγκης να τηρηθούν κάποιοι κανονισμοί της ΕΕ.

Άλλοι τρεις (δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ) ήθελαν να 
πραγματοποιήσουν συναντήσεις μαζί μου. Ζήτησαν να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις 
κατ' ιδίαν, χωρίς να δημοσιοποιηθεί το ίδιο το γεγονός ότι πραγματοποιούνται. Συμφώνησα. Δεν 
απορρίψαμε ποτέ καμία επαφή. Θα είμαστε πάντα έτοιμοι να δεχθούμε οποιαδήποτε μορφή που θα 
είναι άνετη για τους εταίρους μας. Αφού εισέπραξαν την αντίδρασή μας, εξαφανίστηκαν από το 
ραντάρ. Δεν ακούσαμε ποτέ τίποτα από αυτούς στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε στις δηλώσεις του ότι «δεν είναι η ώρα για 
πόλεμο, δεν είναι η ώρα για εκδίκηση εναντίον της Δύσης ή για να αντιταχθεί η Δύση στην 
Ανατολή». Εμείς ποτέ δεν θέσαμε τη Δύση σε αντιπαράθεση με την Ανατολή. Ξαφνικά, η Δύση 
δήλωσε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. «Πρόκειται για μια συλλογική στιγμή για τα 
κυρίαρχα ισότιμα κράτη μας να συνεργαστούν προς επίλυση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουμε», δήλωσε επιπλέον ο Μακρόν. Αυτά είναι εξαιρετικά λόγια. Ωστόσο, υπάρχει μια 
εικονογράφηση σε αυτή τη δήλωση. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα
Υόρκη και, κατά συνέπεια, στις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους, καθιέρωσαν ένα πρόγραμμα 
εναλλαγής για τον συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του οργανισμού.
Από την 1η Ιανουαρίου, μια χώρα εκτελεί τη συντονιστική λειτουργία για τρεις μήνες, και στη 
συνέχεια ο ρόλος αυτός περνά σε μια άλλη χώρα για τους επόμενους τρεις μήνες. Τώρα, τον 
Σεπτέμβριο, η Ρωσία είναι ο συντονιστής μεταξύ των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. Κάθε φορά που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η χώρα που συντονίζει 
πραγματοποιεί συνάντηση των υπουργών των πέντε μόνιμων μελών με τον Γενικό Γραμματέα. 
Εμείς, ως ευγενικοί άνθρωποι, έχουμε επίσης υποβάλει την αντίστοιχη πρόταση. Λάβαμε τη 
συγκατάθεση της κινεζικής πλευράς. Οι Αγγλοσάξονες μας είπαν ότι δεν πρόκειται να 
συζητήσουν μαζί μας. Μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας.

Έχει μήπως κάποιο συμφέρον η Δύση; Δεν μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
(κάποια μέρη προτείνουν τέτοιες ιδέες), ενόσω αρνείστε να έχετε οποιεσδήποτε επαφές. Αυτό είναι 
τόσο επαίσχυντο από την άποψη της στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εμείς ποτέ δεν 
αποφεύγουμε τις επαφές. Τα πάντα έχουν καταρρεύσει και συνεχίζουν να καταργούνται, ιδίως από 
την πλευρά Ουάσιγκτον, του Λονδίνου (πιο ενεργά) και των Βρυξελλών.

Ερώτηση: Και όσον αφορά το θέμα των δημοψηφισμάτων;

Σεργκέι Λαβρόφ: Πρακτικά τα είπατε όλα. Εφαρμόζεται μια πολιτική διπλών προτύπων. 
Μπορούμε εδώ και καιρό να θυμηθούμε πώς η Δύση επισημοποίησε εξαιρέσεις από τις 
διεθνείς αρχές, ειδικά για το Κοσσυφοπέδιο. Τότε το Διεθνές Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι 
αυτό δεν αποτελεί καθόλου εξαίρεση. Μετά το Κοσσυφοπέδιο διακηρύχθηκε ότι κάθε τμήμα 
οποιασδήποτε χώρας έχει το δικαίωμα να καθορίσει το μέλλον του χωρίς τη συγκατάθεση των
κεντρικών αρχών. «My way or the highway» (σ. μ. στα ελληνικά χωρίς τη δυνατότητα ρίμας, 
ωστόσο με πολλαπλή έννοια: Η δική μου οδός ή η υπέρτατη οδός). Θα προβώ σε 



συγκεκριμένες ενέργειες εφόσον είναι για μένα επωφελείς, στη περίπτωση που δεν είναι, θα 
ενεργήσω διαφορετικά.

