
Συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Ουζμπεκιστάν

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Ουζμπεκιστάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε σε 
ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης.

16 Σεπτεμβρίου 2022

Βλαντίμιρ Πούτιν: Καλησπέρα σας!

Σας ακούω.

Βίκτορ Σινιούκ, Διεθνές Κέντρο της Ιζβέστια: Θα μπορούσατε να μας πείτε, συνοψίζοντας τα 
αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του ΟΣΣ, ποιο είναι το όραμά σας για τις προοπτικές 
ανάπτυξης του οργανισμού και ποια είναι η προτεραιότητα για τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΟΣΣ;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Το πιο σημαντικό πράγμα είναι πάντα και παντού η οικονομική ανάπτυξη. 
Και ο ΟΣΣ, η συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΟΣΣ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας, άρα και της κοινωνικής σφαίρας και την επίλυση των 
προβλημάτων που εμποδίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μας.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης αποτελείται από κράτη που φιλοξενούν, όπως έχει 
ειπωθεί πολλές φορές, σχεδόν ή λίγο περισσότερο από τη μισή ανθρωπότητα. Αποτελεί το 25 
τοις εκατό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι οικονομίες των χωρών της 
περιοχής, των χωρών που απαρτίζουν τον ΟΣΣ, αναπτύσσονται με πολύ υψηλότερους ρυθμούς
από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

Είχαμε μια ξεχωριστή συνάντηση, και σε ένα γεύμα εργασίας, καθίσαμε δίπλα στον 
πρωθυπουργό της Ινδίας, που η χώρα του παρουσιάζει 7% αύξηση του ΑΕΠ. Η αύξηση του 
ΑΕΠ για την Κίνα,, που ήταν ηγέτης για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σήμερα 5%. 
Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες δυνατότητες. Οι εμπορικές μας συναλλαγές με τις χώρες αυτές 
αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Αν αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχιστεί - και σίγουρα θα 
συνεχιστεί λόγω μιας σειράς αντικειμενικών συνθηκών - αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε 
στην ίδια γραμμή με αυτές τις χώρες, δίπλα τους, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά μας. Αυτό 
κάνουμε, αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Πάβελ Ζαρούμπιν: Καλησπέρα, από το τηλεοπτικό κανάλι Rossiya, είμαι ο Πάβελ Ζαρούμπιν. 
Έχω μια ερώτηση που ανησυχεί πολλούς ανθρώπους στη χώρα. Ο κόσμος έχει ήδη ορισμένες 
ανησυχίες σχετικά με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Βλέπουμε όλο και 
περισσότερα χτυπήματα και επιδρομές ακόμη και στο ρωσικό έδαφος, τρομοκρατικές επιθέσεις στο
ρωσικό έδαφος, ακούμε συνεχώς πολύ επιθετικές δηλώσεις ότι ο απώτερος στόχος του Κιέβου και 
της Δύσης είναι η διάλυση της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η ρωσική αντίδραση σε όλα αυτά, όπως 
φαίνεται σε πολλούς, είναι πολύ συγκρατημένη. Γιατί;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο στο θέμα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, Πάβελ, 
είναι ακόμη και λίγο περίεργο να ακούω την ερώτησή σου, διότι εδώ και δεκαετίες οι δυτικές 
χώρες καλλιεργούν συνεχώς την ιδέα της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, της ιστορικής
Ρωσίας και της Ρωσίας ως τέτοιας, του ίδιου του πυρήνα της.

Έχω ήδη παραθέσει αυτές τις δηλώσεις, τις έρευνες ορισμένων προσωπικοτήτων από τη Μεγάλη 
Βρετανία κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από αυτόν. Και τις εκθέσεις του 



Μπρζεζίνσκι, όπου μάλιστα αυτός χώρισε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας μας σε 
συγκεκριμένα τμήματα. Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλαξε λίγο τη θέση του, πιστεύοντας ότι είναι 
καλύτερο να σωθεί η Ρωσία ως αντίπαλος της Κίνας, να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο στον αγώνα 
εναντίον της Κίνας. Δεν θα το περίμεναν αυτό, αφήστε τους να λύσουν τα προβλήματά τους όπως 
αυτοί θεωρούν σωστό, αλλά ο τρόπος που τα λύνουν, βλέπουμε ότι είναι πιθανό να κάνει κακό 
στους ίδιους. Αυτά είναι απαράδεκτα εργαλεία.

Πάντως, το γεγονός είναι ότι πάντα προσπαθούσαν να διαλύσουν τη χώρα μας. Αυτό είναι 
σίγουρο. Το μόνο λυπηρό είναι ότι κάποια στιγμή προέκυψε η ιδέα να χρησιμοποιηθεί η 
Ουκρανία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στην πραγματικότητα - σας απαντώ τώρα, και
το συμπέρασμα προκύπτει από μόνο του - ξεκινήσαμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για 
να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν ορισμένες δυτικές χώρες με 
επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες - να δημιουργήσουν έναν τέτοιο αντιρωσικό θύλακα και να 
κλονίσουν και να απειλήσουν τη Ρωσία από αυτή την κατεύθυνση. Αυτός, στην πραγματικότητα, 
είναι ο κύριος στόχος μας, δηλαδή να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων.

