
Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για τα θέματα ευρωπαϊκής 
ασφάλειας, στη Μόσχα, στις 1 Δεκεμβρίου 2022

Αξιότιμοι δημοσιογράφοι,

Καλησπέρα σας.

Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θεωρήσαμε σημαντικό να 
συζητήσουμε σήμερα τα προβλήματα της ευρωπαϊκής και, ως εκ τούτου, της παγκόσμιας 
ασφάλειας. Στην Ευρώπη, τα μέλη του ΝΑΤΟ διεκδικούν όλο και περισσότερο την παγκόσμια 
κυριαρχία. Η συμμαχία έχει ήδη ανακηρύξει την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού ως ζώνη 
ευθύνης της. Τα γεγονότα στην ήπειρό μας ενδιαφέρουν όχι μόνο τους Ευρωπαίους ή τους 
κατοίκους της Βόρειας Αμερικής, αλλά και τους εκπροσώπους όλων των χωρών, πρωτίστως των 
αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν ποιες πρωτοβουλίες θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να αναληφθούν για τις περιοχές τους, από τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, τα 
οποία έχουν διακηρύξει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες τους.

Γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη Τύπου, σήμερα; Η εκδήλωση που παλαιότερα 
αποκαλείτο Συμβούλιο Υπουργών του ΟΑΣΕ ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες στο Λοτζ. Αυτή είναι 
μια καλή αφορμή για να δούμε τι ρόλο έχει διαδραματίσει ο οργανισμός αυτός από την ίδρυσή του 
και εντεύθεν.

Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι υπογράφηκε το 1975 και χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της διπλωματίας της εποχής, προάγγελος μιας νέας εποχής στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης.
Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των προβλημάτων συνέχισε να αυξάνεται. Σήμερα ο ΟΑΣΕ έχει 
συσσωρεύσει έναν τεράστιο αριθμό προβλημάτων. Έχουν μια βαθιά ιστορική προβολή που έχει 
τις ρίζες της στην ύστερη σοβιετική περίοδο, τη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία του 1990, 
όταν ο αριθμός των χαμένων ευκαιριών ξεπέρασε κάθε πιθανή προσδοκία ακόμη και των πιο 
απαισιόδοξων αναλυτών.

Ας θυμηθούμε το έτος 1990 - την προσδοκία τερματισμού του Ψυχρού Πολέμου. Πολλοί μάλιστα 
δήλωναν τότε τη λήξη του. Ο κόσμος αναμενόταν να επικεντρωθεί στις οικουμενικές αξίες και να 
εισπράξει «τα μερίσματα της ειρήνης». Εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε και μια σύνοδος 
κορυφής του οργανισμού που ονομαζόταν τότε Διεθνής Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΔΑΣΕ). Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνόδου κορυφής, οι 
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, 
υιοθέτησαν τη «Χάρτα των Παρισίων» για μια νέα Ευρώπη, η οποία εξέφραζε την πεποίθηση ότι 
«η εποχή της αντιπαράθεσης και της διαίρεσης της Ευρώπης έχει τελειώσει» και διακήρυττε την 
εξάλειψη των εμποδίων για την οικοδόμηση ενός πραγματικά κοινού ευρωπαϊκού οίκου χωρίς 
διαχωριστικές γραμμές.

Βρισκόμαστε τότε στο 1990. Θα έλεγε κανείς ότι αφού όλοι είχαν κάνει τόσο πομπώδεις δηλώσεις, 
τι ήταν αυτό που τους εμπόδιζε να τις πραγματοποιήσουν; Το θέμα είναι ότι η Δύση δεν είχε 
καμία πρόθεση να λάβει μέτρα για να μετουσιώσει αυτά τα ωραία λόγια και τις υποχρεώσεις της 
σε πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά ότι η Δύση εκείνη την εποχή 
υποστήριζε τέτοιου είδους συνθήματα, καθώς υπολόγιζε ότι η χώρα μας δεν θα ανακτούσε ποτέ 
ξανά τις θέσεις της στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στον κόσμο. Οι Δυτικοί πίστευαν ότι ήταν «το 
τέλος της ιστορίας», όπως έλεγαν τότε. Από εκεί και πέρα, όλοι θα ζούσαν με τους κανόνες της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας, οπότε θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και να υπόσχονται τα πάντα. 
Αυτά τα ελκυστικά συνθήματα κατέληξαν να αιωρούνται στο κενό.



