
Ερώτηση: Πώς αντιμετωπίζει η Μόσχα τις επικρίσεις ορισμένων δυτικών χωρών, οι οποίες 
εξοργίστηκαν από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Κρατική Δούμα και προβλέπει την επιβολή 
διοικητικών προστίμων για την προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤ, την παιδοφιλία και την αλλαγή 
φύλου;

Μαρία Ζαχάροβα: Πράγματι, πριν από δεκαετίες προσπαθήσαμε να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι 
εποικοδομητικό από αυτή την κριτική. Προσπαθήσαμε επίσης να αναλύσουμε το αρνητικό 
υπόβαθρο από τη Ρωσία. Τι ανακαλύψαμε; Πρώτα απ' όλα, ότι αυτό το αρνητικό υπόβαθρο 
προέρχεται σχεδόν κατά 100% από τη πλευρά της Δύσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν 
μπορεί να υπάρχει απόλυτα αρνητική κριτική για όλα όσα συμβαίνουν. Κάπου, κάπου μπορεί να 
συμβαίνει και κάτι καλό, σωστά; Αρκεί να μην υπάρχει προκατάληψη. Δεν μπορεί να υπάρχει 
λοιπόν μόνο το «κακό». Όταν αυτοί που κάνουν κριτική βλέπουν να υπάρχει μόνο το «κακό», τότε 
προφανώς δεν πρόκειται για κριτική αλλά για προπαγάνδα, για χρήση της πληροφορίας κατά τη 
κρίση τους και για χειραγώγηση των κοινωνικών αντιδράσεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεύτερον, καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει νόημα σε αυτή την προκατειλημμένη άποψη. Είναι 
σημαντικό για τη Δύση να διατηρεί ένα ορισμένο επίπεδο αρνητικής αντίδρασης, σε ό,τι συμβαίνει 
στη χώρα μας, πάντοτε και με κάθε ευκαιρία. Άλλοτε το αυξάνει ή το μειώνει ελαφρώς, χωρίς όμως
ποτέ να «αλλάζει το μοτίβο». Ό,τι κι αν κάνουμε, όπως κι αν το κάνουμε, όλα όσα κάνουμε, 
προκαλούν μια και μοναδική αντίδραση - μια αρνητική αντίδραση. Όμως δεν μπορεί να είναι 
πάντοτε έτσι. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που τυχαίνει να γίνονται, και με αυτούς ακόμη, τους 
«κανόνες» της Δύσης, και που είναι σωστά, φυσιολογικά και καλά. Αλλά ακόμη και τότε, δεν 
υπάρχει καμία απολύτως θετική αντίδραση σε αυτά.

Από ένα σημείο και μετά καταλάβαμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κριτική, γιατί δεν 
πρόκειται για κριτική. Ρωτήσατε «ποια είναι η αντιμετώπιση» και «ποια είναι η στάση»; Ακριβώς 
έτσι αντιμετωπίζεται, με τον κατάλληλο τρόπο. Όχι ως κάποιου είδους κριτική που αξίζει τον κόπο 
να υποβληθεί σε ανάλυση, αλλά ως μεροληπτική άποψη και ρωσοφοβική προπαγάνδα. Και υπάρχει
μόνο μία αντιμετώπιση σε αυτό: να παρουσιάσει κανείς τη δική του θέση και να ασχοληθεί με την 
απόκρουση των παραπλανητικών και ψευδών ισχυρισμών. Με λίγα λόγια, «μπορεί τα σκυλιά να 
γαβγίζουν, αλλά το καραβάνι προχωράει, και συνεχίζει το δρόμο για τον προορισμό του».

