
Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Εξοχότατοι,

Συνάδελφοι,

Όπως αντιλαμβάνομαι, η σημερινή συνεδρίαση είχε ως κίνητρο την επιδίωξη να συζητηθεί το 
ζήτημα της «ατιμωρησίας» στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι αυτό είναι επίκαιρο. Ο όρος αυτός 
αντικατοπτρίζει πλήρως τα όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή από το 2014. Τότε, εθνικιστικές 
ριζοσπαστικές δυνάμεις, ανοιχτά ρωσόφοβοι και νεοναζί ήρθαν στην εξουσία εκεί λόγω ενός 
ένοπλου πραξικοπήματος, με άμεση υποστήριξη από τις δυτικές χώρες. Αμέσως μετά, ξεκίνησαν 
μια πορεία ανομίας και πλήρους παραμέλησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών - του δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας του λόγου, της πρόσβασης στην 
πληροφόρηση, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας της συνείδησης και της χρήσης 
της μητρικής γλώσσας.

Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην πλατεία Μαϊντάν τον Φεβρουάριο του 2014 παραμένουν 
ατιμώρητα μέχρι σήμερα. Οι ένοχοι της τερατώδους τραγωδίας στην Οδησσό στις 2 Μαΐου 
2014 δεν έχουν βρεθεί και δεν έχουν τιμωρηθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της τραγωδίας, 
περίπου 50 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και σκοτώθηκαν στο τοπικό Σπίτι των Συνδικάτων. Οι
πολιτικές δολοφονίες των Ολέγκ Μπουζίν, Πάβελ Σερεμέτ και άλλων δημόσιων προσώπων 
και δημοσιογράφων ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Παρά ταύτα, γίνονται προσπάθειες να μας 
επιβληθεί μια εντελώς διαφορετική αφήγηση σχετικά με τη ρωσική επιθετικότητα, 
καθιστώντας την ως κύρια αιτία αυτών των προβλημάτων.

Κατά τη διαδικασία αυτή, αγνοείται το γεγονός ότι για πάνω από οκτώ χρόνια ο ουκρανικός 
στρατός και οι ένοπλοι των εθνικιστικών ομάδων, παραμένοντας ατιμώρητοι, σκοτώνουν τους
κατοίκους του Ντονμπάς μόνο και μόνο επειδή αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα 
του εγκληματικού, αιματηρού, αντισυνταγματικού πραξικοπήματος στο Κίεβο και 
αποφάσισαν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το 
σύνταγμα της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να χρησιμοποιούν 
ελεύθερα τη μητρική τους ρωσική γλώσσα.

Ο τότε πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένι Γιατσενιούκ δήλωσε το 2015 ότι στο Ντονμπάς 
ζούσαν υπάνθρωποι. Ο σημερινός πρόεδρος Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι δεν έχει αποστασιοποιηθεί 
πολύ από αυτό. Όταν ρωτήθηκε τι σκέφτεται για τους κατοίκους του Ντονμπάς σε συνέντευξή του 
τον Σεπτέμβριο του 2021, απάντησε ότι κάποιοι είναι άνθρωποι και άλλοι είναι πλάσματα ή είδη 
ζώων. Αυτό είναι ένα εξέχον χαρακτηριστικό του ουκρανικού καθεστώτος, τόσο υπό τον Πέτρο 
Ποροσένκο όσο και υπό τον Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι.

Αποκάλεσαν τρομοκράτες όλους όσοι διαφώνησαν με τα αποτελέσματα του πραξικοπήματος. Επί 
οκτώ χρόνια, το καθεστώς του Κιέβου διεξήγαγε μια «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον 
ειρηνικών πολιτών στο Ντονμπάς. Εδώ και πολύ καιρό, η Ουκρανία πραγματοποιεί την πλήρη
επιστράτευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, για να τους στρατολογήσει σε 
εθνικιστικά τάγματα και στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δηλώνοντας υποκριτικά τη δέσμευσή τους στις συμφωνίες του Μινσκ, οι αρχές του Κιέβου 
υπονόμευσαν ανοιχτά την εφαρμογή των συμφωνιών, και μάλιστα παραμένοντας ατιμώρητες. 
Στο Ντονμπάς επιβλήθηκε οικονομικός, μεταφορικός και ενεργειακός αποκλεισμός. Οι 