Όσο για τη συγκρατημένη αντίδρασή μας. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο συγκρατημένη, αν και μια
ειδική στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι απλώς μια άλλη προειδοποίηση, είναι τελικά μια 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, κατά τη διάρκειά της, βλέπουμε φυσικά απόπειρες 
πραγματοποίησης ορισμένων τρομοκρατικών ενεργειών, απόπειρες καταστροφής των 
κοινωνικών μας υποδομών.

Ανταποκρινόμαστε σε αυτό με αυτοσυγκράτηση, αλλά μόνο προσωρινά. Μόλις πρόσφατα οι 
ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν εκεί πέρα μερικά ευαίσθητα πλήγματα. Αλλά ας τα 
θεωρήσουμε ως προληπτικά χτυπήματα. Εάν η κατάσταση εξελιχθεί περαιτέρω με παρόμοιο 
τρόπο, η αντίδραση θα είναι πιο σοβαρή.

Όσον αφορά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Πράγματι, αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Πρόκειται, 
στην πραγματικότητα, για τη χρήση τρομοκρατικών μεθόδων. Το βλέπουμε στις δολοφονίες 
αξιωματούχων στα απελευθερωμένα εδάφη, βλέπουμε απόπειρες πραγματοποίησης τρομοκρατικών
επιθέσεων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων -δεν ξέρω αν υπάρχουν 
δημόσιες πληροφορίες σχετικά με αυτό- ακόμη και απόπειρες πραγματοποίησης επιθέσεων, αν όχι 
στις ίδιες τις εγκαταστάσεις, τότε γύρω από τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, τους πυρηνικούς 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν μιλάω καν για το πυρηνικό 
εργοστάσιο της Ζαπορόζιε.

Αλεξέι Κονόπκο: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας! Αλεξέι Κονόπκο, από το τηλεοπτικό κανάλι 
«Ρωσία 1»

Το Κίεβο παρουσίασε τις προάλλες ένα σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ένα λεπτό. Κάτι άλλο ήθελα να πω [σχετικά με την πρώτη ερώτηση]. Είπατε 
ότι βλέπουμε μια δραστηριότητα εδώ και εκεί. Οι Αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι έχουν 
ξεκινήσει και διεξάγουν μια ενεργή επιχείρηση αντεπίθεσης. Ας δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πώς 
θα τελειώσει.

Παρακαλώ.

Aλεξέι Κονούπκο: Το Κίεβο δημοσίευσε τις προάλλες ένα έγγραφο - ένα σχέδιο εγγυήσεων 
ασφαλείας για την Ουκρανία. Πώς μπορείτε να σχολιάσετε, να αξιολογήσετε αυτή την πρόταση, 
αυτό το σχέδιο;



Βλαντίμιρ Πούτιν: Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τι προτείνουν αυτή τη φορά. Αυτό είναι 
στην πραγματικότητα, όπως όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με τις σημερινές αρχές του 
Κιέβου, και ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στην Κωνσταντινούπολη με το 
γνωστό σχέδιο της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης, μετά το οποίο αποσύραμε τα στρατεύματα 
από το Κίεβο, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη αυτής της 
συμφωνίας. Αντί για τη σύναψη της συμφωνίας, οι αρχές του Κιέβου εγκατέλειψαν αμέσως όλες τις
συμφωνίες, τις πέταξαν στο καλάθι και ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιδιώξουν καμία συμφωνία με τη 
Ρωσία, αλλά θα επιδιώξουν τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Προσπαθούν να το κάνουν αυτή τη 
στιγμή με μια αντεπίθεση. Ας δούμε πώς θα τελειώσει.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, στο σύνολό τους - και αυτές ήταν αρκετά δύσκολες 
εγγυήσεις, υπήρχε ανάγκη για εγγυήσεις για τη δική μας πλευρά, από τις κύριες χώρες του ΝΑΤΟ, 
τις περιφερειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας - στο σύνολό τους είχαμε 
συμφωνήσει επ' αυτού, σε γενικές γραμμές. Υπήρχαν κάποια θέματα που χρειάζονταν μικρές 
προσαρμογές, αλλά στο σύνολό τους είχαμε συμφωνήσει, και επρόκειτο για αρκετά σοβαρές 
απαιτήσεις. Αλλά οι ίδιες οι αρχές του Κιέβου απέσυραν το θέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι άλλο έχουν σκεφτεί εκεί - δεν ξέρω γιατί η θέση τους σε κάθε θέμα αλλάζει σχεδόν κάθε 
μέρα. Περιμένουμε να το δούμε.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από την έναρξη της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης εμείς είχαμε θέσει το ζήτημα των αρχών ασφαλείας και τα μέτρα 
για την εγγύηση της ασφάλειας της ίδιας της Ρωσίας, αλλά δυστυχώς, κανείς δεν θεώρησε 
σκόπιμο να απαντήσει. Είναι κρίμα.

Αικατερίνα Κοροστόφτσεβα: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας! είμαι η Αικατερίνα Κοροστόφτσεβα από 
το ειδησιογραφικό πρακτορείο TASS.

Θα μπορούσατε να μας πείτε, παρακαλώ, πώς αξιολογείτε την πορεία της ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης; θεωρείτε ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί το σχέδιό της;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Όχι, το σχέδιο δεν μπορεί να αλλάξει. Το Γενικό Επιτελείο θα λάβει 
επιχειρησιακές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. κάτι όμως θεωρείται ως το κλειδί, ως 
ο κύριος στόχος. Και ο κύριος στόχος είναι η απελευθέρωση ολόκληρης της επικράτειας του 
Ντονμπάς.