Ακούστε και ένα ενδιαφέρον γεγονός από εκείνη την περίοδο. Το 1990, στο τελικό στάδιο της 
Συνόδου Κορυφής της ΔΔΑΣΕ στο Παρίσι, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέιμς 
Μπέικερ προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική απειλή για το ΝΑΤΟ. Τον 
καταλαβαίνω - αυτό είναι πραγματικά έτσι. Όταν τελείωσε ο Ψυχρός Πόλεμος, πολλοί λογικοί και 
διορατικοί πολιτικοί και πολιτικοί αναλυτές είχαν υποστηρίξει την άποψη, ότι θα είχε νόημα να 
διαλυθεί όχι μόνο το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το οποία είχε πάψει πλέον να υφίσταται την 
εποχή εκείνη, αλλά να διαλυθεί και ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετατραπεί η ΔΔΑΣΕ σε μια πραγματική γέφυρα 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης και σε μια ενιαία πλατφόρμα για την επίτευξη κοινών στόχων με 
βάση την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των χωρών μελών. 

Αυτό όμως ουδέποτε συνέβη. Στην πραγματικότητα, η Δύση επεδίωξε να διατηρήσει την 
κυριαρχία της. Το να επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν οι εκκλήσεις για ισότητα και άρση των 
διαχωριστικών γραμμών και φραγμών, καθώς και για μια πραγματική Κοινή Ευρωπαϊκή Εστία, 
θεωρήθηκε από τους Δυτικούς ως απειλή για την πάγια επιδίωξή τους, η οποία ήταν η διατήρηση 
της υπεροχής της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών σε όλες τις διεθνείς υποθέσεις, πρωτίστως 
στην Ευρώπη. Αυτό το βασικό ένστικτο που τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι άλλες χώρες μέλη 
του ΝΑΤΟ ουδέποτε απώλεσαν, εξηγεί την πολιτική της ασύστολης επέκτασης του ΝΑΤΟ, 
διαβρώνοντας έτσι τη θεμελιώδη ιδέα του ΟΑΣΕ ως συλλογικού εργαλείου για τη διαφύλαξη 
της ισότιμης και αδιαίρετης ασφάλειας, και καθιστά άχρηστα όλα εκείνα τα υπέροχα 
ντοκουμέντα, που ο οργανισμός αυτός έχει εγκρίνει από τη δεκαετία του 1990. Για τη Δύση 
ήταν πρωταρχικής σημασίας το να αποδείξει ποιος ήταν ο κύριος του κοινού ευρωπαϊκού οίκου - 
ενός οίκου που όλες [οι χώρες] είχαν αναλάβει συλλογικά να οικοδομήσουν. Ουσιαστικά, εδώ έχει 
τις ρίζες της η περιβόητη έννοια της «τάξης που βασίζεται σε κανόνες». Η Δύση θεωρούσε ήδη 
από τότε αυτούς τους «κανόνες» ως απαραίτητο στοιχείο της διατήρησης της θέσης της στην 
παγκόσμια σκηνή. Αυτή η αντίληψη ότι οι δυτικοί «κανόνες» μπορούν να επιλύσουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα χωρίς να συμβουλευτούν κανέναν, επέτρεψε στη Δύση να αισθάνεται 
ελεύθερη να υποβάλει τη Γιουγκοσλαβία σε βάρβαρους ανηλεείς βομβαρδισμούς επί 80 ημέρες
και να καταστρέψει τις πολιτικές της υποδομές. Στη συνέχεια, με ένα επίπλαστο πρόσχημα, οι 
Δυτικοί εισέβαλαν στο Ιράκ και το βομβάρδισαν καταστρέφοντας ό,τι ήταν ζωτικής σημασίας
για τους πολίτες αυτής της χώρας και ήταν απαραίτητο για την ίδια την κρατική του 
υπόσταση. Στη συνέχεια, η Λιβύη καταστράφηκε και αυτή, ως κράτος. Μετέπειτα 
ακολούθησαν πολλά άλλα ριψοκίνδυνα εγχειρήματα, τα οποία όλοι σας γνωρίζετε πολύ καλά, 
πλέον.

Μιλάμε για την επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας, επειδή εξακολουθούμε να βιώνουμε τις 
συνέπειές της. Ήταν μια κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι. Έτσι λοιπόν τον Μάρτιο 
του 1999, το ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας να δείξει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άνοιξε το κουτί της 
Πανδώρας καταπατώντας τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας που 
υιοθετήθηκαν από τον ΟΑΣΕ.