Ερώτηση: Η ΕΕ επεξεργάζεται ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την κατάσχεση της 
περιουσίας ρωσικών εταιρειών και του ρωσικού κράτους στο εξωτερικό. Τα κράτη μέλη της ΕΕ 
σχεδιάζουν επίσης την εφαρμογή παρόμοιων μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Ποια είναι τα σχέδια του 
Υπουργείου Εξωτερικών στο θέμα αυτό; Τι σχεδιάζει να κάνει η Ρωσία προκειμένου να διατηρήσει 
τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό;

Μαρία Ζαχάροβα: Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστρώνει εδώ και μερικούς μήνες σχέδια
για την διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου προκειμένου να προχωρήσει στην κατάσχεση, κλοπή ή 
δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν «παγώσει» επί του παρόντος στο έδαφος της ΕΕ 
και ανήκουν σε ρωσικά φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν στοχοποιηθεί από τις 
μονομερείς κυρώσεις της ΕΕ. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι αισθάνονται κάπως άβολα, με 
το να απαλλοτριώνουν την περιουσία κάποιου άλλου χωρίς τουλάχιστον μια επίφαση 
νομιμότητας και ίσως να είναι επιφυλακτικοί μήπως κάποτε γίνει το ίδιο και σε αυτούς τους 
ίδιους. Επομένως, προσπαθούν εσπευσμένα να βρουν κάποιο τρόπο. Κατ' αρχάς, αν το κάνουν 
αυτό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί ένα μαζικό κύμα δικαστικών αγωγών στα 
εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία, σε αντίθεση με το Δικαστήριο της 



ΕΕ, το οποίο εδώ και καιρό διακηρύσσει ανοιχτά την αντίληψη περί «υπεροχής της πολιτικής 
σκοπιμότητας έναντι του νόμου», έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν, σε εθνικό επίπεδο, μια μη 
συμμορφούμενη με τη «γενική οδηγία» απόφαση. Δεύτερον, αυτό θα έθετε σε κίνδυνο ό,τι έχει
απομείνει από τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εγγυητή των βασικών αρχών της 
οικονομίας της αγοράς.

Η παραβίαση των κυρώσεων χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα σε επίπεδο ΕΕ, μαζί με την 
τρομοκρατία, τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, το ξέπλυμα χρήματος, τη διαφθορά, τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών. Αυτό που προτείνουν είναι ένα απολύτως δόλιο
σχέδιο, το οποίο ισοδυναμεί με κλοπή. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
κυρώσεων υποχρεούνται να δηλώσουν οικειοθελώς τα περιουσιακά τους στοιχεία στην επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη παροχή των σχετικών πληροφοριών, εν όλω ή εν μέρει, θα 
αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως ποινικά κολάσιμη απόπειρα καταστρατήγησης των κυρώσεων και 
μπορεί να οδηγήσει στη μετέπειτα δήμευση των περιουσιακών στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι εδώ 
μιλάμε για μονομερείς περιορισμούς που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παράκαμψη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γεγονός που τους καθιστά παράνομους από την άποψη του 
διεθνούς δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με διπλή παρανομία.

Οι Βρυξέλλες, τυφλωμένες από τον επικρατούντα αντιρωσικό παροξυσμό και τη κυρίαρχη 
ρωσοφοβική υστερία, αδυνατούν να αντιληφθούν ότι τέτοιου είδους ψευδο-νομικές ακροβασίες, αν
εφαρμοστούν, θα τινάξουν τελικά στον αέρα τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αξιόπιστο 
πεδίο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ίσως πιστεύουν ότι κανείς άλλος δεν 
το αντιλαμβάνεται αυτό. Διαπνεόμενοι από μια εντυπωσιακά υπερβολική αυτοπεποίθηση, είναι 
σίγουροι ότι έχουν δίκιο και υποθέτουν ότι όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και ότι θα 
υποστηρίξουν αυτό το σχεδιαζόμενο χτύπημα. Ως εκ τούτου, πιστεύουν ότι οι μη εξουσιοδοτημένες
και παράνομες ενέργειές τους γίνονται αποδεκτές από τον κόσμο ως ο κανόνας.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε διάφορες περιοχές έχουν αντιδράσει αρνητικά, θεωρώντας 
ότι δεν πρόκειται για νόμιμη ενέργεια. Έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή τη στάση. Σε περίπτωση που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόσει τα εν λόγω σχέδιά της, θα σηκωθεί ένα τεράστιο κύμα 
αντιδράσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες. Σας 
διαβεβαιώνω ότι οι Βρυξέλλες έχουν κατά νου, να γενικεύσουν τις ενέργειές τους αυτές, 
βρίσκοντας λόγους για να επεκτείνουν την εφαρμογή τέτοιων μέτρων εναντίον και άλλων ακόμη 
χωρών. Αυτό θα καταστρέψει τα θεμέλια της σημερινής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Οι 
ίδιες οι θεμελιώδεις ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου που ο κόσμος έχει διαμορφώσει με την 
πάροδο των ετών και τις έχει υιοθετήσει με συνέπεια, αναπόφευκτα θα υπονομευθούν.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ο δυτικός κόσμος κατέβαλε πράγματι γι αυτό μεγάλη 
προσπάθεια. Και τώρα είναι η ίδια Δύση που υπονομεύει αυτές τις ρυθμίσεις. Ειδικότερα, τους 
νόμους που ισχύουν στη παγκόσμια οικονομία.

