
Ερώτηση: Γιατί πιστεύετε ότι η Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ είναι σήμερα ανενεργή σχετικά με την 
επίλυση της σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ; Υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης της 
δραστηριότητάς της;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει σε επαφή χώρες 
με επιρροή στην περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να στείλει μηνύματα στο Ερεβάν και το 
Μπακού. Συμφωνήσαμε ότι θα συμπροεδρεύουν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάποιο 
στάδιο, η Γαλλία, όπως συμβαίνει συχνά, δήλωσε ότι ήθελε να συμμετέχει και εκείνη. 
Αποφασίσαμε ότι το Παρίσι θα συμπεριλαμβάνονταν ως τρίτη χώρα στην συμπροεδρία.

Έκτοτε, για περισσότερο από μια δεκαετία, οι συμπρόεδροι πέτυχαν θετικά αποτελέσματα, 
πραγματοποιώντας συναντήσεις με τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν μαζί ή 
χωριστά. Μια από τις κοινές εκδηλώσεις-ορόσημο πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990, όπου διαμορφώθηκαν οι Αρχές της Μαδρίτης, οι οποίες αργότερα 
συζητήθηκαν, επικαιροποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 2010, η Ρωσία ανέλαβε την ηγετική συμπροεδρία. Πραγματοποιήσαμε περίπου δέκα 
τριμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες του Ερεβάν και του Μπακού. Εκπρόσωποι των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Γαλλίας συμμετείχαν σε κάθε μία από αυτές.

Μετά από μια πολεμική σύρραξη 44 ημερών, οι πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του 
πυρός τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2020 με τη δική μας διαμεσολάβηση. Η Ρωσία συνεχίζει να 
βοηθά την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να αποδεσμεύσουν τις συγκοινωνιακές διασυνδέσεις και 
τους οικονομικούς δεσμούς στην περιοχή. Αυτό θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη 
άλλων γειτονικών κρατών, όπως η Τουρκία, το Ιράν και η Γεωργία. Συμφωνήσαμε ότι η χώρα μας 
θα βοηθήσει στην οριοθέτηση των συνόρων και στη διαπραγμάτευση μιας συνθήκης ειρήνης 
μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Όλα αυτά ήταν το αποτέλεσμα των συνόδων 
κορυφής μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και του πρωθυπουργού της 
Αρμενίας.

Ταυτόχρονα, είδαμε και άλλους παράγοντες να κάνουν ευκαιριακές προσπάθειες να παρεμβληθούν 
σε αυτές τις διαδικασίες. Εμείς πάντως δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με αυτό.

Η μόνη αλλαγή που επισημάναμε στις επαφές με το Ερεβάν και το Μπακού ήταν ότι, μετά την 
έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, η Δύση, μέσω της Ουάσινγκτον και του 
Παρισιού, ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν θα συνεργαζόταν πλέον με τη Ρωσία σε οποιαδήποτε 
μορφή. Αυτό ισοδυναμούσε με τερματισμό των δραστηριοτήτων της Ομάδας Μινσκ του 
ΟΑΣΕ. Οι Αρμένιοι συνάδελφοί μας το αναφέρουν περιστασιακά. Τους λέμε ότι αυτό εξαρτάται 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, οι οποίες δήλωσαν ότι δεν θα συγκαλέσουν πλέον την 
Ομάδα, και από το Αζερμπαϊτζάν, διότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης δεν έχουν νόημα να γίνουν
χωρίς αυτήν.

Σήμερα οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να αντισταθμίσουν τη
διαλυμένη Ομάδα του Μινσκ, παρεμβαίνοντας στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. 
Ταυτόχρονα, επιδιώκουν να αρπάξουν και να οικειοποιηθούν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν από 
τα μέρη χάρις στη ρωσική συμμετοχή. Για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση της επιτροπής οριοθέτησης των συνόρων. Οι εκπρόσωποι της Αρμενίας και του 
Αζερμπαϊτζάν είναι ευγενικοί άνθρωποι, οπότε έρχονται όταν προσκαλούνται, αλλά πώς μπορεί 
κανείς να συζητήσει οποιαδήποτε οριοθέτηση χωρίς χάρτες των πρώην σοβιετικών 
δημοκρατιών; Και οι μόνοι τέτοιοι χάρτες που υπάρχουν, βρίσκονται στην κατοχή του ρωσικού 



Γενικού Επιτελείου. Μου είναι δύσκολο να φανταστώ οποιαδήποτε σενάριο χωρίς να γίνει 
αυτό.

Το ίδιο ισχύει και για τη συνθήκη ειρήνης. Πήγαν στην Πράγα για να συμμετάσχουν στο φόρουμ 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου υπέγραψαν ένα έγγραφο που αναφέρει ότι μια 
συνθήκη ειρήνης θα πρέπει να βασίζεται στα σύνορα που προβλέπονται από τον Καταστατικό 
Χάρτη του ΟΗΕ και τη Διακήρυξη της Άλμα-Άτα της 21ης Δεκεμβρίου 1991. Εκείνη την εποχή, η 
αυτόνομη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποτελούσε τμήμα της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γαλλία και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από τον Σαρλ Μισέλ, ενέκριναν αυτό ως μέρος του προαναφερθέντος
εγγράφου και αναγνώρισαν τη Διακήρυξη της Άλμα-Άτα χωρίς επιφυλάξεις. Αυτό διευκολύνει τις 
περαιτέρω εργασίες και επιλύει το πρόβλημα με το καθεστώς του Καραμπάχ.

Υπάρχει λόγος για τον οποίο η ηγεσία της Αρμενίας μιλάει τελευταία όχι τόσο για το 
καθεστώς όσο για την ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του αρμενικού πληθυσμού 
στο Καραμπάχ. Το Μπακού συμφωνεί με αυτό και είναι έτοιμο να συζητήσει την παροχή 
εγγυήσεων για ίσα δικαιώματα, με αυτά που απολαμβάνουν οι άλλοι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν. 
Κανείς δεν θυμάται πλέον την ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ. Περιστασιακά, ένας Αρμένιος 
πολιτικός θα πει που και που κάτι, αλλά η Ομάδα Μινσκ θάφτηκε από τους Γάλλους και τους 
Αμερικανούς. Εμείς δεν είχαμε καμία ευθύνη σε αυτό.

Ερώτηση: Μπορείτε να σχολιάσετε τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Αρμένιου πρωθυπουργού 
Νικόλ Πασινιάν σχετικά με την ειρηνευτική συνθήκη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν και το Ναγκόρνο-
Καραμπάχ; Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι το Αρτσάχ είναι Αρμενία, τελεία και παύλα. Ζήτησε να 
προσέλθει ο λαός του Καραμπάχ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της αρμενικής και της 
αζέρικης πλευράς. Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου στην Πράγα, είπε ότι το Ερεβάν και 
το Μπακού θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία χωρίς να κάνουν αναφορά στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ. Στις 31 Οκτωβρίου, ακριβώς πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Σότσι, η αρμενική 
κυβέρνηση δήλωσε ότι υποστηρίζει τις ρωσικές προτάσεις για μια συνθήκη ειρήνης, οι οποίες, 
κατά την αντίληψή της, περιλάμβαναν την αναβολή της απόφασης σχετικά με το καθεστώς του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ «για αργότερα». Μετά τη συνάντηση στο Σότσι, διατυπώθηκαν αιτήματα 
προς τη Μόσχα για να επιβεβαιώσει τις ρωσικές προτάσεις, σχετικά με την εξομάλυνση των 
σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, σαν η Ρωσία να είχε υποχωρήσει σε κάτι.

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχετε περιγράψει με σαφήνεια την αλληλουχία των γεγονότων. Κάναμε 
προτάσεις το 2012- αν αυτές οι προτάσεις είχαν υιοθετηθεί, αυτό θα μπορούσε να έχει επιλύσει
αυτό το πρόβλημα μια για πάντα. Εκείνη την περίοδο προέκυψε η ιδέα της αναβολής της 
απόφασης για το καθεστώς του Καραμπάχ «για αργότερα». Η ιδέα ήταν απλή: οι Αρμένιοι θα 
έδιναν τις πέντε αζερικές περιοχές γύρω από το Καραμπάχ και θα κρατούσαν τις δύο περιοχές 
που συνδέουν την Αρμενία με το Καραμπάχ. Το μέλλον αυτών των δύο (κανείς δεν 
αμφισβητούσε ότι αποτελούσαν μέρος του Αζερμπαϊτζάν) θα καθοριζόταν σε συνδυασμό με 
την απόφαση για το καθεστώς του Καραμπάχ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που διατυπώθηκε η 
ιδέα να αναβληθεί το ζήτημα του καθεστώτος «για αργότερα» (για τις επόμενες γενιές).

Το φθινόπωρο του 2020, η περιοχή βρισκόταν εκ νέου σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι εχθροπραξίες 
ανεστάλησαν στο στάδιο των προκαταρκτικών συνομιλιών. Συντάχθηκαν τριμερείς δηλώσεις και 
πραγματοποιήθηκαν τρεις τριμερείς σύνοδοι κορυφής: δύο στη Μόσχα και μία στο Σότσι. Οι 
συμμετέχοντες αναφέρθηκαν επίσης στην ανάγκη να ξεκινήσει μια πολιτική διαδικασία. Υπήρξε 
συμφωνία ότι το ζήτημα του καθεστώτος του Καραμπάχ θα μπορούσε να αναβληθεί προς συζήτηση
«για αργότερα». Με βάση αυτό το δεδομένο, η Ρωσία πρότεινε τη δική της εκδοχή της 
ειρηνευτικής συνθήκης, η οποία στάλθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη την άνοιξη. Και περιείχε αυτή τη



ρήτρα. Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να υποστηρίξει σχεδόν τα πάντα, αλλά
ότι το ζήτημα του καθεστώτος έπρεπε να συζητηθεί διεξοδικότερα.