κάτοικοί του αποκόπηκαν από τις κοινωνικές παροχές, τις συντάξεις, τους μισθούς, τις 
τραπεζικές υπηρεσίες, τις επικοινωνίες, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. 
Στερήθηκαν τα στοιχειώδη εγγυημένα τους πολιτικά δικαιώματα, ιδίως, τα διεθνή σύμφωνα 
του 1966, περί οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, καθώς και περί 
ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Κάποια στιγμή, όταν κουράστηκε να υποκρίνεται, ο (Ζ)ελένσκι είπε ότι το μόνο πράγμα για το 
οποίο χρειαζόταν η δέσμη μέτρων του Μινσκ ήταν η διατήρηση των κυρώσεων εναντίον της 
Ρωσίας. Ο προκάτοχός του στο αξίωμα και συν-συγγραφέας των συμφωνιών του Μινσκ, ο 
Ποροσένκο, ήταν ακόμη πιο ειλικρινής. Πριν από μερικούς μήνες, δήλωσε δημοσίως και με 
υπερηφάνεια ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανείς στην Ουκρανία σκόπευε να εκπληρώσει τις 
συμφωνίες που είχε υπογράψει. Αυτές χρειάζονταν μόνο για να κερδίσουν χρόνο ώστε να 
παραλάβουν όπλα από τις δυτικές χώρες για τον πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο γραμματέας 
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ντανίλοφ μίλησε στο ίδιο 
μήκος κύματος.

Το καθεστώς του Κιέβου οφείλει την ατιμωρησία του στους δυτικούς επιτρόπους του, κυρίως 
στη Γερμανία και στη Γαλλία, και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντί να πιέσουν το Κίεβο 
να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες του Μινσκ, το Βερολίνο και το Παρίσι έκαναν με κυνισμό τα 
στραβά μάτια στις ανοιχτές απειλές του Κιέβου να επιλύσει το «πρόβλημα του Ντονμπάς» με τη 
βία, το λεγόμενο σχέδιο Β.

Τα τελευταία χρόνια, το καθεστώς του Κιέβου έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της 
ρωσικής γλώσσας και έχει παραβιάσει παραμένοντας ατιμώρητο τα δικαιώματα του ρωσικού 
και ρωσόφωνου λαού της Ουκρανίας. Υιοθετήθηκαν αμφιλεγόμενοι γλωσσικοί νόμοι - Για την
εκπαίδευση (2017), Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ουκρανικής γλώσσας ως κρατικής
γλώσσας (2019), Για την πλήρη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2020) και Για τους 
αυτόχθονες λαούς της Ουκρανίας (2021). Όλα τους είχαν ως στόχο τον σοβαρό περιορισμό της 
ρωσικής γλώσσας και, στην πραγματικότητα, την πλήρη απαγόρευσή της.

Ταυτόχρονα, ψηφίστηκαν νόμοι που ενθάρρυναν τη ναζιστική ιδεολογία και πρακτική. Το Κίεβο
αγνόησε πλήρως τις ημιτελείς συστάσεις που εξέδωσαν η Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ύπατος 
Αρμοστής του ΟΑΣΕ, σχετικά με τις Εθνικές Μειονότητες για τη βελτίωση της σχετικής με τη 
γλώσσα νομοθεσίας. Με τη σειρά τους, αυτές οι πολυμερείς οντότητες δεν μπόρεσαν να 
επιστρατεύσουν το θάρρος (ή ίσως απλώς δεν τους επιτράπηκε να το κάνουν) για να ωθήσουν τις
ουκρανικές αρχές να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας εξαίρεσε τη ρωσική γλώσσα και τη ρωσική λογοτεχνία 
από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Βιβλία στα ρωσικά απαγορεύονται και καταστρέφονται 
όπως στη ναζιστική Γερμανία και μνημεία Ρώσων συγγραφέων γκρεμίζονται.

Με την υποστήριξη του ουκρανικού κράτους, επιβάλλεται η ιδεολογία της εθνοτικής 
μισαλλοδοξίας απέναντι στους εθνοτικούς Ρώσους. Οι αξιωματούχοι της χώρας δεν ντρέπονται 
πλέον για τη ναζιστική τους φύση και καλούν ανοιχτά και ατιμώρητα σε δολοφονίες Ρώσων.

Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Καζακστάν Πετρ 
Βρουμπλέφσκι, που βρίσκεται τώρα στο Κίεβο, είχε δηλώσει τα εξής σε συνέντευξή του στις 22 
Αυγούστου: «Προσπαθούμε να σκοτώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς (Ρώσους). 



Όσους περισσότερους Ρώσους σκοτώνουμε σήμερα, τόσο λιγότερους Ρώσους θα πρέπει να 
σκοτώσουν αργότερα τα παιδιά μας. Αυτό είναι όλο». Το έχει προσέξει κανείς αυτό;

Νωρίτερα, την περασμένη άνοιξη, ο δήμαρχος της πόλης Ντνεπρ, ο Μπόρις Φιλάτοφ μίλησε στο 
ίδιο μήκος κύματος: «Τώρα είναι η ώρα για ψυχρή οργή. Έχουμε πλέον το πλήρες ηθικό δικαίωμα 
να σκοτώσουμε ήρεμα και με εντελώς καθαρό μυαλό αυτούς τους «μη ανθρώπους» σε όλο τον 
κόσμο, στο άμεσο μέλλον και στις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες».

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Αλεξέι 
Ντανίλοφ είχε να πει τα εξής: «Οι άνθρωποι στις κοινότητες που ανακτήθηκαν από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις της Ουκρανίας θα ουκρανοποιηθούν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη τους. Αυτό θα ισχύσει όχι 
μόνο για τους Ρώσους, αλλά και για ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων. Αν θέλετε να σπουδάσετε 
επιπλέον σε μια άλλη γλώσσα, ρουμανικά, πολωνικά ή εβραϊκά, παρακαλώ κάντε το, αλλά όχι εις 
βάρος του κράτους μας. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας [σε αυτές τις γλώσσες] με 
δικά σας έξοδα».

Να αναφέρω ακόμη ότι όλα αυτά τα ρωσοφοβικά κόλπα έμειναν απολύτως ατιμώρητα; Δεν 
πρόκειται μόνο για τη ρωσοφοβία. Μίλησε και για τους ανθρώπους άλλων εθνοτήτων που 
ζουν στην Ουκρανία.

Η συνέντευξη του (Ζ)ελένσκι στις 5 Αυγούστου 2021 αποτέλεσε κορυφαία στιγμή από αυτή την 
άποψη. Σε αυτήν, είπε σε όλους όσους αισθάνονται Ρώσοι να φύγουν για τη Ρωσία για το καλό 
των παιδιών και των εγγονιών τους.

Νομίζω ότι οι αποφάσεις που έλαβαν οι πολίτες σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας για τη 
διεξαγωγή δημοψηφισμάτων αποτελούν απάντηση στις προθέσεις του.

Η Ουκρανία εντείνει τις διώξεις των αντιφρονούντων με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της 
«ρωσικής επίθεσης» και του «αυτονομισμού». Τον περασμένο Μάρτιο επιβλήθηκε απαγόρευση 
των δραστηριοτήτων 11 πολιτικών κομμάτων με το πρόσχημα ότι «συνδέονται με τη Ρωσία». 
Τα κορυφαία τηλεοπτικά κανάλια της αντιπολίτευσης που εξέπεμπαν στη ρωσική γλώσσα έχουν 
κλείσει προ πολλού. Ιστοσελίδες που η κυβέρνηση θεωρεί ενοχλητικές μπλοκάρονται. Οι 
δημοσιογράφοι παρενοχλούνται για την προσπάθειά τους να εκφράσουν μια εναλλακτική 
άποψη για τα τεκταινόμενα. Η εξέχουσα δημόσια προσωπικότητα της Ουκρανίας Γέλενα 
Μπερεζνάγια βρίσκεται σε μπουντρούμι της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας. Μίλησε 
επανειλημμένα στον ΟΗΕ και στον ΟΑΣΕ για την εξάπλωση του νεοναζισμού στην Ουκρανία.