Ερώτηση: Μόλις αναφερθήκατε στη συμμετοχή των δυτικών χωρών σε αυτή τη σύγκρουση. 
Γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος έμπορος όπλων εδώ είναι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι οποίες ενέκριναν πολλά πακέτα για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Ακόμη και 
η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ λέει ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί προσπαθούν τώρα να παίξουν το 
«μακράς διάρκειας παιχνίδι». Ποια πιστεύετε ότι είναι η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και 
είναι η Ρωσία έτοιμη για ένα μακράς διάρκειας παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία;

Σεργκέι Λαβρόφ: Το «παιχνίδι» στην Ουκρανία διεξάγεται εδώ και πολύ καιρό. Επιτρέψτε μου να 
σας θυμίσω ότι το 2003, όταν οι προετοιμασίες για τις επικείμενες εκλογές στην Ουκρανία 
βρίσκονταν σε εξέλιξη, δυτικοί πολιτικοί, αξιωματούχοι, υπουργοί Εξωτερικών, ιδίως ο Βέλγος 
υπουργός Λουί Μισέλ, δήλωσαν ευθέως ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα 
συνταχθούν στις εκλογές, είτε με τη Ρωσία, είτε με την Ευρώπη. Αυτή η νοοτροπία του «είτε - 
είτε», αυτή η φιλοσοφία δεν έχει εξαφανιστεί. Σήμερα οι ρωσοφοβικές τάσεις ενισχύονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί προσπαθούν να συμπαρασύρουν 
ολόκληρο τον κόσμο στις επαίσχυντες πολιτικές τους. Προσέξτε τις ενέργειες της Δύσης.
Σε μια στιγμή, σαν με το κούνημα των δακτύλων τους, άρχισαν να απαγορεύουν οτιδήποτε είναι 
ρωσικό και να ενθαρρύνουν την εγχώρια ρωσοφοβία. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για 
ρατσισμό, ο οποίος, όπως αποδεικνύεται, δεν έχει εξαφανιστεί. Δεν είναι πλέον λανθάνων, 
αλλά κραυγαλέος. Έχει επιβληθεί. Όλα ξεκίνησαν με συνθήματα που προέτρεπαν τους 
Ουκρανούς να επιλέξουν μια πλευρά. Λίγα χρόνια αργότερα έγιναν άλλες εκλογές. Ο νικητής δεν 
ήταν ο υποψήφιος που ήθελε η Δύση. Και έγιναν τα πάντα για να ξεσηκωθεί θόρυβος στην 
Ουκρανία και να αναγκαστούν οι υποτακτικοί Ουκρανοί αξιωματούχοι να πάνε το θέμα στο 
Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει το Σύνταγμα. Το δικαστήριο 
διέταξε τρίτο γύρο εκλογών, κάτι που δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Στη συνέχεια εξέλεξαν 
τον υποψήφιο που ήθελαν οι ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2013 δημοσιεύθηκε μια τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε μεταξύ της 
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία 
Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος της ανέφερε ποιοι πολιτικοί θα έπρεπε να προετοιμαστούν για τη νέα 
κυβέρνηση, παρόλο που απέμενε περισσότερο από ένας χρόνος για τις εκλογές. Με τον τρόπο 
αυτό, παραδέχθηκαν τη προοπτική μιας ασυνήθιστης αλλαγής εξουσίας. Η Βικτόρια Νούλαντ 
ανέφερε μερικά ονόματα που θεωρούσε απαραίτητο να συμπεριληφθούν στους ηγέτες της 
Ουκρανίας. Στο σημείο αυτό ο Αμερικανός πρέσβης στο Κίεβο δήλωσε ότι ένα από τα 
κατονομαζόμενα πρόσωπα δεν υποστηρίζεται από την ΕΕ. Θυμάστε τι του είπε; «Γάμα την 
ΕΕ». Αυτή είναι η στάση της. Αυτή είναι η αλήθεια. Η στάση είναι η ίδια και τώρα.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία έβαλαν τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών τους να 
υπογράψουν εγγυήσεις για τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα προετοίμαζε 
πρόωρες εκλογές σε πέντε έως έξι μήνες. Σε αυτές τις εκλογές, η αντιπολίτευση θα κέρδιζε 
σίγουρα. Αντί να σεβαστούν τις συμφωνίες ή τουλάχιστον να σεβαστούν την εξουσία των 
ευρωπαϊκών χωρών που διακινδύνευσαν το κύρος τους, το πρωί (δεν περίμεναν καν πολύ) 
κατέλαβαν το κτίριο της διοίκησης και ανακοίνωσαν στην πλατεία ότι μπορούν να τους συγχαρούν,
ότι δημιούργησαν μια κυβέρνηση των νικητών (όχι της εθνικής ενότητας). Υπάρχει μεγάλη 
διαφορά. Το έχω δει αυτό πολλές φορές.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την τρέχουσα κατάσταση γύρω από την Ουκρανία ως «μέτρο 
αναφοράς» με το οποίο θα μετρήσουν την ικανότητά τους να παραμείνουν ηγεμόνας είναι 
προφανές για μένα. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τους επιθετικούς τυχοδιωκτισμούς τους στη 



Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, εισέβαλαν στη Συρία χωρίς κανένα δικαίωμα όπως και 
στο Αφγανιστάν. Ανακήρυξαν εδάφη που απέχουν πάνω από 10.000 μίλια από τις αμερικανικές
ακτές ως ζώνη συμφερόντων τους και προκάλεσαν παντού χάος για να «ψαρέψουν 
αμερικανικά» σε αυτά τα «ταραγμένα νερά». Ταυτόχρονα, μετακινούσαν τις υποδομές του 
ΝΑΤΟ, όλο και περισσότερο προς τα ανατολικά.