Το έργο αυτό συνεχίζεται, παρά τις προσπάθειες αντεπίθεσης του ουκρανικού στρατού. Οι 
επιθετικές μας επιχειρήσεις στο ίδιο το Ντονμπάς δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζονται. 
Συνεχίζονται με αργό ρυθμό, αλλά σταθερά, σταδιακά, ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει νέα 
εδάφη.

Σας εφιστώ την προσοχή, δεν διεξάγουμε πόλεμο με έναν ολόκληρο στρατό, αλλά πολεμάμε 
μόνο ένα μέρος του ρωσικού στρατού, μόνο με ένα συμβατικό τμήμα του. Αλλά φυσικά αυτό 
έχει να κάνει με διάφορες παραμέτρους, όπως το  ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού και ούτω 
καθεξής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν βιαζόμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά σε γενικές 
γραμμές δεν υπάρχουν αλλαγές, το Γενικό Επιτελείο θεωρεί κάποια πράγματα σημαντικό, κάποια 
πράγματα δευτερεύοντα, αλλά το κύριο καθήκον παραμένει το ίδιο και υλοποιείται.



Μαρία Σίντιμπε:  Μαρία Σίντιμπε, από το RIA Novosti. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σας με 
τον  Τούρκο Πρόεδρο, κ. Ερντογάν, σας διατύπωσε ο ίδιος μήπως προτάσεις σχετικά με τη 
συνάντησή σας με τον (Ζ)ελένσκι;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Εκείνος προτείνει πάντα μια συνάντηση με τον (Ζ)ελένσκι, εδώ και πολύ 
καιρό, δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος συμβάλλει σημαντικά στην 
εξομάλυνση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης, ας πούμε, της επίλυσης του επισιτιστικού 
ζητήματος. Οι εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Οδησσού είναι, σε μεγάλο βαθμό, 
αποτέλεσμα του δικού του έργου. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση 
ορισμένων σοβαρών ζητημάτων που συνοδεύουν αυτή την κρίση. Και είναι αυτονόητο ότι 
προτείνει επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο (Ζ)ελένσκι, πιστεύοντας ότι μπορεί να οδηγήσει 
σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη συνάντησή μας δεν μίλησε γι' αυτό.

Μαρία Σίντιμπε: Ποιες συνθήκες, εάν υπάρχουν, καθιστούν σήμερα, εφικτό τον διάλογο με την 
Ουκρανία;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Εκείνοι αρνούνται να το πράξουν. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να 
συμφωνήσουν. Αλλά δεν το θέλουν. Ο (Ζ)ελένσκι ανακοίνωσε, δήλωσε δημοσίως (δεν ξέρω πού, 
αλλά δημοσίως) ότι δεν είναι έτοιμος και ότι δεν θέλει να συνομιλήσει με τη Ρωσία. Εφόσον δεν 
είναι έτοιμοι, δεν είναι ανάγκη να το κάνουν.

Αλεξάντερ Γιουνάσεφ: Αλεξάντερ Γιουνάσεφ, από το Life.. Είπατε ήδη λίγα λόγια σχετικά με τη 
συνάντησή σας με τον Ερντογάν, αλλά μπορείτε να μας πείτε με περισσότερες λεπτομέρειες τι 
συζητήσατε μαζί του σχετικά με τη συμφωνία για τα σιτηρά; Σε γενικές γραμμές, εξακολουθεί αυτή
να ισχύει; Θα φτάσουν τα σιτηρά και τα λιπάσματά μας στις φτωχότερες χώρες;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν ξέρω, εάν αυτά που λέχθηκαν στη σύνοδο κορυφής σήμερα, και αυτά που 
ο ίδιος δήλωσα, εάν ακούστηκαν από τον Τύπο;

Αλεξάντερ Γιουνάσεφ: Βεβαίως.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θα πρέπει να το επαναλάβω τότε. Πρώτον, ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν ένας 
από τους εμπνευστές αυτής της συμφωνίας. Αλλά και ο ΟΗΕ [ήταν],  επίσης ένας από τους 
βασικούς συντελεστές που κατά κάποιο τρόπο οργάνωσαν την εφαρμογή αυτής της ιδέας.

Μέχρι σήμερα, από χθες ή προχθές, 121 πλοία αναχώρησαν από ουκρανικά λιμάνια. Από τα 
120 πλοία, μόνο τρία πήγαν στις φτωχότερες χώρες στο πλαίσιο του επισιτιστικού 
προγράμματος του ΟΗΕ. Περίπου το 35% -ίσως και λίγο περισσότερο- των σιτηρών, τα οποία
μεταφέρθηκαν από την Ουκρανία, πήγαν σε ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε φτωχές χώρες, και 
σίγουρα όχι στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Και μόνο το 4,5% πήγε στις φτωχότερες 
χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΗΕ.

