
Ερώτηση: Από τότε που απαγορεύτηκε στους Ρώσους αντιπροσώπους να συμμετάσχουν στις 
συνεδριάσεις του ΟΑΣΕ ή στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, η Ρωσία έχει αποκοπεί 
από χώρο της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Τι μπορεί να κάνει γι αυτό η Μόσχα; Πώς μπορεί να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες; Πόσο σημαντική είναι για τη Ρωσία σε αυτό το πλαίσιο η 
συμφωνία για τα σιτηρά;

Σεργκέι Λαβρόφ: Μπορώ να προσθέσω στα παραπάνω το γεγονός ότι φέτος οι βουλευτές μας δεν 
έλαβαν βίζα εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο και, πριν από λίγο καιρό, στην Πολωνία και ως εκ 
τούτου δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
ΟΑΣΕ. Αυτό δείχνει με ποιο τρόπο οι «αξιόπιστοι διαμεσολαβητές» διαχειρίζονται αυτόν τον 
πανευρωπαϊκό οργανισμό.

Για να δώσουμε συνέχεια στο ερώτημα κατά πόσον έχουμε αποκοπεί από την ευρωπαϊκή 
διπλωματία, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε αν υπάρχει ακόμη ευρωπαϊκή διπλωματία και αν 
ναι, πώς αυτή λειτουργεί στις μέρες μας. Μέχρι στιγμής, αυτό που ακούμε να λένε οι βασικοί 
Ευρωπαίοι διπλωμάτες είναι δηλώσεις τύπου Ζοζέπ Μπορέλ, τις οποίες επαναλαμβάνει σαν« ιερό 
μάντρα« από την αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να 
κερδηθεί από την Ουκρανία «στο πεδίο της μάχης». Αυτό λοιπόν το δηλώνει κάποιος που 
εμφανίζεται ως Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μια συνάντηση στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που προωθεί με δική του πρωτοβουλία, δήλωσε ότι η Ρωσία και
η Λευκορωσία δεν πρόκειται να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και η 
Ομοσπονδιακή Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπάερμποκ πρότειναν έναν 
ακόμη νέο στόχο: να οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια όχι μαζί με τη Ρωσία, αλλά εις 
βάρος της.

Αν τέτοιες δηλώσεις εκφράζουν το νόημα της ευρωπαϊκής διπλωματίας, δεν νομίζω ότι χρειάζεται 
να συμμετέχουμε σε αυτήν. Θα πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστούν εκεί λογικοί άνθρωποι. 
Φλυαρώντας σχετικά με τη σημασία  του να εξασφαλιστεί η νίκη της Ουκρανίας, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επιμένει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί επειδή η Ουκρανία 
αγωνίζεται για τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ παράλληλα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ ισχυρίζεται ότι ήδη υπερασπίζεται και προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες, την ελευθερία
και τη δημοκρατία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε 
επίσης ισχυριστεί κάτι ανάλογο.

Το να αναφέρεται η ευρωπαϊκή διπλωματία στη σημασία της βοήθειας προς την Ουκρανία, η οποία 
υποστηρίζει τις «ευρωπαϊκές αξίες», σημαίνει μόνο ένα πράγμα, ότι: οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες 
βρίσκονται στο σκοτάδι σχετικά με την πληθώρα των γεγονότων για το τι πραγματικά συμβαίνει 
στην Ουκρανία. Φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι: 
- πολύ πριν ξεκινήσει η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 
υφίστατο επί χρόνια διώξεις, κατά παράβαση των κανόνων του πολιτισμένου βίου,
- οι εθνοτικές μειονότητες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα σε όλες 
ανεξαιρέτως τις πτυχές της καθημερινής ζωής (αργότερα, οι λοιπές ευρωπαϊκές μειονότητες 
εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο των απαγορεύσεων, αλλά η ρωσική γλώσσα παρέμεινε)
- τα ρωσόφωνα μέσα ενημέρωσης απαγορεύτηκαν κι αυτά, και όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης 
που ανήκαν σε Ρώσους υπηκόους και ρωσικές οργανώσεις, αλλά και τα ουκρανικής 
ιδιοκτησίας μέσα ενημέρωσης που εξέπεμπαν στη ρωσική γλώσσα



- η πολιτική αντιπολίτευση, τα πολιτικά κόμματα απαγορεύτηκαν
- οι ηγέτες των πολιτικών οργανώσεων συνελήφθησαν, και 
- οι γνήσιες ναζιστικές πρακτικές ενσωματώθηκαν στους ουκρανικούς νόμους.