Το ΝΑΤΟ αποτελεί μια «αμυντική συμμαχία». Όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο 
της Βαρσοβίας, όταν υπήρχε το Τείχος του Βερολίνου (υπαρκτό και φανταστικό μεταξύ των δύο 
μπλοκ), είναι σαφές ότι αμύνονταν, όπως νόμιζαν, απέναντι στην «επιθετική» Σοβιετική Ένωση 
και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Αλλά τότε που επεκτείνονταν το ΝΑΤΟ, δεν υπήρχε ούτε η 
Σοβιετική Ένωση ούτε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, και ήδη αμύνονταν εκατοντάδες και χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά από αυτή τη γραμμή, κάτι που ήταν ξεκάθαρο σε όλους. Απλώς αποφάσισαν ότι 
τώρα θα αμυνθούν εδώ, σε αυτό το σημείο. Ανακοίνωσαν ότι το ΝΑΤΟ είναι τώρα, ως αμυντική 
συμμαχία, υπεύθυνο για την ασφάλεια της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού. Αυτή είναι η επόμενη
αμυντική γραμμή του ΝΑΤΟ, η αμυντική γραμμή θα είναι η Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Δεν 
έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Αναφέρθηκα σε αυτό στις παρατηρήσεις που έκανα σήμερα 
στη Γενική Συνέλευση.

Δεν θα διακινδυνεύσω να μαντέψω πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Ο 
Πρόεδρος Πούτιν ρωτήθηκε σχετικά. Απάντησε ότι εργαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί.

Ερώτηση: Ακούσαμε την ερμηνεία της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία. Θα 
μπορούσατε όμως να μας πείτε ποιο είναι το τελικό παιχνίδι; Είναι το τελικό παιχνίδι η ανατροπή 
της κυβέρνησης στο Κίεβο; Και πόση πίεση δέχεται η Ρωσία από την Κίνα για να τερματίσει αυτόν 
τον πόλεμο;

Σεργκέι Λαβρόφ: Οι στόχοι της επιχείρησης καθορίστηκαν στη δήλωση του Προέδρου Πούτιν στις
24 Φεβρουαρίου.

Φανταστείτε για ένα δευτερόλεπτο ότι η Ιρλανδία απαγόρευσε την αγγλική γλώσσα στα 
σχολεία, στις επικοινωνίες, στους κινηματογράφους, ή ότι το Βέλγιο έκανε το ίδιο με τη 
γαλλική γλώσσα, ή η Φινλανδία με τη σουηδική γλώσσα. Μπορείτε να φανταστείτε κάποια 
από αυτές τις εξελίξεις; Εγώ δεν μπορώ. Ωστόσο, θα θεωρούνταν αμέσως εξωφρενικό και θα 
ξεσπούσε σκάνδαλο και θα αναλάμβαναν δράση -δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία- για να 
μην επιτραπεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Αλλά στην περίπτωση της Ουκρανίας, για πολλά, πολλά χρόνια, η πολιτική για την εξάλειψη 
οτιδήποτε ρωσικού δεν τράβηξε ποτέ την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στη Δύση, και όχι 
μόνο των μέσων ενημέρωσης. Εμείς παρουσιάζαμε αυτές τις περιπτώσεις και ζητούσαμε την 
ανάληψη κάποιας δράσης στον ΟΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΗΕ, στις σχέσεις 
μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, που υπήρχαν εκείνη την εποχή, και στις επαφές μας με την ΕΕ. 
Μηδενική αντίδραση. Όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες μετά την εξαφάνιση της Σοβιετικής 
Ένωσης, η επιμονή μας ότι η ΕΕ πρέπει να τερματίσει τις διακρίσεις των Ρώσων στη Λετονία και 
την Εσθονία, δεν εισακούστηκε καθόλου. Έχουμε μια πολύ βαθιά πεποίθηση ότι οι δυτικοί 
γείτονές μας έχουν ρατσιστικά ένστικτα απέναντι στη Ρωσία ως χώρα και τους Ρώσους ως 
έθνος. Αν έχετε κάποιο γεγονός που θα διαψεύσει αυτό που λέω για τις διακρίσεις των Ρώσων 
στην Εσθονία, τη Λετονία και την Ουκρανία, όπου ψηφίστηκε νομοθεσία που απαγορεύει τα 
πάντα, τότε, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε τι είδους ανάλυση θα μπορούσατε να μας 
παρουσιάσετε.