Η Ρωσία ήλπιζε ότι οι αρχές του Ελσίνκι θα μπορούσαν να αναβιώσουν. Συνεχίσαμε να 
αγωνιζόμαστε για τον ΟΑΣΕ. Προτείναμε τη σύνταξη ενός νομικά δεσμευτικού εγγράφου, ενός 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΑΣΕ με βάση την Τελική Πράξη του Ελσίνκι. Η Δύση δεν αποδέχθηκε
την εν λόγω πρωτοβουλία μας.

Όσοι πίστευαν ειλικρινά ότι τα όποια ζητήματα προέκυπταν, θα έπρεπε να διευθετούνται με βάση 
τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές εργάστηκαν για την υιοθέτηση μιας σειράς ζωτικών εγγράφων, 
συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια (ΧΕΑ), στην Κωνσταντινούπολη 
το 1999. Η Συνθήκη για τις Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη (ΣΣΕΔΕ) προσαρμόστηκε 



στην κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η ΣΣΕΔΕ 
συντάχθηκε στην περίοδο, όπου υπήρχαν δύο στρατιωτικοπολιτικά μπλοκ, το ΝΑΤΟ και ο 
Οργανισμός του Συμφώνου της Βαρσοβίας (ΟΣΒ). Όταν ο τελευταίος διαλύθηκε, ο επιτρεπόμενος 
αριθμός των όπλων των πλευρών που συντονίζονταν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης Ανατολής-
Δύσης δεν ανταποκρινόταν πλέον στην πραγματικότητα, επειδή πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν 
ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Μετά από μια σειρά δύσκολων συνομιλιών, η ΣΣΕΔΕ προσαρμόστηκε 
κατάλληλα και το νέο κείμενο υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1999. Η προσαρμοσμένη 
συνθήκη εξυμνήθηκε ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Γνωρίζετε όμως τι απέγινε. Προσπαθώντας να διατηρήσουν το προηγούμενο έγγραφο, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν στους συμμάχους τους να υπογράψουν το προσαρμοσμένο 
κείμενο, επειδή η αρχική συνθήκη προσέφερε μια «νομική βάση» για την κυριαρχία του 
ΝΑΤΟ μετά τη διάλυση του ΟΣΒ. Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν από τη 
Συνθήκη ΑΒΜ και τη Συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων Μέσου Βεληνεκούς (INF), καθώς και από τη
Συνθήκη Ανοιχτών Ουρανών. Ο ΟΑΣΕ, αν και δεν αδιαφόρησε πλήρως για τις αλλαγές αυτές, δεν 
μπόρεσε να υπερασπιστεί τη διατήρηση των εν λόγω συνθηκών. Ο εκάστοτε πρόεδρος και ο 
γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ τηρούσαν στάση σιωπής.

Ένα άλλο κείμενο που υιοθετήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1999, ο Χάρτης για την 
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, αναφέρει ότι καμία χώρα δεν πρέπει να φροντίζει για την ασφάλειά της εις 
βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών. Παρ' όλα αυτά, η επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς 
συνεχίστηκε παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαν ήδη υιοθετηθεί από όλα τα κράτη μέλη 
του ΟΑΣΕ σε ανώτατο επίπεδο.

Το 2010, η Ρωσία και άλλα κράτη που είχαν παρόμοιες απόψεις και δεν έχασαν την ελπίδα 
τους να διασώσουν τον οργανισμό, υιοθέτησαν μια δήλωση στη σύνοδο κορυφής της Αστάνα, 
η οποία ανέφερε ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι ίση και αδιαίρετη και ότι τα κράτη πρέπει να 
είναι ελεύθερα να επιλέγουν συμμαχίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προσπαθούν να 
ενισχύσουν τη δική τους ασφάλεια αποδυναμώνοντας την ασφάλεια των άλλων. Η κρίσιμη 
φόρμουλα είναι ότι κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικεί την 
υπερέχουσα ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό χώρο.

Αν έχετε παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, θα γνωρίζετε ότι το 
ΝΑΤΟ έχει παραβιάσει κάθε δέσμευσή του. Η επέκταση της συμμαχίας δημιούργησε άμεσες 
απειλές για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η στρατιωτική υποδομή του μπλοκ μετακινήθηκε πιο κοντά 
στα σύνορά μας, γεγονός που ήταν αντίθετο με τις δεσμεύσεις του βάσει της Διακήρυξης της 
Κωνσταντινούπολης του 1999. Το ΝΑΤΟ δήλωσε απερίφραστα ότι η συμμαχία θα μπορούσε να 
αποφασίσει μόνη της σε ποιον θα παρείχε νομικές εγγυήσεις ασφαλείας, γεγονός που αποτελούσε 
επίσης άμεση παραβίαση των υποχρεώσεών του που συνυπέγραψε στις συμφωνίες της 
Κωνσταντινούπολης και της Αστάνα.