Φέτος στα τέλη Οκτωβρίου του 2022, συναντηθήκαμε στο Σότσι. Θελήσαμε να επανέλθουμε σε 
αυτό το θέμα και να διαπιστώσουμε αν οι εταίροι μας ήταν έτοιμοι να ενεργήσουν στη βάση μιας 
συνεννόησης κυρίων - να επιλύσουν τα άλλα ζητήματα, αλλά να αφήσουν το καθεστώς του 
Καραμπάχ «για αργότερα». Ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο πρωθυπουργός Νικολ Πασινιάν 
έφεραν στο Σότσι το ίδιο έγγραφο από την Πράγα, το οποίο ανέφερε ότι εκδήλωναν την επιθυμία 
να υπογράψουν μια συνθήκη ειρήνης με γνώμονα τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τη 
Διακήρυξη της Άλμα-Άτα του 1991 που είχε αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της ΚΑΚ. Η εν
λόγω διακήρυξη αναφέρει σαφώς ότι τα σύνορα μεταξύ των νέων κρατών θα βασίζονται στα 
διοικητικά όρια μεταξύ των δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου η αυτόνομη περιοχή
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποτελούσε ρητά μέρος της Αζερικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας. Και τώρα, μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, οι Αρμένιοι συνάδελφοί μας 
μας ζητούν να επαναβεβαιώσουμε τις ρωσικές προτάσεις για το καθεστώς του Καραμπάχ. Αυτό 
είναι σίγουρα «ένα άλλο κεφάλαιο» και όχι αυτό που αφορά τις διαπραγματευτικές πρακτικές.

Ερώτηση: Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει επανειλημμένα εκφράσει τη πρόθεσή του για διαμεσολάβηση
και την ετοιμότητά του να οργανώσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. 
Ταυτόχρονα, η Αγία Έδρα τονίζει την ανάγκη για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων και 
ουσιαστικών παραχωρήσεων και από τις δύο πλευρές. Όσον αφορά τις παραχωρήσεις, τι σημαίνει 
αυτό για εσάς; Τι ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία σε 
αυτό; Ή μήπως τίποτα δεν εξαρτάται πλέον από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες;

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο Πάπας Φραγκίσκος δηλώνει δημόσια ότι είναι πρόθυμος να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του εδώ και αρκετό καιρό. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει κάνει ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα παρόμοιες δηλώσεις. Ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε
ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επανειλημμένα ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Βλαντίμιρ 
Πούτιν. Αυτό ήταν μάλλον απροσδόκητο, διότι δεν είχαμε λάβει κανένα μήνυμα μέσω της 
διπλωματικής οδού πριν από αυτές τις δηλώσεις. Οι Γάλλοι έχουν έναν τρόπο να δημοσιοποιούν
άκρως εντυπωσιακά τη διπλωματία τους. Περιμέναμε ότι θα τηλεφωνούσε αν είχε πραγματικά την 
πρόθεση. Πριν από λίγες ημέρες, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν και πάλι σχετικά και είπε ότι δεν 
επρόκειτο να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τουλάχιστον πριν 
επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας θα 
συζητούσε εκεί, όχι μόνο το ζήτημα της αποδυνάμωσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
της Ευρώπης, αλλά ότι θα συμβουλευόταν επίσης την αμερικανική πλευρά, όσον αφορά το 
ουκρανικό ζήτημα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι συνομιλούσε τόσο με
τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι. Εκτός από την Αγία Έδρα, δεν έχω 
ακούσει για άλλες πρωτοβουλίες που να προέρχονται από την πλευρά της Ιταλίας, ως χώρα. Ο 
συνάδελφός μου Αντόνιο Ταγιάνι (δεν έχουμε συναντηθεί ακόμη με την τρέχουσα ιδιότητά του ως 
υπουργού Εξωτερικών) προτείνει κάποιες ιδέες, για λύσεις. Ωστόσο, κανείς δεν προτείνει κάτι 
συγκεκριμένο.

Συζητήσαμε εκτενώς τις προτάσεις της Ουκρανίας στις 29 Μαρτίου- τις αποδεχθήκαμε, αλλά 
το Κίεβο απαγορεύτηκε να τις εφαρμόσει. Υποτίθεται ότι έπρεπε να εξαντλήσουν περαιτέρω 
τη Ρωσία και να πουλήσουν περισσότερα όπλα στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσει να δώσει τα 
δικά της όπλα στην Ουκρανία.



Ο Πάπας Φραγκίσκος καλεί σε συνομιλίες, αλλά πρόσφατα έκανε και μια αινιγματική δήλωση, 
που ξεφεύγει κατά πολύ από τα χριστιανικά πλαίσια. Ο επικεφαλής του Βατικανού ανέφερε δύο 
εθνοτικές ομάδες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντάς τες ως «κατηγορίες» και 
κατηγορόντας τες ότι έχουν την τάση να διαπράττουν φρικαλεότητες κατά τη διάρκεια 
εχθροπραξιών. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, η Δημοκρατία της Μπουργιατίας και η 
Δημοκρατία της Τσετσενίας απάντησαν σε αυτό. Το Βατικανό διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν 
πρόκειται να επαναληφθεί κι ότι επρόκειτο για παρεξήγηση. Τέτοια περιστατικά δεν βοηθούν,
ούτε ενισχύουν την επιρροή της Αγίας Έδρας.

Ρωτήσατε σχετικά με το ποιες θα μπορούσαν να είναι  οι πιθανές παραχωρήσεις. Όταν 
διατυπώσαμε τις προτάσεις μας τον Δεκέμβριο του 2021 (σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και συμφωνία με το ΝΑΤΟ), προσεγγίσαμε αυτά τα δύο έγγραφα με καλή πίστη. Δεν 
εισαγάγαμε σε αυτά κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Αν το είχαμε κάνει, θα έπρεπε να 
απαιτήσουμε στη πρώτη κιόλας παράγραφο από μεν το ΝΑΤΟ να αυτοδιαλυθεί, από δε τις 
Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, ξεκινώντας από τα
τακτικά πυρηνικά όπλα που είναι σήμερα αναπτυγμένα στην Ιταλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, 
την Ολλανδία και την Τουρκία. Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να δηλητηριάσει το 
πνεύμα των διαπραγματεύσεων . 

Προσπαθήσαμε να είμαστε δίκαιοι. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση που θα βόλευε και τους 
Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Προσπαθήσαμε να δούμε την τρέχουσα κατάσταση μέσα από τα μάτια 
των δυτικών συναδέλφων μας. Έτσι προέκυψαν αυτά τα δύο έγγραφα. Φαινόταν να περιέχουν 
δίκαιες προτάσεις και να βασίζονται σε προηγούμενες επανειλημμένες διαβεβαιώσεις. 
Συγκεκριμένα, προτείναμε την επιστροφή στη στρατιωτική διάταξη του 1997, όταν το ΝΑΤΟ 
συμφώνησε, στο πλαίσιο της ιδρυτικής πράξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, να απέχει από τη στάθμευση 
«σημαντικών μαχητικών δυνάμεων» στο έδαφος των νέων κρατών - μελών.

Στην Κωνσταντινούπολη, οι Ουκρανοί πρότειναν μια νέα εναλλακτική επιλογή διευθέτησης. Την 
αποδεχθήκαμε, καταβάλλοντας ένα δίκαιο μερίδιο παραχωρήσεων. Είχε σχέση με την κατάσταση 
επί του πεδίου εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει να κάνει 
υποθέσεις σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είχε προτείνει τι. Ωστόσο θα ήθελα να τονίσω ότι 
οι προτάσεις μας τον Δεκέμβριο του 2021 δεν περιείχαν καμία δόση δηλητηριώδους σκέψης 
με σκοπό να απορριφθούν. Κατά την άποψή μας, οι προτάσεις μας αντανακλούσαν μια 
ισορροπία συμφερόντων.

Ερώτηση: Όπως μόλις αναφέρατε στην εναρκτήρια ομιλία σας, ένας από τους λόγους για την 
διενέργεια της ΕιΣτΕπ στην Ουκρανία είναι η προστασία του ρωσόφωνου πληθυσμού. Πώς 
δικαιολογείτε τις επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον αμάχων, υποδομών, στερώντας την πρόσβαση σε 
νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, μεταξύ άλλων και στη Χερσώνα, την οποία η Ρωσία θεωρεί έδαφός της;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η πόλη του Στάλινγκραντ ήταν δικό μας έδαφος. Χτυπήσαμε τους 
Γερμανούς εκεί τόσο δυνατά που τελικά τράπηκαν σε φυγή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 
στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες (Ρώσοι, Αμερικανοί, άλλες χώρες του ΝΑΤΟ) επισημαίνουν ότι η 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας εφαρμόστηκε από την αρχή με τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές που 
σήμερα δέχονται επιθέσεις. Δεν είναι μυστικό ότι από αυτές τις τελευταίες εξαρτώνται οι 
μαχητικές επιδόσεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των εθνικιστικών ταγμάτων. 
Τα πλήγματα πραγματοποιούνται με όπλα υψηλής ακρίβειας, απενεργοποιώντας τις 
ενεργειακές υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία της ΕΔΟ και καταστρέφοντας 
την τεράστια ποσότητα όπλων με την οποία η Δύση πλημμυρίζει την Ουκρανία με στόχο την 
εξόντωση των Ρώσων.