Στη διμερή μας συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν έθεσε επίσης το θέμα της διακίνησης του 
μεγαλύτερου μέρους των σιτηρών αυτών στις φτωχότερες χώρες μέσω του επισιτιστικού 
προγράμματος του ΟΗΕ, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Αναλάβαμε μόνο να οργανώσουμε 
την εξαγωγή αυτού του σιταριού. Εμείς το κάνουμε αυτό, αλλά χρειαζόμαστε τα Ηνωμένα 
Έθνη, όλους τους άλλους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να επιτύχουμε 
τελικά τον σκοπό για τον οποίο έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται τα σιτηρά. Αλλά ο Γενικός 
Γραμματέας [ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες], το ξέρω, το λέω με 
απόλυτη ειλικρίνεια, καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες, προσπαθεί πραγματικά να το 
κάνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει.



Το ίδιο ισχύει και για την εξαγωγή των λιπασμάτων μας.

Αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι μια άσχημη απόφαση, θα έλεγα, μια ντροπιαστική απόφαση, 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: να άρει την απαγόρευση αγοράς των λιπασμάτων μας, αλλά 
μόνο για τις δικές τους χώρες, για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ομως, αλήθεια, τι γίνεται με τις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου;

Τι γίνεται με τη φραστική διατύπωση ότι «όλες οι κοινές μας προσπάθειες θα πρέπει να 
στοχεύουν στην πρόληψη της πείνας σε αυτές τις φτωχότερες χώρες»; Όλα αυτά είναι 
μπλόφα; Μόνο και μόνο για να λύσουν τα δικά τους εγωκεντρικά προβλήματα, τα οποία 
δημιούργησαν οι ίδιοι, με τα ίδια τους τα χέρια, τόσο στον τομέα του επισιτισμού, όσο και 
στον τομέα της ενέργειας;

Δημιούργησαν τόσα πολλά προβλήματα και τώρα τα λύνουν σε βάρος κάποιων άλλων. Είναι 
εξοργιστικό. Ελπίζω όμως ότι οι συνάδελφοί μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν τελικά 
την ευθυκρισία να διορθώσουν αυτό το λάθος - ας το θεωρήσουμε λάθος, παρεξήγηση - και να
λάβουν τις σωστές αποφάσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές ρωσικών λιπασμάτων.

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι κακή ιδέα να δώσουμε προσοχή και στις δυνατότητες της 
Λευκορωσίας. Η Λευκορωσία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής ποτάσας στον 
κόσμο. Είναι σαν να έχουν άρει τις κυρώσεις για τα λιπάσματά μας. Οι Αμερικανοί, 
παρεμπιπτόντως, ήταν οι πρώτοι που προχώρησαν στην άρση. Οι Αμερικανοί γενικά είναι 
πραγματιστές.

Όταν μιλάμε για εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία, ξέρετε ποιος τα εξάγει; Οι αμερικανικές 
εταιρείες είναι κυρίως ιδιοκτήτριες αυτού του σιτηρού. Αποδείχθηκε ότι η γη στην Ουκρανία 
έχει από καιρό πουληθεί σε αμερικανικές εταιρείες, είναι τα σιτηρά τους, εξάγουν τα δικά τους
σιτηρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε τόσος πολύ θόρυβος γι' αυτό. Αλλά δεν 
πειράζει.

Το σημαντικό είναι ότι οι κυρώσεις καταργήθηκαν όσον αφορά τα λιπάσματά μας, αλλά άφησαν 
προβλήματα σχετικά με τις μεταφορές, την ασφάλιση, την απαγόρευση εισόδου στα λιμάνια μας, 
από τα οποία εξάγονται τα λιπάσματα, τις οικονομικές συναλλαγές, τους οικονομικούς 
διακανονισμούς. Γνωρίζουν τα πάντα γι' αυτό, λένε συνεχώς ότι είναι πρόβλημα και ότι θα το 
λύσουν, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα.

Πρέπει να δώσετε τα εύσημα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος προσπαθεί να λύσει αυτά 
τα προβλήματα και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη 
διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις του 
Γενικού Γραμματέα θα αποβούν επιτυχείς.

Εμείς θα πουλήσουμε  τα προϊόντα μας, επειδή έχουν ζήτηση στις αγορές. Αλλά αν 
πουλήσουμε με αυτό τον τρόπο, οι φτωχότερες χώρες δεν πρόκειται να τα αποκτήσουν, αυτό 
είναι το ζητούμενο. Έχετε ήδη ακούσει ότι ίσως 300 χιλιάδες τόνοι δικών μας λιπασμάτων 
έχουν συσσωρευτεί στα ευρωπαϊκά λιμάνια, οι εταιρείες μας ήδη λένε ότι θα τα δώσουν 
δωρεάν, απλά θα τα αποδεσμεύσουν, θα τα ξεμπλοκάρουν, θα τα δώσουν στις φτωχότερες 
χώρες, στις αναπτυσσόμενες αγορές. Εκείνοι όμως τα κρατούν ακόμα μπλοκαρισμένα, είναι 
απίστευτο.



Δεν θέλουν η Ρωσία να κερδίζει χρήματα, όμως αν τα δίνουμε δωρεάν, δεν βγάζουμε χρήματα.
Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Περί τίνος πρόκειται; Μιλάνε για βοήθεια προς τις φτωχότερες 
χώρες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη.

Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται κυρίως για ευρωπαϊκές χώρες, πρώην αποικιοκρατικές 
δυνάμεις, οι οποίες όμως εξακολουθούν να ζουν στο πρότυπο της αποικιοκρατικής 
φιλοσοφίας, έχουν συνηθίσει να ζουν σε βάρος κάποιου άλλου και δεν μπορούν ακόμη να 
απαλλαγούν από αυτό το πρότυπο στις πρακτικές τους καθημερινές πολιτικές. Όμως έφτασε η
ώρα, ήρθε ο καιρός να βγάλουμε επιτέλους κάποια συμπεράσματα και να συμπεριφερθούμε 
διαφορετικά, με έναν πιο πολιτισμένο τρόπο.

