
Η Ομιλία του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση των 
αρχηγών κρατών του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ), η οποία 
συμπίπτει με την 30ή επέτειο του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας και την 20ή επέτειο της 
ίδρυσης του αντίστοιχου Οργανισμού.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Φίλοι και συνάδελφοι,

Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές - πράγματι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο 
Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας έχει καταστεί σαφώς ισχυρότερος και έχει 
κερδίσει επάξια τη φήμη μιας αποτελεσματικής περιφερειακής αμυντικής δομής που εγγυάται την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα στον Ευρασιατικό χώρο και προστατεύει αξιόπιστα την 
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών του.

Είναι σημαντικό ότι η συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΣΣΑ έχει ανέκαθεν οικοδομηθεί στο πνεύμα 
αληθινών συμμαχικών σχέσεων, με βάση τις αρχές της φιλίας και της γειτονίας, του σεβασμού και 
της συνεκτίμησης των συμφερόντων του καθενός, της αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης. Οι 
ίδιες αρχές καθοδηγούν τη συνεργασία μας στη σημερινή δύσκολη κατάσταση.

Η επιτυχής ειρηνευτική επιχείρηση του ΟΣΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Καζακστάν τον 
Ιανουάριο του 2022 κατόπιν αιτήματος των ηγετών του, κατέδειξε την ωριμότητα του 
Οργανισμού μας και την πραγματική ικανότητά του να αντέχει επαρκώς σε οξείες προκλήσεις 
και απειλές.

Το κλιμάκιο των συλλογικών δυνάμεων του ΟΣΣΑ, που στάλθηκε στο Καζακστάν για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, απέτρεψε την κατάληψη της εξουσίας από εξτρεμιστές, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που καθοδηγούνταν από το εξωτερικό, και συνέβαλε στην 
ταχεία σταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στη συγκεκριμένη Δημοκρατία.

Η χρήση ειρηνευτικών δυνάμεων κατόπιν αιτήματος της ηγεσίας του Καζακστάν ήταν η 
πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους στην ιστορία του ΟΣΣΑ. Η επιχείρηση αποκάλυψε τα 
ισχυρά σημεία της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών δομών και των 
υπηρεσιών ασφαλείας μας και, ταυτόχρονα, έδειξε πάνω σε τι πρέπει να εργαστούμε για να τη 
βελτιώσουμε.

Σήμερα, θα υπογράψουμε κοινή δήλωση που θα επιβεβαιώνει, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία 
που αποκτήθηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας επιχείρησης, την 
αποφασιστικότητα των κρατών μας να συνεχίσουν να ενεργούν ως εταίροι σε διάφορους 
τομείς της στρατιωτικής και αμυντικής ανάπτυξης και να ενισχύσουν τις συντονισμένες 
δράσεις μας στην παγκόσμια σκηνή.

Ταυτόχρονα, είναι απολύτως λογικό ότι το σημερινό μας υψηλής προτεραιότητας καθήκον είναι η 
περαιτέρω βελτίωση και ο εξορθολογισμός των εργασιών του ΟΣΣΑ και των διοικητικών του 
οργάνων. Θα παράσχουμε επίσης στις συλλογικές δυνάμεις του ΟΣΣΑ σύγχρονα όπλα και 
εξοπλισμό, θα ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών τους τμημάτων και θα 
συντονίσουμε αποτελεσματικότερα τις κοινές δράσεις των στρατιωτικών μας υπηρεσιών και των 
μυστικών υπηρεσιών.

Εξορθολογίζουμε διαρκώς τις σχετικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των ασκήσεων του ΟΣΣΑ και
είμαστε έτοιμοι να διευρύνουμε τις εν λόγω ασκήσεις. Αυτό το φθινόπωρο, υπάρχουν σχέδια για τη 
διεξαγωγή μιας ολόκληρης σειράς κοινών ασκήσεων του ΟΣΣΑ στο Καζακστάν, το Κιργιστάν και 
το Τατζικιστάν. Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν τη μαχητική ετοιμότητα των 



στρατιωτικών υπηρεσιών των κρατών μας και θα βελτιώσουν τον συντονισμό τους, και παράλληλα 
θα αυξήσουν το σύνολο του ειρηνευτικού δυναμικού του ΟΣΣΑ.