Εάν η ευρωπαϊκή διπλωματία, καθώς συνεχίζει να χρησιμοποιεί μεγαλόστομη ρητορική για να 
καλεί τους πάντες να υπερασπιστούν την Ουκρανία που υπερασπίζεται δήθεν τις ευρωπαϊκές αξίες, 
έχει πράγματι επίγνωση του τι ακριβώς «προωθεί» στην πραγματικότητα αυτή η χώρα, τότε εμείς 
δεν επιθυμούμε να αποτελούμε μέρος αυτής της διπλωματικής κοινότητας

Εμείς θα πιέσουμε ώστε αυτή η «διπλωματία» να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό και να 
αποσυρθούν εκείνοι που ακολουθούν πολιτικές μίσους κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ, των πολλαπλών συμβάσεων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Πολυάριθμες συνεντεύξεις που έδωσε ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι δείχνουν ξεκάθαρα το είδος των 
αξιών που υποστηρίζει το σημερινό καθεστώς του Κιέβου. Δεν σταματά ποτέ να λέει ότι «δεν 
πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσία να νικήσει». Όλοι τους χειροκροτούν σαν να είναι μαγεμένοι από 
ένα ξόρκι. Σε μια συνέντευξή του είπε ότι σε περίπτωση που επιτραπεί στη Ρωσία να νικήσει (το 
είπε αργότερα και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ), τότε κι άλλες μεγάλες 
χώρες θα αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να επιτίθενται σε μικρότερα έθνη. Πολλές μεγάλες 
χώρες σε διαφορετικές ηπείρους θα αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια γεωγραφία. Ο Βολοντιμίρ 
(Ζ)ελένσκι φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό σενάριο απ' ό,τι εκείνο σύμφωνα με το
οποίο: «κάθε άνθρωπος πάνω στη γη γνωρίζει ότι ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζει και από 
το είδος των όπλων που αυτή διαθέτει, απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο επίπεδο 
προστασίας με όλους τους άλλους σε ολόκληρο τον κόσμο».

Κανένας από τους δημοσιογράφους που του πήραν συνέντευξη δεν πρόλαβε να ρωτήσει τον κ. 
(Ζ)ελένσκι αν θυμάται τι συνέστησε στους Ουκρανούς που ένιωθαν ότι είναι μέρος της ρωσικής 
κουλτούρας. Πριν από έναν χρόνο, τον Αύγουστο του 2021, τους είπε να «φύγουν για τη Ρωσία». 
Ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να προστατεύσει τα δικαιώματα κάθε άλλου στον κόσμο ήθελε
να διώξει τους Ρώσους από τη χώρα του μόνο και μόνο επειδή ήθελαν να διατηρήσουν τη γλώσσα 
και τον πολιτισμό τους. Ίσως, όταν μίλησε για το δικαίωμα όλων να απολαμβάνουν προστασία - 
«ανεξάρτητα από το πού ζουν», του ξέφυγε η ακόλουθη δημόσια δήλωση. Σε συνέντευξή του στο 
Καζακστάν, ο Ουκρανός πρέσβης στο Καζακστάν Πιότρ Βρουμπλέφσκι δήλωσε: «Θα σκοτώσουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς. όσους περισσότερους Ρώσους σκοτώσουμε τώρα, τόσο
λιγότεροι θα μείνουν για να σκοτώσουν τα παιδιά μας». Ούτε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δεν 
σχολίασε αυτή τη δήλωση, παρόλο που τους επισημάναμε την απαράδεκτη φύση αυτού του 
είδους της συμπεριφοράς. Αυτό υπήρξε εκτός των άλλων και μια ξεκάθαρη προσβολή εκ μέρους 
του καθεστώτος του (Ζ)ελένσκι προς τους γείτονές μας στο Καζακστάν, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν
απαράδεκτο για έναν πρέσβη, να προβαίνει σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Όμως το άτομο αυτό 
πέρασε ένα επιπλέον μήνα στο Καζακστάν μετά το εν λόγω περιστατικό πριν απελαθεί. Θλίβομαι 
για το επίπεδο της ευρωπαϊκής διπλωματίας που «καταπίνει» αυτού του είδους τη συμπεριφορά 
απέναντι στις ευρωπαϊκές αξίες.