Πάβελ Ζαρούμπιν: Η σημαντικότερη διμερής συνάντησή σας ήταν με τον επικεφαλής της Κίνας. 
Ήταν πράγματι μια πολύ σημαντική συνάντηση, δεδομένης της καυτής ατμόσφαιρας, την οποία 
παρακολουθούσε όλος ο κόσμος - εννοώ την καυτή ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Ποιο είναι το πιο 
σημαντικό γεγονός σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ξέρετε, όσο περίεργο και αν φαίνεται, δεν υπήρξε κάτι σημαντικό. Ήταν 
ουσιαστικά μια συνηθισμένη συνάντηση. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πήγα στο 
Πεκίνο για τα εγκαίνια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά απλά διαπιστώσαμε μια σημαντική αύξηση
του κύκλου των εμπορικών συναλλαγών.

Πέρυσι είχαμε 140 δισεκατομμύρια δολάρια - το έχω ήδη αναφέρει αυτό - και είχαμε θέσει ως 
στόχο να φτάσουμε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια στο εμπόριο, αλλά πιστεύαμε ότι αυτός ήταν 
ένας μακρινός στόχος στον ορίζοντα. Φέτος ο εμπορικός κύκλος εργασιών θα φθάσει κάπου στα 
180, ίσως 190 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, ο στόχος των 200 δισεκατομμυρίων πρόκειται να 
επιτευχθεί. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Συζητήσαμε για το τι πρέπει να γίνει περισσότερο για να επεκταθεί αυτός ο κύκλος εργασιών. 
Μιλήσαμε για το τι πρέπει να γίνει στις σημερινές συνθήκες ώστε ν' αντισταθούμε 
αποτελεσματικά στις παράνομες δεσμεύσεις, στους κάθε είδους εμπορικούς πολέμους, όπου οι 
λεγόμενοι εταίροι μας, αν μπορώ να το πω έτσι, χρησιμοποιούν διάφορους παράνομους 
περιορισμούς. Παρόλα αυτά πρέπει να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο, επειδή 
καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει.

Έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη επέκτασης του εμπορίου και των πληρωμών σε εθνικά 
νομίσματα, η οποία αυξάνεται σταδιακά. Όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε όλοι μας, αλλά 
παρόλα αυτά όλα προχωρούν. Έγινε λόγος για τα μεγάλα έργα που υλοποιούμε, για έργα 
υποδομής που θα μας επιτρέψουν να ξεκλειδώσουμε τις αυξανόμενες ροές αγαθών. Αυτό ήταν 
το θέμα που συζητήθηκε περισσότερο.

Αλλά, φυσικά, υπήρχαν και θέματα που αφορούσαν τις κρίσεις. Συζητήσαμε και αυτά τα θέματα σε
φιλικό επίπεδο, αλλά επί τη βάσει αρχών.

Ας το ολοκληρώσουμε, όμως τι θέμα, εντάξει; Δεν έχω τελειώσει ακόμα εκεί πέρα. Ακόμη με 
περιμένουν.

Παρακαλώ.

Βαλέρι Σανφίροφ: από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Βέστι FM», Βαλέρι Σανφίροφ.



Την προηγούμενη ημέρα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αύξησε όχι μόνο τον αριθμό των 
ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις, αλλά και το είδος των δραστηριοτήτων και τα όρια ηλικίας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ποια όρια; Ποια είναι αυτά;

Βαλέρι Σανφίροφ: Υπάρχει όριο ηλικίας. Θα σας εξηγήσω. Εκτός από το γεγονός ότι αφορούσαν 
το βοηθός σας Μαξίμ Ορέσκιν, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος του συστήματος πληρωμών με τη
κάρτα Mir, είναι εκεί, η Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα...

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν καταλαβαίνω, Μαξίμ Ορέσκιν;

Βαλέρι Σανφίροφ: Υπόκειται σε κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: ο Μαξίμ Ορέσκιν; τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων;

Βαλέρι Σανφίροφ: Μάλιστα.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Προφανώς επειδή συναντήθηκε με τον Ερντογάν, πήγε στην Τουρκία και 
συναντήθηκε με τον Ερντογάν, και γι αυτό του επιβλήθηκαν αμέσως κυρώσεις.

Βαλέρι Σανφίροφ: Όσον αφορά την ηλικία, υπάρχει επίσης η Συνήγορος του Παιδιού η Μαρία 
Λβόβα-Μπέλοβα - για «κλοπή παιδιών από την Ουκρανία», κατά την αμερικανική διατύπωση, γι' 
αυτό και τέθηκε υπό καθεστώς κυρώσειων. Και επίσης ο Ραμζάν Καντίροφ και τα ανήλικα παιδιά 
του - τρία από αυτά, τρία από αυτά συμπεριλήφθηκαν. Και είναι γνωστό ότι έχει 14 συνολικά.

Βλαντίμιρ Πούτιν: πρόκειται για ανήλικους, σωστά; Είναι η πρώτη φορά που το ακούω.

