
Συνέντευξη του Σεργκέι Λαβρόφ, Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την 
ταινία «Nazism Under Investigation» (Ο Ναζισμός υπό διερεύνηση), στη Μόσχα, στις 26 
Νοεμβρίου 2022.

Ερώτηση: Σήμερα μας λένε (κυρίως οι Ουκρανοί) ότι οι Ρώσοι είναι αυτοί που «επινόησαν τα 
πάντα», ότι δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν ποτέ ναζί στην Ουκρανία. Ωστόσο, θυμόμαστε την 
ιστορία. Βλέπουμε ότι κατά τα χρόνια της ανεξαρτησίας τους ανέθρεψαν έναν τεράστιο αριθμό 
ναζιστικών οργανώσεων και τις υποστήριξαν σε κρατικό επίπεδο. Το ίδιο το Αζόφ, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από ολιγάρχες, αναπτύχθηκε υπό την προστασία του επικεφαλής του Υπουργείου
Εσωτερικών. Πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή; Πώς
συνέβη αυτό; Υπήρξε κάποια εξωτερική επιρροή στο θέμα αυτό;

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι τίποτα δεν θα είχε συμβεί χωρίς την 
υοστήριξη εξωτερικών δυνάμεων. Ούτε η εξύμνηση του ναζισμού, ούτε η μετατροπή του 
ναζισμού σε θεωρία και τε πρακτική της σημερινής ουκρανικής κυβέρνησης. Η «υπόθεση» 
χρονολογείται από τη κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν έχει επανειλημμένα μιλήσει για το πώς η Ουκρανία διαμορφώθηκε μέσα στα σύνορα στα 
οποία βρέθηκε όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση το 1991.

Εκείνη την εποχή, ένας από τους ιδεολόγους που διαμόρφωσαν την αμερικανική αντίληψη 
όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και την αμερικανική κυριαρχία, ο Ζμπίγκνιεφ Μπρζεζίνσκι, 
υποστήριζε ότι η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία ήταν μια υπερδύναμη και ότι χωρίς την 
Ουκρανία γίνονταν ένας περιφερειακός παίκτης. Η άποψη αυτή ήταν ενσωματωμένη στη 
πολιτική γραμμή της Ουάσινγκτον. Από πολλές απόψεις, αυτή ακριβώς ήταν η θέση που εμπόδισε 
να επικρατήσει μετά τον Δεκέμβριο του 1991 η δική μας προσέγγισή , που βασίζονταν στην 
εκτίμηση ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι επειδή «έτσι αποφάσισε η ζωή». Εμείς επιθυμούσαμε 
να δούμε την Ουκρανία ως καλό γείτονα και ως έμπιστο φίλο. Οι «οικογενειακοί δεσμοί» ήταν
στενοί, έτσι πολλές από τις πτυχές της κοινής μας μοίρας ήταν αλληλένδετες. Η επιθυμία μας 
ήταν ειλικρινής. Το λέω αυτό με αυτοπεποίθηση, διότι εκείνη την εποχή ασχολούμουν ήδη με 
ζητήματα που ανέκυπταν στον μετασοβιετικό χώρο.

Η αμερικανική γραμμή στόχευε ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα, στο ότι δηλαδή ότι η Ουκρανία
έπρεπε να γίνει μια  «αντιρωσική» χώρα. Οι Ουκρανοί ηγέτες εκείνης της εποχής υπέκυψαν στις
κατάλληλες για το σκοπό αυτό, ενέργειες και τις εγκλωβιστικές προσεγγίσεις των ΗΠΑ. Ο 
πρόεδρος Kούσμα, όταν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η Ουκρανία θα γινόταν μια μέρα 
«αντιρωσική», έγραψε τότε το βιβλίο «Η Ουκρανία δεν είναι Ρωσία». Πιθανώς όλοι επιδιώκουν 
κάποιο ρομαντικό στόχο, να ενταχθούν σε κάποια κουλτούρα, αλλά ακόμη και τότε το 
υπονοούμενο αυτού του «συνθήματος» ήταν ότι υπάρχει η Ευρώπη και υπάρχει η Ρωσία, από την 
οποία η χώρα του έπρεπε να απομακρυνθεί.