Εκδώσαμε πολλαπλά δελτία τύπου σχετικά με τη συμφωνία για τα σιτηρά. Από τον Μάρτιο του 
2022, οι στρατιωτικοί μας ξεκίνησαν να ανακοινώνουν καθημερινά 12ωρα παράθυρα 
ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη μεταφορά σιτηρών της Ουκρανίας από τα ουκρανικά λιμάνια. Το 
μόνο πρόβλημα ήταν ότι τα λιμάνια ήταν ναρκοθετημένα. Αρκούσε για αυτό να κατευθύνουν οι 
Ουκρανοί συνάδελφοί μας τα πλοία μέσα από τα ναρκοπέδια, ενώ ο ρωσικός στρατός εγγυόνταν να
εγγυηθεί την ασφαλή παράδοση του φορτίου στα στενά του Βοσπόρου. Ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι 
ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μια «παγίδα» και ότι «οι Ρώσοι δεν είναι αξιόπιστοι». Τότε 
προτείναμε να εγγυηθούμε την ελεύθερη διέλευση από τα ουδέτερα ύδατα σε συνεργασία με τους 



Τούρκους συναδέλφους μας. Εκείνοι συμφώνησαν. Ο (Ζ)ελένσκι άρχισε πάλι να ξεσπάει σε 
εκρήξεις θυμού.

Η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κατέστησε δυνατή την υπογραφή δύο συμφωνιών 
στην Κωνσταντινούπολη, στις 22 Ιουλίου. Το πρώτο αποσαφηνίζει τα βήματα και τις εγγυήσεις που
θα ισχύουν κατά την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών από τρία ουκρανικά λιμάνια. Το δεύτερο 
έγγραφο προβλέπει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα προσπαθήσει να άρει τα τεχνητά 
εμπόδια που υφίστανται αναφορικά με τις εξαγωγές ρωσικών λιπασμάτων και σιτηρών. Πριν από 
μια εβδομάδα, άκουσα κάποιον από έναν ευρωπαϊκό φορέα να λέει ότι οι κυρώσεις δεν 
περιλαμβάνουν περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων και σιτηρών, κάτι που 
αποτελεί κατάφωρο ψέμα. Βέβαια, δεν υπάρχει τμήμα περί «λιπασμάτων και τροφίμων από τη 
Ρωσία» στους καταλόγους των κυρώσεων. Απαγορεύονται, όμως, οι τραπεζικές συναλλαγές, 
κυρίως για την κορυφαία μας τράπεζα «Ροζελχοσμπάνκ», η οποία έχει αποκοπεί από το 
SWIFT.
Η «Ροζελχοσμπάνκ» διαχειρίζεται πάνω από το 90 τοις εκατό των συναλλαγών που σχετίζονται με 
τον εφοδιασμό μας σε τρόφιμα. Απαγορεύεται επίσης η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά λιμάνια για 
τα ρωσικά πλοία και στα ρωσικά λιμάνια για τα ξένα πλοία, καθώς και η ναύλωση ή η 
ασφάλισή τους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε γι' αυτό ανοιχτά στη 
σύνοδο κορυφής της G20 στην Ινδονησία. Βρίσκεται στη διαδικασία άρσης αυτών των εμποδίων. 
Ωστόσο, πέντε μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ 
ανταποκρίνονται με θλιβερά αργούς ρυθμούς στο θέμα αυτό. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να 
επιτύχουμε την εξαίρεση, από το καθεστώς των απαγορεύσεων. Υποστηρίζουμε αυτό που κάνει ο 
Γενικός Γραμματέας. Ωστόσο, η Δύση δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό στις προσπάθειές του. Είναι 
ένας τρόπος που επιλέγουν για να δείχνουν σε όλους ποιος είναι το αφεντικό και ποιος πρέπει να 
κυνηγάει ποιον και να εκλιπαρεί για κερδίσει αυτά που του ανήκουν.

Ερώτηση: Πώς θα ήταν η ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς το Ενωσιακό Κράτος της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας; Ποια είναι η πρόβλεψή σας στο θέμα αυτό;

Σεργκέι Λαβρόφ: Είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις. Μπορώ μόνο να πω με βεβαιότητα πώς θα 
μοιάζει η ασφάλεια του Ενωσιακού Κράτους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ανεξάρτητα από τις 
όποιες μελλοντικές στρεβλώσεις στα θεμέλια του ΟΑΣΕ.

