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Θέμα: Διεξαγωγή ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης για την αποναζιστικοποίηση και 
αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Πριν περάσω στην κύρια δήλωση, θα ήθελα να επισημάνω ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τη 
Ρωσική Ομοσπονδία και τους συμμάχους της. Στις 16 Μαΐου, το Κρεμλίνο φιλοξένησε συνάντηση 
των ηγετών των κρατών μελών του Οργανισμού του Συμφώνου της Συλλογικής Ασφάλειας 
(ΟΑΣΕ) με την ευκαιρία της 30ής επετείου της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας και της 20ής 
επετείου της ίδρυσης του Οργανισμού. Κατά την τελευταία περίοδο, ο ΟΑΣΕ απέκτησε το 
αδιαμφισβήτητο κύρος μιας περιφερειακής αμυντικής δομής που εγγυάται την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα στην Ευρασία. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής υπογράφηκε κοινή δήλωση, η 
οποία επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα των κρατών μελών να συνεχίσουν τη συνεργασία σε 
διάφορους τομείς της άμυνας και των στρατιωτικών υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της 
συντονισμένης δράσης τους στη διεθνή σκηνή. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνόδου κορυφής 
ήταν η τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, και σήμερα η Ρωσική 
αντιπροσωπεία θα ασχοληθεί επίσης στη δήλωσή της, με το θέμα αυτό.

Κύριε Πρόεδρε,

Συνεχίζουμε να εκπλησσόμαστε από τις κακόβουλες προσπάθειες των δυτικών συναδέλφων μας 
να κατηγορήσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία για «επιθετική ρητορική», όσον αφορά τον 
πυρηνικό κίνδυνο. Οι αυθαίρετες ερμηνείες της βάσης του δόγματος της χώρας μας, όσον αφορά 
την ασφάλεια και την άμυνα είναι απαράδεκτες. Θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε για άλλη μια 
φορά ότι η πολιτική της Ρωσίας στον πυρηνικό-στρατιωτικό τομέα είναι αυστηρά αμυντικού 
χαρακτήρα. Καθοδηγούμαστε σταθερά από την αρχή ότι οι κίνδυνοι ενός πυρηνικού πολέμου, 
ο οποίος δεν πρέπει ποτέ να εξαπολυθεί, πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Ειδικότερα, 
αποτρέποντας οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Αυτές οι 
συνεννοήσεις, με πρωτοβουλία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιβεβαιώθηκαν σε κοινές 
δηλώσεις και έγγραφα με τη μορφή των «πέντε πυρηνικών».

Δυστυχώς, η διολίσθηση προς άλλες θέσεις εκδηλώνεται σήμερα σαφώς από τη δυτική 
πυρηνική τρόικα, και μαζί της από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η οποία έχει 
αυτοανακηρυχθεί πυρηνική. Όσον αφορά δε τη στάση τους απέναντι στη χώρα μας, έχουν 
επιλέξει σκόπιμα να διεξάγουν έναν πόλεμο εφαρμόζοντας τη στρατηγική ενός πολέμου «μέσω 
αντιπροσώπων». Και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ο Χόγιερ, έχει ήδη δηλώσει ανοιχτά ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με τη 
Ρωσία. Ένα τέτοιο «μπρα ντε φερ» συνοδεύεται πλήρως με επιδείνωση της ήδη τεταμένης 
κατάστασης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν σιγά-σιγά να συνειδητοποιούν το 
γεγονός αυτό. Η μελέτη που εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονες της ερευνητικής υπηρεσίας 
της Bundestag με τίτλο «Νομικά ζητήματα από τη Στρατιωτική Υποστήριξη της Ουκρανίας 
από τις χώρες του ΝΑΤΟ - μεταξύ ουδετερότητας και συμμετοχής στη σύγκρουση», 
επισημαίνει ότι ακόμη και η έμμεση ανάμειξη σε μια ένοπλη αντιπαράθεση μπορεί να 
οδηγήσει σε νομικές και στρατιωτικές συνέπειες: από τη γεωγραφική της επέκταση έως την 
πυρηνική κλιμάκωση.