Αντιληφθήκαμε ότι το ΝΑΤΟ απλώς αδιαφορούσε για τις εν λόγω πολιτικές δηλώσεις, θεωρώντας 
ότι του επιτρεπόταν να τις αγνοήσει παντελώς, μολονότι οι πρόεδροι των χωρών - μελών του, είχαν
υπογράψει τα προαναφερθέντα έγγραφα. Το 2008, η Ρωσία πρότεινε την κωδικοποίηση αυτών 
των πολιτικών δηλώσεων, έτσι ώστε να καταστούν νομικά δεσμευτικές. Η πρόταση 
απορρίφθηκε, με το αιτιολογικό, ότι τέτοιες νομικές εγγυήσεις στην Ευρώπη θα μπορούσαν να
παρασχεθούν μόνο μεταξύ των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία συνέχισε, με πλήρη - 
απολύτως - συνείδηση και εν γνώσει της, να ακολουθεί την απερίσκεπτη πολιτική της 
τεχνητής επέκτασης χωρίς να υπάρχουν πραγματικές απειλές για τις χώρες του ΝΑΤΟ.



Θυμόμαστε την εποχή που δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ. Ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο 
Χέιστινγκς Ισμέι είχε διατυπώσει την εξής φόρμουλα: ο σκοπός του ΝΑΤΟ είναι «να κρατήσει τη
Σοβιετική Ένωση απ' έξω [από την Ευρώπη], τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς 
από κάτω». Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια επιστροφή στις 
εννοιολογικές προτεραιότητες της συμμαχίας πριν από 73 χρόνια. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το 
ΝΑΤΟ είναι αποφασισμένο να κρατήσει τους Ρώσους «απ' έξω», ενώ οι Αμερικανοί 
οραματίζονται να κρατήσουν όχι μόνο τους Γερμανούς, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη «από 
κάτω». Στην πραγματικότητα έχουν ήδη υποδουλώσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή 
η φιλοσοφία της κυριαρχίας και των µονοπωλιακών πλεονεκτηµάτων δεν εξαφανίστηκε καθόλου, 
αφότου τελείωσε ο Ψυχρός Πόλεµος.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε που δημιουργήθηκε το μπλοκ, το ΝΑΤΟ δεν έχει 
καταφέρει σχεδόν καθόλου να παρουσιάσει ούτε ένα πραγματικό επίτευγμα, που θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως επιτυχία που θα ήταν προς τιμήν του. Η Συμμαχία σπέρνει καταστροφή και 
δυστυχία σε όσους βρίσκονται εκτός αυτής. Έχω ήδη αναφέρει τις επιθέσεις της εναντίον της 
Σερβίας και της Λιβύης, οι οποίες οδήγησαν στην καταστροφή της κρατικής υπόστασης της 
Λιβύης, ενώ στο μείγμα προστέθηκε και το Ιράκ. Ας θυμηθούμε επίσης το πιο πρόσφατο 
παράδειγμα, το Αφγανιστάν, όπου η Συμμαχία επεδίωξε ανεπιτυχώς επί 20 χρόνια, να εμφυσήσει τη
δική της εκδοχή, περί δημοκρατίας στη χώρα αυτή. Εξάλλου τα προβλήματα ασφαλείας στη 
σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου ουδέποτε επιλύθηκαν, αν και το ΝΑΤΟ είναι παρόν και εκεί 
για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθιστώντας το γεγονός αυτό, εξίσου ενδεικτικό.

Μιλώντας για τις ειρηνευτικές δεξιότητες των ΗΠΑ, δείτε πόσες δεκαετίες οι Αμερικανοί 
προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη στην Αϊτή, η οποία είναι μια μικρή χώρα που 
βρίσκεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχό τους. Δεν είναι σαν την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά 
τέτοια παραδείγματα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το 1991, το ΝΑΤΟ περιελάμβανε 16 χώρες, ενώ τώρα έχει 30 μέλη. Η Σουηδία και η Φινλανδία 
βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ένταξή τους. Η Συμμαχία αναπτύσσει τις δυνάμεις και τις 
στρατιωτικές υποδομές της όλο και πιο κοντά στα σύνορά μας, αυξάνοντας συνεχώς το 
δυναμικό και τις δυνατότητές της, μετατοπίζοντάς τες προς τη Ρωσία. Πραγματοποιούν 
γυμνάσια και μάλιστα χαρακτηρίζουν ανοιχτά τη χώρα μας ως αντίπαλο κατά τη διάρκεια αυτών 
των ασκήσεων. Το ΝΑΤΟ εντείνει τις δραστηριότητές του στον μετασοβιετικό χώρο. Ταυτόχρονα, 
διεκδικεί την κυριαρχία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και τώρα και την Κεντρική Ασία. Όλες 
αυτές οι φιλοδοξίες περί παγκόσμιας κυριαρχίας αποτελούν άμεση και κατάφωρη παραβίαση 
της Διακήρυξης της Λισαβόνας του 2010, την οποία υπέγραψαν όλοι οι πρόεδροι και οι 
πρωθυπουργοί των χωρών του βορειοατλαντικού μπλοκ.

