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Κύριε Πρόεδρε, 

Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της δέκατης 
Διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, κ. Γκουστάβο 
Ζλάουβινεν, για την ενημέρωσή τους.

Είμαστε ευγνώμονες στους Κινέζους συναδέλφους μας για τη πρωτοβουλία τους σχετικά με τη 
σημερινή σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για την επιλογή ενός εξαιρετικά 
σημαντικού θέματος αφιερωμένου σε θέματα συλλογικής ασφάλειας.

Δύσκολα μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος με τη διεθνή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα. Το διεθνές σύστημα ασφάλειας διέρχεται μια βαθιά κρίση. Σχεδόν όλοι οι θεσμοί στους 
οποίους αυτό βασιζόταν έχουν υποβαθμιστεί, το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των βασικών 
διεθνών παραγόντων έχει πέσει σε κρίσιμο χαμηλό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι
σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί συνέβη αυτό. Ωστόσο, για τουλάχιστον τα τελευταία 200 
χρόνια, οι δυτικές χώρες κατηγορούν τη Ρωσία ως τη μοναδική αιτία προκειμένου να 
ερμηνεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια προβλήματα και να αναζητήσουν την καθολική τους 
λύση. Ας δούμε όμως τα γεγονότα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η διεθνής κοινότητα είχε λόγους να ελπίζει ότι ο Ψυχρός 
Πόλεμος, με τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών και την απειλή μιας μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ 
των υπερδυνάμεων, είχε ξεπεραστεί. Πολλοί εμπειρογνώμονες υποστήριζαν σοβαρά ότι η 
αντιπαράθεση των μπλοκ αποτελούσε επίσης παρελθόν. Ο κύριος λόγος για τις εξελίξεις αυτές 
ήταν ότι η ΕΣΣΔ, και στη συνέχεια η Ρωσία, άλλαξε ριζικά πορεία ως απάντηση στις υποσχέσεις 
και τις δεσμεύσεις που έδωσαν οι δυτικές χώρες. Τότε μας είχαν διαβεβαιώσει ότι το ΝΑΤΟ δεν 
θα χρησιμοποιούσε τη νέα κατάσταση στην Ευρώπη για τα δικά του συμφέροντα ούτε θα 
δημιουργούσε νέες διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη. Μας υποσχέθηκαν μια ισότιμη 
εταιρική σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την αμοιβαία συνεκτίμηση 
των ανησυχιών για την ασφάλεια, η οποία περιελάμβανε την υπόσχεση να μην επεκταθεί το 
ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά.

Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα απομνημονεύματα δυτικών πολιτικών, έγινε σαφές ότι 
εξαπατηθήκαμε τρισχειρότερα και ξεδιάντροπα και ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε οι 
σύμμαχοί τους είχαν καμία πρόθεση να εκπληρώσουν καμία από τις υποσχέσεις που μας είχαν 
δώσει. Η ισότιμη εταιρική σχέση δεν ήταν ποτέ στην ατζέντα τους. Επιπλέον, οι δυτικές 
χώρες, εκμεταλλευόμενες τα οικονομικά και πολιτικά μας προβλήματα κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, ανακήρυξαν τη Ρωσία ηττημένη στον Ψυχρό Πόλεμο. Και όπως το 
έβλεπαν, ο ηττημένος δεν μπορούσε να διεκδικήσει απολύτως τίποτα. Σχεδόν αμέσως, τα μέλη
του ΝΑΤΟ ξέχασαν τις υποσχέσεις τους για να μην αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία 
στην Ευρώπη και για να μην μεταφέρουν στρατιωτικές τους υποδομές μέχρι τα ρωσικά 
σύνορα.