Παρά ταύτα, τα κράτη της «πολιτισμένης» Δύσης, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, συνεχίζουν να 
αυξάνουν τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία. Φυσικά, ο υπολογισμός είναι μακροπρόθεσμος. 
Τρίβοντας τα χέρια της με την ελπίδα να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερες «ανταμοιβές», η 
Ουάσιγκτον φορτώνει το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα με νέες παραγγελίες και 
δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για τους εργολάβους του Πενταγώνου. Μαζί με τους 
συμμάχους της, έχει ήδη παραδώσει στο Κίεβο πάνω από 60.000 αντιαρματικά συστήματα και 
πάνω από 25.000 φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (MANPADS). Είναι ενδιαφέρον ότι ο 
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λ. Όστιν παραδέχθηκε ότι ήταν αδύνατο να εντοπιστούν αυτά τα 
επικίνδυνα όπλα στις «μαύρες αγορές». Και αυτό παρά το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο το Φόρουμ 
για την Ασφάλεια και  Συνεργασία (FSC) υιοθέτησε τον οδηγό βέλτιστης πρακτικής του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σχετικά με την ασφαλή 
αποθήκευση των MANPADS, ο οποίος εκπονήθηκε με πρωτοβουλία ειδικών του Αμερικανικού 
στρατού. Έχουν περάσει μόλις έξι μήνες και το έγγραφο μπορεί ήδη να μπει στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας - οι συντάκτες του «πλημμυρίζουν» την Ευρώπη με συστήματα ικανά να προκαλέσουν
θανατηφόρες ζημιές στην πολιτική αεροπορία και στα σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με τα ίδια τους
τα χέρια.

Κύριε Πρόεδρε,

Όλα αυτά τα χρόνια, το έδαφος της Ουκρανίας χρησίμευσε ως εφαλτήριο για την εκτέλεση 
επικίνδυνων βιολογικών σχεδίων με σαφείς ενδείξεις για ένα μυστικό στρατιωτικό-βιολογικό 
πρόγραμμα και παράνομες δοκιμές χρήσης φαρμακευτικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της 
ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης για την προστασία του Ντονμπάς, το Ρωσικό Υπουργείο 
Άμυνας απέσπασε νέες αποδείξεις ότι ορισμένα έργα που χρηματοδοτούνται από το 
Πεντάγωνο θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των Ουκρανών πολιτών. Αμερικανοί 
επιστήμονες πραγματοποιούσαν επικίνδυνες μυστικές έρευνες χρησιμοποιώντας δυνητικά 
επικίνδυνα βιολογικά φάρμακα σε ασθενείς κλινικών ψυχιατρικών νοσοκομείων στην περιοχή 
του Χάρκοβο.
Ακόμη και τα παιδιά, τα οποία επρόκειτο να γίνουν οι κύριοι φορείς εξάπλωσης της φυματίωσης 
στην περιοχή Σλαβιανοσέρμπσκι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ το 2020, τέθηκαν στο 
στόχαστρο. Ως πηγή μόλυνσης επιλέχθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα που μολύνθηκαν σε 
εργαστηριακές συνθήκες με βιοϋλικό υψηλής παθογένειας. Είναι ενδεικτικό ότι το εθνικιστικό 
καθεστώς του Κιέβου έδωσε κυνικά το «πράσινο φως» σε όλα αυτά τα πειράματα, που είναι 
γεμάτα επιδημιολογικές απειλές για την Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή περιοχή και ολόκληρο τον
κόσμο. Στόχος μας είναι να σταματήσουμε αυτές τις επικίνδυνες δραστηριότητες. Μετά την 
ολοκλήρωση της συλλογής και ανάλυσης του υλικού που επιβεβαιώνει τις παραβιάσεις της 
Συνθήκης για την απαγόρευση χρήσης όπλων με βιολογικές και τοξινικές ουσίες (BWC) από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, η Ρωσική πλευρά προτίθεται να ενεργοποιήσει 
τους μηχανισμούς που προβλέπονται στα άρθρα V και VI της Σύμβασης.

Η απειλή της χημικής τρομοκρατίας από φασίστες εθνικιστές και μονάδες των Ουκρανικών 
Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει πολύ ρεαλιστική. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να βρούμε 
παραδείγματα. Στις 11 Μαΐου, ένα βυτιοφόρο με λιπάσματα, πιθανότατα νιτρικό αμμώνιο, 
ανατινάχθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και εθνικιστές κοντά στο χωριό 
Ντολγκένκογιε στην περιοχή του Χάρκοβο, με σκοπό να κατηγορηθεί ο Ρωσικός στρατός για 
χρήση χημικών όπλων. Στις 16 Μαΐου, κοντά στη Μαζανίβκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Ντονιέτσκ, πυροδοτήθηκε μια νάρκη ξηράς με επικάλυψη νιτρικού αμμωνίου, βάρους έως και ενός 
τόνου, με αποτέλεσμα ένα δηλητηριώδες σύννεφο ύψους χιλιομέτρων να παρασυρθεί με ριπές 
ανέμου προς το Κραματόρσκ. Τις προάλλες, μια πολύ επικίνδυνη προβοκάτσια αποτράπηκε από τη 
Λαϊκή Πολιτοφυλακή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ στο χώρο του χημικού εργοστασίου
Ζάρια στην πόλη Ρουμπίζνε.