Εσείς το αποκαλείτε επιθετικότητα. Το αποκαλείτε προσάρτηση. Είναι δικαίωμά σας. Η απάντησή 
μου είναι πολύ απλή: Μην προσπαθείτε να κρίνετε από το γραφείο σας ή από τη Νέα Υόρκη. 
Πηγαίνετε στην Κριμαία, μιλήστε με τους ανθρώπους. Κανείς δεν το κάνει, εκτός από 
κάποιους γενναίους πολιτικούς που δεν ανήκουν στην ελίτ του συστήματος. Πηγαίνετε στην 
ανατολή. Πήγε κάποιος από εσάς στο Ντονμπάς κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών του 
πολέμου, όταν οι συμφωνίες του Μινσκ βιάζονταν κάθε μέρα; Όχι. Η ρωσική τηλεόραση 
μετέδιδε την κατάσταση στην πλευρά του Ντονμπάς, στη γραμμή επαφής. Η καθημερινή ζωή και οι
καταστροφές στις μη στρατιωτικές υποδομές, οι δολοφονίες του φιλήσυχου πληθυσμού 
μεταδίδονταν καθημερινά. Και αναρωτιόμασταν γιατί οι δυτικοί δημοσιογράφοι δεν κάνουν το ίδιο 
στην ουκρανική πλευρά της γραμμής επαφής. Διότι στην ουκρανική πλευρά της γραμμής επαφής οι
ζημιές προκλήθηκαν μόνο με ανταποδοτικά πυρά. Και αυτό θα γινόταν αμέσως αντιληπτό.

Καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε μια ερώτηση που θα σας επιτρέψει να γράψετε ότι δεν μπόρεσα 
να απαντήσω στην ερώτησή σας. Μόλις με ρώτησε ο Κινέζος φίλος μας σχετικά με το  «τελικό 
παιχνίδι» σε στρατιωτικό επίπεδο και με τους στόχους της επιχείρησης. Θα πρέπει να διαβάζετε 
τον Πούτιν πιο συχνά και πιο προσεκτικά. Τα ανακοίνωσε όλα στις 24 Φεβρουαρίου.

Ερώτηση: Και τι γίνεται με την Κίνα, την πίεση από την πλευρά της Κίνας για τον τερματισμό του 
πολέμου; Ο πρόεδρός σας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Σι εξέφρασε ανησυχίες
σχετικά με τον πόλεμο στον πρόεδρο Πούτιν.

Σεργκέι Λαβρόφ: Ανέφερε μήπως, «πίεση από την πλευρά της Κίνας»;

Ερώτηση: Είπε: «Από την Κίνα»; Είπε «ανησυχία». Δέχεστε κάποια πίεση;

Σεργκέι Λαβρόφ: Με ρωτήσατε πώς αισθανόμαστε υπό την πίεση της Κίνας. Μπορείτε να πείτε 
στους αναγνώστες, ακροατές, τηλεθεατές σας ότι απέφυγα να απαντήσω στην ερώτησή σας. 
Εννοείτε ότι δεν καταλαβαίνετε τα ρωσικά; Είναι καιρός να μάθετε.

Ερώτηση: Είχατε πολυάριθμες συναντήσεις με τους Αφρικανούς συναδέλφους σας στο περιθώριο 
της Γ.Σ. του ΟΗΕ. Έχετε συζητήσει την κατάσταση γύρω από τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών 
και ρωσικών λιπασμάτων από τα ευρωπαϊκά λιμάνια που οι δυτικοί πρώην εταίροι μας αρνούνται 
να δώσουν σε άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών χωρών; Έχουν ανοίξει νέες 
διαδρομές ή κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεών σας με τους Αφρικανούς φίλους μας; 
Πώς εξελίχθηκε ο διάλογός σας σήμερα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Πράγματι, μιλήσαμε με πολλούς από τους Αφρικανούς συναδέλφους μας. 
Μιλήσαμε πρώτα και κύρια για τις διμερείς μας σχέσεις. Με κάθε αφρικανικό έθνος, το εμπόριο και
οι επενδύσεις μας αυξάνονται σταθερά, αν και τα στοιχεία εξακολουθούν να υστερούν κατά πολύ 
σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και κινεζικές εταιρείες. Εντούτοις, οι 
προοπτικές φαίνονται ελπιδοφόρες. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και σχεδιασμοί. 
Προετοιμάζουμε ένα μεγάλο πακέτο συμφωνιών για τη 2η Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής, την 
οποία σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε στα μέσα του 2023.

Φυσικά, η επισιτιστική ασφάλεια είναι το μέλημα όλων μας. Όλοι υποστηρίζουν τις 
προσπάθειες για την εξάλειψη των εμποδίων που θέτουν η ΕΕ, το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον 
στις εξαγωγές ρωσικών λιπασμάτων και σιτηρών. Όλοι επιδοκίμασαν τη συμφωνία-πακέτο 
που επιτεύχθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην 
Κωνσταντινούπολη στις 22 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Αυτό εξανάγκασε τον (Ζ)ελένσκι να 
αποναρκοθετήσει επιτέλους τα ουκρανικά λιμάνια, κάτι που αρνιόταν να κάνει από τον 
Μάρτιο, όταν η Ρωσία και η Τουρκική Δημοκρατία του είχαν προτείνει να αφήσει να 



