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Μεταδόθηκε μέσω βιντεοκλήσης

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν: Φίλοι,

Καλωσορίζω εγκάρδια τους καλεσμένους και τους συμμετέχοντες στο τέταρτο φεστιβάλ 
Tavrida.ART.

Ο καθένας από εσάς διαθέτει μια φωτεινή και δημιουργική προσωπικότητα. Εκπροσωπείτε 
διαφορετικούς τομείς του πολιτισμού και της τέχνης, αλλά σας ενώνουν κοινές αξίες που είναι 
παγκοσμίως κατανοητές: πίστη στη δικαιοσύνη, αγάπη για την πατρίδα, προσπάθεια για προσωπική
πρόοδο και ειλικρινής επιθυμία να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας. Είναι αυτές ακριβώς οι 
αξίες, οι ιδιότητες του εθνικού χαρακτήρα, που κάνουν το λαό μας ανίκητο και τον χιλιόχρονο 
πολιτισμό μας σπουδαίο.

Όλες οι προσπάθειες ακύρωσης του πολιτισμού μας, ακύρωσης της Ρωσίας είναι μάταιες. 
Είναι απλά ηλίθιο. Και όσοι σκέφτονται διαφορετικά, δυστυχώς γι' αυτούς, δεν έχουν πάρει τα
μαθήματα της ιστορίας. Αλλά η ιστορία φτιάχνεται από τους απλούς ανθρώπους. Και σήμερα 
περιλαμβάνει εσάς, τους νέους ανθρώπους που μπορούν να ονειρεύονται και να δημιουργούν, 
να εργάζονται και να κερδίζουν. Εσείς θα συνεχίσετε τις παραδόσεις του πολιτισμού μας και 
θα εξασφαλίσετε τη συνέχεια των γενεών.

Χαίρομαι ειλικρινά που ο κόλπος Κάψελ και το αρχαίο Σουντάκ έχουν καταστεί παραδοσιακό 
κέντρο έλξης για ταλαντούχους νέους από διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Φέτος, η ομάδα φίλων 
του φεστιβάλ περιλαμβάνει ανθρώπους από τα απελευθερωμένα εδάφη: τις λαϊκές δημοκρατίες του
Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Σήμερα, είστε μαζί, έτοιμοι να ενώσετε τις προσπάθειές σας για την
επίτευξη κοινών στόχων, και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζετε ότι για να είστε ισχυροί, πρέπει να είστε 
μαζί. Ολόκληρη η πλούσια, χιλιόχρονη ιστορία της Ρωσίας το διδάσκει αυτό.

Γνωρίζω ότι υποστηρίζετε τους ήρωές μας - στρατιώτες, αξιωματικούς, εθελοντές και άνδρες της 
πολιτοφυλακής στο Ντονμπάς - με τις πράξεις σας και τα δημιουργικά σας επιτεύγματα. Σας 
ευχαριστώ γι' αυτό.

Γνωρίζουμε ότι όλες οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες είναι μια περίοδος νέων ευκαιριών και συχνά 
μιλάμε γι' αυτό. Είναι μια εποχή που πρέπει να είστε τολμηροί, είναι αλήθεια, και εσείς είστε 
ακριβώς αυτό.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευχή να βρείτε όλοι σας νέους φίλους στην Ταυρίδα και να κατακτήσετε
νέα ύψη αριστείας. Ελπίζω ότι το φεστιβάλ που εγκαινιάζεται σήμερα θα αποτελέσει για εσάς ένα 
σημαντικό βήμα προς αυτά τα ύψη. Καλή τύχη και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.