Όλη η συζήτηση στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για την ανάγκη 
δημιουργίας ενός κοινού οικονομικού, χώρου ασφάλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη 
την ευρασιατική ήπειρο (από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό) αποδείχθηκε ότι ήταν λόγια του 
αέρα. Πίσω από αυτές τις όμορφες λέξεις, η Δύση προώθησε την ιδέα: ή μαζί μας ή με τη 
Ρωσία. Ήδη από το 2003, όταν ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές 
στην Ουκρανία, ηγέτες και αξιωματούχοι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Βέλγου υπουργού 
Εξωτερικών Λοράν Μισέλ, δήλωσαν δημοσίως ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να αποφασίσει με 
ποιον θέλει να είναι: με την Ευρώπη ή τη Ρωσία. Αυτή η φιλοσοφία του «ή-ή», και «όποιος δεν 
είναι μαζί μας είναι «Μόσκαλ» (φιλορώσος), είναι βαθιά ριζωμένη στο ευρωπαϊκό και δυτικό 
μυαλό και έχει παίξει σε μεγάλο βαθμό, αν όχι αποφασιστικά, ρόλο σε αυτό που βιώνουμε 
σήμερα. Εκεί, η νεοναζιστική ιδεολογία εφαρμόζεται στην πράξη με κάθε δυνατό τρόπο.



Αναφερθήκατε σε εθελοντικά και εθνικιστικά τάγματα και συντάγματα όπως το Αζόφ. Όταν έγινε 
το πραξικόπημα το 2014, το Αζόφ ήταν ήδη γνωστό ως εξτρεμιστική οργάνωση. Το 2015. Η 
Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όταν αποφάσιζε για την κατανομή της βοήθειας προς την 
Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας, απέκλεισε το μόρφωμα αυτό από τον
κατάλογο των αποδεκτών με ειδική ρήτρα. Το Αζόβ ήταν καταχωρημένο ως τρομοκρατική 
οργάνωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ιαπωνία. Σήμερα οι Ιάπωνες 
ξεπέρασαν τους πάντες. Μετά την έναρξη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ζήτησαν 
επισήμως συγγνώμη από την Αζόφ για την καταχώρισή της ως τρομοκρατική οργάνωση και 
διαβεβαίωσαν ότι αυτό «δεν θα ξανασυμβεί». 

Τι συνθήματα σκέφτηκαν να ρίξουν οι πραξικοπηματίες τον Φεβρουάριο του 2014; Το πρώτο 
αίτημα ήταν να καταργηθεί το ειδικό καθεστώς της ρωσικής γλώσσας, το οποίο προβλεπόταν 
από την ουκρανική νομοθεσία. Η βιαστικά συγκροτημένη Βερκόβνα Ράντα (το κοινοβούλιο) δεν 
αποφάσισε να καταργήσει αυτόν τον νόμο, αλλά τα ένστικτα εκείνων που είχαν καταλάβει 
παράνομα την εξουσία έγιναν αμέσως αντιληπτά. Ο Γιάρος, ένας από τους ηγέτες του 
πραξικοπήματος και επικεφαλής του Δεξιού Τομέα (ο οποίος είναι απαγορευμένος στη Ρωσική 
Ομπσπονδία, όπως και το σύνταγμα Αζόφ), δήλωσε ότι οι Ρώσοι δεν θα σκεφτούν ποτέ όπως οι 
Ουκρανοί, δεν θα μιλήσουν ποτέ την ουκρανική γλώσσα και δεν θα τιμήσουν ποτέ τους Ουκρανούς
ήρωες, οπότε οι Ρώσοι πρέπει να εκδιωχθούν από την Κριμαία. Αυτός ο εξτρεμιστής ήταν ένας από
τους πρωτεργάτες της αποστολής «τρένων φιλίας» στη χερσόνησο, γεμάτα με οπλισμένους 
νεαρούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν ο Δεξιός Τομέας και άλλοι εξτρεμιστές. Αυτό 
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας και της ιδεολογίας με την οποία οι 
πραξικοπηματίες ήρθαν στην εξουσία. Η Δύση «τα κατάπιε όλα αυτά».