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Ουκρανία έχει τελικά μετατραπεί σε ένα ναζιστικού τύπου 
ολοκληρωτικό κράτος όπου τα πρότυπα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καταπατούνται και 
παραμένουν ατιμώρητα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και 
τα εθνικιστικά τάγματα καταφεύγουν σε τρομοκρατικές τακτικές και χρησιμοποιούν αμάχους ως 
«ζωντανές ασπίδες».  

Η στάση των κρατών που διοχετεύουν στην Ουκρανία όπλα και πολεμικό εξοπλισμό και 
εκπαιδεύουν τις ένοπλες δυνάμεις της είναι ιδιαίτερα κυνική σε αυτό το πλαίσιο. Ο στόχος είναι 
προφανής (το δηλώνουν και δεν το κρύβουν) - να παρατείνουν τις εχθροπραξίες όσο το 
δυνατόν περισσότερο παρά τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές, προκειμένου να 
εξαντλήσουν και να αποδυναμώσουν τη Ρωσία. Αυτό συνεπάγεται την άμεση εμπλοκή των 
δυτικών χωρών στην ουκρανική σύγκρουση, η οποία τις μετατρέπει σε μέρος της. Η 
εσκεμμένη υποδαύλιση αυτής της σύγκρουσης από τη συλλογική Δύση είναι επίσης χωρίς 
συνέπειες. Πράγματι, δεν σκοπεύουν να τιμωρήσουν τον εαυτό τους, έτσι δεν είναι;



Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και οι υπερασπιστές της Των 
Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν έχουν απέναντί τους μόνο τις 
νεοναζιστικές μονάδες του καθεστώτος του Κιέβου, αλλά και την πολεμική μηχανή της 
«συλλογικής Δύσης». Το ΝΑΤΟ εφοδιάζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα, αεροσκάφη, πλοία, δορυφόρους 
και στρατηγικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ουκρανία παρακινείται να νικήσει τη Ρωσία 
στο πεδίο της μάχης (όπως λένε ανοιχτά αξιωματούχοι της ΕΕ) και η Ρωσία πρέπει να 
στερηθεί κάθε ίχνους εθνικής κυριαρχίας ως τιμωρία. Αυτό δεν είναι πλέον λανθάνων 
ρατσισμός. Είναι τόσο φανερός όσο μπορεί να είναι.

Ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι χαίρεται για την αποτελεσματικότητα των δυτικών όπλων στο πλαίσιο 
των μαζικών βομβαρδισμών κατοικημένων περιοχών στο Ντονμπάς. Αυτό είναι ένα απόσπασμα 
από τις δηλώσεις του: «Τελικά, αισθανόμαστε ότι το δυτικό πυροβολικό έχει γίνει πολύ ισχυρό - 
αυτά είναι όπλα που παραλάβαμε από τους δυτικούς εταίρους μας. Αυτή η ακρίβειά τους είναι 
ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε», δήλωσε ο κυνικός ηγέτης αυτής της κρατικής οντότητας. Εν τω 
μεταξύ, κανένας στρατιωτικός ή στρατηγικός στόχος δεν επλήγη κατά τη διάρκεια αυτού του 
βομβαρδισμού κατοικημένων περιοχών. Τα δεινά πλήττουν τους αμάχους που κατοικούν στο 
Ντονμπάς.

Από τα τέλη Ιουλίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διασκορπίσει απαγορευμένες νάρκες 
κατά προσωπικού τύπου «Petal» στο κέντρο του Ντονιέτσκ και στα προάστιά του. Η χρήση 
αυτών των ναρκών αποτελεί ωμή παραβίαση της σύμβασης του 1997 για την απαγόρευση των 
ναρκών κατά προσωπικού, την οποία έχει υπογράψει και η ίδια η Ουκρανία το 2005, καθώς και του
δεύτερου πρωτοκόλλου της σύμβασης της Γενεύης για τα συμβατικά όπλα (που απαγορεύει τις 
νάρκες χωρίς αυτοκαταστροφικό μηχανισμό).  

Τέτοια αίσχη κατέστησαν δυνατά και παραμένουν ατιμώρητα επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και οι σύμμαχοί τους συγκάλυπταν σταθερά τα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου επί 
οκτώ χρόνια με τη συναίνεση των διεθνών θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν 
οικοδομήσει την πολιτική τους για τον (Ζ)ελένσκι με βάση την περιβόητη αμερικανική αρχή: 
«Σίγουρα, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα».