Μέχρι πρότινος, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να αποτρέψουμε μια περαιτέρω 
επιδείνωση της έντασης στην ευρωατλαντική περιοχή. Τον Δεκέμβριο του 2021, ο πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε νέες προτάσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας - ένα σχέδιο 
συνθήκης μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ και ένα σχέδιο συνθήκης μεταξύ της Ρωσίας και του 
ΝΑΤΟ. Σε αυτή την κατάσταση, βλέποντας πόσο αποφασισμένη ήταν η Δύση να τραβήξει την 
Ουκρανία στο ΝΑΤΟ - γεγονός που θα αποτελούσε παραβίαση μια προφανούς κόκκινης 
γραμμής για τη Ρωσική Ομοσπονδία, την οποία η Δύση γνώριζε εδώ και χρόνια - προτείναμε 
στη Συμμαχία να σταματήσει να επεκτείνεται και επιδιώξαμε να καταλήξουμε σε μια 
συμφωνία για συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, όσον αφορά την 
Ουκρανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όλα τα κράτη μέλη του 
ΟΑΣΕ. Οι προσπάθειες για την έναρξη μιας συζήτησης απέτυχαν. Εισπράξαμε την ίδια 
απάντηση σε όλες τις εκκλήσεις μας να προσεγγίσουμε την κατάσταση με έναν ολοκληρωμένο και 
δημιουργικό τρόπο: ότι κάθε χώρα, και η Ουκρανία πρώτα απ' όλα, έχει το δικαίωμα να ενταχθεί 



στο ΝΑΤΟ και κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει. Όλες οι συνιστώσες μιας συμβιβαστικής 
φόρμουλας σχετικά με το αδιαίρετο της ασφάλειας, κι ως προς το ότι αυτή δεν θα πρέπει να 
επιτευχθεί εις βάρος της ασφάλειας άλλων χωρών και ότι ένας οργανισμός δεν θα πρέπει να 
διεκδικεί το δικαίωμα της επικυριαρχίας στην Ευρώπη, αγνοήθηκαν πλήρως.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ουάσιγκτον επέλεξε να μην εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για 
αποκλιμάκωση της κατάστασης. Και δεν ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη και και 
ο ίδιος, ο ΟΑΣΕ, που θα μπορούσε να διευκολύνει την αποκλιμάκωση των εντάσεων, αν είχε 
καταφέρει να διευθετήσει την κρίση στην Ουκρανία με βάση τη δέσμη μέτρων του Μινσκ, οι 
οποίες συμφωνήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2015 και εγκρίθηκαν ομόφωνα με απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον ίδιο κιόλας μήνα. Οι εκτελεστικές δομές του οργανισμού 
αποδείχθηκε ότι ήταν πλήρως υποταγμένες στις ΗΠΑ και στις Βρυξέλλες, οι οποίες έβαλαν 
πλώρη προς μια ολοκληρωμένη υποστήριξη της πολιτικής του καθεστώτος του Κιέβου και για την 
ολοκληρωτική εξάλειψη όλων των ρωσικών στοιχείων που υπήρχαν παραδοσιακά στη χώρα αυτή, 
δηλαδή: της ρωσική εκπαίδευσης, των ρωσόφωνων μέσων ενημέρωσης και γενικότερα της χρήσης 
της ρωσικής γλώσσας στον πολιτισμό, στις τέχνες και στην καθημερινή ζωή. Οι Δυτικοί 
υποστήριξαν επίσης το καθεστώς του Κιέβου όταν προσπάθησε να ενσωματώσει τη θεωρία 
και την πρακτική του ναζισμού στη κρατική του νομοθεσία οι σχετικοί νόμοι υιοθετήθηκαν 
χωρίς καμία αντίδραση από τις «πεφωτισμένες» πρωτεύουσες των δυτικών δημοκρατιών. Οι 
προσπάθειές του εν λόγω καθεστώτος να μετατρέψει την Ουκρανία σε ορμητήριο για «την 
ανάσχεση» της Ρωσίας, και να την καταστήσει ένα έδαφος άμεσων απειλών εναντίον της χώρας 
μας, έτυχαν επίσης πλήρους υποστήριξης. Τα γεγονότα αυτά είναι πλέον γνωστά. Θέλω επίσης να 
επισημάνω ότι η Ειδική Αποστολή Παρακολούθησης στην Ουκρανία, η οποία συνέβαλε τελικά 
στην πλήρη απαξίωση του ΟΑΣΕ παραβιάζοντας κατάφωρα την εντολή και τις αρμοδιότητές της, 
δεν αντέδρασε καθόλου στις τακτικές παραβιάσεις των συμφωνιών του Μινσκ από τις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις και τα εθνικιστικά τάγματα.

