
Ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, στη
Μόσχα, στις 30 Νοεμβρίου 2022

Ενημέρωση σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε μια επέτειο ιστορικής μνήμης για τη σύγχρονη Ουκρανία. Αύριο, 
1η Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 31 χρόνια από το δημοψήφισμα για την Πράξη Διακήρυξης της 
Ανεξαρτησίας, που εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο της Ουκρανικής Σοβιετικής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας στις 24 Αυγούστου 1991. Το 90% των ψηφοφόρων υποστήριξε αυτή 
την απόφαση, επιβεβαιώνοντας τα βασικά σημεία της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της 
Ουκρανίας, όπως αυτά ορίζονται στη Διακήρυξη για την κρατική κυριαρχία της 16ης Ιουλίου 1990,
συμπεριλαμβανομένης της αρχής περί του ουδέτερου, αδέσμευτου και χωρίς πυρηνικά όπλα 
χαρακτήρα του καθεστώτος της.  Η αναφορά στην πράξη αυτή ενσωματώθηκε αργότερα στο 
Σύνταγμα της Ουκρανίας και εξακολουθεί να υπάρχει, μέχρι σήμερα.

Δυστυχώς, ούτε οι προηγούμενες ούτε οι σημερινές αρχές του Κιέβου σέβονται το Σύνταγμα 
ούτε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με αυτό. Το καθεστώς του 
Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι έχει ουσιαστικά εγκαθιδρύσει μια αστυνομική δικτατορία στη χώρα:
- τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό
- τυχόν διαφωνούντες διώκονται
- οι πληροφορίες λογοκρίνονται αυστηρά  και 
- λαμβάνουν χώρα εξωδικαστικές εκτελέσεις. 
Ωστόσο, οι δυτικοί χειριστές του καθεστώτος του Κιέβου δεν έχουν δώσει καμία σημασία σε 
αυτή την εγκατεστημένη πλέον ανομία, γεγονός που όχι μόνο τους ενθαρρύνει ενθαρρυμένοι, 
αλλά τους κάνει να νοιώθουν και να δρουν ατιμώρητοι.

Σαν από σπόντα, ορισμένες δυτικές χώρες έχουν αρχίσει να πλασάρουν τον τελευταίο καιρό στην 
Ουκρανία, το θέμα του «Ολοντόμορ». Το θέμα αυτό είχε προηγουμένως πολιτικοποιηθεί από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλες χώρες εξακολουθούσαν να το αντιμετωπίζουν με «ιστορική 
διακριτικότητα». Η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Μολδαβία, η Γερμανία και άλλες χώρες, έχουν 
υιοθετήσει ή εξετάζουν έγγραφα που αναγνωρίζουν το «Ολοντόμορ» ως «γενοκτονία» σε βάρος 
του ουκρανικού λαού, καταφεύγοντας σε κυνικούς παραλληλισμούς με το Ολοκαύτωμα. Αυτή 
δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου βλέπουμε αυτού του είδους τη στάση απέναντι στην ιστορία. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτό το είδος της «ιστορικής σαλάτας» θα μπορούσε να προκαλέσει δυσπεψία. 
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω; Μια ερώτηση προς τους συναδέλφους μου στο Ισραήλ: πώς 
αισθάνεστε για αυτή τη σύγκριση; Την ίδια στιγμή, τα ιστορικά γεγονότα διαστρεβλώνονται 
κατάφωρα. Θα φαινόταν παράλογο να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το αντίθετο, αλλά ζούμε 
σε μια εποχή που ο παραλογισμός γίνεται μέρος της «νέας κανονικότητας», όπως προσπαθούν να 
τον παρουσιάσουν, οπότε θα σας δώσω τα δικά μας επιχειρήματά.

Υποστηρίζεται ότι ο «λιμός που επιβλήθηκε» [στην Ουκρανία] φέρεται ότι έγινε με σκοπό να 
επιδιώξει να «καταστείλει πολιτικά» την εθνική συνείδηση του ουκρανικού λαού. Πώς μπορούσε 
να συμβαίνει αυτό; Μήπως υπήρχαν άτομα από οποιαδήποτε άλλη εθνότητα που είχαν τη πρόθεση 
και τη δύναμη να καταστείλουν τον ουκρανικό λαό μέσα στους κόλπους της τότε Σοβιετικής 
Ένωσης; Μήπως η ίδια η Ουκρανία δεν κυβερνιόταν εκείνη την εποχή από  Ουκρανούς με 
εθνική συνείδηση ή από ανθρώπους των οποίων οι πρόγονοι ζούσαν εκεί επί αιώνες; Τι 
συνέβαινε από την άλλη μεριά με τους ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, που θεωρούσαν κι 
αυτοί τους εαυτούς τους μεταξύ των εθνοτικών Ουκρανών ή προέρχονταν από την Ουκρανία 
και οι οποίοι υποτίθεται ότι επέβλεπαν αυτά τα έργα; Αυτό είναι παράλογο. Αυτό μπορεί να 
γίνει πιστευτό σε μέρη του κόσμου όπου οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το θέμα αυτό, δηλαδή τι 
είναι η Ουκρανία και ποιοι είναι οι Σλάβοι, αν και εξακολουθεί να μου είναι αδιανόητο,πώς είναι 



