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Βλαντιμίρ Πούτιν: Κυρίες και κύριοι! Διακεκριμένοι ξένοι προσκεκλημένοι!

Σας καλωσορίζω στη 10η επετειακή Διεθνή Διάσκεψη της Μόσχας για την Ασφάλεια.

Κατά την τελευταία δεκαετία, το αντιπροσωπευτικό σας φόρουμ έχει γίνει μια σημαντική 
πλατφόρμα για τη συζήτηση των πιο οξυμένων στρατιωτικών και πολιτικών προβλημάτων.

Μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα. Η κατάσταση στον κόσμο 
αλλάζει δυναμικά, και διαμορφώνονται τα περιγράμματα μιας πολυπολικής παγκόσμιας 
τάξης. Όλο και περισσότερες χώρες και λαοί επιλέγουν το δρόμο της ελεύθερης, εθνικά 
κυρίαρχης ανάπτυξης με βάση την ταυτότητα, τις παραδόσεις και τις αξίες τους.

Αυτές οι αντικειμενικές διαδικασίες αντιμετωπίζονται από τις δυτικές παγκοσμιοποιητικές 
ελίτ, προκαλώντας χάος, υποδαυλίζοντας παλιές και νέες συγκρούσεις, εφαρμόζοντας την 
πολιτική της λεγόμενης «ανάσχεσης» και στην πραγματικότητα υπονομεύοντας κάθε 
εναλλακτικό, εθνικά κυρίαρχο τρόπο ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθούν με όλα τα 
μέσα να διατηρήσουν την ηγεμονία και την εξουσία που ξεφεύγει πλέον από τα χέρια τους, να 
κρατήσουν χώρες και λαούς στη μέγγενη μιας τάξης που έχει νεοαποικιακό χαρακτήρα. Η 
ηγεμονία τους σημαίνει στασιμότητα για ολόκληρο τον κόσμο, για ολόκληρο τον πολιτισμό, 
σκοταδισμό και κατάργηση του πολιτισμού, έναν νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα. Οι ΗΠΑ και οι υποτελείς τους παρεμβαίνουν 
με ωμότητα στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών: οργανώνουν προβοκάτσιες, 
πραξικοπήματα και εμφύλιους πολέμους. Με απειλές, εκβιασμούς και πιέσεις, προσπαθούν να 
εξαναγκάσουν τα ανεξάρτητα κράτη να συμμορφωθούν στη θέλησή τους, να ζήσουν με τους 
κανόνες που τους είναι ξένοι. Και όλα αυτά γίνονται με έναν και μοναδικό στόχο: να 
διατηρήσουν την κυριαρχία τους, το μοντέλο που τους επιτρέπει να παρασιτούν σε ολόκληρο 
τον κόσμο, όπως συνέβαινε επί αιώνες πριν, και ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να διατηρηθεί μόνο
με τη βία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Συλλογική Δύση, η επονομαζόμενη Συλλογική Δύση, 
καταστρέφει σκόπιμα το Ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας και δημιουργεί όλο και 
περισσότερες στρατιωτικές συμμαχίες. Το μπλοκ του ΝΑΤΟ κινείται προς τα ανατολικά, 
αναπτύσσοντας τη στρατιωτική του υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
αντιπυραυλικής άμυνας και αυξάνοντας την ικανότητα κρούσης των επιθετικών του 
δυνάμεων. Αυτό παρουσιάζεται υποκριτικά ως ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην 
Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εν τω μεταξύ, οι 
προτάσεις της Ρωσίας για αμοιβαία μέτρα ασφαλείας, που υποβλήθηκαν τον περασμένο 
Δεκέμβριο, αγνοήθηκαν σαφώς για άλλη μια φορά.