Υπό τις οδηγίες των Αμερικανών και Πολωνών εκπαιδευτών, οι Ουκρανοί μαχητές παγίδευσαν 
σιδηροδρομικούς συρμούς με σάκους αμμωνίας και επιπλέον έκαναν ψεκασμούς 
εμπορευματοκιβωτίων με τα πιο επικίνδυνα αντιδραστήρια - αμμωνία, νιτρικό και θειικό οξύ, 
βενζόλιο και άλλες επικίνδυνες ουσίες βάρους περίπου 40 χιλιάδων τόνων. Εάν δεν είχε 
αποσοβηθεί η εγκληματική πρόθεση των εθνικιστών και των καθοδηγητών τους, τότε περίπου 300 
χιλιάδες πολίτες θα μπορούσαν να είχαν εκτεθεί, ευρισκόμενοι στο επίκεντρο της χημικής 
μόλυνσης από την έκρηξη των χημικών. Είναι σαφές ότι οι διαχειριστές των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ λατρεύουν τέτοια κόλπα- τα εφάρμοσαν εκτενώς στο έδαφος της Συρίας. Αλλά είναι 
απορίας άξιον το γεγονός ότι το εθνικιστικό καθεστώς στο Κίεβο είναι διατεθειμένο να 
προσφύγει σε «αρνητικές εκστρατείες» ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, και να θυσιάσει
τις ζωές των ίδιων των πολιτών του, προκειμένου να δικαιολογήσει τις ατελείωτες απαιτήσεις
του για τον εξοπλισμό του με όπλα από τη Δύση.

Οι επίσημες αρχές των κρατών μελών του ΝΑΤΟ δεν παύουν να κομπάζουν δημοσίως για τις 
προσπάθειές τους να εκπαιδεύσουν δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς ένοπλους στον πόλεμο εναντίον 
της Ρωσίας. Επιπλέον, συνεχίζουμε να αποκτούμε στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή αξιωματικών 
της Δύσης που συνεργάζονται σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό του Κιέβου. Έχει 
αποκαλυφθεί ότι Βρετανοί στρατιωτικοί των μυστικών υπηρεσιών συμμετέχουν συστηματικά 
στην παροχή οδηγιών στις Ουκρανικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου, 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του ΝΑΤΟ. Στη Ζαπορίζια, από τα τέλη Απριλίου 
μετακινούνται συνεχώς μεταξύ των θέσεων διοίκησης κοντά στη Ζαγκραντίβκα και την 
Ολεξάντριβκα κοντά στη γραμμή του μετώπου. Το Φόρουμ θα ήταν καλό να ακούσει για αυτό από 
πρώτο χέρι από την ίδια την αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως έχουμε ήδη πει, το ΝΑΤΟ δεν αρνείται να συνεργαστεί με σκληροπυρηνικούς νεοναζί. Σε 
συνέντευξή του στο γαλλικό ραδιόφωνο Sud, ο Γάλλος πρώην στρατιωτικός Αντρέ Μποκέτ, ο 
οποίος βρισκόταν σε ανθρωπιστική αποστολή στην Ουκρανία, δήλωσε ( σ. μ. στον δημοσιογράφο 
που παρουσίαζε την εκπομπή Αντρέ Μπερκόφ) τα εξής: «Οι μαχητές του Αζόφ είναι παντού με 
νεοναζιστικά διακριτικά. Με σοκάρει το γεγονός ότι η Ευρώπη προμηθεύει όπλα στους Ναζί. Οι 
στολές τους έχουν κεντημένα τα σύμβολα των SS. Όχι μόνο δεν κρύβουν τις απόψεις τους. Τα 
επιδεικνύουν κιόλας. Έχω δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους και τους έχω περιθάλψει. Λένε 
ανοιχτά ότι είναι έτοιμοι να εξοντώσουν τους μαύρους και τους Εβραίους... Έχω γίνει μάρτυρας 
εγκλημάτων πολέμου. Όλα διαπράχθηκαν από τον Ουκρανικό στρατό. Αλλά στη Γαλλία δεν μιλάμε
γι' αυτό...». Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσική αντιπροσωπεία στο Φόρουμ για την Ασφάλεια και 
Συνεργασία (FSC) σας έχει παραθέσει πολλά στοιχεία για τον στρατευμένο νεοναζισμό στην 
Ουκρανία, αλλά το μόνο που έχουμε ακούσει ως απάντηση είναι κατηγορίες ότι αυτά είναι ψέματα 
και προπαγάνδα. Είναι απολύτως σαφές ότι αυτό κρύβει το περιβόητο «διπλό πρότυπο» της 
«πολιτισμένης» Δύσης. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Όταν οι ισλαμιστές του ISIS σκότωναν 
ανθρώπους στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε τους αποκαλούσαν τρομοκράτες. Όταν 
έκοβαν τα κεφάλια των Σύρων στρατιωτών, στη Δύση, τους αποκαλούσαν μαχητές της ελευθερίας. 
Το ίδιο ισχύει και τώρα. Οι νεοναζί από το σύνταγμα Azov αναφέρονται στην Ευρώπη ως 
«υπερασπιστές της Μαριούπολης και ολόκληρης της Ουκρανίας». Ο Αμερικανός εκτελεστής του 
Μπάφαλο, ο οποίος πραγματοποίησε μαζικούς πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ, αποκαλείται 
νεοναζί και ρατσιστής. Και φορούσε τα ίδια ναζιστικά σύμβολα με τους ανθρώπους του Αζόφ.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκπληρωθούν σίγουρα. Η αποναζιστικοποίηση και 
αποστρατιωτικοποίηση του φιλονατοϊκού στρατιωτικού προγεφυρώματος κοντά στα σύνορά 
μας συνεχίζεται. Από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης έχουν καταστραφεί 168 



