
Δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους 
συμμετέχοντες στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διάλογος για το μέλλον», στη 
Μόσχα, στις 30 Νοεμβρίου 2022

Χαίρομαι που σας βλέπω όλους ξανά εδώ στο «Διάλογο για το Μέλλον». Πραγματοποιούμε αυτόν 
τον διάλογο τακτικά, συνήθως στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Τον θεωρούμε πολύ χρήσιμο. 
Ελπίζω να ακούσετε ποικίλες εκτιμήσεις και να μάθετε νέα πράγματα, τα οποία μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στη δουλειά σας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το θέμα της παγκόσμιας ασφάλειας. Το τρέχον έτος σηματοδοτεί την 
100ή επέτειο ίδρυσης της ΕΣΣΔ, γεγονός που αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επανεξετάσουμε
τις προσεγγίσεις σε θέματα ασφάλειας που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν- γιατί η Σοβιετική 
Ένωση έπαψε να υπάρχει- τι κράτησε σταθερό το σύστημα διεθνών σχέσεων, τη δομή του ΟΗΕ και
το Συμβούλιο Ασφαλείας του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου της παγκόσμιας 
ιστορίας- πώς προέκυψαν οι συνθήκες για τον έλεγχο και τη μείωση των εξοπλισμών και για τη μη 
διάδοση των πυρηνικών όπλων- και πώς, αργότερα, καθώς η Ρωσική Ομοσπονδία προχώρησε στην 
ανάληψη της νόμιμης θέσης της ως συνεχιστής της ΕΣΣΔ στη διεθνή σκηνή, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες άρχισαν να καταστρέφουν αυτά τα θεμελιώδη εργαλεία για τη διασφάλιση της 
παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας.

Σήμερα, έχουμε απομείνει με ισχύουσα μόνο με τη Συνθήκη START-3, την οποία προτείναμε στην 
προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση να ανανεώσει χωρίς όρους, αλλά εκείνη επέλεξε να μην το 
κάνει. Μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου και την ανάληψη των καθηκόντων του, η 
απόφαση αυτή ελήφθη παρ' όλα αυτά. Όλοι την υποδέχθηκαν με μεγάλη ανακούφιση. Απομένει 
μόνο ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση της παγκόσμιας σταθερότητας. Η Ρωσική 
Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν πρόσφατα τη δέσμευσή τους να τηρήσουν την 
εν λόγω συνθήκη.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσε η συλλογική Δύση εναντίον της Ρωσίας έχει επηρεάσει, μεταξύ 
άλλων, τη στρατηγική σταθερότητα. Οι ίδιοι δεν το κρύβουν αυτό. Η Ουκρανία και οι πολίτες 
της χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα έμψυχα υλικά. Πλημμυρίζουν την Ουκρανία με σύγχρονα 
όπλα και τους υποκινούν να πολεμήσουν τη Ρωσία μέχρι να «νικήσουν στο πεδίο της μάχης», όπως
λένε. Κάνουν δημόσιες δηλώσεις ότι -το είπε προχθές ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ- είναι πεπεισμένοι, πως ο δρόμος για την ειρήνη στην Ουκρανία περνάει μέσα από 
την περαιτέρω παροχή σύγχρονων όπλων μέχρι αυτή να νικήσει ολοκληρωτικά. Αυτό που 
παρακολουθούμε είναι μια διχασμένη προσωπικότητα και μια διπλωματική και πολιτική 
σχιζοφρένεια. Αυτές οι δηλώσεις αποδεικνύουν απλά και μόνον ότι οι Δυτικές ασυναρτησίες περί 
οικουμενικών ανθρώπινων αξιών, ενιαίου ανθρωπιστικού και οικονομικού χώρου ή ασφάλειας από 
τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια δεν ήταν παρά σκέτη υποκρισία. Οι Δυτικοί ουδέποτε είχαν στο 
μυαλό τους την καθιέρωση ισότιμων σχέσεων με τη χώρα μας. Είναι λυπηρό αυτό που λέω, αλλά 
παρατηρώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και διαπιστώνοντας τον τρόπο με τον οποίο η συντριπτική 
πλειοψηφία των δυτικών χωρών αντιμετωπίζει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, δύσκολα θα μπορούσα
να καταλήξω σε διαφορετικό συμπέρασμα.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας. Με
πρωτοβουλία της Ρωσίας, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
επαναβεβαίωσαν στις 16 Ιουνίου 2021 τη «φόρμουλα Γκορμπατσόφ-Ρίγκαν», δηλαδή ότι: δεν 
μπορεί να υπάρξουν νικητές σε έναν πυρηνικό πόλεμο και ότι δεν πρέπει ποτέ να εξαπολυθεί. Με 
δική μας πρωτοβουλία και αυτή τη φορά, οι ηγέτες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ - οι πέντε επίσημες πυρηνικές δυνάμεις - επιβεβαίωσαν εκ νέου αυτή τη δήλωση στις 3 
Ιανουαρίου. Η θέση της Ρωσίας προχωρεί παραπέρα: εκτός από την αναγνώριση ενός τέτοιου 