Γνωρίζουμε την αξιοπιστία αυτών που επιδιώκουν να αναλάβουν την προεδρία του ΟΑΣΕ και 
υπόσχονται να αποτελέσουν «ειλικρινείς διαμεσολαβητές», δηλαδή των σημερινών ηγετών της 
Γραμματείας του ΟΑΣΕ, οι οποίοι δεν επιτρέπουν να λειτουργεί τίποτα εκτός του πλαισίου της 
δικής τους νεωτεριστικής αντίληψης. Η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη δεν συστάθηκε το 1975 για να αναγκάσει τα κράτη μέλη να χορέψουν στο ρυθμό 
οποιασδήποτε χώρας και να αποδεχτούν ένα όραμα για τον κόσμο και τους στόχους ασφάλειας
και συνεργασίας στα πρότυπα που έχουν διατυπωθεί από τους δυτικούς εταίρους μας. Ο ΟΑΣΕ
ιδρύθηκε έτσι ώστε να ακούγεται ισότιμα η φωνή όλων των χωρών και καμία χώρα να μην 
αισθάνεται αποκλεισμένη από την συλλογική διαδικασία. Σήμερα όμως όλα έχουν πλέον 
ανατραπεί. Η Δύση κάνει αυτό για το οποίο ο ΟΑΣΕ σχεδιάστηκε προκειμένου να το 
αποτρέψει: σκάβει διαχωριστικές γραμμές. Αλλά τα χαντάκια που σκάβουν μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για να θάψουν κάποιον. Υποψιάζομαι ότι το θύμα θα είναι ο ίδιος ο ΟΑΣΕ. 
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα (όλα τα κράτη μέλη της 
εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία), η ανοιχτή πρόσκληση να καταργηθεί ο ΟΑΣΕ και να 
δημιουργηθεί στη θέση του ένα δυτικό παρεiστικο στέκι για την προώθηση των σχεδίων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των παράνομων μονομερών κυρώσεων και της δημιουργίας δικαστηρίων 
για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άλλων χωρών, όλα αυτά είναι στοιχεία μιας 



αποικιοκρατικής νοοτροπίας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται. Πρόκειται για την πρόθεση και 
την επιδίωξη να πλιατσικολογούν κάποιοι σε βάρος των υπολοίπων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες λυμαίνονται αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Θα πλουτίσουν από την 
οικονομική και ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, θα πουλήσουν το φυσικό αέριο τους (σε 
τετραπλάσια τιμή από την τιμή που πλήρωνε η Ευρώπη για το ρωσικό φυσικό αέριο), θα 
προωθήσουν τους δικούς τους νόμους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού και θα 
διαθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τη δική τους βιομηχανία, για να 
προσελκύσουν επενδυτές από την Ευρώπη. Αυτό θα οδηγήσει τελικά στην αποβιομηχάνιση 
της Ευρώπης.

Η Δύση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σύστημα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Θα
πρέπει να ξεκινήσουν με το να τα βρουν μεταξύ τους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν 
ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθεί και να προβάλλει τις αξιώσεις του. Δεν ξέρω πού 
θα οδηγήσει αυτό, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε αυτή τη μορφή ασφάλειας. Η ασφάλεια της 
Ευρώπης ισοδυναμεί με πλήρη υποταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από αρκετά χρόνια, 
υπήρξαν συζητήσεις στη Γερμανία και τη Γαλλία σχετικά με την προτεινόμενη «στρατηγική 
αυτονομία» της ΕΕ και τη δημιουργία μιας στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ.