Το «Μαϊντάν» δεν έχει ακόµη προλάβει να «βράσει» πλήρως και «ξεσπάσει». Η ουκρανική 
Υπηρεσία Ασφαλείας και η αστυνομία δεν έκαναν χρήση όπλων, και τα μέλη του ΝΑΤΟ 
προέτρεψαν επανειλημμένα τον πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς να μην χρησιμοποιήσει βία κατά 
των διαδηλωτών μέσω του τότε γενικού γραμματέα τους Ράσμουσεν. Όταν έγινε το πραξικόπημα, 
οι αρχές του Μαϊντάν ανακοίνωσαν μια «πορεία» προς την Κριμαία, αποκάλεσαν τους κατοίκους 
της ανατολικής Ουκρανίας που δεν αποδέχτηκαν το νεοναζιστικό πραξικόπημα, τρομοκράτες και 
έστειλαν ένοπλες δυνάμεις και τα ίδια τα εθνικιστικά τάγματα, για να τους επιτεθούν. Στη συνέχεια,
ο ίδιος ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συμμαχία καλεί τις νέες αρχές του Κιέβου να 
«χρησιμοποιήσουν δυναμικές μεθόδους» κατ' αναλογία. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Η 
προκατάληψη αυτή δεν συγκαλύφθηκε ιδιαίτερα από κανέναν. Ο Γιάρος, ο οποίος είχε απαιτήσει 
να φύγουν οι Ρώσοι από την Κριμαία, είναι στην πραγματικότητα ο «πνευματικός πατέρας» του 
(Ζ)ελένσκι, ο οποίος είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που ο δεύτερος το δήλωσε σε σχέση με 
ολόκληρη την Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του 2021, πολύ πριν από τα σημερινά γεγονότα, ο 
Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του απέναντι στους 
ανθρώπους που ζουν στα ανατολικά της χώρας, είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν 
«(βιολογικά) είδη» (μια τυπική ναζιστική διατύπωση) και ότι αν ζεις στην Ουκρανία και 
αισθάνεσαι Ρώσος, πρέπει να φύγεις στη Ρωσία για το καλό των παιδιών και των εγγονιών σου. 
Αυτό ακριβώς είχε προτείνει και ο Γιάρος. Ο νεοναζιστικός χαρακτήρας του καθεστώτος του 
Κιέβου ήταν από τη πρώτη στιγμή εμφανής και δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Ερώτηση: Όλη αυτή η φιλοσοφία με την οποία έχουν διαποτιστεί τα τελευταία χρόνια οδήγησε 
στο γεγονός ότι ήδη ο δεύτερος κατά σειρά πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται σε πόλεμο μαζί μας.
Μόνο που ο πρώτος έλεγε ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία, τον οποίο 
κέρδισε ηρωικά. Ο σημερινός λέει ότι κερδίζει έναν πραγματικό πόλεμο. Αυτό που έχουν κοινό 
είναι ότι και οι δύο έχουν υποστηρίξει ότι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό 
μέλλον και ότι και οι δύο έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διαγράψουν το κοινό 



παρελθόν. Ποιες είναι οι συνέπειες της προσπάθειας για τη διαγραφή ενός κοινού παρελθόντος και 
μιας κοινής ιστορίας;

Σεργκέι Λαβρόφ: Αρχικά, ο Ποροσένκο, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι ο αιφνιδιαστικός πόλεμος 
για την καταστολή του Ντονμπάς με τη βία είχε αποτύχει, προχώρησε στην υπογραφή των 
συμφωνιών του Μινσκ και έδειξε, όπως πιστεύαμε τότε, την ικανότητά του να διαπραγματεύεται. 
Στην πραγματικότητα, ήταν μόνο μια επίφαση. Σε συνέντευξή του στο Radio Liberty τον Ιούλιο 
του τρέχοντος έτους, ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας παραδέχθηκε ότι είχε υπογράψει τις 
συμφωνίες, αλλά ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τις εφαρμόσει. Είπε ότι έπρεπε να κερδίσει 
χρόνο για να εξασφαλίσει περισσότερα όπλα από τη Δύση. Αυτό είναι απροκάλυπτος κυνισμός. Οι 
δυτικοί συνάδελφοι αγνόησαν το σαμποτάζ αυτών των εγγράφων από την πλευρά του Ποροσένκο 
και του καθεστώτος του για πολλά χρόνια μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Μινσκ, 
προτρέποντάς τους να τις εφαρμόσουν σε επίπεδο συνθηματολογίας, καθώς δεν υπήρχε 
εναλλακτική λύση στις συμφωνίες.