Πρόσφατα κάποιος Ευρωπαίος πολιτικός δήλωσε ότι θα πρέπει να χορηγηθούν όπλα ικανά να 
πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά. Η συζήτηση ότι 
η Δύση ενδιαφέρεται δήθεν για μια ειρηνευτική διευθέτηση δεν μας εκπλήσσει. Οι Δυτικοί έχουν 
ανακοινώσει δημοσίως ότι δεν επιδιώκουν απλώς να ηττηθεί η Ρωσία «στο πεδίο της μάχης», αλλά 
να καταστραφεί ως κρατική οντότητα. Κάποιοι μάλιστα διοργανώνουν ειδικά συνέδρια, 
κάνοντας εικασίες σχετικά με το σε πόσα τμήματα θα διαιρεθεί η χώρα μας και ποιος θα αναλάβει 
τίνος τμήματος τη διαχείριση.

Καταστρέφουμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη συνεχή και απρόσκοπτη 
τροφοδοσία της Ουκρανίας με φονικά όπλα που δολοφονούν Ρώσους. Περιττό να ισχυρίζεται 
κανείς ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο. Εμπλέκονται άμεσα, 
όχι μόνο με την προμήθεια όπλων, αλλά και με την εκπαίδευση του προσωπικού. των ΕΔΟ. 
Εκπαιδεύουν τον ουκρανικό στρατό στο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της 
Ιταλίας και άλλων χωρών. Επιπλέον, δυτικοί εκπαιδευτές κατά εκατοντάδες (ο αριθμός τους 
συνεχώς αυξάνεται) επιχειρούν απευθείας και αυτοπροσώπως «επί του πεδίου», υποδεικνύοντας 
στον ουκρανικό στρατό πώς να πραγματοποιεί πλήγματα με το πολεμικό «υλικό» που του 
διατίθεται άπλετα. Αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος αριθμός μισθοφόρων που συμμετέχει 
ενεργά στις μάχες.

Δεδομένα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του ιδιωτικού δορυφορικού 
συστήματος Starlink, έχουν τεθεί στην υπηρεσία του ουκρανικού στρατού προκειμένου να μπορεί 
να εντοπίζει τους στόχους του. Μεταδίδονται επίσης και μέσω άλλων καναλιών. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των στόχων που χτυπήθηκαν από τους ναζί που λειτουργούν μεταξύ των 
ουκρανικών δυνάμεων και από τον ίδιο τον τακτικό στρατό της Ουκρανίας, επιλέγονται από 
τα δυτικά  αφεντικά αυτού του καθεστώτος. Αυτό πρέπει να αναφερθεί με απόλυτη 
ειλικρίνεια. Υπάρχουν άφθονα γεγονότα που το αποδεικνύουν.

Εμείς καταστρέφουμε με όπλα υψηλής ακρίβειας τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για την 
υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΕΔΟ.

Στα κοινωνικά δίκτυα (Telegram και άλλα) μπορείτε να βρείτε απόψεις εμπειρογνωμόνων που 
καταδεικνύουν όχι με λόγια αλλά με στοιχεία τις διαφορές αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης 
από εκείνες που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, όπως 
και των Γάλλων στη Λιβύη.

Κάποιος από τους συμμετέχοντες στην εκστρατεία κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999, ο οποίος 
ήταν μέλος του προσωπικού στο αρχηγείο όπου καθορίζονταν οι στόχοι, διηγείται πώς σε μια 
συνάντηση μια εβδομάδα μετά την έναρξη της επίθεσης, αναφέρθηκε ότι όλοι οι στρατιωτικοί 
στόχοι είχαν εξαλειφθεί, εκτός από δύο γέφυρες που χρησιμοποιούσε ο γιουγκοσλαβικός στρατός. 
Καταστράφηκαν κι αυτές. Στη συνέχεια, άρχισαν να αναρωτιούνται τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. 
Αποδείχθηκε ότι υπήρχαν αρκετές δεκάδες άλλες πολιτικές γέφυρες που δεν χρησιμοποιούνταν από
τον στρατό. Ξεκίνησαν λοιπόν να βομβαρδίζουν κι αυτές. Μια γέφυρα καταστράφηκε, την ώρα που
τη διέσχιζε ένα επιβατικό τρένο. Δεν υπάρχουν «παράπλευρες απώλειες», δήλωναν. Ήταν απλώς 
μια επίθεση, που έγινε πλήττοντας μια πολιτική εγκατάσταση. Όταν βομβαρδίστηκε το κτίριο και ο 
πύργος της τηλεόρασης στο Βελιγράδι, η ενέργεια αυτή δικαιολογήθηκε με το πρόσχημα ότι η 
τηλεόραση εξέπεμπε προπαγάνδα, προκειμένου να διατηρηθεί ακμαίο το ηθικό του 
γιουγκοσλαβικού στρατού.

Η λογική είναι η ίδια με αυτή που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όταν, με εντολή 
του προέδρου Μακρόν, το Russia Today και το Sputnik στερούνται διαπίστευσης στο Μέγαρο



των Ηλυσίων σε περιπτώσεις που γίνεται κάποια συνέντευξη Τύπου.  Ο Γάλλος πρόεδρος έχει 
δηλώσει προσωπικά ότι δεν θα τους επιτρέπουν να παρευρίσκονται, διότι κατά τη γνώμη τους δεν 
λειτουργούν ως μέσα ενημέρωσης αλλά ως προπαγανδιστικά μέσα. Ας ελπίσουμε ότι τα κεντρικά 
γραφεία του Russia Today και του Sputnik, όπως και τα γραφεία τους στην Ευρώπη δεν θα 
βομβαρδιστούν από τη Δύση, όπως βομβαρδίστηκαν το τηλεοπτικό κέντρο στη 
Γιουγκοσλαβία.

Πάρτε για παράδειγμα το Αφγανιστάν. Έγινε μια επίθεση σε ένα πλήθος συγκεντρωμένων 
ανθρώπων. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν 200 άτομα που πήγαιναν να γιορτάσουν έναν γάμο. 
Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού της Ρώμης αναφορικά με το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο. Ούτε και οι Αμερικανοί, αλλά «εξαναγκάζουν» το θεσμό αυτό να ανοίξει 
υποθέσεις εναντίον όσων οι ΗΠΑ θεωρούν κακοποιούς.

Πριν από μερικά χρόνια, το ΔΠΔ αποφάσισε ξαφνικά να εξετάσει τις δραστηριότητες των 
Αμερικανών στο Αφγανιστάν και τη συμπεριφορά τους στη χώρα αυτή. Υπήρχε επίσης ένας 
τεράστιος αριθμός αναφορών εις βάρος των Αυστραλών, των Βρετανών και των Αμερικανών με 
την κατηγορία ότι είχαν διαπράξει εκεί εγκλήματα πολέμου. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας 
εξακολουθεί να απαιτεί από όσους συμμετείχαν να προσκομίσουν στοιχεία, προκειμένου να 
αποδείξουν την αθωότητά τους απέναντι στις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου..

Όταν το ΔΠΔ άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει δίωξη για μια υπόθεση διερεύνησης 
εγκλημάτων πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, η Ουάσινγκτον δεν δίστασε να δηλώσει ότι θα 
επέβαλε κυρώσεις στον εισαγγελέα και σε όλους τους δικαστές που επρόκειτο να 
συμμετάσχουν στο εν λόγω δικαστήριο. Το αποτέλεσμα ήταν, να σιωπήσει άμεσα το ΔΠΔ,  επί 
του συγκεκριμένου θέματος.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εχθροπραξίες στο 
σημερινό περιβάλλον. Ας το αφήσουμε αυτό στους επαγγελματίες. Ας μην επιχειρούμε να κάνουμε 
ανυπόστατες δηλώσεις, κατηγορώντας για τα πάντα μία μόνο πλευρά, ξεχνώντας ότι υπάρχουν 
πολύ πιο σοβαρά περιστατικά που όλοι δείχνουν να αγνοούν.

Το 2013 ξεκίνησαν οι ταραχές στο Μαϊντάν και το 2014 έγινε πραξικόπημα παρά τη συμφωνία 
διευθέτησης που επετεύχθη με τη μεσολάβηση της ΕΕ. Προειδοποιήσαμε ότι τα άτομα που 
ήρθαν στην εξουσία και διακήρυξαν τον στόχο τους να εκδιώξουν τους Ρώσους από την 
Κριμαία και να απαγορεύσουν τη ρωσική γλώσσα συνιστούν πραγματική απειλή και ότι το 
μένος τους θα έπρεπε να «κατευναστεί». Κανείς όμως δεν «κούνησε το δαχτυλάκι του». Μετά 
ήρθε ο πόλεμος και οι συμφωνίες του Μινσκ, την εφαρμογή των οποίων είχε εγγυηθεί η ΕΕ, αλλά 
και πάλι δεν έκανε κανείς τίποτα. Ούτε ο Ποροσένκο, ούτε ο (Ζ)ελένσκι. Είπαν ότι κακώς 
παρέδωσαν τα πυρηνικά τους όπλα για το τίποτα, ότι θα επανακτούσαν την Κριμαία και ότι με την 
υπογραφή των συμφωνιών του Μινσκ είχαν απλώς κερδίσει χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
τον κατάλληλο εξοπλισμό, χάρις τον οποίον θα έλυναν τα πάντα δια της βίας.

Αρκετές φορές το χρόνο απευθυνθήκαμε στο Βερολίνο, στο Παρίσι και στην Ουάσιγκτον, 
δεδομένου ότι εκείνοι είναι που ελέγχουν το καθεστώς του Κιέβου, για να τους κατευνάσουν και 
να ηρεμήσουν τους ακραίους ρατσιστές και εθνικιστές. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Εδώ και 
χρόνια προσπαθούμε να τους επιστήσουμε την προσοχή. Σήμερα τα μέσα ενημέρωσης κάνουν 
θόρυβο σαν να μην έχουν παρακολουθήσει τι συμβαίνει στην Ουκρανία μετά και παρά τις 
συμφωνίες του Μινσκ, σαν να μην έχουν ακούσει τις εκκλήσεις μας για σύνεση που θα όφειλε 
να επιδείξει η ουκρανική πλευρά.