Πρόσφατα κάποιος αξιωματούχος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει 
να εγκαταλείψει τα όνειρά της για έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό στρατό. Πριν από αρκετά χρόνια, 
τέτοιες συζητήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η Γερμανία θα πρέπει να στηριχθεί στο ΝΑΤΟ 
για να προστατεύσει την ασφάλειά της. Η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και αρκετά κράτη της 
Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία είχαν μια λογική προσέγγιση του θέματος, έχουν τώρα ακραίες 
ρωσοφοβικές και αντιευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Όσον αφορά την ανεξαρτησία της Ευρώπης, έχουν γίνει συζητήσεις για την αύξηση του αριθμού 
των αμερικανικών στρατευμάτων για τη διεξαγωγή ασκήσεων κοντά στα σύνορα της Ρωσίας και 
της Λευκορωσίας. Όταν ο επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν ρωτήθηκε αν τα αμερικανικά 
στρατεύματα θα αναπτυχθούν μόνιμα ή όχι στην Ευρώπη, απάντησε χωρίς δισταγμό ότι η 
Ουάσινγκτον δεν έχει αποφασίσει ακόμη τον τρόπο της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ευρώπη.
Δεν του πέρασε καν από το μυαλό να πει ότι η Ουάσινγκτον θα συμβουλευόταν τους 
Ευρωπαίους συμμάχους της. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη. Αυτή είναι η απάντησή τους στο 
ερώτημα για τη μορφή της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Το Ενωσιακό Κράτος έχει σχέδια στρατιωτικής ανάπτυξης. Έχουμε επίσης μια κοινή στρατιωτική 
δύναμη, η οποία περιλαμβάνει εναέρια και χερσαία τμήματα. Οι πρόεδροι της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας δίνουν όλο και περισσότερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων ουκρανικών προκλήσεων. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να 
διατηρήσουμε την ετοιμότητά μας για οποιαδήποτε τροπή των γεγονότων. Θα βασιστούμε 
στις αξιοσημείωτες δυνατότητες του κράτους της Ένωσης.

Όταν η Δυτική Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δουν τους τεράστιους κινδύνους των αδιέξοδων 
πολιτικών τους, θα εξετάσουμε τι μπορούν να μας προσφέρουν ως αντικείμενο  διαπραγματεύσεων 
μαζί μας.

Ερώτηση: Αυτόν τον μήνα, το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε κοινές ασκήσεις στον Ατλαντικό Ωκεανό 
και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Συμμετείχαν αεροπλανοφόρα από πολλές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του USS Gerald R. Ford, της ναυαρχίδας του αμερικανικού ναυτικού, το 
οποίο έλαβε μέρος στα γυμνάσια για πρώτη φορά. Ποιος είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών 
στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ; Ποιος είναι ο στόχος της αυξημένης στρατιωτικής ενσωμάτωσης των 



δυνάμεων των ΗΠΑ με την Ευρώπη; Ποια είναι η επίδραση των ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην 
περιφερειακή ασφάλεια στην Ευρώπη;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ έχουν εντατικοποιηθεί, 
έχουν γίνει συχνότερες και έχουν σαφή στόχο την «ανάσχεση»  της Ρωσίας. Εφευρίσκουν 
διαφορετικούς μύθους και ονόματα για να καμουφλάρουν την αντιρωσική τους εκστρατεία. Τα 
γυμνάσια πλησιάζουν όλο και περισσότερο στα ρωσικά σύνορα, διεξάγονται στη Βαλτική και στη 
Μαύρη Θάλασσα, χερσαίες ασκήσεις πραγματοποιούνται στην Πολωνία και διάφορες άλλες 
δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε αντίθεση με την Ιδρυτική Πράξη για τις αμοιβαίες σχέσεις, 
τη συνεργασία και την ασφάλεια που υπεγράφη μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ το 1997, η οποία
επισφράγισε τις αρχές της υποτιθέμενης μεταξύ τους «ισχυρής εταιρικής σχέσης». Βασικό στοιχείο 
αποτελούσε η δέσμευση του ΝΑΤΟ να απέχει από την "«επιπλέον μόνιμη τοποθέτηση σημαντικών 
μαχητικών δυνάμεων» στα νέα κράτη μέλη. Αυτή είναι μια σοβαρή πολιτική δέσμευση, όπως 
ακριβώς και η δέσμευση του ΟΑΣΕ να μην ενισχύσει την ασφάλειά του εις βάρος της ασφάλειας 
μεταξύ γειτονικών χωρών που έγινε το 1999 και το 2010. Η Ιδρυτική Πράξη Ρωσίας-ΝΑΤΟ 
περιλαμβάνει τη δέσμευση να μην αναπτυχθούν «ουσιαστικές πολεμικές δυνάμεις» στα νέα 
μέλη του μπλοκ. Το ΝΑΤΟ έκανε τότε αυτή την «παραχώρηση» στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας
μας, ότι είχε επεκταθεί αντίθετα με τις υποσχέσεις που είχε δώσει στους Σοβιετικούς και 
Ρώσους ηγέτες.