δυνατόν, να συμβαίνει κάτι τέτοιο σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο στο οποίο έχουν φθάσει
τα μέσα ενημέρωσης και τα συστήματα επικοινωνίας. Με μερικά κλικ μπορεί να εμφανιστεί 
οποιοδήποτε ντοκουμέντο για οποιαδήποτε ιστορική εποχή. Ποιο είναι αλήθεια το κοινό-στόχος; 
Εξάλλου για να θεωρήσετε ισχυρισμούς όπως αυτόν, ως υπόθεση ή θεωρία, θα πρέπει να 
απαλλαγείτε απ' όλα τα ιστορικά έγγραφα που σχετίζονται με την εν λόγω περίοδο.  Πράγμα 
που είναι εντελώς αδύνατο.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, ότι όχι μόνο η Ουκρανία και οι Ουκρανοί πέρασαν αυτή την 
τραγωδία στη δεκαετία του 1930, αλλά και πολλές άλλες περιοχές και λαοί μέσα στη 
Σοβιετική Ένωση. Αυτή κατάσταση προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από μια μαζική αποτυχία 
των καλλιεργειών. Οι δυτικές χώρες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στον λιμό, καθώς επέμεναν 
να εξακολουθεί παρά τις ελλείψεις να τους παρέχει η ΕΣΣΔ σιτηρά για να εξοφλήσει τις 
εξωτερικές εμπορικές της υποχρεώσεις. Σήμερα, έχουμε μια παρόμοια κατάσταση, με τη Δύση
να παίρνει τρόφιμα από την Ουκρανία για να αναπληρώσει τα δικά της αποθέματα με το να 
χορηγεί ως αντάλλαγμα, όπλα στην Ουκρανία και να ωθεί τη σύγκρουση σε μια «μαύρη 
τρύπα». Η κατάσταση αυτή αποβαίνει τελικά προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών και της 
αμυντικής βιομηχανίας των δυτικών χωρών, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δάνεια που έχουν 
χορηγηθεί στο καθεστώς του Κιέβου προφορικώς ή εγγράφως, επιστρέφονται τελικά στις 
ίδιες τράπεζες που τα εξέδωσαν, για να μην πούμε ότι δεν έχουν καν εκδοθεί, στη πράξη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ ενθαρρύνουν τις εχθροπραξίες στην 
Ουκρανία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις αυξανόμενες απώλειες των ουκρανικών ενόπλων 
δυνάμεων ή τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, στο εσωτερικό των δικών τους χωρών. 
Ωστόσο, το καθεστώς του Κιέβου χρειάζεται ακόμη περισσότερες προμήθειες [όπλων]. Τις 
προάλλες, σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, ο  Ντμίτρι 
Κούλεμπα επέμεινε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την παραγωγή όπλων για να διασφαλίσει ότι 
αυτά θα παρέχονται στην Ουκρανία χωρίς διακοπή. Στη συνέχεια, οφείλουν να διευκρινίσουν ότι οι
προμήθειες πηγαίνουν στο καθεστώς του Κιέβου και όχι γενικά στην Ουκρανία. «Αν δεν συμβεί 
αυτό, δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε», δήλωσε. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας και Άμυνας Αλεξέι Ντανίλοφ, επανέλαβε τα λόγια του, καλώντας για άλλη μια φορά 
τους δυτικούς εταίρους τους να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους, των οποίων το 
βεληνεκές ξεπερνάει τα 800 χιλιόμετρα, με σκοπό να απαντήσουν στα πλήγματα των ρωσικών 
αεροδιαστημικών δυνάμεων, που πλήττουν τις εγκαταστάσεις του ενεργειακού συστήματος της 
Ουκρανίας. 