Αυτό προφανώς θα αποθαρρύνει τους ξένους οικονομικούς παράγοντες, επιχειρηματίες και 
επενδυτές να δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΕΕ, όπου οι όποιες νομικές εγγυήσεις για το 
απαραβίαστο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας μπορούν να καταπατηθούν εν ριπή οφθαλμού. Η 
διαδικασία αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Με την οικονομική κατάσταση να επιδεινώνεται και 
την ΕΕ να χάνει τον έλεγχο στο εσωτερικό της και να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα 
καταστροφικά μέτρα που λαμβάνει η Ουάσιγκτον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες μεταφέρονται στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι προτιμούν να μη μιλούν γι' αυτό ανοιχτά, παρόλο που 
αυτό αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ηπείρου.



Για άλλη μια φορά, προειδοποιούμε ότι αν η ΕΕ φτάσει πράγματι στο σημείο να οικειοποιηθεί την 
περιουσία των Ρώσων πολιτών και επιχειρήσεων ή τα κρατικά αποθέματα της χώρας μας, θα 
ακολουθήσει αναπόφευκτα ανάλογη απάντηση από τη ρωσική πλευρά. Δεν μπορώ να πω τώρα 
ποια θα είναι αυτή, θα είναι όμως αντικατοπτρική, συμμετρική ή ασύμμετρη. Θα είναι αμοιβαία και
απτή. Δεν θα περιοριστούμε στα λόγια. Και οι Βρυξέλλες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά 
υπεύθυνες για τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων, που θα αφορούν τα 
συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Έχω την εντύπωση ότι αφού κάποιοι έφτασαν στο σημείο να ανατινάξουν τον αγωγό που τους 
εξασφάλιζε τη παροχή του φυσικού αερίου, και δεν είχαν καν τα κότσια να πουν κάτι, 
προφανώς, αυτό σημαίνει ότι η θέληση των Ευρωπαίων (εννοώ των χωρών της ΕΕ) έχει 
πλήρως καταρρακωθεί. Ανατινάζεται ένα κομμάτι της πολιτικής τους υποδομής και δεν λένε 
τίποτα. Με δεδομένο το ρυθμό με τον οποίο έγιναν στο παρελθόν προηγούμενες έρευνες, στις 
δυτικές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, θα μπορούσαν ήδη να είχαν καταλήξει σε κάποια 
συμπεράσματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στον εν λόγω αγωγό φυσικού αερίου. Εξάλλου, 
ανέκαθεν κατάφερναν με κάποιο τρόπο να βρίσκουν εξηγήσεις για ό,τι συνέβαινε στον κόσμο μέχρι
τώρα, περιγράφοντας λεπτομερώς και με ακρίβεια, με τις προσεγγίσεις τους, ακόμη και τις πλέον 
δύσκολες καταστάσεις. Τώρα, έχουν μπροστά τους την ανατίναξη μιας υποδομής στην επικράτειά 
τους, η οποία ήταν ζωτικής σημασίας για τους πολίτες των δικών τους χωρών. Και δεν μπορούν 
ούτε καν να ψελλίσουν μερικές λέξεις.