αεροσκάφη, 125 ελικόπτερα, 912 UAV, 309 αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα, 3.134 άρματα 
μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 385 συστήματα MLRS, 1.542 πυροβόλα και όλμοι 
πεδίου και 2.983 ειδικά στρατιωτικά οχήματα. Οι πύραυλοι μεγάλης ακριβείας χρησιμοποιούνται 
για τη συστηματική καταστροφή του προσωπικού των Ουκρανικών εφεδρικών σχηματισμών, των 
ξένων μισθοφόρων και εκπαιδευτών, καθώς και των φορτίων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού 
από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες που προετοιμάζονται για αποστολή στο Ντονμπάς.

Η βαθιά φθορά του μαχητικού φρονήματος στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού, ο οποίος μάχεται 
πλάι-πλάι με τους νεοναζί, αποδεικνύεται από νέα γεγονότα εγκλημάτων πολέμου και χλευασμού 
των τραυματισμένων και σκοτωμένων Ρώσων στρατιωτών. Ένα ρεπορτάζ της ολλανδικής 
έκδοσης HNL από το Χάρκοβο δείχνει τα πτώματα των στρατιωτών μας, τα οποία οι μαχητές 
των εθνικιστικών ταγμάτων τοποθέτησαν στη μέση του δρόμου σε σχήμα του γράμματος «Ζ»,
ενώ ένα καμένο πτώμα ήταν κρεμασμένο σε έναν αντιαρματικό «τσέχικο σκαντζόχοιρο». 
Επιπλέον, Ρώσοι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν έναν θάλαμο βασανιστηρίων κοντά στη 
Χερσώνα, όπου βρέθηκε ένα ναρκοθετημένο ανδρικό σώμα με Ρωσική στρατιωτική στολή, 
χωρίς πόδια και με σημάδια βασανιστηρίων. 
Σε κοντινή απόσταση υπήρχαν σύριγγες, ναρκωτικά, καθώς και οι βαλίτσες για τα αμερικανικά 
Javelins. Πόσες ακόμα αποδείξεις για κατάφωρα εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου από τους Ουκρανούς νεοναζί πρέπει να αναφερθούν για να τις λάβει υπόψη
της η αυτοαποκαλούμενη «πολιτισμένη» Δύση; Ή μήπως τα «πολιτισμένα» κράτη πιστεύουν ότι
η διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος των Ρώσων είναι επιτρεπτή και συγχωρητέα;