Το καθεστώς του Κιέβου δεν προσπαθεί να κρύψει τα σχέδιά του να «απελευθερώσει» την Κριμαία
με τη βία. Ο πρώην διοικητής της κοινής επιχείρησης των δυνάμεων στο Ντονμπάς Μιχαήλ 
Ζαμπρόντσκι το δήλωσε ευθέως σε συνέντευξή του στον Economist. Είπε ότι η χερσόνησος 
πρόκειται να επανακτηθεί, μέχρι το 2023. Πολλοί στο καθεστώς του Κιέβου φαντασιώνονται ένα 
ραντεβού με τη Δημοκρατία της Κριμαίας. Ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι δήλωσε ότι την επόμενη 
άνοιξη θα κολυμπήσει στη θάλασσα στα ανοικτά της νότιας ακτής της Κριμαίας και ο σύμβουλος 
του επικεφαλής του γραφείου του Μιχαήλ Ποντόλιακ υποσχέθηκε να δώσει συνέντευξη σε 
Ουκρανούς δημοσιογράφους στη Γιάλτα σε έξι μήνες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε- ελάτε κι εσείς 
να κολυμπήσετε. Αν θέλετε να δώσετε συνέντευξη, φέρτε Ουκρανούς δημοσιογράφους. Καλώς να 
ορίσετε. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον επικεφαλής του γραφείου του Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι ότι θα 
έχει αρκετό χρόνο για να δώσει συνέντευξη στη Γιάλτα, εάν έρθει. Μπορείτε επίσης να φέρετε μια 
μεγαλύτερη ομάδα Ουκρανών δημοσιογράφων, ώστε να μπορούν να δουν την περιοχή όσο το 
δυνατόν περισσότεροι. Ποιο είναι το πρόβλημα; Δεν χρειάζεται να συγκρατείτε τους εαυτούς σας.

Οι Ουκρανοί και οι δυτικοί δημοσιογράφοι είχαν πάντα την ευκαιρία να επισκεφθούν τη 
Δημοκρατία της Κριμαίας, αλλά δεν το έχουν κάνει εδώ και οκτώ χρόνια. Πλάθουν 



παραμύθια, φτιάχνουν ιστορίες, αλλά ποτέ δεν πήγαν στην Κριμαία ή στο Ντονμπάς, όπου η 
εικόνα δεν ταιριάζει καθόλου με τις καθιερωμένες παρουσιάσεις που κάνουν στα ΜΜΕ. 
Παρομοίως, οι δημοσιογράφοι και οι κάτοικοι της Κριμαίας δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε 
πουθενά, οπότε δεν μπορούν να πουν την αλήθεια, σχετικά με το τι συνέβαινε !!!  

Ταυτόχρονα, οι αποκαλύψεις του Ζαμπρόντσκι, μαζί με τα έγγραφα που βρέθηκαν κατά τη 
διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, δείχνουν με πολύ πειστικό τρόπο ότι το Κίεβο 
προετοιμαζόταν σοβαρά για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση την άνοιξη του 2022. Ή μήπως πάλι 
κάναμε κάτι λάθος; Μήπως μεταφράσαμε λάθος, τα κείμενα; Οι εκπρόσωποι του καθεστώτος του 
Κιέβου πρέπει να αποφασίσουν τι λένε και πώς το λένε. Και τότε μπορούμε να τα τοποθετήσουμε 
όλα σε μια λογική σειρά.

Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ύπαρξη της πραγματικής απειλής για την ασφάλεια της 
Ρωσίας (και της περιοχής συνολικά) και τη δικαιολόγηση των ενεργειών που λαμβάνονται για την 
προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το έδαφος. Όπως έχει επανειλημμένα 
δηλώσει η ρωσική ηγεσία, οι απειλές θα εξαλειφθούν και θα επιτευχθούν τα καθήκοντα της 
προστασίας των πολιτών από το φιλοφασιστικό καθεστώς του Κιέβου, της αποστρατιωτικοποίησης 
και αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας.

Σχετικά με τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ

Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε χωρίς σχόλιο μια δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών
του ΝΑΤΟ που υιοθετήθηκε από τη σύνοδο του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι στις 29-
30 Νοεμβρίου 2022.