Κύριε Πρόεδρε, 



Εδώ και 30 χρόνια προσπαθούμε υπομονετικά να καταλήξουμε σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ για 
τις αρχές της ισότιμης και αδιαίρετης ασφάλειας στον ευρωατλαντικό χώρο. Ωστόσο, ως 
απάντηση στις προτάσεις μας, ακούγαμε συνεχώς είτε ασύστολα ψέματα είτε προσπάθειες 
άσκησης πίεσης και εκβιασμού. Ταυτόχρονα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία συνέχισε να 
επεκτείνεται σε σταθερή βάση, φέρνοντας τη στρατιωτική της υποδομή πιο κοντά στα σύνορά μας, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας και επιθετικών όπλων. Όλα 
αυτά δημιούργησαν μια πραγματική απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας μας. Ο 
πρόεδρός μας προειδοποίησε σχετικά με αυτό το θέμα το 2007 στη Διάσκεψη του Μονάχου για
την Ασφάλεια, προτρέποντας το ΝΑΤΟ να εγκαταλείψει αυτή την επικίνδυνη συγκρουσιακή 
πορεία. Δυστυχώς, αυτές οι προειδοποιήσεις δεν εισακούστηκαν ή δεν λήφθηκαν υπόψη στη Δύση. 
Αντιθέτως, το 2008, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Συμμαχία ώθησαν τις τότε αρχές της 
Γεωργίας στην ανάληψη μιας βίαιης στρατιωτικής εκστρατείας υψηλού κινδύνου εναντίον της 
Νότιας Οσετίας και των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων, η οποία οδήγησε σε καταστροφικές 
συνέπειες για τη Γεωργία. 

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σκόπιμα αποσυναρμολόγησαν βασικά στοιχεία του 
παγκόσμιου συστήματος ελέγχου των εξοπλισμών, το οποίο επί δεκαετίες συνέβαλε στη 
διατήρηση μιας στρατηγικής ισορροπίας και στην αποφυγή ένοπλων αντιπαραθέσεων. Το 
2001, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τη μονομερή αποχώρησή της από τη Συνθήκη για τους 
Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους (ABM) με το τραβηγμένο πρόσχημα ότι δήθεν ήταν ξεπερασμένη και
δεν ανταποκρινόταν στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν
επίσης μονομερώς από τη Συνθήκη για τα Πυρηνικά Όπλα Μέσου Βεληνεκούς (INF), την οποία ο 
Γενικός Γραμματέας κάποτε χαρακτήρισε «ανεκτίμητο εργαλείο για την πρόληψη του πυρηνικού 
πολέμου». Για να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης, προτείναμε στις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ ένα αμοιβαίο μορατόριουμ στην ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων. Αναλάβαμε μάλιστα τη 
μονομερή υποχρέωση να μην είμαστε οι πρώτοι που θα τοποθετήσουν συστήματα 
απαγορευμένα από τη Συνθήκη INF στις περιοχές όπου δεν θα αναπτυχθούν τέτοια 
αμερικανικής κατασκευής όπλα. Αλλά οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ απέρριψαν 
την πρότασή μας να συμμετάσχουν σε αυτό το μορατόριουμ. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι ενδεικτική η συνεχιζόμενη άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να 
επικυρώσουν τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT).

Όσον αφορά την ευρωατλαντική περιοχή, εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του καθεστώτος ελέγχου των συμβατικών όπλων. Η Ρωσία ξεκίνησε
τις διαπραγματεύσεις με στόχο την προσαρμογή της Συνθήκης για τις Συμβατικές Ένοπλες 
Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE), επικύρωσε τη Συμφωνία για την προσαρμογή της Συνθήκης αυτής, 
η οποία θα επέτρεπε να ληφθούν υπόψη οι νέες στρατηγικές πραγματικότητες στην Ευρώπη. Όμως
οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι, στα μέσα της δεκαετίας του
2000, είχαν ήδη επεκτείνει τη συμμαχία τους με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, αρνήθηκαν να 
επικυρώσουν αυτή τη Συμφωνία, και οι «νεοεισερχόμενες» χώρες στο ΝΑΤΟ, στη δεκαετία 
του 2000: η Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Αλβανία και η Κροατία - 
αρνήθηκαν καταρχήν να προσχωρήσουν στην CFE. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να αφαιρεθεί 
από τη Συνθήκη κάθε πολιτικό και στρατιωτικό νόημα.

Το 2020, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην πραγματικότητα, υπέγραψαν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου 
μιας άλλης βασικής συμφωνίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην ευρωατλαντική περιοχή, 
αποχωρώντας μονομερώς από τη «Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών».