Η εν λόγω αποστολή πήρε στη πράξη το μέρος του καθεστώτος του Κιέβου. Μετά την 
αναστολή της δραστηριότητάς της, ήρθαν στο φως στοιχεία που αποδείκνυαν πολλές 
ανάρμοστες περιπτώσεις συνεργασίας  της αποστολής με τις δυτικές ειδικές υπηρεσίες, καθώς
και τη συμμετοχή των δήθεν ουδέτερων παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην κατάλληλη 
προσαρμογή και αποτελεσματική ευθυγράμμιση των πυρών των ΕΔΟ, εναντίον των 
κατοικημένων περιοχών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντιονιέτσκ και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, όπως επίσης και στη συλλογή και παροχή δεδομένων 
πληροφοριών εκ του πεδίου, προς όφελος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και των 
εθνικιστικών ταγμάτων. Δηλαδή συνέλλεγαν πληροφορίες από τις κάμερες παρακολούθησης 
της αποστολής που ήταν εγκατεστημένες κατά μήκος της γραμμής επαφής και τις έδιναν στις 
ΕΔΟ.

Η Ειδική Αποστολή Παρακολούθησης (ΕΑΠ) του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία συγκάλυψε όλα αυτά τα 
εξόφθαλμα προβλήματα, πολλά από τα οποία κι εσείς ακόμη αναδείξατε και δημοσιοποιήσατε, αν 
και οι υπηρεσίες σύνταξης των Μέσων για τα οποία εργάζεστε, δεν σας το επέτρεπαν πάντοτε. Η 
ΕΑΠ του ΟΑΣΕ έκλεισε σκόπιμα τα μάτια σε όλες τις παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των
προετοιμασιών των ΕΔΟ, για στρατιωτική λύση στο πρόβλημα του Ντονμπάς, την οποία σχεδίαζε 
το καθεστώς του Κιέβου, ενώ παράλληλα ο Ποροσένκο και αργότερα ο (Ζ)ελένσκι αρνούνταν 
απερίφραστα να εφαρμόσουν τις συμφωνίες του Μινσκ. Η Δύση συμμετείχε αθόρυβα σε αυτές τις 
απαράδεκτες δραστηριότητες. Στα μέσα Φεβρουαρίου του 2022, δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός 
των επιθέσεων του πυροβολικού, που εξαπολύονταν συστηματικά, εναντίον των περιοχών στο 
έδαφος των Λαϊκών Δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ και οι οποίες 
συνεχίζονταν επί σειρά ετών. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
Ένας τεράστιος αριθμός προσφύγων κατέκλυσε τη Ρωσία. Αυτό οδήγησε αναπόφευκτα στην 



αναγνώριση των Λαϊκών Δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ από τη πλευρά μας 
και στο να ξεκινήσει σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, και 
ειδικότερα κατόπιν αιτήματός τους, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, προκειμένου να 
διασωθεί ο λαός του Ντονμπάς από τους ναζί και να εξαλειφθούν οι απειλές για την ασφάλεια 
της Ρωσίας που προέρχονται από την πλευρά της Ουκρανίας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει εξήγηση για αυτή την επιλήψιμη πολιτική του ΟΑΣΕ. 
Εκμεταλλευόμενη την αριθμητική της υπεροχή στον οργανισμό, η Δύση προσπαθεί εδώ και 
χρόνια να κυριαρχήσει σε αυτόν, ή ακριβέστερα, να οικειοποιηθεί την τελευταία 
εναπομείνασα πλατφόρμα περιφερειακού διαλόγου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε ήδη 
ακρωτηριαστεί από τη Δύση χωρίς καμία πιθανότητα ανάκαμψης. Σήμερα ο ΟΑΣΕ είναι ο 
επόμενος στόχος. Η ισχύς και οι αρμοδιότητές του υπονομεύονται και ανακατανέμονται σε 
στενά μη συμμετοχικά σχήματα.