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνεχίζουν να καταγράφουν 
πολυάριθμα γεγονότα για την απάνθρωπη στάση των αρχών του Κιέβου απέναντι στον άμαχο 
πληθυσμό της Ουκρανίας, καθώς και για τη μετατροπή των κοινωνικών υποδομών σε στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις. Θα σας διανείμουμε έναν ενημερωτικό κατάλογο με αυτές τις εγκαταστάσεις, ο 
οποίος δυστυχώς συνεχώς αυξάνεται. Καταγράφουμε τα πλήγματα των Ουκρανικών Ενόπλων 
Δυνάμεων σε μη στρατιωτικούς στόχους. Στις 16 Μαΐου, Ουκρανοί εθνικιστές έπληξαν 
κατοικημένες συνοικίες στη Χερσώνα με πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης Smerch. 
Και τα δέκα βλήματα αναχαιτίστηκαν από τον Ρωσικό εξοπλισμό αεράμυνας. Τα πλήγματα 
στόχευαν σκόπιμα αμάχους σε αντίποινα επειδή υποστήριζαν τη Ρωσική Ομοσπονδία. Μόνο 
πρόσφατα, στο Χάρκοβο, το Σάμι, το Τσερνίχοβ, την Οδησσό και σε άλλες πόλεις, μαχητές 
από τα τάγματα «εδαφικής άμυνας» μαζί με αξιωματικούς της SBU πραγματοποίησαν 
επιδρομές για να εντοπίσουν κατοίκους της περιοχής που εκφράζουν φιλοΡωσικές απόψεις ή 
απλώς επικοινωνούν τηλεφωνικά με συγγενείς και φίλους στη Ρωσία. Όσοι ανακαλυφθούν 
κακοποιούνται σωματικά και στη συνέχεια μεταφέρονται σε άγνωστο προορισμό. Η τύχη 
πολλών εξ αυτών παραμένει άγνωστη.

Η διεθνής προσοχή είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην κατάσταση γύρω από το εργοστάσιο 
Azovstal στη Μαριούπολη. Τη Δευτέρα, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τους 
Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο χώρο αυτό, επιτεύχθηκε συμφωνία για 
την απομάκρυνση των τραυματιών. Στις 16 Μαΐου άρχισε και η παράδοση των μαχητών της 
εθνικιστικής μονάδας Azov και των Ουκρανών στρατιωτών. Τις τελευταίες 24 ώρες, 165 μαχητές 
κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, εκ των οποίων 51 σοβαρά τραυματισμένοι. Οι Ένοπλες 
Δυνάμεις μας, τους διασφαλίζουν καθεστώς εκεχειρίας και ανθρωπιστικό διάδρομο για όσους 
χρειάζονται ιατρική βοήθεια στο νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Ντονέτσκ.  Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το FSC για την πραγματική κατάσταση σχετικά με 
Azovstal.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,



Συνοψίζοντας. Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη αντίληψη ότι οι Αμερικανοί και Βρετανοί διαχειριστές
ελέγχουν τις ενέργειες του Κιέβου «επί του πεδίου» και στο χώρο των πληροφοριών και 
βρίσκονται πίσω από την παράταση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, προκειμένου να 
προκαλέσουν ζημιά στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής. Η 
επιθετική αναθεωρητική πορεία της συλλογικής Δύσης, η οποία πήρε «νέα πνοή» με φόντο 
την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια ασφάλεια.
Μπορούμε να καταλάβουμε τι ετοιμάζει η Βορειοατλαντική Συμμαχία μέσα σε μια μιλιταριστική 
φρενίτιδα, αναπτύσσοντας τακτικές ομάδες 16 ταγμάτων στην Πολωνία και στις χώρες της 
Βαλτικής, και δημιουργώντας επίσης μια ομάδα κρούσης με αεροπλανοφόρα πυραύλων κρουζ στη 
Μεσόγειο και στη Βαλτική Θάλασσα. Γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από τις ηγεμονικές 
προσπάθειες του ΝΑΤΟ να «καθυποτάξει» τη Βόρεια Ευρώπη και, στη συνέχεια, την περιοχή 
της Ασίας και του Ειρηνικού. Αυτές και άλλες ανησυχητικές τάσεις, οι οποίες υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις αρμοδιότητες του δικού μας Φόρουμ του FSC, πρέπει να ληφθούν υπόψη στις 
σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών που επίσημα χαρακτηρίζουμε ως 
«μη φιλικά». Δεν αποκλείουμε τη λήψη κατάλληλων μέτρων ως δική μας αντίδραση στις 
απειλές σε βάρος της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας.

Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, και ζητώ να επισυναφθεί η δήλωση αυτή στα πρακτικά της σημερινής 
συνεδρίασης του Φόρουμ. 