Συγκρίνετε την υστερία που εκτυλίσσεται τώρα στους δυτικούς πολιτικούς κύκλους, την οποία 
προσπαθούν να επιβάλουν τα ΜΜΕ, με αυτό που συνέβη στο παρελθόν, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν
το Ιράκ. Παρουσιάζοντας έναν απλό δοκιμαστικό σωλήνα, ως δήθεν βιολογικό όπλο, 
βομβάρδισαν μια χώρα, που δεν βρίσκονταν κοντά στα σύνορά τους, αλλά δέκα χιλιάδες μίλια 
μακριά από αυτά, με το πρόσχημα ότι αποτελούσε απειλή γι αυτούς. Το έκαναν επειδή 
μπορούσαν. Αυτός είναι ο κανόνας βάσει του οποίου πρέπει να οργανωθεί η δική τους 
παγκόσμια τάξη , σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα Η δική μας υπόθεσή μας αποτελεί μια 
προσπάθεια να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, βάσει του διεθνούς δικαίου και 
όχι με βάση τους αμερικανικούς κανόνες.

Με ποιο τρόπο σας ενόχλησε η Λιβύη; Μόνο και επειδή ο Καντάφι δυσαρέστησε έναν Ευρωπαίο 
ηγέτη ή έναν από τους γείτονές του. Η χώρα ζούσε «ευτυχισμένη για πάντα», όπως και το Ιράκ. Η 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση εκεί ήταν ασύγκριτα καλύτερη, παρ' όλη την αυστηρότητα 
των αυταρχικών καθεστώτων. Η Ευρώπη δεν είχε τα εκατομμύρια των προσφύγων που απέκτησε
στη συνέχεια, από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη. Υπήρχε μήπως η παραμικρή ανησυχία 
τότε; Όταν όμως το Κιρκούκ στο Ιράκ και η Ράκα στη Συρία ισοπεδώθηκαν, δεκάδες 
πτώματα κείτονταν για εβδομάδες και επομένως όλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
χώρες αυτές.

Φαίνεται ότι η δυτική προπαγάνδα αρχίζει να ανησυχεί μόνο όταν υποφέρουν εκείνοι που έχουν 
ορκιστεί πίστη στη Δύση. Οι Δυτικοί θέλουν να τους μετατρέψουν σε εργαλείο για την επίτευξη 
των γεωπολιτικών και στρατιωτικών τους στόχων. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το ρόλο 
παίζουν σήμερα οι Ουκρανοί.

Η Δύση έχει εξοντώσει ανυπολόγιστο αριθμό Αράβων στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία ή Αφγανών 
στο Αφγανιστάν. Δεν θυμάμαι να έδειξαν πότε τέτοια ανησυχία για τους πολίτες των εν λόγω 
κρατών. Αποδεικνύεται ότι τους θεωρούν ανθρώπους δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας.
Ενώ οι Ουκρανοί, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους απογόνους των αρχαίων Ρωμαίων, μάλλον 
αξίζουν να τύχουν ιδιαίτερης προστασίας από τους θεσμούς και τις δομές της Δύσης.

Ανατριχιάζω και ανησυχώ για κάθε ανθρώπινη ζωή, ειδικά όταν αυτή χάνεται ως αποτέλεσμα 
στρατιωτικής επιχειρήσεων και καταστροφών που προκαλούνται σε μη στρατιωτικές 
υποδομές. Ας δούμε όμως αυτά τα ζητήματα με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς να έχουμε 
διπλά μέτρα και σταθμά, ως κριτήρια.

Υπάρχει άφθονο υλικό, στατιστικά στοιχεία, επιχειρήματα από δυτικούς επιστήμονες των πολιτικής
επιστημών, ειδικούς εμπειρογνώμονες στη διεξαγωγή του πολέμου, οι οποίοι γνωρίζουν πώς και 
που διεξάγεται απερίσκεπτα, αγνοώντας κάθε αποτρεπτικό παράγοντα από τη μια, και από την άλλη
που οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
δραστηριότητές τους, ώστε να μην προκαλέσουν βλάβες σε αμάχους και καταστροφές σε μη 
στρατιωτικές υποδομές.

Ερώτηση: Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχαν επιτύχει βασικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση των 
εξοπλισμών στο πλαίσιο της START III το 2018. Από τότε έχουν περάσει πέντε χρόνια. Δεν είναι 
μήπως καιρός για να γίνουν πιο φιλόδοξα βήματα για τη μείωση των στρατηγικών επιθετικών 
όπλων; Υπάρχουν ίσως κάποια βήματα, που αναμένουν οι ΗΠΑ να κάνει η Ρωσία προς αυτή την 
κατεύθυνση;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η ερώτηση δεν πρέπει να απευθύνεται σε μένα. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που 
διακόψαμε τις συνομιλίες για ενδεχόμενες νέες ρυθμίσεις όσον αφορά τον περιορισμό των 
στρατηγικών επιθετικών όπλων, στη «μετά - START» εποχή. Έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου 



είδους συνομιλίες. Ο πρώτος γύρος πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και ο δεύτερος γύρος τον 
Σεπτέμβριο του 2021. Οι θέσεις ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Οι Αμερικανοί ήθελαν να δώσουν 
προτεραιότητα στα νέα μας όπλα, που ανακοινώθηκαν το 2018. Πρώτα απ' όλα, στα πέντε 
υπερηχητικά οπλικά συστήματα. Εμείς δεν αρνηθήκαμε να το πράξουμε. Υπήρχε μια κατανόηση 
ότι δύο από αυτά τα πέντε συστήματα (Sarmat και Avangard) θα μπορούσαν κάλλιστα να 
ενσωματωθούν στην υφιστάμενη Συνθήκη START-3 του 2010. Τα άλλα συστήματα, πράγματι, δεν 
καλύπτονταν από τις παραμέτρους που ορίζονται στο εν λόγω ντοκουμέντο. Εκφράσαμε την 
ετοιμότητά μας να συζητήσουμε περαιτέρω πιθανά βήματα για τον έλεγχο των εξοπλισμών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μας συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχο 
ενδιαφέρον από την αμερικανική πλευρά, ώστε να γίνουν κάποια βήματα προς την 
κατεύθυνση της σύγκλισης.

Στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2021, οι διαπραγματευτές κατάφεραν να συμφωνήσουν ότι οι 
μελλοντικές εργασίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν από δύο ομάδες εμπειρογνωμόνων: η μία θα 
καθόριζε ποιοι τύποι όπλων είναι στρατηγικοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
στρατηγικών στόχων. Αυτό είναι θέμα αρχής για εμάς. Προτείναμε να προσεγγίσουμε τον ορισμό 
του αντικειμένου της μελλοντικής συνθήκης συστηματικά και όχι από τη σκοπιά του να 
συμπεριλάβουμε απλώς κάτι νέο σε αυτήν. Πρώτα πρέπει να αναλύσουμε τι όπλα διαθέτουμε εμείς 
και ποια από αυτά αυτοί που είναι πραγματικά στρατηγικής σημασίας, είτε πρόκειται για πυρηνικά 
είτε για μη πυρηνικά. Το αμερικανικό σύστημα Prompt Global Strike δεν είναι πυρηνικό, αλλά είναι
ακόμη πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη στρατιωτικών στόχων. Πρέπει να επιτυγχάνεται μια 
ισορροπία σε περίπτωση που προκύπτει κάτι καινούργιο. Συμφωνήθηκε ότι οι εμπειρογνώμονες θα 
καθίσουν και θα εξετάσουν με ειλικρίνεια πώς θα επεξεργαστούν αυτό που ο Πούτιν αποκάλεσε 
«εξίσωση ασφαλείας».

Η πανδημία από την COVID-19 δεν μας εμπόδισε να πραγματοποιήσουμε δύο αρκετά χρήσιμες 
συνεδριάσεις μέσα στο 2021. Αλλά μετά τον Σεπτέμβριο, οι Αμερικανοί δεν έδειξαν καμία 
διάθεση να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Αυτό συνέβη πολύ πριν από την έναρξη της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης. Είναι δύσκολο να κρίνουμε ποιος ήταν ο λόγος γι αυτή τους την 
αδιαφορία. Προφανώς η ευθύνη της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ως των δύο 
μεγαλύτερων (σε αυτό το στάδιο) πυρηνικών δυνάμεων δεν πρόκειται να εκλείψει. Υπάρχει κοινή 
δήλωση των προέδρων του Ιουνίου 2021 ότι ο πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί από 
κανέναν, οπότε δεν πρέπει να εξαπολυθεί. Υπάρχει αντίστοιχη παρόμοια δήλωση από τους ηγέτες 
των πέντε κρατών που επίσης διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Έχουμε ήδη δηλώσει πολλές φορές ότι 
ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να υποστηρίξουμε ότι όχι μόνο είναι 
αδύνατο να ξεκινήσει ένας πυρηνικός πόλεμος, αλλά και ότι οποιοσδήποτε πόλεμος μεταξύ των 
πυρηνικών δυνάμεων είναι γενικά ανεπίτρεπτος. Ακόμα και αν κάποιος τον ξεκινήσει με συμβατικά
μέσα, ο κίνδυνος κλιμάκωσής του και μετατροπής του σε πυρηνικό πόλεμο θα ήταν τεράστιος. Ως 
εκ τούτου, παρακολουθούμε με ανησυχία τη ρητορική που εκτοξεύει η Δύση κατηγορώντας τη
Ρωσία ότι προετοιμάζει κάποιου είδους πρόκληση με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. 
Ταυτόχρονα, η ίδια η Δύση, συμπεριλαμβανομένων των τριών πυρηνικών δυνάμεων - ΗΠΑ, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία - κάνουν τα πάντα για να διευρύνουν τη σχεδόν άμεση εμπλοκή 
τους στον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον της Ρωσίας από τους Ουκρανούς. Πρόκειται για 
μια άκρως επικίνδυνη τάση.