Η ΕΕ εργάζεται για τη δημιουργία παράλληλων δομών και διασκέψεων, όπως είναι η «Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Κοινότητα». Στις 6 Οκτωβρίου 2022, το φόρουμ αυτό πραγματοποίησε την εναρκτήρια 
συνεδρίασή του στην Πράγα. Κατά την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης και την ανακοίνωση 
της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του οργανισμού, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν 
δήλωσε με υπερηφάνεια ότι όλες οι χώρες εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία είχαν 
προσκληθεί να συμμετάσχουν. Διακεκριμένοι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, 
όπως ο Ζοζέπ Μπορέλ και η Ανναλένα Μπάερμποκ, σήκωσαν αμέσως τους τόνους, δηλώνοντας 
ότι μια [ευρωπαϊκή] τάξη ασφαλείας δεν πρέπει να οικοδομηθεί από κοινού με τη Ρωσία, αλλά
εναντίον της, σε αντίθεση με αυτό που ζητούσαν προηγούμενα η Άνγκελα Μέρκελ και άλλοι 
ευρωπαίοι ηγέτες. Δημιουργούνται πλέον άλλες πλατφόρμες για να επιβληθούν συγκρουσιακές 
μέθοδοι στις άλλες χώρες στο πνεύμα της αποικιοκρατικής νοοτροπίας και για να διαχυθεί η 
ατζέντα του ΟΑΣΕ ανάμεσα σε στενά σχήματα, πλατφόρμες, πρωτοβουλίες και συνεργασίες.

Πριν από μερικά χρόνια, η Γερμανία και η Γαλλία δημιούργησαν τη Συμμαχία για την Πολυμέρεια,
μια ομάδα στην οποία σχεδίαζαν να προσκαλούν όποιον ήθελαν, και αυτή η πρωτοβουλία 
μαχαίρωσε πισώπλατα τον ΟΑΣΕ. Με παρόμοιο τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκαλούν 
επιλεκτικά τους συμμετέχοντες σε αυτό που ονομάζουν Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία. 
Ρωτήσαμε τους Γερμανούς και τους Γάλλους γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν αυτή τη συμμαχία, 
όταν η Ευρώπη είχε ήδη τον ΟΑΣΕ, ο οποίος είναι μια πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς. Τα 
Ηνωμένα Έθνη έπαιζαν τον ίδιο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις. 
Θα μπορούσε κατά συνέπεια, οποιοδήποτε νέο σχήμα να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη πολυμέρεια
εκτός από αυτά;
Ρωτήσαμε λοιπόν, και μας απάντησαν τα εξής: ότι ενώ αυτά τα σχήματα περιλάμβαναν 
πράγματι όλες τις χώρες, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της πολυμέρειας, μια ομάδα 
ηγετών θα ήταν καταλληλότερη από τον ΟΑΣΕ ή τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή αυτές οι δύο 
πλατφόρμες περιλάμβαναν παραδοσιακά, επίσης κάποια «αναδρομικά στοιχεία» που θα 
εμπόδιζαν την πρόοδο της αποτελεσματικής πολυμέρειας. Συνεπώς, θα εναπόκειτο πλέον σε 
αυτούς τους προοδευτικούς ηγέτες να προωθήσουν αυτήν την πολυμέρεια, ενώ οι άλλοι θα 
έπρεπε να συμμορφωθούν και να ακολουθήσουν - μια φιλοσοφία που υπονομεύει επίσης κάθε 
θεμελιώδη αρχή στην οποία ανέκαθεν στηρίζονταν ο ΟΑΣΕ.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ο χώρος ασφάλειας στην Ευρώπη κατακερματίστηκε, και για να το 
θέσουμε ήπια, σήμερα ακόμη και ο ίδιος ο ΟΑΣΕ μετατρέπεται σε περιθωριακή οντότητα. Οι 
πρόσφατες προεδρίες δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την αναστροφή αυτής της αρνητικής 
τάσης, αλλά το αντίθετο μάλιστα.