Θέλω να τονίσω ότι η διάλυση καθενός από τα προαναφερθέντα νομικές πράξεις στον τομέα 
του ελέγχου των εξοπλισμών ήταν αποτέλεσμα στοχευμένων ενεργειών των Ηνωμένων 



Πολιτειών, οι οποίες, στην πραγματικότητα, δεν άφησαν ούτε μια πέτρα, από την υφιστάμενη 
αρχιτεκτονική σε αυτόν τον τομέα, που να μην την αναποδογυρίσουν. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο, κάναμε την ύστατη προσπάθεια να διασώσουμε το ευρωπαϊκό 
σύστημα ασφαλείας, αγωνιζόμενοι απέναντι στα πλήγματα των δυτικών χωρών. Η Ρωσία 
κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σχετικά με μέτρα οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην Ευρωατλαντική περιοχή. Προτείναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
να συνάψουν μια συμφωνία για αμοιβαίες νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα 
λάμβανε υπόψη τις ανησυχίες και των δύο πλευρών σε αυτόν τον τομέα και θα επανέφερε την 
κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στο 1997, όταν υπογράφηκε η ιδρυτική 
πράξη Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Μια παρόμοια συμφωνία εστάλη στο ΝΑΤΟ. Αυτά αποτελούν δημόσια 
έγγραφα, ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει.

Οι προτάσεις μας βασίζονταν στην αρχή της κοινής και αδιαίρετης ασφάλειας. Αυτό 
συνεπάγεται ότι τα κράτη δεν πρέπει να ενισχύουν την ασφάλειά τους εις βάρος άλλων κρατών. 
Είναι η βασική αρχή των πολιτισμένων διεθνών σχέσεων. Είναι καταγεγραμμένη σε μια σειρά από 
βασικά έγγραφα του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Χάρτας της Κωνσταντινούπολης του ΟΑΣΕ
για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια (1999), και επιβεβαιώθηκε στη Διακήρυξη της Αστάνα της Συνόδου 
Κορυφής του ΟΑΣΕ το 2010, και αποτελεί τη βάση των συμφωνιών μεταξύ της Ρωσίας και του 
ΝΑΤΟ. Όμως, οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας δεν θέλησαν να επαναβεβαιώσουν αυτή την 
αρχή, επικαλούμενοι την «αγιότητα» της πολιτικής των «ανοικτών θυρών» για το ΝΑΤΟ.

Έτσι, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ απέρριψαν όλες τις προτάσεις μας περί εγγυήσεων ασφαλείας. 
Αρνήθηκαν σαφώς να διεξαγάγουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό και, για 
πολλοστή φορά στην ιστορία, προτίμησαν την κλιμάκωση έναντι της διπλωματικής 
διευθέτησης. Ως αποτέλεσμα, ο ευρωπαϊκός χώρος γνωρίζει μια κρίση με παγκόσμιες 
επιπτώσεις και, χωρίς υπερβολή, ιστορικές συνέπειες.

Ο λόγος για τον οποίο η συλλογική Δύση καταστρέφει σκόπιμα το σύστημα της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι το βαθμονομημένο σύστημα «ελέγχων και ισορροπιών» 
που σχεδιάστηκε για να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά μας έπαψε να ανταποκρίνεται στις 
ηγεμονικές της επιδιώξεις. Μπήκε στον πειρασμό να καθυποτάξει τον κόσμο και να τον 
εξαναγκάσει να εργάζεται και να ζει σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουν οι δυτικές χώρες. Η
συλλογική ασφάλεια είναι ασυμβίβαστη με την ηγεμονία, τον εξαναγκασμό και την επιδίωξη 
να υπονομευθεί κάθε εναλλακτικός, εθνικά κυρίαρχος δρόμος ανάπτυξης και τελικά να 
παραμείνουν χώρες και λαοί στη μέγγενη μιας αποικιοκρατικής τάξης. Χρησιμοποιούν όλα τα 
διαθέσιμα τεχνάσματα, όπως: την ωμή ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, το 
πραξικόπημα, τις απειλές, τους εκβιασμούς, τον οικονομικό εξαναγκασμό, την υποκίνηση 
συγκρούσεων. Και τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν επίσης βρώμικες εκστρατείες 
παραπληροφόρησης που βασίζονται στο ψέμα και στο «τεκμήριο της ενοχής» του καθενός. Η 
αλήθεια και τα γεγονότα στον κόσμο τους δεν παίζουν κανένα ρόλο, γιατί τα κορυφαία δυτικά 
μέσα ενημέρωσης και τα γραφεία δημοσίων σχέσεων εργάζονται για τη σπίλωση του 
αντιπάλου τους. 