Ερώτηση: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια αφορά επίσης και την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή 
διεξάγεται μια συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με την επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό 
πετρέλαιο. Η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή θα είναι αρκετά υψηλή 
(υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία - 30, 60 δολάρια ανά βαρέλι). Τι θα συμβεί στην περίπτωση που η 
τιμή θα κυμανθεί στο επίπεδο της αγοράς; Θα αρνηθεί η Ρωσία να προμηθεύσει ενεργειακούς 
πόρους στις χώρες που αποδέχονται αυτή τη ρύθμιση. Κατά πόσο παίζει ρόλο η τιμή;



Σεργκέι Λαβρόφ: Η θέση μας έχει διατυπωθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον 
αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα της 
ενέργειας. Επαναλαμβάνω, δεν θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις χώρες που «συμβιβάζονται» 
με τους «δικτάτορες». Η υπαγόρευση τιμών στην αγορά από εκείνους που επί δεκαετίες 
υπερασπίζονταν την ελευθερία της αγοράς, τον θεμιτό ανταγωνισμό, το απαράδεκτο της 
παραβίασης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και το τεκμήριο αθωότητας είναι μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, στέλνει ένα ισχυρό μακροπρόθεσμο μήνυμα σε όλα τα 
κράτη να σκεφτούν πώς να απομακρυνθούν από τα εργαλεία που επιβάλλει η Δύση ως μέρος 
του συστήματος παγκοσμιοποίησης.

Η Ρωσία δεν είναι πλέον «αρεστή». Η Κίνα γίνεται κι αυτή επίσης στόχος κυρώσεων. 
Απαγορεύεται η πώληση και η αγορά αγαθών μέσω των οποίων οι Αμερικανοί θέλουν να 
ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι ο επόμενος. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν πλέον φυτευτεί οι σπόροι για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία 
αναδιαμόρφωσης των παγκόσμιων ρυθμίσεων. Με βάση τα τεχνάσματα στα οποία καταφεύγει η 
ΕΕ, δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στο δολάριο, ενώ το ευρώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
μηχανορραφίες. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
προσπάθησε να δικαιολογήσει τη νομοθεσία που πρέπει να ψηφιστεί, προκειμένου να επιτευχθεί η 
κλοπή της χρηματικής περιουσίας του Ρωσικού κράτους και των Ρώσων πολιτών. Υπάρχει μια 
τάση στην ΕΕ να επιστρέφει σε αποικιοκρατικές μεθόδους προκειμένου να ζήσει σε βάρος 
κάποιων άλλων. Όπως και η Αμερική επιδιώκει να ζήσει εις βάρος της Ευρώπης, έτσι και η 
Ευρώπη πρέπει επίσης να ζει σε βάρος κάποιου άλλου. Αυτό ακριβώς επινοούν. Θέλουν να 
ζήσουν εις βάρος μας.

Είμαι βέβαιος ότι εμείς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτή την αρχή. Εν προκειμένω δεν 
πρόκειται για την πρόθεσή μας να αποκτήσουμε περισσότερα έσοδα από τις πωλήσεις του 
πετρελαίου μας σήμερα, αλλά για την ανάγκη να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση ενός 
συστήματος που θα είναι ανεξάρτητο από αυτές τις νεοαποικιακές μεθόδους. Το επιχειρούμε 
αυτό από κοινού με τους συναδέλφους μας στις BRICS (και με δώδεκα χώρες που επιθυμούν να 
συντονιστούν στενά με τις BRICS), στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, στην Eυρα- 
Ασιατική Οικονομική Ένωση, στις διμερείς σχέσεις μας με τη ΛΔΚ, το Ιράν, την Ινδία και πολλές 
άλλες χώρες.

Δεν μας ενδιαφέρει ποιο θα είναι το «ανώτατο όριο τιμών». Θα διαπραγματευτούμε απευθείας με 
τους εταίρους. Αυτοί δεν θα «αναζητήσουν» κάποιο «ανώτατο όριο τιμών» και ούτε πρόκειται να 
δώσουν εξηγήσεις σε εκείνους που επιβάλλουν παράνομα αυτά τα «ανώτατα όρια». Κατά τη 
διαπραγμάτευση με την Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία και άλλους μεγάλους αγοραστές, 
υπάρχει πάντα ένα στοιχείο εξισορρόπησης των συμφερόντων όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα, τον όγκο και την τιμή. Αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται σε αμοιβαία βάση 
μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή και όχι από κάποιον «θείο Σαμ» που αποφάσισε 
να τιμωρήσει κάποιον.

Ερώτηση: Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις σας και στις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις, μιλήσατε 
εκτενώς για τη θέση της Ρωσίας σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τη πληροφορηθήκαμε ήδη, 
πριν από ένα χρόνο. Ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, πώς θα αξιολογούσατε την πιθανότητα 
μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Μπάιντεν το επόμενο έτος ή μια συνάντησή 
σας με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Άντονι Μπλίνκεν; Υπάρχουν πιθανότητες για 
συναντήσεις υψηλού επιπέδου, στο εγγύς μέλλον;



Σεργκέι Λαβρόφ: Οι σημερινές εκτιμήσεις για την κατάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι 
σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές που κάναμε το 2020 και το 2021. Το γεγονός αυτό απλώς 
υπογραμμίζει τη συνέπεια της θέσης μας, τη μακροπρόθεσμη φύση των κρίσεων όσον αφορά την 
ευρω-ασφάλεια και την απροθυμία της Δύσης να ακούσει αυτά που λέμε.

Υπάρχει η αρχή ότι όταν η συλλογική ασφάλεια «δεν λειτουργεί», ο καθένας ανησυχεί για τη 
δική του ασφάλεια. Η απειλή για τη Ρωσία από την πλευρά των ΗΠΑ και των συμμάχων της 
στη κρίση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την Ουκρανία, είναι πραγματική, είναι 
υπαρξιακή. Θυμηθείτε τον συμπατριώτη των Πολωνών γειτόνων μας, τον Ζμπίγκνιεφ Μπρεζίνσκι,
ο οποίος το 1994 είχε υποστηρίξει ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποσπαστεί η Ουκρανία 
από τη Ρωσία, επειδή η Ρωσία με την Ουκρανία θα αποτελεί μια αυτοκρατορία, ενώ η Ρωσία χωρίς 
την Ουκρανία θα είναι ένας περιφερειακός παράγοντας. Το 1994 είχαμε άριστες σχέσεις με τους 
Αμερικανούς. Αλλά ακόμη και τότε κανείς δεν ήθελε να καταστεί η Ρωσία περισσότερο 
ανεξάρτητη. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο εκίνησαν, αναπτύχθηκαν και συσσωρεύτηκαν 
τα πάντα.

Ανέφερα το παράδειγμα του Ιράκ. Ήθελα να τους υπενθυμίσω, ότι και τότε υποστήριζαν ότι 
υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ. Το επόμενο πρωί έστειλαν τα αεροπλάνα τους και 
ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς. Αποδείχθηκε ότι ούτε εκεί υπήρχε κάτι το μεμπτό. Στη 
συνέχεια, ο Μπλερ έκανε τη περιβόητη δήλωσε: «Κάναμε λάθος» !!. Εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι θάφτηκαν, κάτω από αυτό το λάθος. Η χώρα ζούσε κανονικά. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Απλώς καταστράφηκε. Σήμερα, οι κάτοικοι της εξακολουθούν 
να τη μαζεύουν από τα κομμάτια, όπως και συμβαίνει και στη Λιβύη. Και όλα αυτά είναι 10 
χιλιάδες μίλια μακριά από τα σύνορά τους, πέρα από τον ωκεανό. Όμως τότε τους επιτρέπονταν τα 
πάντα. Κάθε φορά, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διαφορετικά πράγματα. Ισχυρίζονται βέβαια, 
ότι αγωνίζονται δήθεν για τη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, τους επιτρέπεται να εξοντώσουν ακόμη 
και ένα εκατομμύριο και πλέον ανθρώπους, πράγμα που έκαναν. Πού είναι η δημοκρατία που 
υποτίθεται ότι ήθελαν να εγκαθιδρύσουν στο Αφγανιστάν; Στο Ιράκ; στη Λιβύη; Αντίθετα, η 
τρομοκρατία είναι αυτή που βρίσκεται παντού, σε πλήρη άνθιση. Η Ευρώπη έχει αποκτήσει 
εκατομμύρια πρόσφυγες, γεγονός που θα μπορούσαν να είχε αποφευχθεί.

Εμείς δεν «σηκώσαμε κεφάλι», ξαφνικά με την Ουκρανία. Δεν είναι ότι δεν συμπαθούσαμε τον 
(Ζ)ελένσκι επειδή σταμάτησε να παίζει KVN (σ. μ. ραδιοτηλεοπτικά ψυχαγωγικά παιγνίδια» ή 
επειδή σταμάτησε να διατηρεί το στούντιο του «Kvartal-95» (σ. μ. η ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση 
και το στούντιο που διατηρούσε ο (Ζ)ελένσκι) και γι αυτό «ξεκινήσαμε τον πόλεμο» με την 
Ουκρανία. Δεν το κάναμε φυσικά γι αυτό. Τους είχαμε προειδοποιήσει επί σειρά ετών Αλλά γι 
αυτούς τίποτα δεν συνέβαινε.

Θέλουμε να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε, ποιος θέλει και τι μπορεί να προσφέρει. 
Ρωτήσατε για τις επαφές μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Τζό Μπάιντεν. Έχουμε πει πολλές 
φορές (συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου) ότι εμείς δεν αποφεύγουμε ποτέ τις 
επαφές. Όταν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφτεί τη χώρα 
μας, εμείς τον προτρέψαμε να έρθει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ήθελε επίσης να έρθει κι εμείς 
ευχαρίστως τον δεχθήκαμε . Όποτε ο Πρόεδρος της Γαλλίας,ο κ. Μακρόν ήθελε να κάνει ένα 
τηλεφώνημα, ήταν πάντοτε ευπρόσδεκτος. Όποιος ζητήσει τηλεφωνική επικοινωνία, θα την έχει 
χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Ο πρόεδρός μας μιλάει σε όλους και με όλους. Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής δεν έχουμε ακούσει ακόμη καμία ουσιαστική ιδέα.

Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας πρότειναν μια συνάντηση μεταξύ του Μπερνς και του Ναρίσκιν. 
Εμείς συμφωνήσαμε. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί μας έχουν πει δεκάδες φορές ότι αυτό θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσα  ένα απολύτως εμπιστευτικό δίαυλο. Δεν θα έπρεπε να τον ανακοινώσουμε 



για να μην μάθει κανείς τίποτα γι' αυτόν. Υποτίθεται ότι θα ήταν σοβαρός και ότι δεν θα υπόκειτο 
σε εξωτερικές προπαγάνδες και ίντριγκες παραπληροφόρησης. Εμείς συμφωνήσαμε και σε αυτό. 
Αλλά μόλις ταξίδεψαν στην Άγκυρα, αμέσως τα πάντα «διέρρευσαν». Δεν ξέρω από πού - από τον
Λευκό Οίκο, το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τώρα η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στη Μόσχα, 
Ελίζαμπεθ Ρουντ, δηλώνει ότι προτίθενται να συνεχίσουν να διατηρούν αυτό το εμπιστευτικό 
κανάλι. Ο κ. Ναρίσκιν έπρεπε επομένως να τοποθετηθεί και αναφέρθηκε στα θέματα που 
συζητήθηκαν και που ήταν: η πυρηνική ασφάλεια, η στρατηγική σταθερότητα, το καθεστώς του 
Κιέβου και η κατάσταση στην Ουκρανία γενικότερα.

Οι Αμερικανοί και οι υπόλοιπες χώρες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν για την 
Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Πρώτον, το ΝΑΤΟ συζητά για την Ουκρανία χωρίς την 
Ουκρανία, όταν οι Ουκρανοί εκπρόσωποι δεν προσκαλούνται εκεί, και δεύτερον, είναι απολύτως 
σαφές σε όλους ότι είναι αδύνατο να συζητήσουμε σήμερα για τη στρατηγική σταθερότητα, 
αγνοώντας όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ο διακηρυγμένος από πλευράς τους στόχος 
εκεί, δεν είναι η διάσωση της ουκρανικής δημοκρατίας, αλλά η ήττα της Ρωσίας στο πεδίο 
της μάχης ή ακόμη και η καταστροφή της. Πώς μπορεί ένας τέτοιος στόχος να μην έχει σχέση με
τη στρατηγική σταθερότητα; Όταν αποτελεί σαφή επιδίωξη η καταστροφή τους ενός από τους 
βασικούς παράγοντες της στρατηγικής σταθερότητας. Ωστόσο, μας έχει λεχθεί ότι το ζήτημα της 
Ουκρανίας θα πρέπει να συζητηθεί με τους Ουκρανούς, και μάλιστα όταν εκείνοι το θελήσουν. 
Αλλά εσείς κι εμείς, μπορούμε να συζητήσουμε για τα πυρηνικά όπλα και τη στρατηγική 
σταθερότητα. Όλο αυτό το σκηνικό είναι τουλάχιστον αφελές.

Εάν υπάρχουν προτάσεις τόσο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και από άλλα μέλη 
της Κυβέρνησης, ας μας τις γνωστοποιήσουν, δεδομένου ότι εμείς ουδέποτε αποφύγαμε τις επαφές.
Ο Άντονι Μπλίνκεν είχε τηλεφωνήσει κάποτε πριν από πολύ καιρό. Εξέφρασε τις ανησυχίες του για
τους πολίτες των ΗΠΑ που έχουν καταδικαστεί και παραμένουν φυλακισμένοι εδώ στη χώρα μας. 
Γνωρίζει πολύ καλά το γεγονός ότι οι Πρόεδροι συμφώνησαν τον Ιούνιο του 2021 στη Γενεύη να 
δημιουργήσουν ένα εντελώς διαφορετικό κανάλι - το κανάλι μεταξύ των ειδικών υπηρεσιών για την
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. Αυτό λοιπόν λειτουργεί. Ας ελπίσουμε ότι θα 
επιτευχθούν κάποια αποτελέσματα. Δεν είχαμε καμία επαφή με τον Μπλίνκεν για γενικά πολιτικά
θέματα. Είμαι σε θέση να αντιληφθώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας «καταμερισμός εργασίας» στην 
Ουάσιγκτον. Το γραφείο του Σάλιβαν επιθυμεί ενδεχομένως, από τη πλευρά του κάτι να κάνει. Το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τη δική του πλευρά μπορεί να θέλει να κάνει κι αυτό κάτι άλλο. Εμείς δεν 
παρεμβαίνουμε στις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στην αμερικανική γραφειοκρατική μηχανή. 
Αυτό θα το αποφασίσουν ο Πρόεδρος της εν λόγω χώρας και οι υπόλοιποι ηγέτες της.

Ερώτηση: Αναφερθήκατε ήδη στη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου που 
ολοκληρώθηκε προχθές στη Ρουμανία. Πολλοί θυμήθηκαν ότι ήταν στο Βουκουρέστι την εποχή 
που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους πρότεινε για πρώτη φορά να ενταχθούν η Γεωργία και η 
Ουκρανία, ως μέλη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Θα ήθελα να σας ζητήσω να σχολιάσετε όχι τόσο αυτό, όσο τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών 
Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη επέκτασης των υποδομών του ΝΑΤΟ σε μια 
περιοχή που εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Βαλτική. Τι σημαίνει αυτό για τη Ρωσία; 
Πώς θα αντιδράσει η Μόσχα σε αυτό;

Σεργκέι Λαβρόφ: Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δήλωση, αυτή ήρθε παράλληλα με μια άλλη 
δήλωση του Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είπε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη στην Ουκρανία, 
είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με όπλα το καθεστώς του Κιέβου. Πρόκειται για 
μια σχιζοφρενική προσέγγιση. Αν θέλετε ειρήνη, προετοιμαστείτε για πόλεμο. Μόνο που εδώ δεν 



προετοιμάζονται για πόλεμο. Είναι σαν να λένε: θέλεις ειρήνη, τότε πολέμησε μέχρι τέλους. 
Αυτή είναι η λογική τους.

Οι δηλώσεις του Μπλίνκεν είναι αποκαλυπτικές από τη άποψη του ποιος «κάνει κουμάντο» 
στο ΝΑΤΟ. Η ιδέα των τριών θαλασσών - που θα σχηματίσουν έναν κλοιό γύρω από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία (από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Βαλτική Θάλασσα) είναι αρχικά πολωνική και 
υποστηρίζεται έμπρακτα από τα κράτη της Βαλτικής.  Προωθείται εξάλλου εδώ και αρκετά 
χρόνια ως ιδέα «αναβίωσης» του πολωνικού μεγαλείου. Άρχισαν να την προωθούν πριν από την 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση και δραστηριοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο μετά από αυτήν. Το 
γεγονός ότι ο Μπλίνκεν έχει πλέον υιοθετήσει αυτή τη λογική, είναι πολύ ενδεικτικό. Αυτό 
σημαίνει ότι οι Αμερικανοί βασίζονται σε χώρες όπως είναι η Πολωνία και οι άλλες της Βαλτικής, 
οι οποίες υιοθετούν τις πλέον ρωσοφοβικές, ρατσιστικές θέσεις, όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Επίσης, χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία υποχωρούν στο 
παρασκήνιο. Έχω ήδη σχολιάσει ότι η «έννοια της στρατηγικής αυτονομίας» που προωθεί ο Γάλλος
πρόεδρος είναι σαφές ότι δεν «συμβαδίζει» με την αμερικανική σκέψη. Οι Αμερικανοί πιστεύουν 
ότι δεν υπάρχει ανάγκη για «στρατηγική αυτονομία» στην ΕΕ. Θα αποφασίσουν οι ίδιοι πώς η
ΕΕ θα διαφυλάξει την ασφάλειά τη, σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα. Η πρώην 
καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σε πρόσφατη συνέντευξή της εξέφρασε το παράπονο ότι μετά τη 
σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων . Μπάιντεν και Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021, αν 
και είχε προτείνει μαζί με τον Ε. Μακρόν να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, η 
πρωτοβουλία της αυτή δεν εισακούστηκε. Αντίθετα μάλιστα της απαγορεύτηκε. Ποιος θα 
μπορούσε σε κανονικούς καιρούς να απαγορεύσει στη Γερμανία και τη Γαλλία να συναντηθούν με 
οποιονδήποτε; Στη πραγματικότητα αυτό συνέβη με την προτροπή των ίδιων των Πολωνών και των
κρατών της Βαλτικής που οικοδομούν αυτόν τον κλοιό, την έννοια των τριών θαλασσών. Επομένως
αυτό, είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης.

Μιλώντας για την επιρροή της ΕΕ. Η ΕΕ εγγυήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 ότι θα υπάρξει 
διευθέτηση μεταξύ του Γιανουκόβιτς και της αντιπολίτευσης. Το σχετικό έγγραφο υπογράφηκε. 
Ξεκινά με τις λέξεις «εγκαθίδρυση κυβέρνησης εθνικής συναίνεσης», και «διεξαγωγή πρόωρων 
εκλογών». Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το έχει πει αυτό πολλές φορές. Θα έκαναν λοιπόν πρόωρες 
εκλογές, για τις οποίες είχαν ήδη συμφωνήσει. Ο Γιανουκόβιτς δεν υπήρχε περίπτωση να τις 
κερδίσει, ποτέ στη ζωή του. Τα ίδια μέλη της αντιπολίτευσης που πραγματοποίησαν το 
πραξικόπημα το επόμενο πρωί θα έρχονταν στην εξουσία. Δεν είναι σαφές ποιος ήταν ο λόγος 
που έδειχναν αυτή τη βιασύνη. Θα εφάρμοζαν τη συμφωνία για την οποία είχαν εγγυηθεί η 
Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία. Στη περίπτωση αυτή δεν θα γίνονταν δημοψήφισμα για 
την Κριμαία και δεν θα ακολουθούσαν όλα τα άλλα γεγονότα. Κανείς δεν θα επαναστατούσε 
εναντίον τους. Ακριβώς επειδή θα υπήρχε συμφωνία σχετικά με τη διενέργεια εκλογών.