περάσουν τα πλοία που κρατούσε σε ομηρία με αντάλλαγμα η Μόσχα και η Άγκυρα να 
εγγυηθούν την ασφάλεια των πλοίων στα διεθνή ύδατα μέχρι τα Στενά του Βοσπόρου. 
Στις 22 Ιουλίου, η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε και τα σιτηρά απελευθερώθηκαν. Ωστόσο, μόνο ένα 
μέρος του έφτασε στις φτωχότερες χώρες του καταλόγου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 
Προγράμματος του ΟΗΕ, και μάλιστα μόνο στη Μπουρκίνα Φάσο και σε μία ακόμη χώρα. 
Επιστήσαμε την προσοχή των Ευρωπαίων στο γεγονός ότι σχεδόν το μισό από αυτό το σιτάρι 
πήγαινε σε αυτούς, και μας είπαν ότι θα το ανακατευθύνουν αργότερα σε αφρικανικές χώρες. 
Παρόλα αυτά, το σύστημα είναι λειτουργικό, πάνω κάτω.

Όσον αφορά το ρωσικό μέρος της συμφωνίας, ούτε τα τρόφιμα ούτε τα λιπάσματα υπόκεινται
στις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ. Υπάρχουν όμως άλλα θέματα εκεί, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου ρωσικών πλοίων σε ευρωπαϊκά λιμάνια και 
ξένων πλοίων σε ρωσικά. Κυρώσεις έχουν επιβληθεί στη Ρωσική Αγροτική Τράπεζα, η οποία είναι
η μεγαλύτερη αγροτική τράπεζα της Ρωσίας που εξυπηρετεί τη μερίδα του λέοντος σε όλες τις 
συμφωνίες με λιπάσματα και τρόφιμα. Δεδομένου ότι η Δύση εκτοξεύει κάθε είδους απειλές, το 
ποσοστό ασφάλισης των ρωσικών πλοίων έχει τετραπλασιαστεί. Στο μέρος της συμφωνίας της 22ας
Ιουλίου που αφορά τα ρωσικά σιτηρά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
δεσμεύτηκε να πείσει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να άρουν αυτά τα εμπόδια. Συναντήθηκα μαζί του στις 
22 Σεπτεμβρίου και επιβεβαίωσε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά στο θέμα αυτό. Είπε δημοσίως 
ότι τα εμπόδια παραμένουν, αλλά ότι δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις.

Όλα αυτά είναι επιλογή των ηγεμονικών δυνάμεων, οι οποίες προσπαθούν να μεταθέσουν την 
ευθύνη τους σε εμάς. Δεν υπήρξε λιμός όταν οι ΗΠΑ βομβάρδιζαν το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη 
Λιβύη για χρόνια και τη Συρία σήμερα και όταν διεξάγεται πόλεμος στην Υεμένη. Είχε καμία 
επίπτωση στις αγορές; Καθόλου. Τότε, συμπεριφέρονταν ως «στρατηγοί» που απολάμβαναν 
την αίσθηση της υπεροχής τους χωρίς να λογοδοτούν. Αυτή τη φορά, κάποιος ξεσηκώθηκε για
να εμποδίσει τους ίδιους Αμερικανούς να βάλουν τις μπότες τους στα σύνορά μας, να 
καταστρέψουν τη ρωσική κουλτούρα και γλώσσα και να διώξουν τους Ρώσους. Αυτή είναι η 
διαφορά στο σημείο αυτό. Αυτή τη φορά, απάντησαν με κυρώσεις που δεν έχουν ξαναγίνει, οι 
οποίες εφαρμόστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη αν οι αναπτυσσόμενες χώρες θα επηρεαστούν 
από τις ενέργειες των ΗΠΑ και των δορυφόρων τους με τον τρόπο που επηρεάζονται αυτή τη 
στιγμή.

Ερώτηση: Μπορείτε, παρακαλώ, να αναλύσετε το ρόλο των Σαουδαράβων και των Τούρκων στη 
χαλάρωση αυτής της κρίσης; Έδειξαν τη διάθεσή τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 
βοηθήσουν στην επίλυση αυτής της κρίσης που συμβαίνει μεταξύ των δύο εθνών; Μπορείτε να μας
πείτε αν επικοινωνούν μεταξύ τους πριν προσπαθήσουν να δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια στους 
Ρώσους.

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχουμε πολλές προσφορές για υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Η Τουρκική 
Δημοκρατία έπαιξε καθοριστικό ρόλο όταν προσκάλεσε εκπροσώπους της Ουκρανίας, της Ρωσίας 
και του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη, μετά την οποία συνήφθη η συμφωνία στην οποία 
αναφέρθηκα.

Περιμένουμε τώρα από τον Γενικό Γραμματέα και την τουρκική πλευρά (αφού είναι συμβαλλόμενα
μέρη της συμφωνίας) να πείσουν τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς να άρουν το εμπόδιο που 
ανέφερα για να μπορέσει να εφαρμοσθεί το δικό μας μέρος της συμφωνίας.