Η διατύπωση αυτής της δήλωσης δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρεται για μια πολιτική ή 
διπλωματική διευθέτηση της κρίσης . Για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του, το ΝΑΤΟ συνεχίζει τη 
γραμμή του εξωραϊσμού του καθεστώτος του Κιέβου και της δαιμονοποίησης της Ρωσίας, μια 
πολιτική που υιοθετήθηκε αμέσως μετά το κρατικό πραξικόπημα του Φεβρουαρίου 2014. Οι χώρες 
του ΝΑΤΟ προσπαθούν να κατηγορήσουν τη Ρωσία για τα εγκλήματα και τις φρικαλεότητες που 
διαπράττουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας με την πλήρη συναίνεση των δυτικών χορηγών 
του Κιέβου. Μας κατηγορούν ότι προκαλέσαμε διαταραχή στις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων, 
παρόλο που η Μόσχα ήταν αυτή που πρότεινε πραγματικούς τρόπους επίλυσης των 
προβλημάτων που σημειωτέον δεν προέκυψαν με δική μας υπαιτιότητα. Η Μόσχα 
υποστηρίζει σταθερά την εφαρμογή τους παρά τους περιορισμούς των κυρώσεων που έχουν 
επιβληθεί από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες.

Καταβάλλονται κραυγαλέες προσπάθειες να καταστεί η Ρωσία υπεύθυνη για το περιστατικό της 
ρίψης του ουκρανικού πυραύλου που κατέπεσε σε πολωνικό έδαφος. Θυμάστε πώς το καθεστώς 
του Κιέβου άρχισε να ουρλιάζει ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο και για επίθεση κατά της 
Πολωνίας, κατά του ΝΑΤΟ και ότι όλοι πρέπει να κινήσουν τις προβλεπόμενες απαραίτητες 
διαδικασίες για την υπεράσπιση του μπλοκ;

Η ομίχλη διαλύθηκε το πρωί και κάποιος στην οδό Μπάνκοβα έγινε κολοκύθα. Αποδείχθηκε ότι ο 
πύραυλος δεν ήταν ρωσικός. Δεν ήταν σαφές ποιανού ήταν, αλλά πάντως υπήρχε μόνο ένας 
πύραυλος και όχι δυο, όπως είχε αρχικά λεχθεί. Η Βαρσοβία βγήκε και άρχισε να καθησυχάζει τους
πάντες ότι έπρεπε να το εξετάσουν και να υπολογίσουν όλα τα στοιχεία. Ήταν απαραίτητο να 
σταματήσει η παραπληροφόρηση που θα μπορούσε να είχε κάνει την κατάσταση πολύ χειρότερη 
για όλους. Οι πολίτες της Πολωνίας και άλλων χωρών της ΕΕ άρχισαν να συζητούν γι' αυτό. 



Αναρωτήθηκαν για το τι ακριβώς κάνουν οι ηγέτες τους, κι αν με αυτόν τον τρόπο σπρώχνουν 
συνολικά ολόκληρη την ήπειρό μας σε μια παγκόσμια καταστροφή.

Τώρα οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν σε μια συνάντηση. Παρόλο που η κατάσταση 
δεν είχε καμία σχέση με τον τρόπο που παρουσιάστηκε από την αρχή, η Ρωσία εξακολουθούσε να 
ενοχοποιείται γι' αυτό. Η ιδέα ήταν ήδη καυτή. Επένδυσαν χρήματα, προσπάθεια και τεχνολογία επ'
αυτού, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εντυπωσιακό ότι η δήλωση δεν περιέχει ούτε λέξη για αυτή την
ευρέως διαφημιζόμενη έρευνα που ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν οι πολωνικές αρχές. Η Πολωνία 
είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Πού είναι λοιπόν η έρευνα; Τι συμβαίνει;  Πως και δεν την έχετε ξεκινήσει 
ακόμα; Ή μήπως τη διενεργήσατε ήδη, αλλά αποφύγατε να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα; 
Ποιο είναι το πρόβλημα; Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο; Σε κάθε περίπτωση προαναγγελθείσα 
έρευνα διεξάγεται με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Τι λέει λοιπόν η κοινή δήλωση, που υιοθετήθηκε;
Υπάρχει παράγραφος που να δηλώνει ότι όλες οι πολιτικές θέσεις πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα 
αποτελέσματα της έρευνας που δεν έχει ακόμη διεξαχθεί; Δεν πρόκειται για θέατρο του παραλόγου,
πρόκειται για παντομίμα. Κάφκα, Πλατόνοφ - μπορώ να αναφέρω ονόματα πολλών συγγραφέων 
που προσπάθησαν να περιγράψουν τον παραλογισμό των γεγονότων, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν 
τις κατάλληλες λέξεις για να τον μετατρέψουν σε φιλοσοφική έννοια. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο συνέγραψαν δυστοπίες ή ουτοπίες.