Επρόκειτο όμως περί ψεύδους. Ελπίζοντας αφελώς να διατηρήσουμε μια εταιρική σχέση με το 
μπλοκ, υπογράψαμε την Ιδρυτική Πράξη, η οποία στην πραγματικότητα επισημοποίησε την 
αποδοχή της επέκτασης του μπλοκ από τη Ρωσία. Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε να μην 
αναπτύσσει μόνιμα «σημαντικές πολεμικές δυνάμεις» στα νέα μέλη του μπλοκ. Λίγο αργότερα, 
προτείναμε την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προσθέτοντας τον προσδιορισμό των 
«σημαντικών μαχητικών δυνάμεων» και συντάξαμε μια συγκεκριμένη νομική συμφωνία.

Η συμμαχία απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα, λέγοντας ότι θα προέβλεπε τον ορισμό των 
«σημαντικών μαχητικών δυνάμεων», που η ίδια είχε δεσμευτεί να μην αναπτύσσει μόνιμα, 
προσθέτοντας όμως ότι στην έννοια αυτή, δεν θα περιλαμβάνεται η τακτική εναλλαγή 
στρατευμάτων. Σε αντίθεση με τη δέσμευσή του, το ΝΑΤΟ αναπτύσσει συνεχώς σημαντικές 
στρατιωτικές δυνάμεις με το επίσημο πρόσχημα της εναλλαγής. Μέχρι πρότινος, το μπλοκ 
διερρύγνυε τα ιμάτιά του, ισχυριζόμενο ότι δεν έχει απολύτως καμία πρόθεση να απειλήσει την 
ασφάλεια της Ρωσίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, επειδή το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική 
συμμαχία που προστατεύει την επικράτεια των κρατών-μελών του. Τουλάχιστον στην εποχή της 
Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας ήταν ξεκάθαρο από ποιον σκόπευε να τα 
προστατεύσει.

Ωστόσο σήμερα, τόσο το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, όσο και η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν 
πλέον. Από τότε, το ΝΑΤΟ έχει μετατοπίσει πέντε φορές τις αμυντικές του γραμμές προς 
ανατολάς. Με την επέκταση της ζώνης ευθύνης του, η κατ' όνομα «αμυντική συμμαχία» 
συνέχισε να προστατεύει τον εαυτό της, αν και δεν ήταν σαφές από ποιον ακριβώς 
προστατεύονταν.

Τον Ιούνιο του 2022, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη δεν 
επανέλαβαν πλέον ότι το ΝΑΤΟ είναι μια «αμυντική συμμαχία» που προστατεύει το έδαφος των 
κρατών μελών του. Ανέλαβαν ανοιχτά την ευθύνη για την παγκόσμια ασφάλεια, πρώτα απ' όλα 
στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Διατύπωσαν την ιδέα ότι «η ασφάλεια της ευρωατλαντικής και 
της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού είναι αδιαίρετη». Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ μετακινεί την 
αμυντική του γραμμή ανατολικότερα, ενδεχομένως στη Νότια Σινική Θάλασσα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη ρητορική που ακούμε σήμερα στην ΕΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον 



Καναδά και στη Βρετανία, η Θάλασσα της Νότιας Κίνας είναι μια περιοχή όπου το ΝΑΤΟ είναι 
έτοιμο να προκαλέσει εντάσεις, όπως ακριβώς έκανε και στην Ουκρανία.

Γνωρίζουμε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τέτοιου είδους προκλήσεις, πόσο μάλλον 
όσον αφορά την Ταϊβάν και τα Στενά της Ταϊβάν. Αντιλαμβανόμαστε ότι το παιχνίδι του 
ΝΑΤΟ με τη φωτιά σε αυτή την περιοχή ενέχει κινδύνους και απειλές και για τη Ρωσία. Η 
περιοχή βρίσκεται τόσο κοντά στη Ρωσία όσο και στην Κίνα.

Η Ρωσία και η Κίνα ενισχύουν τη στρατιωτική τους συνεργασία και πραγματοποιούν κοινές 
ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Πρόσφατα 
πραγματοποιήσαμε μια κοινή αποστολή εναέριας περιπολίας. Για πρώτη φορά, ρωσικά 
βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς προσγειώθηκαν σε κινεζικά αεροδρόμια και κινεζικά 
αεροσκάφη προσγειώθηκαν στη Ρωσία. Πρόκειται για ένα μέτρο ασφαλείας που αποσκοπεί 
στο να δείξουμε την ετοιμότητά μας για οποιαδήποτε τροπή των γεγονότων.