Πιστεύουμε επίσης ότι ο ΟΣΣΑ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Οι υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου των χωρών μας συνεργάζονται αρκετά αποτελεσματικά σε αυτόν τον τομέα, 
ώστε να αποτρέπεται η στρατολόγηση ανθρώπων και να εξουδετερώνεται το δυναμικό που 
προέρχεται από πηγές διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων.

Οι προσπάθειες για τη διατήρηση της βιολογικής ασφάλειας απαιτούν επίσης την πλέον 
σοβαρή αντιμετώπιση, από την πλευρά μας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρούαμε τον 
κώδωνα του κινδύνου για τη στρατιωτική βιολογική δραστηριότητα των ΗΠΑ στον μετα-
Σοβιετικό χώρο.

Είναι κοινώς γνωστό ότι το Πεντάγωνο έχει δημιουργήσει δεκάδες εξειδικευμένα βιολογικά 
εργαστήρια και κέντρα στην κοινή μας περιοχή, και ότι αυτά δεν παρέχουν σε καμία 
περίπτωση απλώς πρακτική ιατρική βοήθεια στον πληθυσμό των χωρών όπου 
δραστηριοποιούνται. Κύριο καθήκον τους είναι η συλλογή βιολογικών υλικών και η ανάλυση 
της εξάπλωσης ιών και επικίνδυνων ασθενειών για τους δικούς τους σκοπούς.

Σήμερα πλέον, κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία, συγκεντρώθηκαν 
αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι αναπτύχθηκαν συστατικά βιολογικών όπλων 
κοντά στα σύνορά μας, γεγονός που παραβιάζει τη Σύμβαση για τα βιολογικά και τοξινικά 
όπλα, και ότι εκπονήθηκαν πιθανές μέθοδοι και μηχανισμοί για την αποσταθεροποίηση της 
επιδημιολογικής κατάστασης στον μετα-Σοβιετικό χώρο.

Από την άποψη αυτή, υπολογίζουμε στους συναδέλφους μας που υποστηρίζουν την όσο το δυνατόν
συντομότερη υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Ρωσίας για τη λειτουργία του προβλεπόμενου 
συμβουλίου του ΟΣΣΑ. Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του στενού 
συντονισμού μεταξύ των μελών του ΟΣΣΑ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, της συντονισμένης 
δράσης στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλες πολυμερείς πλατφόρμες, καθώς και της προαγωγής 
κοινών προσεγγίσεων στα πολλαπλασιαζόμενα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τη συνεργασία με τους «φυσικούς» 
εταίρους μας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης και στην Κοινοπολιτεία 
Ανεξάρτητων Κρατών. Παρεμπιπτόντως, πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμο και σωστό -θα το 
συζητήσουμε- να παραχωρηθεί στην ΚΑΚ καθεστώς παρατηρητή στον ΟΣΣΑ.

Θα ήθελα να επισημάνω το πρωταρχικό μας καθήκον να υπερασπιστούμε από κοινού τη 
μνήμη της Νίκης των λαών μας στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, τον άθλο των λαών μας 
που έσωσαν τον κόσμο από τον ναζισμό με κόστος τεράστιες και ανεπανόρθωτες θυσίες και να 
αντιμετωπίσουμε κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού των ναζί, των συνεργών τους και των 
σύγχρονων οπαδών τους.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ιδιαίτερα σήμερα, που τα μνημεία των ηρώων 
απελευθερωτών κατεδαφίζονται βάρβαρα σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης, που 
απαγορεύεται η κατάθεση λουλουδιών στα μνημεία και γίνονται κυνικές προσπάθειες να 
ξαναγραφτεί η ιστορία, ενώ εξυμνούν τους δολοφόνους και τους προδότες και προσβάλλουν τα
θύματά τους, διαγράφοντας έτσι τα κατορθώματα εκείνων που ανιδιοτελώς αγωνίστηκαν για 
τη Νίκη και κέρδισαν τον πόλεμο.



Δυστυχώς, στη γειτονική μας χώρα, στην Ουκρανία, ο νεοναζισμός βρίσκεται σε έξαρση εδώ και 
πολύ καιρό, στον οποίο κάποιοι από τους εταίρους μας από τη «συλλογική Δύση» κλείνουν τα 
μάτια, ενθαρρύνοντας έτσι ουσιαστικά τη δράση του. Όλα αυτά συμβαδίζουν με μια άνευ 
προηγουμένου έξαρση της ξέφρενης Ρωσοφοβίας στις λεγόμενες πολιτισμένες και πολιτικά 
ορθές δυτικές χώρες.