Εκφράστηκε και πάλι η ολόπλευρη υποστήριξη προς το καθεστώς του Κιέβου. Τονίζεται ότι η 
Ουκρανία υπερασπίζεται τις αξίες που συμμερίζονται από κοινού όλες οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, 
στο έδαφός της. Αλήθεια για ποιες αξίες πρόκειται; Παρακαλώ διατυπώστε τις. Τουλάχιστον, να τις
καταλάβουμε. Με βάση όσα βλέπουμε να συμβαίνουν, φαίνεται ότι οι αξίες του ΝΑΤΟ 
περιλαμβάνουν τη νεοναζιστική ιδεολογία και ότι αυτές υπερασπίζονται από ανθρώπους με 
σβάστικες που εγκατέστησαν τα πορτρέτα των δωσίλογων δίπλα στα εθνικά σύμβολα της 
Ουκρανίας. Αυτές λοιπόν είναι οι αξίες για τις οποίες μιλάνε; Είναι αυτές ακριβώς που 
διακηρύσσει το καθεστώς του Κιέβου για περισσότερο από ένα χρόνο. Εμείς πάντως δεν βλέπουμε 
άλλες αξίες. Όσο για τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου, τον πλουραλισμό και τις 
ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα, αυτές δεν άνθισαν ποτέ στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι 
προηγούμενες δεκαετίες το έχουν αποδείξει αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτική των «ανοιχτών θυρών» του ΝΑΤΟ. Δεκατέσσερα χρόνια 
μετά, θυμήθηκαν στο Βουκουρέστι μια περιβόητη φόρμουλα που διατυπώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε εκεί το 2008 σχετικά με τις προοπτικές προσχώρησης 
της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. δεν πρόκειται απλώς για μια κακή αναφορά σε εκείνα 
τα γεγονότα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον επισφαλή χαρακτήρα τέτοιων δηλώσεων. Το 
2008, παρόμοιες δηλώσεις οδήγησαν στην επιθετικότητα του καθεστώτος Σαακασβίλι ενάντια στη 
Νότια Οσετία και αργότερα στην καλλιέργεια ενός εθνικιστικού καθεστώτος στην Ουκρανία, το 
οποίο από το 2014 εξοντώνει συστηματικά τον πληθυσμό στο Ντονμπάς και καταστρέφει τις 
αστικές υποδομές του, ενώ παράλληλα  καταπιέζει τους ρωσόφωνους σε ολόκληρη την επικράτειά 
της.

Με αυτά τα δεδομένα, οι δηλώσεις σχετικά με τον δήθεν αμυντικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ 
ακούγονται παράξενες και υποκριτικές. Δεν ξέρω ποιος έχει περικυκλώσει το ΝΑΤΟ, αλλά ξέρω 
ποιον έχει περικυκλώσει το ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι η δέσμευση του 
ΝΑΤΟ να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, δείχνει μόνο 
και μόνο, ότι η πολιτική της συνέχισης της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη χώρα αυτή και 
της αποσταθεροποίησης της κατάστασης στην Ευρώπη παραμένει ο κύριος στόχος αυτού του 
εργαλείου της συλλογικής Δύσης.  



Η επικίνδυνη πολιτική αυτού του ψευδο-αμυντικού οργανισμού, που από το 1999, από τον 
βάρβαρο βομβαρδισμό των γιουγκοσλαβικών πόλεων, έχει φέρει μόνο πόνο, δυστυχία, 
καταστροφή, ψεύτικες αξίες και χειραγώγηση της κοινής γνώμης, αξίζει την πλέον απερίφραστη 
καταδίκη. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην επίσημη ενημέρωση από τον τότε 
εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, τον Τζέιμι Σέι, στις 25 Μαΐου 1999, όπου διατυπώθηκε με σαφήνεια η θέση
του ΝΑΤΟ. Βρήκαμε ένα απόσπασμα [από αυτή την ενημέρωση] στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ. 
Βρίσκεται ακόμη εκεί. Ελπίζουμε ότι δεν θα το απαλείψουν άμεσα.