Απευθύναμε συγκεκριμένες προτάσεις στους Γερμανούς, στους Γάλλους, ως συμμετέχοντες στο 
σχήμα της Νορμανδίας, και στους Αμερικανούς ως κύριους προστάτες και αφεντικά των αρχών του
Κιέβου, παροτρύνοντάς τους να ασκήσουν πίεση στο Κίεβο για να εκπληρώσει τις αυστηρά 
ουσιαστικές απαιτήσεις: το ειδικό καθεστώς του Ντονμπάς, ούτε καν ολόκληρης της περιοχής, 
αλλά ορισμένων περιοχών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Λουγκάνσκ, διευκρινίστηκε από το «Α έως το Ω». Το σχετικό έγγραφο ήταν έτοιμο να 
υιοθετηθεί, αλλά ο Ποροσένκο έκανε ό,τι μπορούσε για να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία, 
και η Δύση του το επέτρεψε. Στο τελικό στάδιο του σαμποτάζ των συμφωνιών του Μινσκ, οι 
Γερμανοί και οι Γάλλοι άρχισαν να υποστηρίζουν ότι η Ρωσία ήταν αυτή που έπρεπε να τις 
εφαρμόσει. Όταν ο Πρόεδρος Πούτιν ρώτησε: δηλαδή εμείς τι πρέπει να κάνουμε; δεν πήρε 
απάντηση.

Εκφράζοντας τη γραμμή που ακολουθήθηκε τότε σε «υβριδικό» επίπεδο και σήμερα στο πεδίο της 
μάχης, ο (Ζ)ελένσκι δηλώνει ότι «θα κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα πάρουν πίσω όλα τα 
εδάφη τους», συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Ταυτόχρονα ξεχνά την ιστορία της χερσονήσου.
Ίσως να μην το γνώριζε καθόλου όταν «ασχολήθηκε» με τη «Λέσχη χαρούμενων και ευρηματικών»
(σ. μ. χιουμοριστική τηλεοπτική εκπομπή). Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μια τέτοια γραμμή 
είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Δεν πρόκειται να ανεχθούμε τον νεοναζισμό στην ουκρανική επικράτεια. Βρισκόμαστε σε 
πόλεμο με τους νεοναζί, όχι με τους Ουκρανούς, με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα εναντίον 
τους. Είναι ένας λαός που είναι πολύ κοντά μας και πολύ αγαπητός, με τον οποίο είμαστε 
συνυφασμένοι στο επίπεδο του ανθρώπινου πεπρωμένου, μέσα από εκατομμύρια οικογένειες 
με έναν τεράστιο αριθμό δεσμών, πνευματικών και πολιτιστικών και άλλων δεσμών. Είμαι 
πεπεισμένος ότι οι νεοναζιστικές αρχές του Κιέβου δεν θα μπορέσουν να υπονομεύσουν αυτόν τον 
γενετικό κώδικα, αλλά και εμείς οι ίδιοι πρέπει να κάνουμε πολλά για να τον διασώσουμε. Πρέπει 
να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα «αναβαθμίσουμε» την κοινωνία των πολιτών
και πώς θα διασφαλίσουμε τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Πριν 
από λίγο καιρό υπήρξε ένα σχήμα Ρωσίας-Ουκρανίας-Λευκορωσίας, στο πλαίσιο του οποίου 
συναντήθηκαν εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και εμπειρογνώμονες (μεταξύ άλλων στο 
Μινσκ). Για προφανείς λόγους, αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε στο 
μέλλον.

Ο ουκρανικός λαός θα απελευθερωθεί από τους νεοναζί που αυτή τη στιγμή τον κυβερνούν. 
Αξίζουν να ζήσουν σε κλίμα καλής γειτονίας, φιλίας και ευημερίας μαζί με τους λοιπούς 
Σλάβους αδελφούς τους.