Βαλέρι Σανφίροφ: Αλλά αυτό μόλις συνέβη.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ήμουν απασχολημένος με άλλες υποθέσεις, δεν ξέρω τίποτε γι' αυτό.

Βαλέρι Σανφίροφ: Τι πιστεύετε για αυτές τις κυρώσεις;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Νομίζω ότι πρόκειται για σχιζοφρένεια, διότι η επιβολή κυρώσεων σε 
ανηλίκους είναι εξωφρενική. Μου φαίνεται ότι απλώς έχουν πάψει να καταλαβαίνουν τι 
κάνουν.

Όσον αφορά τη συνήγορό μας για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως γνωρίζουμε, ασχολήθηκε και 
ασχολείται ακόμη, και μακάρι να είναι καλά στην υγεία της και ελπίζω να συνεχίσει να ασχολείται, 
με την απομάκρυνση των παιδιών μας από εμπόλεμες ζώνες, από τη Συρία και το Ιράκ, παιδιά που 
έμειναν εκεί λόγω διαφόρων περιστάσεων, κι όχι φυσικά με τη θέλησή τους.

Πρόκειται για μια ευγενή αποστολή, διακινδυνεύει τη ζωή και την υγεία της. Φυσικά, είναι 
φυσιολογικό να παίρνει παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη ή από επικίνδυνες περιοχές στο 
Ντονμπάς. Τι κακό έχει αυτό; Θα πρέπει να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό και να της 
υποκλιθούμε με ταπεινότητα. Και να της επιβληθούν κυρώσεις γι' αυτό; Είναι η πρώτη φορά 
που το ακούω. Αυτό είναι εξωφρενικό.

Ξένια Τσερνιάεβα: Ξένια Τσερνιάεβα, από το πρακτορείο ειδήσεων «Ιντερφάξ». Έχω μια ερώτηση
σχετικά με την κατάσταση μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.



Κατά τη γνώμη σας, μήπως αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες από άλλες χώρες να επηρεάσουν 
με κάποιο τρόπο την κατάσταση στο Καραμπάχ, την ώρα που η Μόσχα είναι απασχολημένη με τις 
ειδικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία; Και διαθέτει η Ρωσία τώρα αρκετούς πόρους για να συνεχίσει 
να επηρεάζει τους συναδέλφους της προκειμένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση της ειρήνης;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Όπως βλέπετε, έχει αρκετούς. Το τελευταίο συνοριακό επεισόδιο δεν έχει 
καμία σχέση με το Καραμπάχ. Βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή, [στο τμήμα των] 
συνόρων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Βεβαίως, λυπούμαστε γι' αυτό και φυσικά για τα 
θύματα που έχασαν τη ζωή τους εκεί, αλλά επίσης, και πρώτα απ' όλα υπό την επιρροή της Ρωσίας, 
η σύγκρουση έχει περιοριστεί τοπικά. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Αυτό είναι θέμα πόρων, οι οποίοι 
υπάρχουν ευτυχώς, αρκετοί.

Ντ. Λαρού: Μια τελευταία ερώτηση σχετικά με την G20. Η σύνοδος κορυφής του ΟΣΣ 
ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά σύντομα θα συναντηθούν οι ηγέτες της G20. Υπάρχει κάποια 
βεβαιότητα για το αν θα επισκεφθείτε την Ινδονησία και τι θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά 
σας να επισκεφθείτε το νησί Μπαλί;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θα δω, έχω ξαναπάει στο Μπαλί, το Μπαλί είναι ένα ωραίο μέρος, είναι 
όμορφο, αλλά δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή μας στην 
οικονομία και σε άλλους τομείς.

Έχω μια πρόσκληση να επισκεφθώ την G20, ο πρόεδρος της διοργανώτριας χώρας [Ινδονησία] με 
ενημέρωσε προσωπικά γι' αυτό όταν βρισκόταν στη Μόσχα, και στη συνέχεια μου τηλεφώνησε και 
μου το επανέλαβε: «Έχετε κατά νου, ότι υπάρχει κάποια πίεση, αλλά η θέση μου είναι σταθερή, 
θέλουμε να σας δούμε στη σύνοδο κορυφής». Θα δω, θα το αποφασίσουμε. Η Ρωσία πάντως θα 
συμμετάσχει.

Μια τελευταία [ερώτηση], εντάξει; Επειδή υπάρχουν πολλοί από εσάς και μόνο ένας από τη δική 
μου πλευρά.

Παρακαλώ.

Μαρία Φινοσίνα: Μαρία Φινοσίνα, από το RT.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και καλησπέρα σας!

Θα είμαι σύντομη. Μόλις αναφερθήκατε στα πλοία που μεταφέρουν σιτηρά στην Ευρώπη, παρόλο 
που η επισιτιστική κρίση δεν είναι εκεί - υπάρχει ενεργειακή κρίση, το ερώτημά μου, αφορά 
ακριβώς αυτό. Πρόσφατα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένοι άλλοι ανώτεροι 
ευρωπαίοι αξιωματούχοι...

Βλαντίμιρ Πούτιν: η πρόεδρος [της Ευρωπαϊκής Επιτροπής].

