
Ερώτηση: Η Ουκρανία θα παραλάβει επιθετικά επιθετικά όπλα από τη Δύση. Αναφέρομαι επίσης 
και στον εξοπλισμό, τον οποίο η Δύση προηγουμένως αρνήθηκε να παράσχει στο Κίεβο. Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν ανακοίνωσε πρόσφατα τη χορήγηση 50 τεθωρακισμένων οχημάτων 
Bradley στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου βοήθειας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Ταυτόχρονα με την Ουάσινγκτον, το Παρίσι ανακοίνωσε την ετοιμότητά του να παράσχει στην 
Ουκρανία ελαφρά τροχοφόρα άρματα μάχης AMX-10RC και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού Bastion. Πώς αξιολογεί η Μόσχα αυτές τις αποφάσεις και πώς θα επηρεάσουν την 
κατάσταση σχετικά με την ουκρανική κρίση; Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι 
Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εμπλέκονται έμμεσα και άμεσα στη σύγκρουση στην 
Ουκρανία, τροφοδοτώντας το Κίεβο με όπλα, τεχνολογία και πληροφορίες. Πώς θα αντιδράσει η 
Μόσχα στις ενέργειες της «συλλογικής Δύσης»; Πώς θα επηρεάσει την κατάσταση σχετικά με την 
ουκρανική κρίση η απόφαση της Δύσης να διαθέσει επιθετικά όπλα;

Απάντηση: Γνωστοποιήσαμε επανειλημμένα στους "εταίρους" μας στα εξειδικευμένα φόρουμ των 
Ηνωμένων Εθνών και σε πολλά άλλα, τη θέση μας όσον αφορά το απαράδεκτο της αποστολής 
οποιουδήποτε είδους όπλων στη ζώνη ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις δυτικές χώρες.

Θεωρούμε ότι οι δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των συμμάχων τους 
σχετικά με την επέκταση του φάσματος των στρατιωτικών προμηθειών προς το ουκρανικό 
καθεστώς αποτελούν αποκλειστικά συνέχιση της εσκεμμένης πολιτικής περί παράτασης της 
σύγκρουσης, η οποία οδηγεί σε επέκταση των δεινών του ουκρανικού λαού και σε κλιμάκωση 
αυτής καθ' αυτής της σύγκρουσης.

Οι προμήθειες επιθετικών όπλων δεν πρόκειται να εμποδίσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτύχει 
τους στόχους της στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και πάλι, για όσους που μπορεί να μην 
θέλουν να ακούσουν. Τα νέα συστήματα που παραδίδονται στις Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ουκρανίας, θα αποτελέσουν για εμάς, νόμιμο στόχο.

Ερώτηση: Στη Βουλγαρία, το Συνταγματικό Δικαστήριο κίνησε ποινική διαδικασία κατά της 
κυβέρνησης της χώρας σχετικά με τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία. Πώς θα το σχολιάζατε;

Απάντηση: Είναι αδύνατον να ελεγχθούν ή να αξιολογηθούν οι νομικές διαδικασίες σε εθνικό 
επίπεδο. Εάν υπάρχει μια τέτοια ποινική υπόθεση στη Βουλγαρία, είναι εσωτερική υπόθεση της 
χώρας.

Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η προμήθεια 
όπλων στο καθεστώς του Κιέβου οδηγεί σε κλιμάκωση της σύγκρουσης και σε μεγάλες απώλειες 
σε βάρος του στρατού και του άμαχου πληθυσμού.

Η [συλλογική Δύση] προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να καταλύσει το διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό δεν
έχει ακόμη καταργηθεί. Υπάρχουν δεσμεύσεις από τις χώρες για διάφορες πτυχές της διαδικασίας 
μεταφοράς όπλων. Αυτό αφορά τις επανεξαγωγές, τη συμμόρφωση με συμβάσεις που δεν 
προβλέπουν παραδόσεις σε τρίτες χώρες (κάτι που σαφώς απαγορεύεται). Τα κράτη διαθέτουν 
εσωτερικούς ελέγχους για τη διάδοση των όπλων μέσω μεταβιβάσεων, πωλήσεων κ.λπ. Αυτά τα 
θέματα θα πρέπει να τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών-εταίρων ή των αρμόδιων κυβερνητικών 
τομέων (δικαστική εξουσία, νομοθετική εξουσία, «εξουσία των μέσων ενημέρωσης»), σε 
περίπτωση που καταστρατηγούν το κράτος δικαίου.

Αν και έχω αναφερθεί εκτενώς στο διεθνές δίκαιο, το κύριο θέμα εδώ δεν είναι το διεθνές δίκαιο, 
αλλά η ασφάλεια συγκεκριμένων ανθρώπων, πολιτών, όχι μόνο στο έδαφος της Ρωσίας, της 
Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα όπλα εμφανίζονται στην Αφρική, στο Τσαντ. Θα 



υπάρξουν κι άλλα. Τα θέματα ασφάλειας υπό τη διεθνή της έννοια πρέπει να έρθουν στο 
προσκήνιο. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να κυριαρχούν στις αποφάσεις σχετικά με τις μεταφορές 
όπλων, την εφαρμογή τους και την καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, δεν 
είναι η ασφάλεια ή ακόμη και η νομιμότητα που βρίσκεται σήμερα στο προσκήνιο, αλλά το χρήμα, 
η ανεντιμότητα και η επιθυμία για κυριαρχία, όχι μέσω του ανταγωνισμού, αλλά μέσω της 
διαμάχης, του χάους και της υποκίνησης αναταραχών. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ουκρανία και την προμήθεια όπλων προς τη χώρα αυτή. Πρόκειται για μια 
παγκόσμια τάση που κερδίζει έδαφος σε πολλούς τομείς.