Τα ρωσικά σιτηρά καταλαμβάνουν ασύγκριτα μεγαλύτερο μερίδιο στις παγκόσμιες αγορές και
παίζουν ασύγκριτα σημαντικότερο ρόλο απ΄ό,τι τα ουκρανικά. Δεν ανέφερα ακόμη ότι 300.000
τόνοι λιπασμάτων μας παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Πριν από ενάμιση 



μήνα είπαμε ότι οι εταιρείες μας ήταν έτοιμες να παραιτηθούν από τα δικαιώματα αυτών των 
λιπασμάτων, ώστε να μπορούν να σταλούν γρήγορα στις αναπτυσσόμενες χώρες που τα 
χρειάζονται. Πολλοί άνθρωποι τα χρειάζονται. Η ΕΕ σκέφτεται εδώ και ενάμιση μήνα και δεν 
μπορεί να αποφασίσει τίποτα. Το λίπασμα δεν είναι πλέον ιδιοκτησία μας, ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το δώσουν στις χώρες που βρίσκονται στον κατάλογο του 
Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

Όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία, ανακοινώθηκε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ 
μπιν Σαλμάν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής. Πολλοί 
άνθρωποι μας προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα προκύψει 
από αυτό. Συμφωνήσαμε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους,
χωρίς μεσάζοντες, στις αρχές του διακανονισμού που οι ίδιοι είχαν διατυπώσει. Τις αποδεχθήκαμε 
χωρίς καμία αλλαγή. Και μια μέρα αργότερα ξεκίνησαν οι «τροποποιήσεις». Είπαν ότι αυτό δεν θα 
συνέβαινε στο σημείο, κι ότι η κατάσταση ήταν διαφορετική. Στη συνέχεια, υπήρξε η προβοκάτσια 
στην Μπούτσε. Όταν τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από εκεί ως χειρονομία καλής 
θέλησης, ο δήμαρχος επέστρεψε στη πόλη. Για δύο ημέρες εμφανιζόταν στην τηλεόραση, λέγοντας 
πως η ζωή εκεί επανέρχεται στο φυσιολογικό. Και την τρίτη μέρα έδειξαν έναν φαρδύ δρόμο με 
πτώματα. Για τον δήμαρχο και την ομάδα του να βρίσκονται στην πόλη τους για δύο ημέρες και να 
το ανακαλύπτουν αυτό στον κεντρικό δρόμο μόλις την τρίτη ημέρα είναι εντελώς γελοίο.

Θα ήθελα να «επηρεάσετε» και τους Ουκρανούς και τους φίλους τους. Ζητάμε εδώ και μήνες, 
από τότε που όλοι επέμεναν σε μια ενδελεχή διερεύνηση των γεγονότων στην Μπούτσε, να μας
πείτε τα ονόματα των ανθρώπων των οποίων τα πτώματα παρουσιάστηκαν στην τηλεόραση 
και στο διαδίκτυο. Υπάρχει όμως η σιωπή ως απάντηση. Το είπα στη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζήτησα από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες, σε προσωπική συνάντηση, να το εξετάσει. Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε; 
Δημιούργησαν ένα σκάνδαλο, το χρησιμοποίησαν για ένα άλλο πακέτο αντιρωσικών 
κυρώσεων και ζήτησαν έρευνα. Το πρώτο βήμα της έρευνας είναι να ταυτοποιηθούν 
τουλάχιστον οι άνθρωποι που φέρονται να δολοφονήθηκαν βάναυσα εκεί από τον ρωσικό 
στρατό.

Πρόσφατα υπήρξε μια υπόθεση στην πόλη Ιζιούμ, με αναφορές περί τάφων, ομαδικών τάφων 
«βασανισμένων» κατοίκων της Ουκρανίας. Έδειξαν ένα νεκροταφείο, όπου όντως υπήρχαν τάφοι, 
αλλά όχι μαζικοί τάφοι. Κάθε τάφος είχε έναν χριστιανικό ορθόδοξο σταυρό. Οι άνθρωποι ήταν 
θαμμένοι. Οι Ουκρανοί άρχισαν να τους ξεθάβουν. Αρκετοί ξένοι δημοσιογράφοι βρήκαν 
ενδιαφέρον να πάνε εκεί και να το δουν με τα μάτια τους. Η ουκρανική ηγεσία δεν τους άφησε να 
μπουν και κανείς δεν γράφει πια τίποτα για το Ιζιούμ. Παρακαλώ, δώστε προσοχή σε αυτό. Τώρα 
είναι η εποχή που ο κόσμος αναζητά μανιωδώς τις εντυπώσεις, αλλά η ευθύνη όσων τις 
διακινούν χωρίς να ελέγχουν διεξοδικά τα γεγονότα αυξάνεται πολλαπλάσια υπό τις συνθήκες 
που βιώνουμε σήμερα.