Μαρία Φινοσίνα: Μάλιστα. Εν θερμώ, ας πούμε, αναζητώντας λύσεις για την ενεργειακή κρίση, 
[πρότειναν] οι πολίτες τους να μην στέλνουν τους απόκοσμους, μυθικούς λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος σε οποιονδήποτε, αλλά σε εσάς προσωπικά. Το ερώτημά μου είναι: πώς θα 
αντιδράσετε σε αυτό, και αν αρχίσουν να σας έρχονται λογαριασμοί, θα τους πληρώσετε; Σας 
ευχαριστώ.



Βλαντίμιρ Πούτιν: Ούτε γι' αυτό έχω ακούσει κάτι, δεν το γνωρίζω. Πρόκειται για μια ακόμη 
προσπάθεια να μετακινηθεί το πρόβλημα, ένας πονοκέφαλος από ένα πονεμένο κεφάλι σε ένα 
υγιές, αυτό είναι. Αυτό ακριβώς λέγαμε.

Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη δεν ξεκίνησε με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, στο Ντονμπάς, δεν ξεκίνησε με αυτήν, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, πριν 
ένα χρόνο, αν όχι ακόμη νωρίτερα. Ξεκίνησε, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, με την «πράσινη» 
ατζέντα. Η «πράσινη ατζέντα» είναι απαραίτητη. Φυσικά πρέπει να φροντίσουμε να 
προστατέψουμε το κλίμα και να μην επιτρέψουμε στις κλιματολογικές συνθήκες να περάσουν σε 
ένα σημείο χωρίς επιστροφή, όταν το κλίμα θα αρχίσει να αλλάζει με τέτοιο τρόπο που δεν θα 
μπορεί να σταματήσει και θα μετατραπούμε σε έναν από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος 
που κάποτε είχε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ατμόσφαιρα, αλλά τότε δεν θα έχει. Η 
θερμοκρασία εκεί είναι τώρα 500 βαθμοί. Φυσικά, κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά όλα πρέπει να 
γίνονται προσεκτικά, με προσοχή και σταδιακά.

Προκειμένου να επιτύχουν την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στις χώρες τους, προχώρησαν 
στη σταδιακή κατάργηση της ενέργειας γενικά των υδρογονανθράκων. Οι τράπεζες 
σταμάτησαν να δανείζουν, οι τοπικές κυβερνήσεις σταμάτησαν να παραχωρούν γη για 
μελλοντική ανάπτυξη, τα σχέδια ενεργειακών υποδομών σταμάτησαν να υλοποιούνται, οι 
επενδύσεις στη συμβατική ενέργεια μειώθηκαν απότομα. Αλλά όλα αυτά άρχισαν να 
συμβαίνουν πριν από μερικά χρόνια.

Τώρα οι τιμές φαίνεται να έχουν αυξηθεί, ας πούμε, για το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ, και η 
παραγωγή αυξάνεται, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν εκεί. Γιατί; Οι τράπεζες φοβούνται να 
δώσουν δάνεια. Αυτές οι λαϊκίστικες δηλώσεις ότι κάποιος φταίει, «πηγαίνετε σε αυτόν», αυτό 
γίνεται μόνο για να προστατευτούν από τους εξοργισμένους πολίτες των χωρών τους. Αυτό 
είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του «Μπαλέτου της Μερλεζόν« , όπως το 
αποκαλούν.
(Σημ. Μετ. Το «Μπαλέτο της Μερλεζόν» (Μπαλέτο της Μεγαλειότητας) είναι ένα μπαλέτο της αυλής 
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 15 Μαρτίου 1635 στο ανάκτορο του Σαντιγύ, κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΓ', προς τιμήν του).

Είναι τα λάθος σημεία στήριξης για την πράσινη ατζέντα, να προηγηθούμε της εξελικτικής πορείας,
η αποτυχία της πράσινης ενέργειας να ανταποκριθεί στις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Η οικονομία 
αναπτύσσεται, αλλά ο τομέας της ενέργειας μειώνεται. Αυτό είναι το πρώτο κολοσσιαίο λάθος.

Το δεύτερο αφορά το φυσικό αέριο.

Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους: ας μην επικεντρωθούμε μόνο στην αγορά, ας 
επικεντρωθούμε στις μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Γιατί; Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Η 
ίδια η Gazprom πρέπει να επενδύσει δισεκατομμύρια σε νέα αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά
πρέπει να είναι σίγουρη ότι θα πουλήσει φυσικό αέριο πριν επενδύσει. Αυτό είναι το νόημα 
των μακροχρόνιων συμβάσεων.

Προκύπτουν αμοιβαίες υποχρεώσεις: που ισχύουν τόσο γι αυτούς που πωλούν όσο και γι 
αυτούς που αγοράζουν. «Όχι, αφήστε την αγορά να ρυθμίσει το ζήτημα»., απαντούσαν. Τους 
έχουμε πει χιλιάδες φορές: «Μην το κάνετε αυτό. Θα έχει σοβαρές συνέπειες». Όχι, αυτοί 
επέμεναν. Βασικά μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Ξέρετε τι μας ανάγκασαν να κάνουμε; Βάλτε 
ένα σημαντικό ποσοστό της τιμής spot στην τιμή του συμβολαίου. Μας ανάγκασαν να το 
κάνουμε αυτό, και η Gazprom αναγκάστηκε να συμπεριλάβει όχι μόνο το πακέτο των 



πετρελαιοειδών και του πετρελαίου στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και την τιμή spot (σ. 
μ. στις άμεσες αγορές). Η τιμή spot άρχισε να αυξάνεται, αλλά ανέβηκε επίσης και η τιμή, 
ακόμη και στις μακροχρόνιες συμβάσεις. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με εμάς; Αυτό είναι το 
πρώτο πράγμα που συνέβη.