Όπως και η Γεωργία στην εποχή της, έτσι και η Ουκρανία θυσιάστηκε στην αντιπαράθεση με τη 
Ρωσία, όπου η Δύση εγκαθίδρυσε ένα αντιλαϊκό, αντισυνταγματικό και ρωσοφοβικό καθεστώς. 

Σήμερα, διοχετεύοντας βαρύ οπλισμό στο Κίεβο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους 
κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να παρατείνουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, η 
οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση του καθεστώτος του Μαϊντάν το 2014 με βόμβες και οβίδες 



εναντίον του λαού που ζούσε στα νοτιοανατολικά της χώρας, υποβιβάζοντας τον ουκρανικό 
λαό στη μοίρα της «βοράς για τα κανόνια». 

Την ίδια στιγμή, σε αντίθεση με τις δικές τους διακηρυγμένες αξίες, οι δυτικές χώρες κλείνουν με 
κυνισμό τα μάτια στην εξάπλωση της νεοναζιστικής ιδεολογίας, στις σφαγές του λαού στο 
Ντονμπάς και στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ένοπλες δυνάμεις
της Ουκρανίας και την εθνοφρουρά. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυτικοί προστάτες της 
Ουκρανίας έχουν, στην πραγματικότητα, συνδράμει το Κίεβο στις απόπειρες του πυρηνικού 
του εκβιασμού, παραβλέποντας τους βομβαρδισμούς εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου της
Ζαπορόζιε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκάλεσε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα για το θέμα αυτό, ούτε
μία αντιπροσωπεία των Δυτικών χωρών δεν ήταν αποφασισμένη να πει τα πράγματα με το 
όνομά τους και να προτρέψει το Κίεβο να σταματήσει αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν την ευρωπαϊκή ήπειρο σε μια καταστροφή από την έκλυση και τη 
διασπορά ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Απαιτήσαμε άλλη μια επείγουσα συνάντηση σε σχέση 
με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εναντίον του 
πυρηνικού σταθμού Ζαπορόζιε.

Κύριε Πρόεδρε, 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ενεργούν με τον ίδιο απερίσκεπτο και 
προκλητικό τρόπο στην Ασία και την Αφρική. Πρόσφατα, έχουν εντείνει σημαντικά τις 
καταστροφικές τους δραστηριότητες στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Προσπαθούν
να επιβάλουν τη νοοτροπία του «μπλοκ» στα κράτη της εν λόγω περιοχής, να συγκροτήσουν 
επιθετικές στρατιωτικοπολιτικές συμμαχίες όπως είναι η AUKUS, να «μπουν ως εμβόλιμες» 
μεταξύ των χωρών που διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης αμφιλεγόμενων 
θεμάτων και προβλημάτων, να τις αναγκάσουν να εγκαταλείψουν την έννοια της «ασιατικής 
ουδετερότητας», η οποία τις βοήθησε να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στο ίδιο πνεύμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την 
ριψοκίνδυνη εκστρατεία τους στην Ταϊβάν. Βλέπουμε αυτή την προσεκτικά σχεδιασμένη 
πρόκληση ως ξεκάθαρη ένδειξη ασέβειας προς την κυριαρχία άλλων χωρών και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού 
χρησιμοποιείται ως μέρος μιας σκόπιμης, συνειδητής στρατηγικής των ΗΠΑ για την 
αποσταθεροποίηση της κατάστασης σε εκείνες τις περιοχές του κόσμου όπου τα κράτη 
ακολουθούν μια ανεξάρτητη και αυτοδύναμη πολιτική πορεία.

Κύριε Πρόεδρε,

Επί του παρόντος, η Νέα Υόρκη φιλοξενεί τη 10η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, όσον 
αφορά την αναθεώρηση της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με στόχο την 
ενίσχυση της αποφασιστικότητας της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεών
της. Αλλά ακόμη και εκεί, οι δυτικές χώρες πολιτικοποιούν τις εργασίες για το τελικό κείμενο, 
θέτοντας τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα που αποβλέπουν την τιμωρία της Ρωσίας, υπεράνω των 
συλλογικών τους αναγκών, όπως είναι η ενίσχυση  την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας. 