Ερώτηση: Υπάρχει η αίσθηση ότι το καθεστώς που βρίσκεται στην εξουσία, βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο της ασθένειας «ναζισμός». Εκτρέφουν νέους Ουκρανούς «πατριώτες». Αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν προγραμματιστεί για να εκδηλώσουν τη μέγιστη σκληρότητα, ξεκινώντας με συνθήματα 
(«καλός Ρώσος είναι ο νεκρός Ρώσος», «Μοσκαλάκου να γιλιάκου» (σ. μ. Οι Μοσχοβίτες δηλ οι 
Ρώσοι στη κρεμάλα) κλπ)) και να εξακολουθούν να διπράττουν αυτές τις φρικιαστικές σφαγές που 
δεν διστάζουν να κυκλοφορούν μέσω όλων των καναλιών στο διαδίκτυο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή
τους υποστηρίζει απόλυτα. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι 
φορτισμένοι με μίσος, με επιθετικότητα και τώρα πλέον, οπλισμένοι με δυτικά όπλα, μπορούν 
εκμεταλλευόμενοι το καθεστώς ότι δεν χρειάζονται πλέον βίζα να καταλήξουν με όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά στις χώρες της Ευρώπης;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ευρώπη «παίζει» μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΕΕ δεν έχει σχεδόν 
καμία αυτονομία - οι Βρυξέλλες έχουν υποταχθεί πλήρως στην Ουάσινγκτον. Δεν έχουν 
απομείνει σχεδόν καθόλου ανεξάρτητες φωνές στην ΕΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν προσπαθεί
να υπενθυμίζει τη «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ μια στο τόσο, αλλά όλο και λιγότερο συχνά. 
Κανείς δεν θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν οποιαδήποτε αυτονομία, πόσο μάλλον στρατηγική 
αυτονομία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες «υποκινούν» επίσης τις ουκρανικές αρχές και ενθαρρύνουν τις νεοναζιστικές 
εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ζαν Μισέλ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Σόλτενμπεργκ 
συνεχίζουν να λένε ότι η Ουκρανία «αγωνίζεται για τις ευρωπαϊκές αξίες» και ότι ο πρόεδρος 
(Ζ)ελένσκι «υπερασπίζεται την ελευθερία και τη δημοκρατία». Με τον ίδιο τρόπο, υποστήριξαν 
το εγγενώς νεοναζιστικό πραξικόπημα του 2014 με στόχο την κατάργηση κάθε τι ρωσικού που 
προϋπήρχε μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας Αυτό κατοχυρώθηκε στη συνέχεια σε 
πολυάριθμους νόμους που απαγόρευαν τη ρωσική εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης και τον 
πολιτισμό. Σήμερα, ωστόσο, υποστηρίζουν τα συνθήματα με τα οποία ο (Ζ)ελένσκι διεξάγει 
την πολεμική εκστρατεία του και κυβερνά τη χώρα.

Υποθέτω ότι η Ευρώπη αποτελεί μέρος των διαδικασιών αναβίωσης του νεοναζισμού. Είναι 
δύσκολο να εξαχθούν άλλα συμπεράσματα. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ρώτησε πρόσφατα γιατί η 
Ουκρανία πρέπει να ζει σύμφωνα με το μοντέλο που «επιβάλλει» η Ρωσία. Η δήλωση είναι 
αποκαλυπτική. Στα χρόνια που ακολούθησαν το πραξικόπημα δεν αναρωτήθηκε ούτε κατ' 
ελάχιστον, γιατί οι Ρώσοι στην Ουκρανία θα έπρεπε να ζουν σύμφωνα με το μοντέλο που 
επέβαλαν οι νεοναζί. Είναι προφανές ότι γι αυτόν ισχύουν δυο μέτρα και δύο σταθμά. Τα χείλη
ενός ανθρώπου που, σε αυτή τη φάση, ισχυρίζεται ότι είναι ο νούμερο ένα πολιτικός της 
Ευρώπης, το προφέρουν χωρίς καθόλου τύψεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό!