Οι Σουηδοί προήδρευσαν στον ΟΑΣΕ το 2021, και ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, σταμάτησαν να ενεργούν ως «αξιόπιστοι διαμεσολαβητές», αλλά έγιναν ενεργοί 
συμμετέχοντες στη πολιτική των Δυτικών, που αποσκοπεί στην πλήρη υποταγή του ΟΑΣΕ στα
συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των Βρυξελλών. Στην πραγματικότητα, οι Σουηδοί 
άνοιξαν το δρόμο για τον ενταφιασμό του ΟΑΣΕ. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι Πολωνοί γείτονές μας έσκαβαν επιμελώς έναν τάφο 
για τον οργανισμό, καταστρέφοντας ό,τι είχε απομείνει από την συναινετική του κουλτούρα. Η 
απόφαση σχετικά με τον ρόλο της Υπηρεσιακής Προεδρίας του ΟΑΣΕ, η οποία υιοθετήθηκε από το
Συμβούλιο Υπουργών του ΟΑΣΕ κατά τη συνεδρίασή του στο Πόρτο ήδη από το 2002, αναφέρει 
ότι η Υπηρεσιακή Προεδρία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ενέργειές της δεν θα είναι 
ασυμβίβαστες με τις θέσεις που έχουν συμφωνηθεί από όλα τα συμμετέχοντα κράτη και ότι 
λαμβάνεται υπόψη όλο το φάσμα των απόψεων των συμμετεχόντων κρατών, πράγμα που 
ισοδυναμεί με συναίνεση. Στις 23 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι υπουργοί Εξωτερικών έξι 
χωρών του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ), ενέκριναν δήλωση στην 
οποία εξέφραζαν τις εκτιμήσεις της ηγεσίας των χωρών τους, όσον αφορά τις εξωφρενικές 
ενέργειες της Πολωνικής Προεδρίας. Γνωρίζουμε ότι πολλές άλλες χώρες του ΟΑΣΕ συμμερίζονται
αυτή την προσέγγιση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η «προεδρία» της Πολωνίας θα θεωρηθεί μια 
μέρα ως η πλέον απεχθής περίοδος στην ιστορία του ΟΑΣΕ. Κανείς δεν έχει κάνει ποτέ όσο 
βρίσκονταν στο πηδάλιο, τόση ζημιά στον ΟΑΣΕ, όσο η Πολωνία.

Για πολλά χρόνια, οι δυτικές χώρες κατεύθυναν όλες τους τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση 
της παρεμπόδισης της ανάπτυξης ενός ισότιμου και αδιαίρετου ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλειας, σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του Οργανισμού, που επαναλαμβάνονταν πάντα ως 
πολιτικές διακηρύξεις. Τώρα δρέπουμε τους καρπούς αυτής της κοντόφθαλμης και λανθασμένης 
πολιτικής. Το γράμμα και το πνεύμα των βασικών εγγράφων του ΟΑΣΕ έχουν καταπατηθεί. Ο 
οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε για έναν πανευρωπαϊκό διάλογο. Έχω ήδη αναφερθεί στους 
στόχους που πρότειναν η Δύση και οι εν ενεργεία πρόεδροι του ΟΑΣΕ φέτος και πέρυσι. Όλα τα 
παραπάνω εγείρουν δύσκολα ερωτήματα, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μας με 
τον οργανισμό. Το πιο σημαντικό όμως ερώτημα είναι : 
τι πρόκειται να συμβεί στον ίδιο τον ΟΑΣΕ; 
Νομίζω ότι αν -ή όταν, κάποια στιγμή- οι δυτικοί μας γείτονες (δεν υπάρχει περίπτωση να 
αποφύγουμε την πραγματικότητα, ότι παραμένουμε γείτονες) και οι πρώην εταίροι μας 
ενδιαφερθούν ξαφνικά να συνεχίσουν τις κοινές εργασίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αυτό 
δεν θα μπορεί πλέον να συμβεί. Αυτό θα σήμαινε ότι θα επιστρέφαμε σε αυτό που είχαμε πριν, 
αλλά σε μια τέτοια πιθανότητα, δεν θα πρόκειται για τη συνέχιση της καθιερωμένης 
αντίληψης: «business as usual» (περί συνηθισμένης δουλειάς).

Όταν, ή εάν, η Δύση συνειδητοποιήσει τα οφέλη του να είμαστε γείτονες και να βασιστούμε σε 
κάποιο αμοιβαία συμφωνημένο πλαίσιο, θα ακούσουμε τι έχουν να μας προσφέρουν. 
Θα υπάρξει άραγε ευκαιρία για μια τέτοια συνεργασία στο ορατό μέλλον; 
Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη Δύση, η οποία επί μακρόν, όλες 
αυτές τις δεκαετίες καταστρέφει συστηματικά κάθε αρχή που διέπει τη λειτουργία του 
μοναδικού πανευρωπαϊκού οργανισμού, που ονομάζεται ΟΑΣΕ.