Στο πλαίσιο του πραγματικού σαμποτάζ της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας από τη 
συλλογική Δύση, η Ρωσία συνεχίζει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει ζωντανά, 
τουλάχιστον τα βασικά, ουσιώδη της στοιχεία.

Με δική μας πρωτοβουλία, τον Φεβρουάριο του 2021, παρατάθηκε για πέντε χρόνια η 
Ρωσοαμερικανική Συνθήκη Στρατηγικών Επιθετικών Όπλων. Πήραμε την πρωτοβουλία να 



επαναβεβαιώσουμε στην κοινή δήλωση των πέντε πυρηνικών δυνάμεων, η οποία υιοθετήθηκε στις 
3 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, την αρχή ότι: ένας πυρηνικός πόλεμος δεν έχει νικητές και ότι 
δεν πρέπει ποτέ να ξεκινήσει. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να αποτραπεί όχι μόνο μια πυρηνική 
σύγκρουση, αλλά και οποιαδήποτε στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Είναι 
επιτακτική ανάγκη όλοι οι υπογράφοντες τη δήλωση να αποδείξουν τη δέσμευσή τους σε αυτές τις 
διατάξεις. 

Κατ' αρχήν, παραμένουμε ανοιχτοί στη συνεργασία για τη μείωση των εντάσεων, τη διακοπή 
του ανταγωνισμού των εξοπλισμών και την ελαχιστοποίηση των στρατηγικών κινδύνων. 
Ωστόσο, αυτό απαιτεί να ενδιαφερθούν και οι δυτικοί συνάδελφοί μας. Μέχρι στιγμής, δεν 
έχουμε δει τέτοιο ενδιαφέρον από την πλευρά τους. 

Η μείωση της έντασης σε παγκόσμιο επίπεδο, η εξάλειψη των απειλών και των κινδύνων στον 
στρατιωτικοπολιτικό τομέα είναι δυνατή μόνο μέσω της ενίσχυσης του πολυμερούς συστήματος 
που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
στην κυρίαρχη ισότητα των κρατών. Αυτή είναι η μόνη εφικτή και αποτελεσματική εναλλακτική 
λύση στην ηγεμονία και το «δικαίωμα του ισχυρού». Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά 
σε κοινές εργασίες, μαζί με τους ομοϊδεάτες μας, για την οικοδόμηση ενός πραγματικά 
δημοκρατικού κόσμου, στον οποίο τα δικαιώματα όλων των εθνών θα είναι εγγυημένα, τα 
συμφέροντα ασφάλειάς τους κατοχυρωμένα και θα διαφυλάσσεται η πολιτιστική και 
πολιτισμική ποικιλομορφία. Αυτό είναι σημαντικό να επιτευχθεί παρά τη σθεναρή αντίσταση 
των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. 

κ. Πρόεδρε,

Σήμερα, μπροστά στα μάτια μας, αρχίζουν να διαμορφώνονται τα περιγράμματα μιας νέας 
παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Όλο και περισσότερες χώρες επιλέγουν το δρόμο της 
κυρίαρχης πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης, απορρίπτοντας συνταγές και 
πρότυπα που επιβάλλουν οι δυτικές χώρες. Η Δύση είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να 
διατηρήσει την ηγεμονία της. Για χάρη αυτού του σκοπού, η Ουκρανία θυσιάστηκε, 
μετατράπηκε σε πεδίο εκπαίδευσης για έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων με τη Ρωσία, μέχρι τον
τελευταίο Ουκρανό. Ελπίζουμε ότι οι ενέργειες της Δύσης σε αυτή τη χώρα άνοιξαν τα μάτια 
πολλών στον κόσμο, για να δουν το πραγματικό υπόβαθρο της κρίσης που ξέσπασε στον 
πλανήτη μας.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Ουκρανία, και γενικά οι ενέργειες του ΝΑΤΟ στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία 30 χρόνια, είναι ένα μάθημα για όλο τον κόσμο. Πιστεύετε ότι
σε άλλες περιοχές οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα ενεργήσουν διαφορετικά; Η ιστορία δείχνει
το αντίθετο. Επομένως, μην ρωτάτε για ποιον χτυπάει σήμερα η καμπάνα - χτυπάει για εσάς!