Ερώτηση: Έχετε μιλήσει λεπτομερώς για τις παραβιάσεις του ΝΑΤΟ. Βλέπετε ίσως μετά το τέλος 
αυτού του πολέμου (είτε τον ονομάζετε πόλεμο είτε όχι, φαίνεται να είναι) κάποιου είδους 
συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να νιώσει η Ρωσία πιο ασφαλής σχετικά με αυτό που 
εσείς αποκαλείτε παραβίαση από την πλευρά του ΝΑΤΟ;

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχω ήδη τοποθετηθεί σχετικά με αυτό σήμερα και θα το επαναλάβω για άλλη 
μια φορά. Δεν λέμε όχι σε συνομιλίες. Όταν έρχονται τέτοιες προτάσεις, συμφωνούμε. Εάν οι 
εταίροι μας επιθυμούν να συναντηθούν αθόρυβα, ώστε να μην το μάθει κανείς, και πάλι τότε 
εντάξει. Είναι πάντα καλύτερα να μιλάμε παρά να μην μιλάμε. Αλλά στην κατάσταση που 
βρισκόμαστε σήμερα, η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει το πρώτο βήμα.



Τα πάντα κατέρρευσαν το 2014, όταν η ΕΕ διέκοψε όλες τις επαφές, κατεδαφίζοντας την 
εκτεταμένη αρχιτεκτονική των σχέσεών μας. Τους ενημερώσαμε ότι μπορούν να επικοινωνήσουν 
μαζί μας αν έχουν κάτι να συζητήσουν. Αν μας ενδιαφέρει να το συζητήσουμε, αυτό θα το δούμε. 
Την ώρα που συζητούσαμε τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ 
απέλασε σχεδόν όλο το προσωπικό μας στην αποστολή της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, εκτός από 
οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού και του λοιπού βοηθητικού προσωπικού. 
Αυτή απλά δεν είναι σοβαρή ενέργεια. Κλείσαμε λοιπόν αυτό το γραφείο. Ή, τουλάχιστον, 
αναστείλαμε τις εργασίες εκεί.

Τις τελευταίες ημέρες, είπα σε όλους τους υποψήφιους διαμεσολαβητές που προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους (υπήρχαν πολλές προτάσεις): ακούστε τον Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι. Είπε ότι η 
Ουκρανία θα αποτελειώσει τη Ρωσία, θα απελευθερώσει όλα τα εδάφη και ότι το ειρηνευτικό του 
σχέδιο δεν προβλέπει καθεστώς ουδετερότητας. Κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η χώρα του 
πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Ξέρετε τι σκέφτονται οι ΗΠΑ για την Ευρώπη; Οι Ουκρανοί εθνικιστές φωνάζουν εδώ και καιρό 
«Ukraina - tse Evropa» (Η Ουκρανία είναι Ευρώπη). Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
έτοιμες να ξεκινήσουν ένα άλλο άσμα: «Evropa - tse Ukraina», δηλαδή η Ευρώπη είναι Ουκρανία. 
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρι Κουλέμπα, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία ήθελε να 
ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μετά τη δήλωση του Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι: ότι δεν υπάρχει θέση για 
ουδετερότητα στο ειρηνευτικό του σχέδιο, εκείνος απάντησε λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που 
θα ενταχθεί στην Ουκρανία και όχι το αντίστροφο. Νομίζω ότι άνοιξε πολλά πεδία για 
ενδιαφέρουσα πολιτική σάτιρα.

Παρόλα αυτά, αν έρθουν σε επαφή μαζί μας, θα το εξετάσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε επαφές. 
Έχουμε πάρει το μάθημά μας. Είναι απολύτως αναξιόπιστοι και εγωιστές μέχρι το κόκαλο. Βάζουν 
πάντα πρώτα τον εαυτό τους και τα συμφέροντά τους και δεν θα αναζητήσουν την ισορροπία των 
συμφερόντων ούτε θα την τηρήσουν.

Δημοσιογράφοι από το Reuters, ένας δημοσιογράφος από τη Γερμανία μου έκαναν ερωτήσεις, και 
η φύση αυτών των ερωτήσεων, η διατύπωσή τους δείχνουν ότι οι δυτικές ελίτ είναι αποφασισμένες 
να συνεχίσουν να δαιμονοποιούν τη Ρωσία. Οι ερωτήσεις τους δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για 
αυτό που ρωτήσατε, δηλαδή αν μπορεί να υπάρξει διάλογος. Θα δούμε λοιπόν εάν θα έρθουν σε 
επαφή μαζί μου.

Ερώτηση: Αυτή την εβδομάδα ακούσαμε αρχηγούς κρατών και αρχηγούς κυβερνήσεων να ζητούν 
επανειλημμένα τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία είχε παγκόσμιες 
προεκτάσεις. Ακούσαμε επίσης στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες να λένε ότι δεν φαίνεται να 
υπάρχει πρόθεση από καμία πλευρά να διαπραγματευτεί, επειδή εκτιμούν ότι μπορούν να νικήσουν 
στρατιωτικά. Πώς θα απαντούσατε και στις δύο αυτές απόψεις;