Αλλά όλα αυτά αυτό δεν συνέβησαν χωρίς την αμερικανική «συμβολή». Όλα όσα συζητάμε 
συνέβησαν τον Φεβρουάριο του 2014. Το Μαϊντάν έληξε, υπογράφηκε συμφωνία διευθέτησης και
οι χώρες της ΕΕ ήταν εγγυητές. Τρεις εβδομάδες νωρίτερα, η Νούλαντ, τότε υπεύθυνη για τον 
μετασοβιετικό χώρο, είχε συμφωνήσει τηλεφωνικά με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία 
για τη σύνθεση της νέας ουκρανικής κυβέρνησης, περιμένοντας προφανώς ότι αυτό το 
πραξικόπημα θα γινόταν πολύ σύντομα. Ανέφερε διάφορα ονόματα και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ουκρανία της είπε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας του σχεδίου δεν ήταν αρεστός στην ΕΕ. 
Φαντάζομαι ότι όλοι θυμάστε τι είχε πει τότε, σχετικά με το «τι έπρεπε να κάνει» η ΕΕ. Μια λέξη 
με τέσσερα γράμματα. Έκτοτε, το ίδιο περίπου πράγμα συμβαίνει στην ΕΕ. Πρώτα έφτυσαν τις
εγγυήσεις και τις συμφωνίες μεταξύ του Γιανουκόβιτς και της αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, 
φτύνουν το γεγονός ότι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από τη Γερμανία και τη Γαλλία, εγγυήθηκε τις
συμφωνίες του Μινσκ που προέβλεπαν τον άμεσο διάλογο μεταξύ Κιέβου, Ντονιέτσκ και 
Λουγκάνσκ για την παραχώρηση ειδικού καθεστώτος στα εδάφη αυτά και τη διατήρηση της 



ρωσικής γλώσσας. Το 2019, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί προσκάλεσαν και πάλι τον νέο πρόεδρο, 
(Ζ)ελένσκι, στο Παρίσι. Αυτή ήταν μια συνάντηση με τη μορφή του σχήματος της Νορμανδίας. Για
άλλη μια φορά, ο (Ζ)ελένσκι υπέγραψε ότι θα διαπραγματευτεί με το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ 
για ένα ειδικό καθεστώς και ότι θα είχε μόνιμη ισχύ. Ούτε πάλι έκανε κάτι γι' αυτό. Η ΕΕ έχει 
επανειλημμένα παραμεριστεί, όσον αφορά τις διαμεσολαβητικές της προσπάθειες. Το 2018, η 
Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η 
Φρεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε ότι όταν η ΕΕ βρίσκεται στην περιοχή (αναφερόμενη στα 
Βαλκάνια), δεν υπάρχει χώρος για άλλους. Δεν υπάρχει χώρος για τους Ρώσους στα Βαλκάνια 
και οι επαφές των Ρώσων με τη Σερβία και τις άλλες βαλκανικές χώρες πρέπει να διακοπούν 
παντελώς.

Το 2013, η ΕΕ διαμεσολάβησε μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Οι ηγέτες της Σερβίας και της 
Πρίστινα προσκλήθηκαν στις Βρυξέλλες. Εκεί υπέγραψαν ένα έγγραφο για τη δημιουργία 
Κοινότητας Σερβικών Δήμων στο Κοσσυφοπέδιο. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί σερβικοί 
θύλακες στο Κοσσυφοπέδιο. Εκτός από το βόρειο τμήμα της εν λόγω επαρχίας, το οποίο 
κατοικείται κυρίως από Σέρβους, υπάρχουν αρκετοί θύλακες στην υπόλοιπη περιοχή Ωστόσο οι 
Σέρβοι αντιμετώπισαν σοβαρές διακρίσεις, παρενοχλήσεις από την αλβανική πλειοψηφία, 
τόσο όσον αφορά τη γλώσσα τους, την εκπαίδευση στη σερβική γλώσσα, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, όσο και τη λατρεία στις σερβικές ορθόδοξες εκκλησίες, οι οποίες επίσης 
παρενοχλούνται από τους Αλβανούς. Παρά το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη 
δημιουργία Κοινότητας Σερβικών Δήμων στο Κοσσυφοπέδιο, μέχρι στιγμής, κανείς δεν είναι 
πρόθυμος να την εφαρμόσει.  Ή μάλλον, όπως έχει ήδη αντιληφθεί η ΕΕ, οι Αλβανοί στην 
Πρίστινα (το έχουν άλλωστε δηλώσει δημόσια) δεν πρόκειται να το κάνουν. Επομένως η ΕΕ έχει 
αποδείξει την πλήρη ανικανότητά της. Σήμερα η Γαλλία και η Γερμανία έχουν «καταπιεί» 
(συγγνώμη για την άτυπη έκφραση) τα πάντα και προωθούν μια νέα «πρωτοβουλία». Δεν 
προτείνουν κανένα δικαίωμα για τους Σέρβους στο Κοσσυφοπέδιο και απλώς απαιτούν από το
Βελιγράδι ότι αν δεν θελήσουν να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, τότε 
ας μην την αναγνωρίσουν, αλλά τότε όμως θα πρέπει να δεχτούν ότι αν και το καθεστώς του 
Κοσσυφοπεδίου δεν αναγνωρίζεται από αυτούς, παρ' όλα αυτά θα ενταχθεί σε διεθνείς 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και ούτω καθεξής. Αυτό το ντοκουμέντο που αφορούσε την Κοινότητα των σερβικών δήμων στο 
Κοσσυφοπέδιο ήταν περίπου το ίδιο με τις συμφωνίες του Μινσκ. Μόνο που στην περίπτωση 
του Κοσσυφοπεδίου επρόκειτο για τα δικαιώματα των Σέρβων, ενώ στις συμφωνίες του Μινσκ 
επρόκειτο για τα δικαιώματα των Ρώσων στο Ντονμπάς. Και οι δύο διεκδικούσαν τα ίδια 
δικαιώματα - τη μητρική τους γλώσσα, την εκπαίδευση, το δικαίωμα να δημιουργούν τις δικές τους
δομές επιβολής του νόμου (τοπική αστυνομία), τόσο στις σερβικές περιοχές του Κοσσυφοπεδίου 
όσο και στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, το δικαίωμα ψήφου για τον 
διορισμό δικαστών και εισαγγελέων. Επίσης και το δικαίωμα να διευκολύνονται οι οικονομικές 
τους σχέσεις με τις γειτονικές περιοχές, για μεν τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου με τη Σερβία, 
για δε το Ντονμπάς με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το ίδιο πράγμα, ένα και το αυτό, θα ίσχυε τόσο εκεί
για τους Σέρβους, όσο και εδώ στο Ντονμπάς για τους ρωσόφωνους κατοίκους του.

Η ΕΕ επέδειξε την απόλυτη ανικανότητά της και την αδυναμία της να λειτουργήσει ως 
διαμεσολαβητής για την επίτευξη και την εφαρμογή συμφωνίας. Αυτές οι τάσεις 
αποδυνάμωσης της ΕΕ, από τη μία πλευρά, σε οικονομικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο, 
προκαλούνται έμπρακτα από τους Αμερικανούς, αλλά από πολιτική, γεωπολιτική και 
διπλωματική άποψη, η ίδια η ΕΕ κάνει από μόνη της τα πάντα για να μειώσει στο ελάχιστο το
ρόλο της.

Ερώτηση: Η κατάσταση χειροτερεύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποδεικνύεται ότι όσο περισσότερο 
αναφερόμαστε στα θέματα ασφάλειας, τόσο περισσότερο απομακρύνονται από εμάς. Τι σας κάνει 



να αισιοδοξείτε. Σε ποια δεδομένα βασίζεται σε αυτή την περίπτωση; Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν 
να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να αποφύγουμε το χειρότερο σενάριο;

Σεργκέι Λαβρόφ: Ξέρετε, ο ίδιος προσωπικά, αλλά και όλοι οι στενότεροι συνεργάτες μου στο 
υπουργείο μας και οι συνάδελφοί μου σε άλλες υπηρεσίες και θεσμούς (στην Προεδρία, στον 
κυβερνητικό μηχανισμό) έχουμε συνηθίσει να μην φιλοσοφούμε σχετικά με το «εάν θα πετύχει ή 
δεν θα πετύχει». Όσοι δεν εργάζονται δεν επιτυγχάνουν αποτελέσματα. Ανέκαθεν, όταν 
διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε, καταβάλλουμε όλες μας τις 
προσπάθειες. Αν πετύχουμε ή αποτύχουμε, αυτό θα το σκεφτούμε αργότερα, όταν 
συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε καταφέρει. Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικό. Αλλά 
κατά κανόνα, όταν προσπαθεί κανείς να είναι δημιουργικός, πρέπει πάντα να προσπαθεί όχι μόνο 
να διατυπώνει τις προσεγγίσεις του, αλλά και να ακούει τον συνομιλητή του, να καταλαβαίνει αν 
αυτός ο συνομιλητής είναι ειλικρινής, αν θέλει να επιτύχει μονομερείς παραχωρήσεις από την άλλη 
πλευρά ή αν είναι πραγματικά έτοιμος να συμπεριφερθεί με ειλικρίνεια, όπως αναφέρεται στον 
Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, με βάση την κυρίαρχη ισότητα των κρατών, ή, όπως αναφέρεται 
στα έγγραφα του ΟΑΣΕ, με βάση τη συναίνεση, έτοιμος να αναζητήσει συμβιβασμούς. Όταν 
κατανοεί κανείς σαφώς τις προθέσεις του συνομιλητή του (έως σήμερα δεν υπάρχει υποκατάστατο 
της ζωντανής επικοινωνίας, γιατί είναι δύσκολο να το λειτουργήσει αυτή σωστά μέσα από το 
διαδίκτυο), ότι είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί, τότε είναι δυνατόν να υπάρξουν αποτελέσματα.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ο Τζον Κέρι ήταν υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, επικοινωνούσαμε μαζί του περισσότερο, συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
από ό,τι με οποιονδήποτε άλλο εταίρο μας, συμπεριλαμβανομένων των στενότερων γειτόνων μας. 
Συναντηθήκαμε ή μιλήσαμε στο τηλέφωνο περισσότερες από 50 φορές το χρόνο. Είδα στον Τζον 
Κέρι έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται πραγματικά για το αποτέλεσμα. Είναι έτοιμος να δεχθεί ότι 
το αποτέλεσμα αυτό, μπορεί να μην είναι μονόπλευρο, φιλοαμερικανικό, αλλά συλλογικό  και ότι 
μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε από κοινού τα προβλήματα.