Έχετε δίκιο στην εκτίμησή σας για την περαιτέρω πορεία των γεγονότων. Υπάρχουν στατιστικά 
στοιχεία: περίπου οκτώ εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν καταλήξει στην Ευρώπη. 
Υπήρξαν ειδήσεις και αναφορές για το πώς συμπεριφέρονται ορισμένοι από αυτούς: προσβάλλουν 
Ευρωπαίους πολίτες, διαπράττουν αδικήματα. Αυτή όμως είναι η επιλογή των Ευρωπαίων. Αν 
επιλέξουν να φιλοξενήσουν Ουκρανούς - η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ είναι 
άνθρωποι που είχαν μια καλή ζωή και θέλουν να συνεχίσουν να έχουν - τότε οι συνέπειες αυτής της
επιλογής θα πρέπει να γίνουν αισθητές από τους ίδιους τους Ευρωπαίους. Μια παρόμοια 
κατάσταση παρατηρήθηκε όταν οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να δεχτούν μαχητές από τον Βόρειο 
Καύκασο, σε μια εποχή που η διεθνής τρομοκρατία οργίαζε σε αυτό το τμήμα της χώρας μας, ή 
πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των 
υποστηρικτών και των μελών του ISIS, οι οποίοι διέπραξαν αιματηρά, εγκληματικά αδικήματα στο 



έδαφος πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς δεν επιθυμούμε κανένα κακό για την Ευρώπη. Θα 
πρέπει όμως να αποφασίσει μόνη της τι θέλει να κάνει.

Τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης οδήγησαν σε τεράστιο αριθμό παράνομων μεταναστών. Οι 
Ευρωπαίοι αποφάσισαν να τους δώσουν νομικό καθεστώς, να τους φιλοξενήσουν στο έδαφός τους 
και να συμφωνήσουν σε ποσοστώσεις διανομής. Το πρόβλημα της Αραβικής Άνοιξης 
δημιουργήθηκε από την επιθετικότητα, κυρίως εναντίον της Λιβύης. Η χώρα βομβαρδίστηκε 
και μετατράπηκε σε μαύρη τρύπα. Ένα ρεύμα προσφύγων και παράνομων μεταναστών 
κατέφθασε στην Ευρώπη μέσω αυτού του κράτους, ενώ τρομοκράτες και λαθρέμποροι όπλων 
έσπευσαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, στην υπο-Σαχάρια περιοχή του Σαχέλ. Οι 
αφρικανικές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της περιπέτειας της Λιβύης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άφιξη ενός τεράστιου αριθμού ανθρώπων χωρίς σταθερό 
επάγγελμα, οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει όλοι να γίνουν νομοταγείς κάτοικοι των χωρών που 
τους υποδέχθηκαν και τους φιλοξενούν.

Η Ευρώπη δημιούργησε αυτή την κατάσταση στην Ουκρανία επειδή αρνήθηκε κατηγορηματικά να 
αναγκάσει τον Ποροσένκο και στη συνέχεια τον (Ζ)ελένσκι να εφαρμόσουν τις συμφωνίες του 
Μινσκ. Η ΕΕ έκανε δεκτή την ανοιχτά διακηρυγμένη πολιτική του Κιέβου να εφαρμόσει το 
«σχέδιο Β«, δηλαδή την κατάληψη του Ντονμπάς με τη βία. Αυτός ήταν ο λόγος για να 
ξεκινήσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή. Με την πάροδο των ετών έχουμε πεισθεί για 
τη ματαιότητα της προσπάθειας να πείσουμε τη Δύση να συμφωνήσει σε μια ισότιμη, 
αμοιβαία σεβαστή συμφωνία, όσον αφορά την παγκόσμια ασφάλεια χωρίς την επέκταση της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Από την άποψη αυτή, η Ευρώπη είναι, ως ένα βαθμό, και ο «δημιουργός» της κατάστασης. Ας 
ελπίσουμε ότι, μετά την εμπειρία της Αραβικής Άνοιξης, το σημερινό ουκρανικό προσφυγικό 
«κύμα» θα γίνει αντιληπτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πηγή προβληματισμού, αν και μέχρι 
στιγμής οι χώρες της ΕΕ δεν φαίνεται να σκέφτονται πολύ τον εαυτό τους. Η Γερμανίδα υπουργός 
Εξωτερικών Μπέρμποκ δήλωσε (πολλοί την ανέφεραν) ότι κατανοεί τα προβλήματα των Γερμανών
ψηφοφόρων, αλλά είναι «πιο σημαντικό» τώρα να καλυφθούν οι ανάγκες στρατιωτικής βοήθειας 
της Ουκρανίας. Έχοντας μια τέτοια φιλοσοφία η Ευρώπη... δεν μένει τίποτε άλλο, παρά να της 
ευχηθώ καλή τύχη.