Ερώτηση:  Εάν λέτε ότι ο (γιουγκοσλαβικός) στρατός διαθέτει πολλές εφεδρικές γεννήτριες, τότε 
γιατί στερείτε το 70% της χώρας όχι μόνο όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και την 
παροχή νερού. Λέτε ότι εσείς (το ΝΑΤΟ) στοχεύετε μόνο ενάντια σε στρατιωτικούς στόχους;

Απάντηση: «Δυστυχώς, φοβάμαι ότι η ηλεκτρική ενέργεια κινεί επίσης τα συστήματα διοίκησης 
και ελέγχου. Αν ο Μιλόσεβιτς θέλει πραγματικά οι πολίτες του να έχουν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, 
το μόνο που έχει να κάνει είναι να αποδεχθεί τους όρους του ΝΑΤΟ και τότε εμείς θα 
σταματήσουμε αυτή την εκστρατεία. Μέχρι να το κάνει, θα συνεχίσουμε να επιτιθέμεθα σε στόχους
που προμηθεύουν τον στρατό του με ηλεκτρισμό. (Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ είχε θέσει 
ευθέως τους όρους του μπλοκ για τους κατοίκους της χώρας αυτής).  Αν αυτό θα έχει συνέπειες για 
τον πληθυσμό, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Η παροχή νερού και η ηλεκτρική ενέργεια 
χρησιμοποιούνται εναντίον του λαού της Σερβίας και τους τα τα έχουμε «κόψει» για πάντα ή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα προς χάριν της ζωής 1,6 εκατομμυρίων Κοσοβάρων, που έχουν εκδιωχθεί
από τα σπίτια τους και των οποίων οι ζωές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν θα αρέσει σε όλους 
αυτή η διαφορά, αλλά για μένα αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης».

Έτσι λοιπόν, πριν από είκοσι χρόνια, το ΝΑΤΟ διατύπωνε τη θέση του σχετικά με τα 
πλήγματα στις μη στρατιωτικές υποδομές, στην ηλεκτρική ενέργεια και στο νερό για τον 
άμαχο πληθυσμό και διακήρυττε τα δικά του συμφέροντα. Το 1999, το ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία 
των ΗΠΑ δήλωνε ότι, αν κάποιος δεν αποδεχόταν τους όρους του, τότε δεν θα του επιτρέπονταν να 
είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιεί τα ζωτικής σημασίας αγαθά, το νερό και την ενέργεια. 
Υπάρχουν μήπως άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα άμυνας και την αγάπη τους για την 
ανθρωπότητα; Να μιλήσουμε μήπως για «αξίες», διατυπωμένες επί χάρτου; Η μνήμη τους είναι 
αρκετά επιλεκτική όταν πρόκειται να θυμηθούν αυτά τα έγγραφα. Όταν προτείνουμε να 
συζητήσουμε διάφορα ντοκουμέντα, ιστορικά γεγονότα και να συγκρίνουμε τις δηλώσεις τους που 
ακούσαμε και είδαμε, αποφεύγουν κάθε συζήτηση και προσπαθούν να ξεφύγουν από την αδιέξοδη 
κατάσταση, λέγοντας ότι πρέπει να ξεχάσουμε την ιστορία, ότι αυτά τα γεγονότα είναι πλέον 
παρελθόν και ότι η ιστορία αρχίζει από σήμερα. Οι άνθρωποι που σκέφτονται σύμφωνα με αυτή 
τη λογική δεν έχουν ιδέα για το τι αντιπροσωπεύουν οι ηθικές αξίες. Μπορούν να σκεφτούν 
μόνο τα στιγμιαία οφέλη που συνδέονται με την τρέχουσα κατάσταση, που ενδεχομένως να 
τους ευνοεί προσωρινά.. Είναι ανίκανοι να σκεφτούν διαφορετικά.  

Ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα στη Μολδαβία

 
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μολδαβία.

Έχουμε διαπιστώσει με λύπη μας ότι η Δύση χρησιμοποιεί τις αρχές της Μολδαβίας για να 
παρασύρει τη χώρα στην αντιρωσική εκστρατεία της. Έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το 
σενάριο στην Ουκρανία για να σαρώσουν το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, να 
καλλιεργήσουν τη ρωσοφοβία, να την ενθαρρύνουν να εγκαταλείψει το προηγούμενο καθεστώς 



ουδετερότητας και να ενθαρρύνουν την προσέγγιση με το ΝΑΤΟ. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν μέσω 
συστηματικών πολιτικών που χρηματοδοτήθηκαν αθρόα από τη Δύση.