Είναι σαφές σε όλους ότι το ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ προσπαθεί να δημιουργήσει μια 
εκρηκτική κατάσταση στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, όπως ακριβώς έκανε και στην Ευρώπη. 
Ήθελαν να προσελκύσουν την Ινδία στις συμμαχίες τους εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά 
η Ινδία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμμαχία που σχηματίστηκε ως 
στρατιωτικοπολιτικό μπλοκ. Το Νέο Δελχί συμμετέχει μόνο σε οικονομικά σχέδια που 
προσφέρονται στο πλαίσιο των στρατηγικών του Ινδο-Ειρηνικού. Μετά από αυτό, η 
Ουάσινγκτον αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αγγλοσαξονικό στρατιωτικοπολιτικό μπλοκ, το 
AUKUS, με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και προσπαθεί να προσελκύσει σε αυτό 
τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ καταλύουν όλες τις αρχές της συνεργασίας του ΟΑΣΕ, σήμερα 
στην Ουκρανία και προωθούν τις μονομερείς τους προσεγγίσεις. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, 
καταστρέφουν τον ίδιο τον οργανισμό, προσπαθώντας να τον αντικαταστήσουν με κάθε είδους 
στεγανές, μη συμμετοχικές πλατφόρμες, όπως η επιχειρούμενη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Κοινότητας.

Η Δύση ενεργεί με παρόμοιο τρόπο για να διαβρώσει την ASEAN, μια ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα συνεργασίας με μορφές όπως το Περιφερειακό Φόρουμ της ASEAN, τη Σύνοδος 
Κορυφής της Ανατολικής Ασίας και τη Συνάντηση Υπουργών Άμυνας της ASEAN, οι οποίες 
έχουν αναγνωριστεί γενικά ως «μηχανισμοί κορμού» της συνεργασίας στους τομείς της 
ασφάλειας, της οικονομίας, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς. Κάνουν ό,τι μπορούν για να 
υπονομεύσουν αυτές τις πλατφόρμες. Τα θέματα ασφάλειας έχουν εξαιρεθεί από την ατζέντα 
της ASEAN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμπλέξουν τα μισά από τα κράτη της 
ASEAN στα σχέδιά τους, ενώ τα άλλα μισά κρατούν αποστάσεις επειδή γνωρίζουν τους 
κινδύνους που ενέχουν τέτοιου είδους ενέργειες.

Η Ουάσινγκτον λαμβάνει προφανώς καταστροφικά μέτρα σε βάρος των ολοκληρωμένων 
μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με στόχο 
την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας με βάση την ισότητα και την ισορροπία των 
συμφερόντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν εντάσεις και θερμά σημεία, 
ελπίζοντας ότι αυτό δεν θα τις επηρεάσει επειδή βρίσκονται μακριά από αυτά. Όσο περισσότερες 
κρίσεις δημιουργούν οι Αμερικανοί, τόσο περισσότερο οι αντίπαλοί τους θα αποδυναμώνουν ο ένας
τον άλλον.



Η Ευρώπη αποδυναμώνει τον εαυτό της ακολουθώντας απερίσκεπτα τα βήματα των ΗΠΑ και
υποστηρίζοντας τη ρωσοφοβική πολιτική τους και χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως όπλο 
στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι είναι ακόμη δυνατό, στο ορατό μέλλον, να συμφωνηθούν οι εγγυήσεις 
ασφαλείας που έχει προτείνει η Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ;

Σεργκέι Λαβρόφ: Εάν οι δυτικοί ομόλογοί μας συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και εκφράσουν 
την ετοιμότητά τους να επιστρέψουν στη συζήτηση των εγγράφων που προτείναμε τον Δεκέμβριο 
του 2021, αυτό θα αποτελούσε μια θετική εξέλιξη. Αμφιβάλλω όμως ότι θα βρουν τη δύναμη ή τον 
λόγο να το κάνουν αυτό. Πάντως αν αυτό συμβεί, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στον 
διάλογο.

Μετά την απόρριψη των προτάσεών μας, η Δύση προέβη επίσης σε μια σειρά από βήματα που 
απέκλειαν εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα επανέναρξης του διαλόγου. Για παράδειγμα, οι 
υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σε μια συνάντηση στη Ρουμανία έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι η 
Ουκρανία θα γίνει μέλος - και ότι αυτό δεν έχει αλλάξει. Ταυτόχρονα, όπως δήλωσε ο Γενικός 
Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ, η Ουκρανία πρέπει πρώτα να κερδίσει τον πόλεμο πριν γίνει 
δεκτή στη συμμαχία. Η ανευθυνότητα τέτοιων δηλώσεων είναι προφανής σε όποιον έχει λίγο έως 
πολύ αντίληψη της πολιτικής.