Ερώτηση: Ζούμε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή όπου τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν επικίνδυνο 
όπλο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στις διαδικασίες αναβίωσης, ανόδου και άνθησης του ναζισμού στη σύγχρονη 
Ουκρανία;

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης αυξάνεται συνεχώς, συμπεριλαμβανομένων 
των παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, καθώς και των κοινωνικών δικτύων, αλλά 
δεν είναι αυτά που «φτιάχνουν τον καιρό», αλλά οι ίδιοι οι πολιτικοί. Τα τελευταία χρόνια, είδαμε 
ότι στη Δύση, ιδίως στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι 
καλοί στο να «κατασκευάζουν» τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης και να 
εξασφαλίζουν την αφοσίωσή τους  στη γραμμή που θέλει να ακολουθήσει η μία ή η άλλη 
κυβέρνηση.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην κυβέρνηση Μπάιντεν, στο πλαίσιο της οποίας σχεδόν 
ολόκληρη η σύνθεση των ψηφιακών, τηλεοπτικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης αποσκοπεί
στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης υπέρ των ενεργειών των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Ωστόσο,
αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Η αδιαφορία με την οποία η Διοίκηση αντιμετώπισε τη φυσική 
καταστροφή στη Φλόριντα όταν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για την Ουκρανία 



επικρίνεται πλέον ανοιχτά μέσα από τις σελίδες των εφημερίδων. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν
μπορεί πάντα να ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη. Στη Γερμανία, η διαφωνία στα 
μέσα ενημέρωσης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όλα τα μέσα ενημέρωσης «ενεργοποιούνται» για να 
δικαιολογήσουν αυτό που κάνουν οι Γερμανοί στην Ουκρανία. Στη Γαλλία, η κατάσταση είναι 
παρόμοια.

Η Ευρώπη, μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια (ξεκίνησε πριν από περίπου οκτώ χρόνια) κραυγαλέα 
λογοκρισία, η οποία εμποδίζει τις εναλλακτικές απόψεις να διεισδύσουν στη δημόσια συνείδηση 
της ηπείρου. "Ένα «χαρακτηριστικό» παράδειγμα ύπήρξε: όταν το RT και το Sputnik 
ξεκίνησαν να έχουν ανταποκριτές στο Παρίσι και προσπάθησαν να πάρουν διαπίστευση στο 
Μέγαρο των Ηλυσίων, τότε τους την αρνήθηκαν. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, όταν 
ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, απάντησε ότι «δεν πρόκειται για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά 
για ένα εργαλείο προπαγάνδας της Μόσχας». Επιπλέον, στη Δύση δημιουργήθηκαν διάφορες 
πλατφόρμες και ενώσεις για την υπεράσπιση της ελευθερίας στον κυβερνοχώρο και της 
ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, όπου οι εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης 
στραγγαλίστηκαν κάτω από ωραιοποιημένα συνθήματα.

Κατά τη διάρκεια των γεγονότων που προηγήθηκαν της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, 
ήμασταν τόσο ευκολόπιστοι σε όλα τα διεθνή πεδία που φαινόταν να υπάρχει αιώνια παγκόσμια 
ευημερία. Το 1990, ο ΟΑΣΕ, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και άλλων δυτικών κρατών, υιοθέτησε 
ένα έγγραφο που υποχρέωνε όλα τα μέλη του, χωρίς εξαίρεση, να εξασφαλίζουν στους πολίτες τους
πλήρη πρόσβαση σε κάθε πηγή πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η 
άρνηση της διαπίστευσης του RT και του Sputnik στο Μέγαρο των Ηλυσίων αποτελεί 
επομένως κατάφωρη παραβίαση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν πριν από 30 χρόνια με 
πρωτοβουλία της ίδιας Γαλλίας.