Δεύτερον, τους το έχω πει πολλές φορές. «Η Gazprom δεν δίνει φυσικό αέριο». Κοιτάξτε, 
είστε φυσιολογικοί άνθρωποι ή όχι; Η Πολωνία πήρε και επέβαλε κυρώσεις στο ενεργειακό 
προιόν του αγωγού «Γιαμάλ - Ευρώπη» και έκλεισε τη στρόφιγγα και διέκοψε τη διανομή. Το 
είπα στον κ. [Γερμανό καγκελάριο Όλαφ] Σολτς: «Γιατί τηλεφωνείτε σε εμένα; Τηλεφωνήστε 
στη Βαρσοβία και ζητήστε τους να ανοίξουν τη ροή του αγωγού». Αυτό είναι όλο. Πρωτίστως.

Δευτερευόντως. Υπάρχουν δύο σειρές αγωγών φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας. Η 
Ουκρανία προμηθεύεται όπλα και έχουν κλείσει μια από τις διαδρομές. "Σε παρακαλώ, 
ξυρίσου." Επίσης, έκλεισαν 25 δισεκατομμύρια [κυβικά μέτρα] εκεί - δεν θα πω πόσα 
δισεκατομμύρια τώρα, αλλά έκλεισαν μια ολόκληρη διαδρομή. Γιατί; ζητείστε από το Κίεβο, 
ας ανοίξουν μια δεύτερη διαδρομή.

Τέλος, ο Nord Stream-1. Η μία τουρμπίνα μετά την άλλη τίθεται εκτός λειτουργίας. Μήπως 
εμείς τις παραβιάζουμε; Τι συνέβη με την τελευταία τουρμπίνα που τέθηκε εκτός λειτουργίας;
Θα πρέπει να υπάρχει επιθεώρηση ρουτίνας, επισκευές ρουτίνας. Το ανοίξαμε παρουσία 
ειδικών της Siemens και είδαμε ότι είχε διαρροή πετρελαίου - ήταν μια εκρηκτική 
κατάσταση. Το είδαν και έβαλαν την υπογραφή τους στην πράξη. Πρέπει να επισκευαστεί, 
είναι αδύνατο να λειτουργήσει, αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. Αλλά τι σχέση έχει 
αυτό με εμάς; Επισκευάστε την.

Μας λένε: φέραμε μια τουρμπίνα από τον Καναδά, αλλά η Gazprom δεν τη δέχεται. Έχουν δίκιο 
να μην τη δέχονται. Εδώ είναι το θέμα, μας το έχουν πει πολλές φορές: η σύμβαση της 
Gazprom για τη συντήρηση των στροβίλων δεν είναι με τη Siemens, αλλά με μια θυγατρική 
της Siemens στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και η βρετανική θυγατρική της 
Siemens πρέπει να δώσει έγγραφα που να λένε ότι οι κυρώσεις έχουν αρθεί, επειδή είναι δική 
μας ιδιοκτησία, και η Gazprom πρέπει να είναι σίγουρη ότι αύριο μπορεί εάν θέλει να τη 
πουλήσει, δεν ξέρω πού, στο Ιράν, στην Κίνα, κάπου αλλού. Σημαίνει ότι οι κυρώσεις έχουν 
αρθεί, ότι η τεχνική κατάσταση είναι κανονική. Η θυγατρική της Siemens στο Ηνωμένο 
Βασίλειο οφείλει να χορηγήσει τα έγγραφα, αλλά αυτή δεν δίνει τίποτα άλλο παρά γενικές 
κουβέντες, κάποιες κουβεντούλες. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Και επιπλέον, έπρεπε να υπάρξει αλλαγή στη σύμβαση εφοδιασμού, επειδή η παράδοση της 
τουρμπίνας υποτίθεται ότι θα γινόταν από τον Καναδά στην Αγία Πετρούπολη, και ήρθε στη 
Γερμανία. Φαίνεται να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά έχει πρακτική σημασία. Για προσέξτε, 
μήπως, εμείς τα σκεφτήκαμε, από μόνοι μας όλα αυτά; Με αυτό τον τρόπο έκλεισε τελικά ο 
Nord Stream 1.

Εξάλλου, εάν πρέπει έτσι να γίνει, αν όλα είναι τόσο δύσκολα, τότε καταργήστε τις κυρώσεις για 
τον Nord Stream-2, για 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, απλά πατήστε το κουμπί - 
και θα τεθεί σε λειτουργία. Όχι, τον έκλεισαν οι ίδιοι εδώ, δεν μπορούν λένε να τον 
επισκευάσουν κι έβαλαν εκεί έναν καινούργιο αγωγό υπό καθεστώς κυρώσεων, τον Nord 
Stream-2, και δεν θέλουν να τον ανοίξουν. Εμείς φταίμε;

Αφήστε τους να σκεφτούν ποιος φταίει και για ποιο πράγμα και ς μην κατηγορούν εμάς για τα
δικά τους λάθη. Η Gazprom και η Ρωσία εκπλήρωναν πάντα και θα συνεχίσουν να 



εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των συμφωνιών και των συμβάσεών που 
έχουμε υπογράψει, δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα υπάρξει ποτέ καμία αθέτηση, από πλευράς μας.

Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.