Ήμασταν έτοιμοι να συζητήσουμε θέματα ασφάλειας στο πλαίσιο της Ουκρανίας και 
γενικότερα. Οι Δυτικοί απέρριψαν τις προτάσεις μας τον Δεκέμβριο του 2021- οι συναντήσεις 
στρατιωτικών αξιωματούχων και οι συνομιλίες μου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών 
Άντονι Μπλίνκεν στη Γενεύη τον Ιανουάριο δεν κατέληξαν πουθενά. Μετά την έναρξη της 
ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, προειδοποιήσαμε ότι ο ισχυρισμός ότι η Ουκρανία θα 
μπορούσε μόνη της να λάβει την απόφαση για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα οδηγούσε σε ένα 
επικίνδυνο σενάριο.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι Ουκρανοί ζήτησαν διαπραγματεύσεις. Μετά από αρκετούς γύρους στις 
29 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη, μας έδωσαν τελικά «κάτι» διατυπωμένο επί χάρτου. 
Συμφωνήσαμε με τις αρχές του διακανονισμού που περιέχονταν σε αυτό το έγγραφο. Μεταξύ 
αυτών ήταν η εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας μέσω του σεβασμού του μη προσδεδεμένου 
καθεστώτος της (δηλαδή της μη προσχώρησής της στο ΝΑΤΟ), του καθεστώτος της χωρίς 
πυρηνικά (ο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι δεν θα μπορούσε πλέον να δηλώνει ότι η κατάργηση των 
πυρηνικών τους όπλων το 1994 ήταν λάθος)- και της παροχής συλλογικών εγγυήσεων όχι από το 
ΝΑΤΟ, αλλά από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και από τη 
Γερμανία και την Τουρκία. Εμείς συμφωνήσαμε σε αυτό. Σε μία ή δύο ημέρες, οι Αμερικανοί 
διαχειριστές είπαν στους Ουκρανούς: «Γιατί το κάνετε αυτό;» Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες ανέμεναν να εξαντλήσουν τον ρωσικό στρατό χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως 
πληρεξούσιο, καθώς και να αναγκάσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να δαπανήσουν το μέγιστο 
ποσό των όπλων τους, ώστε αργότερα η Ευρώπη να ανανεώσει το στρατιωτικό της υλικό, 
αγοράζοντας όπλα από την Ουάσιγκτον, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό έσοδα για την 
αμερικανική στρατιωτική βιομηχανία και τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Θεώρησαν ότι οι 
Ουκρανοί εξέφρασαν πολύ νωρίς την ετοιμότητά τους να λάβουν εγγυήσεις ασφαλείας από 
τους Ρώσους και να καταλήξουν σε μια διευθέτηση σε αυτή τη βάση.

Συνεχίζουν να κατηγορούν τη Ρωσία ότι επιδιώκει διαρκώς διαπραγματεύσεις προκειμένου «να 
κερδίσει χρόνο για να συγκεντρώσει και να στείλει ενισχύσεις για την ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση». Αυτό είναι τόσο γελοίο όσο και απογοητευτικό. Αυτοί οι άνθρωποι λένε 
απροκάλυπτα ψέματα. Ποτέ δεν επιδιώξαμε διαπραγματεύσεις, αλλά πάντα λέγαμε ότι αν 



κάποιος ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί μια λύση, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι έχει να 
μας πει. Το παρακάτω περιστατικό επιβεβαιώνει την άποψή μου: όταν τον Μάρτιο του 
τρέχοντος έτους, οι Ουκρανοί έκαναν ένα τέτοιο αίτημα, όχι μόνο τους συναντήσαμε στα μισά 
του δρόμου, αλλά ήμασταν επίσης έτοιμοι να συμφωνήσουμε με τις αρχές που εκείνοι μας 
πρότειναν. Η ουκρανική πλευρά δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό εκείνη την εποχή, 
επειδή ο πόλεμος δεν είχε ακόμη αποφέρει αρκετά οφέλη σε αυτούς που τον εποπτεύουν και 
τον κατευθύνουν - και αυτό αφορά κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Βρετανούς.