Η δυσάρεστη αλήθεια, που κηλιδώνει τη φωτεινή εικόνα της Ουκρανίας ως θύματος της ρωσικής 
επιθετικότητας, αποσιωπάται επιμελώς και μερικές φορές διαγράφεται ανοιχτά. Ακόμα και η 
δυτική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία, που δύσκολα μπορεί να 
υποπτευθεί κανείς ότι συμπαθεί τη Ρωσία, δέχτηκε αυστηρή κριτική και μπήκε στη μαύρη 
λίστα ως πράκτορας του Κρεμλίνου. Τιμωρήθηκε μόνο και μόνο επειδή επιβεβαίωσε στην 
έκθεσή της τα κοινώς γνωστά γεγονότα σχετικά με την εγκατάσταση πυροβολικού και βαρέων
όπλων από το Κίεβο σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο εγκληματικός βομβαρδισμός του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορόζιε από τις στρατιωτικές 
δυνάμεις του καθεστώτος του Κιέβου, που δημιουργεί τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής, 
παραμένει ατιμώρητος. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι το προσωπικό του 
ΔΟΑΕ είναι παρόν στον σταθμό από την 1η Σεπτεμβρίου και δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο 
υπεύθυνος για τους βομβαρδισμούς.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η επίσκεψη της αποστολής του ΔΟΑΕ στον ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε καθυστέρησε τεχνηέντως. Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης είχαν συμφωνηθεί στις 3
Ιουνίου και η αποστολή θα μπορούσε να είχε μεταβεί εκεί με ασφάλεια. Αργότερα, προέκυψε 
μια ανάρμοστη κατάσταση όπου το Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας της Γραμματείας του 



ΟΗΕ αρνήθηκε να δώσει το πράσινο φως για μια συγκεκριμένη διαδρομή που είχε 
συμφωνηθεί από τη Ρωσία και τον ΔΟΑΕ. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο ΔΟΑΕ θα καθόριζε 
μόνος του τις παραμέτρους της αποστολής. Αυτές οι ανάρμοστες διαδικασίες ανέβαλαν την 
επίσκεψη της αποστολής του ΙΑΕΑ στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε κατά τρεις μήνες.

Η τύχη των ρωσικών στρατευμάτων που κατέληξαν στα χέρια των Ουκρανών εθνικιστών είναι κάτι
που μας ανησυχεί πολύ. Υπάρχουν άφθονες αποδείξεις για καταχρηστική μεταχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων κατά παράβαση του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου. Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το τι πραγματικά 
συμβαίνει στην Ουκρανία έχουν δει βίντεο με τους Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου να 
σκοτώνονται από Ουκρανούς ναζί. Πέταξαν τους αιχμαλώτους πολέμου στο έδαφος με τα 
χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους και τους πυροβόλησαν στο κεφάλι. Έχει σχολιάσει 
κάποια από τις χώρες που εκπροσωπούνται εδώ αυτό το έγκλημα;

Έχουμε μεγάλο αριθμό αποδείξεων για αυτά και για άλλα εγκλήματα που διαπράττονται τακτικά 
από το καθεστώς του Κιέβου από το 2014. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους από τις 
Λαϊκές Δημοκρατίες, οι ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου καταγράφουν και διερευνούν αυτά 
τα εγκλήματα. Έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 220 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της ανώτατης διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και των διοικητών στρατιωτικών 
μονάδων, αυτοί που συμμετείχαν σε πυροβολισμούς πολιτών. Διερευνώνται ποινικές υποθέσεις 
στις οποίες εμπλέκονται πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, των Ηνωμένων 
Πολιτειών και των Κάτω Χωρών σχετικά με τα γεγονότα των μισθοφορικών δραστηριοτήτων
και της διάπραξης εγκληματικών πράξεων στην Ουκρανία. Να είστε βέβαιοι ότι όλοι οι 
υπεύθυνοι, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, θα λογοδοτήσουν.

Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα: Οι Ρώσοι και Ουκρανοί 
διαπραγματευτές σχεδόν συμφώνησαν στους όρους διευθέτησης που πρότεινε το Κίεβο στην 
Κωνσταντινούπολη στα τέλη Μαρτίου, αλλά τραγικά γεγονότα εκτυλίχθηκαν στην Μπούτσε 
μερικές ημέρες αργότερα. Κανείς δεν έχει καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για μια σκηνοθετημένη 
παράσταση. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της σκηνοθετημένης παράστασης, οι 
δυτικοί συνάδελφοί μας έπαθαν υστερία και επέβαλαν άλλο ένα πακέτο κυρώσεων στη 
Ρωσική Ομοσπονδία κατηγορώντας μας για τη δολοφονία αμάχων.  Κανείς δεν ανέφερε ποτέ 
την Μπούτσε από τη στιγμή που επιτεύχθηκε αυτό το προπαγανδιστικό αποτέλεσμα. Κανείς, 
εκτός από εμάς. Για άλλη μια φορά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα και των αξιότιμων 
υπουργών, σας ζητώ να πείσετε τις ουκρανικές αρχές να κάνουν το στοιχειώδες βήμα της 
δημοσιοποίησης των ονομάτων των ανθρώπων των οποίων τα πτώματα παρουσιάστηκαν 
στην Μπούτσε. Το ζητώ αυτό εδώ και αρκετούς μήνες. Κανείς δεν φαίνεται να με ακούει ή να 
είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σας παρακαλώ, να χρησιμοποιήστε την εξουσία σας για να γίνει αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα 
ωφεληθούν από τη διαλεύκανση αυτού του επεισοδίου.

Η αυξημένη δραστηριότητα της διεθνούς δικαιοσύνης σε σχέση με την Ουκρανία έχει υποπέσει 
στην αντίληψή μας. Προβάλλονται σκοτεινές «προσπάθειες» για τη διερεύνηση εγκλημάτων στην 
Ουκρανία που αποδίδονται στον ρωσικό στρατό, κάτι που αναμφίβολα πρόκειται για ένα 
σκηνοθετημένο εγχείρημα, το οποίο βλέπουμε ξεκάθαρα.

Καμία κατανοητή απάντηση δεν έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στον 
απόηχο του αιματηρού πραξικοπήματος του 2014 στο Κίεβο, της τραγωδίας της Οδησσού 



στις 2 Μαΐου 2014, των βομβαρδισμών ειρηνικών πόλεων στο Ντονμπάς, του βομβαρδισμού 
του Λουγκάνσκ από πολεμικά αεροσκάφη στις 2 Ιουνίου 2014 ή πολλαπλών άλλων 
περιστατικών. Πάνω από 3.000 αναφορές για εγκλήματα κατά των κατοίκων του Ντονμπάς 
έχουν σταλεί στο ΔΠΔ. Δεν υπήρξε καμία απάντηση. Είναι σαφές ότι οι ανώτεροι 
αξιωματούχοι αυτού του «δικαστικού σώματος» έχουν λάβει εντολή από ψηλά να επιταχύνουν 
τελευταία τις δραστηριότητές τους. Αυτό το όργανο έχει χάσει την αξιοπιστία του απέναντί 
μας. Επί οκτώ ολόκληρα χρόνια ελπίζαμε μάταια ότι κάποιος θα άρχιζε να καταπολεμά την 
ατιμωρησία στην Ουκρανία. Δεν υπολογίζουμε πλέον ότι θα δούμε δικαιοσύνη από αυτόν ή από 
έναν αριθμό άλλων διεθνών οργανισμών. Τελειώσαμε με την αναμονή.

Όλα όσα ανέφερα δείχνουν για άλλη μια φορά ότι η απόφαση για τη διεξαγωγή μιας ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης ήταν αναπόφευκτη. Το έχουμε πει αυτό περισσότερες από μία φορές. 
Έχουμε παρουσιάσει όγκους πραγματικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία 
ετοιμαζόταν να χρησιμοποιηθεί για να παίξει το ρόλο του «αντι-Ρωσικού» εφαλτηρίου, με στόχο τη
δημιουργία και την εφαρμογή απειλών κατά της ασφάλειας της Ρωσίας. Είμαι εδώ για να σας 
διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.