πολέμου ως απαράδεκτου, είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ 
πυρηνικών δυνάμεων, ακόμη και με τη χρήση συμβατικών όπλων. Η κλιμάκωση μπορεί εύκολα να 
ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι δυτικοί συνάδελφοί μας προσπαθούν να αγνοήσουν αυτό το μέρος της 
φόρμουλας. Αυτό λέει πολλά για τα πραγματικά τους κίνητρα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 
της πολιτικής τους για την Ουκρανία, την οποία κυριολεκτικά πιέζουν να συνεχιστεί ένας 
πόλεμος που διεξάγεται από τη Δύση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή της παγκόσμιας ιστορίας. Δεν θα το κρύψουμε, αλλά 
ούτε και θα φοβηθούμε γι' αυτό. Ιστορικές περίοδοι αυτής της φύσης ενθαρρύνουν πάντοτε τους 
διπλωμάτες, και τους πολιτικούς άνδρες να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, ώστε να 
λειτουργήσουν τα πράγματα στον σύγχρονο κόσμο με βάση ολοκληρωμένες εκτιμήσεις, σχετικά με
τις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι σαφές ότι οι «συνήθεις επιχειρηματικές συνεργασίες» με τους 
Δυτικούς ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Η Δύση πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της όχι 
μόνο όσον αφορά τις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και τη θέση της στην παγκόσμια
πολιτική. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι μόνο μια ομάδα χωρών, μια μειοψηφία της διεθνούς 
κοινότητας, θα είναι εκείνη που θα καθορίζει τους παράγοντες, τα κριτήρια και τις άλλες 
παραμέτρους της ζωής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει η Δύση. 
Εδώ και πολύ καιρό, δεν μιλάει πλέον για τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά 
για την τήρηση «κάποιων κανόνων» που διέπουν δήθεν την παγκόσμια τάξη. Και τους 
«κανόνες» αυτούς τους αλλάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ανάλογα με το τι 
συμφέρει τους Δυτικούς σε μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου.

Ο καταιγιστικός ρυθμός επέκτασης του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του πολέμου που 
εξαπέλυσε η Δύση εναντίον μας στην Ουκρανία και της παγκόσμιας ασφάλειας, μας ανησυχεί πολύ.
Μέχρι πρόσφατα, προσπαθούσαν να πείσουν τους πάντες ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική 
συμμαχία που προστατεύει τα σύνορα των μελών του. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 
και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, η λογική της ύπαρξης του ΝΑΤΟ έπαψε να υφίσταται. 
Εξάλλου, το μόνο που ήθελαν να κάνουν υποτίθεται ότι ήταν να ήταν να «αμυνθούν» απέναντι στη 
δήθεν απειλή που αντιπροσώπευε γι αυτούς το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, υπό την ηγεσία της 
ΕΣΣΔ.

Ωστόσο, η ΝΑΤΟική συμμαχία δεν εξαφανίστηκε, αλλά συνέχισε να αναζητά λόγο ύπαρξης. 
Αρχικά, προσπάθησαν να τον βρουν στην εκστρατεία στο Αφγανιστάν. Στη συνέχεια, μετά την 
επαίσχυντη οπισθοχώρηση από τη χώρα αυτή, το ΝΑΤΟ άρχισε να αναζητά έναν άλλο λόγο. Τον 
βρήκαν στην «ανάσχεση» της Ρωσίας και στην υποδαύλιση του αντιρωσικού αισθήματος της 
Ουκρανίας, την οποία μετέτρεψαν σε εργαλείο »ανάσχεσης» της Ρωσίας και σε εφαλτήριο 
επίθεσής τους, ενάντια  στα συμφέροντα της Ρωσίας στο άμεσο περιβάλλον μας για πολλά 
χρόνια, μετά το πραξικόπημα στο Κίεβο. Όλο αυτό το διάστημα, με την άμεση ενθάρρυνση των 
δυτικών χορηγών του, το Κίεβο εξαπέλυσε διώξεις ενάντια στη ρωσική γλώσσα, στον πολιτισμό, 
στα μέσα ενημέρωσης και στην εκπαίδευση, θεσμοθετώντας τις εν λόγω ενέργειές του, ακόμη και 
σε νομοθετικό επίπεδο.

Στην πλέον πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον 
Ιούνιο, διατύπωσαν την άποψη ότι η συμμαχία έχει πλέον παγκόσμια ευθύνη. Κανείς δεν μιλάει
πλέον για τον «αμυντικό της χαρακτήρα». Αντίθετα, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι η ασφάλεια 
στην Ευρω-Ατλαντική περιοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια στην περιοχή του 
Ινδο-Ειρηνικού. Τώρα το ΝΑΤΟ θα οργανώσει μια νέα «αμυντική γραμμή» στην περιοχή της 
Θάλασσας της Νότιας Κίνας.

Ο επεκτατικός προσανατολισμός της παγκοσμιοποίηση που επιδεικνύει αυτό το επιθετικό μπλοκ 
είναι πρωτοφανής στην ιστορία. Είμαι πεπεισμένος ότι τα περισσότερα έθνη έχουν πλήρη επίγνωση



των απειλών που συνιστά η πολιτική του ΝΑΤΟ και γνωρίζουν ότι μόλις οι Δυτικοί 
συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν την ηγετική τους θέση στον κόσμο, το επιθετικό αυτό μπλοκ θα 
αρχίσει να ενεργεί απερίσκεπτα και ανεύθυνα. Αυτές οι εκτιμήσεις τους είναι εκείνες που θα 
καθορίσουν τη στάση των περισσότερων χωρών όταν συζητούν για το μέλλον της παγκόσμιας 
ασφάλειας.