Αυτό το πνεύμα είχε όταν συναντηθήκαμε στη Βιέννη τον Απρίλιο του 2014, αμέσως μετά το 
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Κριμαίας και την προσάρτησή της στη Ρωσία. Η Βρετανίδα 
Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας, Κάθριν Άστον, ήταν επίσης εκεί, ενώ υπήρχε και ο εκτελών χρέη επικεφαλής της 
εξωτερικής πολιτικής των «πραξικοπηματιών» του Κιέβου, ο Αντρέι Ντεσχίτσια. Οι τέσσερις μας 
καθίσαμε και συμφωνήσαμε σε ένα έγγραφο που λάμβανε υπόψη τις διαβεβαιώσεις των 
ουκρανικών αρχών τον Απρίλιο του 2014 ότι θα διευθετούσαν το καθεστώς της Ουκρανίας στη 
βάση της ομοσπονδοποίησης και της αποκέντρωσης. Περαιτέρω καθορίστηκε ότι η διαδικασία 
αυτή θα ξεκινούσε με τη συμμετοχή όλων των περιφερειών της Ουκρανίας. Μου φάνηκε ότι ο Τζον
Κέρι ήταν κι εκείνος υπέρ αυτής της προσέγγισης. Καταλάβαινε πολύ καλά ότι χωρίς έναν τέτοιο 
ευρύ διάλογο η προσπάθεια επιβολής αντιλήψεων και αξιών μόνο σε ένα τμήμα του ουκρανικού 
λαού, συγκεκριμένα στο δυτικό  (ήταν προφανές ότι οι Δυτικοί είχαν πραγματοποιήσει αυτό το 
πραξικόπημα) θα ήταν καταστροφική. Δυστυχώς, η ιδέα αυτή έπεσε στη συνέχεια στο κενό. 
Προφανώς, υπήρχαν και άλλοι «διαχειριστές» στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε σχέση με 
το ζήτημα της Ουκρανίας.

Είχαμε όμως και θετικά αποτελέσματα μαζί του. Το 2013, καταφέραμε, σε χρόνο ρεκόρ, να 
διαπραγματευτούμε μια συμφωνία για την ένταξη της Συρίας στη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα, με
τη διαμεσολάβηση ου Μπαράκ Ομπάμα και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτό απέτρεψε μια επικείμενη 
αμερικανική επίθεση στη Συρία.



Στη συνέχεια, το 2015, είχαμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Κέρι για τη Συρία, η οποία 
κατέληξε σε μια συμφωνία που ήταν απολύτως αδιανόητη εκείνη την εποχή, πόσο μάλλον σήμερα. 
Στη συνέχεια τα στρατεύματά  μας αναπτύχθηκαν εκεί στο Συριακό έδαφος, ενώ στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκαν και οι Αμερικανοί στην ανατολική Συρία. Οι Ρωσικές και οι Αμερικανικές 
στρατιωτικές δυνάμεις δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν από κοινού την τρομοκρατία. Όταν εμείς 
ή εκείνοι (Ρώσοι και Αμερικανοί) θα προσδιόριζαν έναν στόχο προς καταστροφή, θα τον έπλητταν 
μόνο σε συμφωνία από κοινού και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, οφείλαμε να συντονίζουμε τα 
χτυπήματά μας με τους Αμερικανούς και ταυτόχρονα οι Αμερικανοί έπρεπε να συντονίζουν τα 
χτυπήματά τους με τα δικά μας. Με αυτή την αμοιβαία κατανόηση, οι ένοπλες δυνάμεις της 
Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας ήταν πρόθυμες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα πολεμικά 
τους αεροσκάφη. Όλοι συμφώνησαν. Το μόνο πράγμα που είχε δηλώσει ο Κέρι ήταν ότι έπρεπε 
να συμβουλευτεί κάποιον σχετικά με το θέμα αυτό, για μια εβδομάδα. Στη συνέχεια, δυστυχώς
η συμφωνία δεν πραγματοποιήθηκε.

Δεν πρέπει να προσανατολίζεται κανείς στις διαπραγματεύσεις με στόχο να καταφέρει πλήγμα 
στον αντίπαλο, αλλά με στόχο την επίτευξη ενός αποτελέσματος μέσω ενός διαλόγου με βάση 
τον αμοιβαίο σεβασμό.

Δεδομένου ότι εκπροσωπείτε τους συμπατριώτες μας, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας 
σε όλους εκείνους που, ζώντας στο εξωτερικό, συνεχίζουν να έχουν σχέση με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, με την πατρίδα τους, που αγαπούν τη γλώσσα τους, μεγαλώνουν τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους στη γλώσσα τους και προσπαθούν να προάγουν το πνεύμα της συνέργειας και 
αλληλεπίδρασης των πολιτισμών. Η διασπορά είναι πάντα φορέας πολιτισμού. Και όπως οι 
Γερμανοί και οι Ιταλοί στη Ρωσία ζούσαν και συνεχίζουν να ζουν επί αιώνες, οι Ρώσοι στη 
σύγχρονη Ευρώπη μεταφέρουν τον πολιτισμό μας και εμπλουτίζουν τις χώρες στις οποίες 
βρίσκονται, επειδή έτσι το θέλησε η μοίρα τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε πρόσφατα την κατάσταση αυτή. Ο πολιτισμός δεν 
είναι κάτι που μπορεί να καταργηθεί. Είναι πέρα από τον έλεγχο των όποιων γραφειοκρατών 
και όσων προσπαθούν να υποκινήσουν το ρωσοφοβικό συναίσθημα, που επιχειρούν να 
«παροτρύνουν» τον απλό κόσμο να προβαίνει σε διακρίσεις εις βάρος των Ρώσων, μέχρι του 
σημείου να τοποθετούνται πινακίδες στα εστιατόρια ότι «δεν σερβίρονται Ρώσοι», ενώ η 
εκφορά της ρωσικής γλώσσας στο δρόμο σε μια πόλη της Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να 
αποτελέσει ακόμη και αντικείμενο επεισοδίου.

Κατανοούμε την πίεση που δέχονται οι οργανώσεις των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, το FBI τους επισκέπτεται και απαιτεί από αυτούς να τους εξηγήσουν τι 
κάνουν και τι είναι αυτές οι «οργανώσεις Ρώσων συμπατριωτών», και πολλά άλλα, μέχρι που 
επιχειρεί να τους ασκήσει ακόμη και διώξεις. Είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι 
συμπατριώτες μας παραμένουν σταθερά, πιστοί στην επιλογή τους.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε υπό την αιγίδα της Κυβερνητικής Επιτροπής για τους συμπατριώτες 
μας στο εξωτερικό. Πραγματοποιήσαμε το τακτικό VII Παγκόσμιο Συνέδριο Συμπατριωτών μας το 
2021 με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ρωσίας. Φέτος, πραγματοποιήθηκε ένα θεματικό 
συνέδριο για το πώς η οικονομική συνεργασία μπορεί να τονώσει τους συμπατριώτες μας και πώς 
μπορούν να αναπτύξουν τη συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία, στις χώρες όπου ζουν. Στο 
συνέδριο αυτό συμμετείχαν επιχειρηματίες ρωσικής καταγωγής από περισσότερες από 80 χώρες.

Πραγματοποιούνται επίσης διάφορες άλλες περιφερειακές εκδηλώσεις. Φέτος, πραγματοποιήθηκαν
τέτοιες, για χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Αμερικής, του Ειρηνικού 



και της Ασίας. Οι εκπρόσωποι των συμπατριωτών μας από τις χώρες αυτές συναντώνται τακτικά 
και πραγματοποιούν τις εν λόγω περιφερειακές εκδηλώσεις τους.

Το διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η εδραίωση των γυναικείων οργανώσεων και ο ρόλος τους στις 
σύγχρονες κοινωνικές διαδικασίες» αποτέλεσε και φέτος ένα σημαντικό γεγονός. Αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν μια Παγκόσμια Ομοσπονδία Ρωσόφωνων Γυναικών. Ελπίζω ότι οι ρωσόφωνοι 
άνδρες θα τους βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο.

Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι όλοι οι πολίτες των δυτικών χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένη η
ρωσική διασπορά, γνωρίζουν πολύ καλά πόσο θετική και πρόθυμη είναι προκειμένου να 
συνεργαστεί η συγκεκριμένη αυτή κοινότητα ανθρώπων τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και 
γενικότερα με την καθολική έννοια.