Πράγματι, μαθαίνουμε, και ακούω ανθρώπους να λένε ότι εξτρεμιστές μπορούν να βρεθούν 
οπουδήποτε, πράγμα που είναι αλήθεια. Οι εξτρεμιστές βρίσκονται παντού και με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο βγαίνουν από τα υπόγεια κρησφύγετά τους και γίνονται γνωστοί. Πουθενά όμως - 
θέλω να το υπογραμμίσω αυτό - πουθενά δεν εκθειάζονται οι ναζί σε κρατικό επίπεδο και 
πουθενά οι αρχές ούτε έστω και μιας πολιτισμένης χώρας δεν ενθαρρύνουν χιλιάδες 
νεοναζιστικές λαμπαδηδρομίες με ναζιστικά σύμβολα. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται 
πουθενά. Αλλά δυστυχώς, αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία.

Η επέκταση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι ένα πρόβλημα που, κατά την άποψή μου, 
δημιουργείται με απολύτως τεχνητό τρόπο, επειδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εξωτερικής 
πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά, το ΝΑΤΟ χρησιμοποιείται, στην 
πραγματικότητα, ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μιας και μόνο χώρας, και αυτό γίνεται 
επίμονα, επιδέξια και πολύ επιθετικά. Όλα αυτά επιδεινώνουν την ήδη πολύπλοκη κατάσταση 
της διεθνούς ασφάλειας.

Όσον αφορά την επέκτασή του, συμπεριλαμβανομένης της προσχώρησης δύο νέων υποψήφιων 
μελών, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, θα ήθελα να σας ενημερώσω, συνάδελφοι, ότι η Ρωσία 
δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτά τα κράτη. Δεν έχουμε καθόλου προβλήματα! Υπό αυτή την 
έννοια, επομένως, δεν υπάρχει καμία άμεση απειλή για τη Ρωσία σε σχέση με την επέκταση 
του ΝΑΤΟ στις χώρες αυτές. Αλλά η επέκταση της στρατιωτικής υποδομής του σε αυτά τα 
εδάφη θα προκαλέσει σίγουρα μια απάντηση από την πλευρά μας. Θα δούμε ποια θα είναι 
αυτή με βάση τις απειλές που δημιουργούνται για εμάς. Αλλά σε γενικές γραμμές, τα 
προβλήματα δημιουργούνται από το τίποτα. Συνεπώς, θα απαντήσουμε σε αυτά με τον 
κατάλληλο τρόπο.

Πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από αυτή την ατέρμονη πολιτική επέκτασης, η Βορειοατλαντική 
Συμμαχία αναδύεται πέρα από τον γεωγραφικό της προορισμό, πέρα από τον Ευρω-Ατλαντικό
χώρο. Δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο στην προσπάθεια διαχείρισης διεθνών 
ζητημάτων και ελέγχου της διεθνούς κατάστασης ασφαλείας. Θέλει να ασκήσει επιρροή και 
σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά η πραγματική της απόδοση αφήνει πολλά περιθώρια για 
να το επιδιώξει κανείς. Ωστόσο το γεγονός αυτό, σίγουρα απαιτεί πρόσθετη προσοχή από 
μέρους μας.

Εν κατακλείδι, θέλω να επαναλάβω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην εμβάθυνση των 
σχέσεων στρατηγικής συμμαχίας με όλα τα κράτη μέλη του ΟΣΣΑ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για 
να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την αποτελεσματική συνεργασία των εταίρων στο πλαίσιο του
Οργανισμού και, φυσικά, θα υποστηρίξουμε το συνεχιζόμενο έργο στη διάρκεια της θητείας της 
Αρμενικής προεδρίας στον τομέα αυτό.

Όσον αφορά την ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σίγουρα θα τη 
συζητήσουμε διεξοδικότερα και θα σας ενημερώσω λεπτομερώς για τις αιτίες της και την τρέχουσα 
πολεμική προσπάθεια. Αλλά, φυσικά, αυτό θα το κάνουμε κεκλεισμένων των θυρών.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