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχω ήδη απαντήσει. Αλλά θα το επαναλάβω. Αμέσως μετά την έναρξη της 
ειδικής στρατιωτικής  επιχείρησής μας, η ουκρανική πλευρά πρότεινε τη διεξαγωγή συνομιλιών για 
την εξεύρεση τρόπου διευθέτησης της κατάστασης. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε αυτό. 
Πραγματοποιήθηκαν αρκετοί γύροι συνομιλιών, πρώτα στη Λευκορωσία και αργότερα μέσω 
τηλεδιασκέψεων. Οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν τις προτάσεις τους. Στις 29 
Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρουσίασαν ένα έγγραφο 
με αρχές σχετικά με τη διευθέτηση. Το αποδεχθήκαμε χωρίς να αλλάξουμε καμία από αυτές τις 
αρχές. Αποτυπώσαμε αυτές τις διευθετήσεις σε χαρτί και το διαβιβάσαμε στην Ουκρανία. Και στη 



συνέχεια υπήρξε η Μπούτσε, την οποία ανέφερα. Εξακολουθούμε να απαιτούμε να μάθουμε τα 
ονόματα των θυμάτων και θα συνεχίσουμε να το απαιτούμε. 
Και τότε οι Αμερικανοί ζήτησαν από την Ουκρανία να μην δεχτεί καμία συμφωνία με τη Ρωσία, κι 
ότι πρέπει να κερδίσει περισσότερες νίκες στο πεδίο της μάχης. Ο Ζοζέπ Μπορέλ, ο επικεφαλής 
διπλωμάτης της ΕΕ, παρ' όλο που θα έπρεπε να ενεργεί διπλωματικά, υποστήριξε ότι η σύγκρουση 
πρέπει να τελειώσει στο πεδίο της μάχης με τη νίκη της Ουκρανίας. Στο παρελθόν, ακούγατε τον 
Μπόρις Τζόνσον. Τώρα ακούτε τη Λιζ Τρας. Όλοι τους λένε περίπου το ίδιο, τόσο το ΝΑΤΟ όσο 
και όλοι οι άλλοι, ότι η Κριμαία πρέπει να ανακτηθεί. Για ποιες συνομιλίες μπορείτε να κάνετε 
λόγο σε αυτή τη φάση; Η τελευταία επαφή που είχαμε με τους Ουκρανούς έληξε με την αποδοχή 
των αρχών τους για μια διευθέτηση. Μετά από αυτό, μπήκαν σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. 
Ακούστε μόνο τον Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι, ο οποίος δήλωσε εδώ στις 21 Σεπτεμβρίου ότι δεν θα 
υπάρξουν συμβιβασμοί, ότι η ειρήνη τους είναι ο πόλεμος και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω τι υπάρχει 
για να συζητήσουμε.

Μια ομάδα διαμεσολαβητών από μια σεβαστή διεθνή περιφερειακή οργάνωση, με την οποία είχα 
μια συνάντηση εδώ, είπε ότι θα πάει στο Κίεβο και ρώτησε τι μήνυμα θα τους δίναμε. Τους 
απάντησα ότι οι Ουκρανοί γνωρίζουν τα πάντα, ότι τους έχω πει τα πάντα και ότι οι ίδιοι διέκοψαν
τις συνομιλίες. Ο πρόεδρος Πούτιν ρωτήθηκε στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού γιατί η 
Ρωσία αρνήθηκε να διαπραγματευτεί. Απάντησε ότι δεν αρνούμαστε να συζητήσουμε, αλλά όσοι 
αρνούνται θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο περισσότερο το κάνουν τόσο πιο δύσκολη θα είναι η 
διαπραγμάτευση. Εμείς δείξαμε καλή θέληση για άλλη μια φορά, ωστόσο η άλλη πλευρά δεν θέλει 
να ενεργήσει ανάλογα.

Ρώτησα τους διαμεσολαβητές που σκοπεύουν να επισκεφθούν σύντομα το Κίεβο αν συζητούν με 
τους Αμερικανούς όσον αφορά τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες. Αυτό τους ανέκοψε και είπαν 
ότι η εντολή τους καλύπτει μόνο τις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Γιατί; Αυτά δεν είναι σοβαρά 
πράγματα. Δεν βλέπει κανένας λογικός άνθρωπος ότι η Ουκρανία ελέγχεται από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και, όλο και περισσότερο, από το Λονδίνο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δημοσιογράφοι 
από την Ευρώπη, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ρωτούν γιατί δεν είμαστε έτοιμοι 
για επαφές. Αλλά οι ίδιοι τις έχουν απαγορεύσει. Σας έχω πει πώς δεν επετράπη στον Πρόεδρο 
της Κύπρου να συνομιλήσει μαζί μου. Ένας εκπρόσωπος ενός από τα πέντε μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ένας εκπρόσωπος μιας άλλης σεβαστής χώρας ζήτησαν 
δειλά και μάλιστα κρυφά μια μυστική συνάντηση μαζί μου. Είπα ότι θα ήταν ευπρόσδεκτοι. 
Και απλά εξαφανίστηκαν από το ραντάρ, όπως ακριβώς έκανε και ένας ακόμη πρωθυπουργός.
Μην παρουσιάζετε λοιπόν, ότι δήθεν υπεκφεύγουμε με τη στάση μας.