Έχουμε επιστήσει την προσοχή στον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη 
Μολδαβία. Έχει απαγορευτεί η μετάδοση ρωσικών ειδήσεων και κοινωνικοπολιτικών 
προγραμμάτων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται 
παράλληλα η ρωσοφοβία στη χώρα. Μόνο τα δίκτυα που προωθούν ενεργά τη ρωσοφοβία 
επιτρέπεται να λειτουργούν εκεί, ενώ τα κανάλια που εξισορροπούν, ως ένα βαθμό, αυτή την 
ανώμαλη κατάσταση κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Αυτό γίνεται για να «καθαρίσει» ο χώρος από 
μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Οτιδήποτε μπορεί να να αναστείλει αυτή τη διαδικασία 
εξουδετερώνεται. Αυτό δεν είναι απλώς ένα εσωτερικό πολιτικό ζήτημα. Αυτή η ιστορία θα έχει 
πολύ πιο επικίνδυνες συνέπειες από τον δεσποτισμό των εφήμερων κυβερνητικών αρχών που 
υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις. Δεν ενεργούν προς το συμφέρον του λαού τους- 
ακολουθούν μια πολιτική που βολεύει τους δυτικούς χειραγωγούς τους, οι οποίοι δεν το 
κάνουν ούτε για τα συμφέροντα των υποτελών τους, αλλά ως μέρος ενός γεωπολιτικού παζλ. 
Επιπλέον επιβάλλονται συστηματικά πρόστιμα στα ρωσόφωνα τηλεοπτικά κανάλια. Οι εποπτικές 
υπηρεσίες, οι εξουσίες των οποίων διευρύνονται σε σταθερή βάση, ασκούν καθημερινά πιέσεις στα 
αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης και στους διαφωνούντες δημοσιογράφους. Ταυτόχρονα, 
χορηγούνται αθρόες επιχορηγήσεις στα «ορθώς λειτουργούντα» μέσα ενημέρωσης μέσω ενός 
δικτύου ΜΚΟ που ελέγχονται απόλυτα από τη Δύση.  Ως αποτέλεσμα, η ρωσοφοβική τάση 
έχει καταστεί πλέον κυρίαρχη στο πληροφοριακό περιβάλλον της Μολδαβίας.

Στις 24 Νοεμβρίου 2022, το κοινοβούλιο της Μολδαβίας, στο οποίο υπερισχύει το κυβερνών 
«Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης», υιοθέτησε δήλωση με την οποία καταδικάζει το «Ολοντόμορ» 
στην Ουκρανία το 1932-1933 και το χαρακτηρίζει ως εσκεμμένη γενοκτονία του ουκρανικού λαού. 
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τον απαράδεκτο χαρακτήρα της πολιτικής κερδοσκοπίας σε 
βάρος της μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων του λιμού που έπληξε πολλές εθνότητες στη 
Σοβιετική Ένωση και δεν αποτελούσε όπλο εναντίον κάποιας εθνότητας, όπως θέλουν να το 
παρουσιάσουν. Τι συνέβαινε τότε, όσον αφορά το γεγονός ότι οι δυτικές χώρες δέχονταν μόνο 
με σιτηρά τις πληρωμές της Σοβιετικής Ένωσης για τις διεθνείς της συναλλαγές; Δίνει μήπως
κάποια εξήγηση στο ζήτημα αυτό, το πρόσφατο ψήφισμα της Μολδαβίας;

Το Κισινάου μάλλον δεν ξέρει τι άλλο να κάνει για να αποσπάσει την προσοχή των Μολδαβών από
τα εγχώρια κοινωνικοπολιτικά προβλήματα και να αναζωπυρώσει τη ρωσοφοβία, την οποία οι 
Μολδαβοί αρνούνταν να αποδεχτούν επί σειρά ετών. Οι φιλοδυτικές αρχές της Μολδαβίας δεν 
μπορούν να διευθετήσουν αυτά τα προβλήματα για έναν απλό λόγο: οδηγούν τον λαό σε λάθος 
δρόμο, κάτι που ο κόσμος γνωρίζει. Εκτός αυτού, οι αρχές πρέπει να εξηγήσουν την απαξιωτική 
αλληλογραφία αρκετών πολιτικών που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Η συνήθης λύση είναι να τα 
ρίχνουν όλα σε βάρος της Ρωσίας, η οποία, σύμφωνα με την πρόεδρο Μάια Σάντου, που ας 
σημειωθεί ότι είναι πολίτης της Ρουμανίας, άφησε τους Μολδαβούς χωρίς θέρμανση και φως. 
Ποιος το έκανε αυτό; Η Ρωσία, η οποία έχει βοηθήσει τη Μολδαβία εδώ και χρόνια 
στέλνοντας προμήθειες και προσφέροντας θέσεις εργασίας στους Μολδαβούς στη Ρωσία;
Οι θέσεις εργασίας είναι αυτές που επέτρεψαν σε αυτούς τους ανθρώπους να στέλνουν χρήματα 
στις οικογένειές τους στη Μολδαβία και να στηρίζουν τη μολδαβική οικονομία τα τελευταία 30 
χρόνια. Δεν το γνωρίζει αυτό η Ρουμάνα πολίτης Μάια Σάντου; Τι έχει κάνει εκείνη για το λαό της; 
Αυτή δεν είναι μια ρητορική αλλά μια πρακτική ερώτηση. Η Ρωσία έχει βοηθήσει τη Μολδαβία 
με τις πράξεις της. Αλλά τι κάνουν για το λαό οι σημερινοί Μολδαβοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν 
ξένα διαβατήρια; Κανείς δεν ξέρει. Οι δραστηριότητές τους έχουν οδηγήσει μόνο σε καταστροφή 
και καταστροφικές συνέπειες. Αυτό είναι καλό μόνο για να συνομιλούν με τους δυτικούς 
χειραγωγούς τους, την οικονομική υποστήριξη των οποίων χρειάζονται οι σημερινές αρχές για να 



διατηρούν την κατάσταση υπό έλεγχο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από αυτή την πολιτική της 
υποτέλειας είναι προφανή.

Θεωρούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι βαθύτατα αξιοθρήνητη. Βλέπουμε επίσης ότι οι 
προσπάθειες προώθησης της εικόνας της Ρωσίας ως εχθρού δεν λειτουργούν στη συνείδηση του 
φίλου Μολδαβικού λαού. Αυτή η πολιτική πιθανώς να στοχεύει στις μελλοντικές γενιές, όταν οι 
νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν πλέον το παρελθόν, την ιστορία και τις παραδόσεις, θα 
διδαχθούν να χειραγωγούνται από συνθήματα μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους 
«messengers» και τις υπηρεσίες φιλοξενίας βίντεο. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να συμβεί. Σήμερα 
όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Σήμερα ο λαός της Μολδαβίας θυμάται ότι τη δεκαετία 
του 1990 η Ρωσία πολέμησε μόνη της - ας είμαστε ειλικρινείς σε αυτό - ενάντια στη διεθνή 
τρομοκρατία, η οποία εκμεταλλεύτηκε τα τεράστια κεφάλαια, τα όπλα και την πολιτική υποστήριξη
της Δύσης για να προσελκύσει και να στρατολογήσει τρομοκράτες στον Βόρειο Καύκασο.

Σταθήκαμε όρθιοι, χωρίς υποστήριξη. Στην πορεία, αναπτύξαμε μια νέα χώρα όσον αφορά το 
δίκαιο, την πολιτική και το σύστημα διακυβέρνησης. Αυτές οι δύο διαδικασίες συνεχίστηκαν 
ταυτόχρονα. Παρά τα δικά μας προβλήματα, βοηθήσαμε τη Μολδαβία και τους πολίτες της. 
Το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι στη Μολδαβία; Φυσικά και το ξέρουν. Το γνωρίζουν και το 
θυμούνται και είμαι βεβαία ότι δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Οι Μολδαβοί γνωρίζουν το αληθινό 
νόημα των πραγμάτων, γι' αυτό και επιδεικνύουν την αρνητική τους στάση απέναντι στη 
ρωσοφοβική πολιτική των φιλοδυτικών αρχών τους, οι οποίες κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι 
τους για να περιπλέξουν τη ζωή των κατοίκων αυτής της χώρας.

Ελπίζουμε ότι το Κισινάου θα αποδεχτεί τελικά την αλήθεια και θα βρει τη δύναμη να βγει από το 
λανθασμένο μονοπάτι, το οποίο έχει χαράξει για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας η Δύση και οδηγεί 
σε πλήρη απώλεια της εθνικής της κυριαρχίας και στην εξαθλίωση των πολιτών της.

Θα ήθελα να ρωτήσω τις αρχές του Κισινάου γιατί το κάνουν αυτό. Για να ευχαριστήσουν τις 
Ηνωμένες Πολιτείες; Μα αυτές στο τέλος θα σας ξεχάσουν και θα σας προδώσουν. Δεν είστε 
ούτε το πρώτο και, δυστυχώς, ούτε το τελευταίο θύμα. Θα σας χρησιμοποιήσουν για να 
σκουπίσουν το πάτωμα και μετά θα σας ξεφορτωθούν.