Χρειάζονται συγκρούσεις για να διατηρήσουν την ηγεμονία τους. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο 
προετοίμασαν τον λαό της Ουκρανίας για μια μοίρα που τον καθιστά «βορά για τα κανόνια», 
εφάρμοσαν το σχέδιο της «αντι-Ρωσίας», έκαναν τα στραβά μάτια στην εξάπλωση της 
νεοναζιστικής ιδεολογίας και στη μαζική δολοφονία των κατοίκων του Ντονμπάς, πλημμύρισαν και
συνεχίζουν να πλημμυρίζουν το καθεστώς του Κιέβου με όπλα, συμπεριλαμβανομένων και βαρέων 
όπλων.



Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην 
Ουκρανία σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι αυτής της 
επιχείρησης έχουν καθοριστεί με σαφήνεια: να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της Ρωσίας και των 
πολιτών μας και να προστατευθούν οι κάτοικοι του Ντονμπάς από τη γενοκτονία.

Η κατάσταση στην Ουκρανία δείχνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να παρατείνουν αυτή τη 
σύγκρουση. Και με τον ίδιο τρόπο, ενεργούν υποδαυλίζοντας το ενδεχόμενο συγκρούσεων στην 
Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Ως γνωστόν, οι ΗΠΑ προσπάθησαν πρόσφατα και
πάλι σκόπιμα να ρίξουν λάδι στη φωτιά και να πυροδοτήσουν την κατάσταση στην περιοχή 
Ασίας-Ειρηνικού. Η αμερικανική περιπέτεια στην Ταϊβάν δεν είναι απλώς ένα ταξίδι ενός 
ανεύθυνου πολιτικού, αλλά μέρος μιας σκόπιμης, συνειδητής στρατηγικής των ΗΠΑ για την 
αποσταθεροποίηση και τη δημιουργία χάους στην περιοχή και στον κόσμο, μια θρασύτατη 
επίδειξη ασέβειας προς την κυριαρχία άλλων χωρών και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Το 
εκλαμβάνουμε ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη πρόκληση.

Είναι προφανές ότι με τέτοιες ενέργειες, οι δυτικές παγκοσμιοποιητικές ελίτ, μεταξύ άλλων, 
προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή των ίδιων των πολιτών τους από τα οξυμένα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα - πτώση του βιοτικού επιπέδου, ανεργία, φτώχεια, 
αποβιομηχάνιση - για να μεταθέσουν τις δικές τους αποτυχίες σε άλλες χώρες - στη Ρωσία, στην 
Κίνα, οι οποίες υπερασπίζονται την άποψή τους, οικοδομώντας μια κυρίαρχη αναπτυξιακή 
πολιτική, χωρίς να υποτάσσονται στις επιταγές υπερεθνικών ελίτ.

Διαπιστώνουμε επίσης ότι η Συλλογική Δύση επιδιώκει να επεκτείνει στην περιοχή της Ασίας 
και του Ειρηνικού το σύστημα των μπλοκ της, παρόμοιο με το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Για το 
σκοπό αυτό, δημιουργούνται επιθετικές πολιτικοστρατιωτικές συμμαχίες, όπως η AUKUS και
άλλες.

Προφανώς, είναι δυνατόν να μειωθούν οι εντάσεις στον κόσμο, να ξεπεραστούν οι απειλές και οι 
κίνδυνοι στον πολιτικοστρατιωτικό τομέα, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών και να 
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξή τους μόνο με τη θεμελιώδη ενίσχυση του συστήματος του 
σύγχρονου πολυπολικού κόσμου. Για άλλη μια φορά, η εποχή της μονοπολικής παγκόσμιας 
τάξης αποτελεί παρελθόν. Όσο κι αν οι δικαιούχοι του σημερινού παγκοσμιοποιητικού 
μοντέλου προσκολλώνται στο status quo, αυτό είναι καταδικασμένο. Οι γεωπολιτικές αλλαγές
σε ιστορική κλίμακα κινούνται προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Και, βεβαίως, μια άλλη σημαντική επιβεβαίωση των αντικειμενικών διαδικασιών ενίσχυσης της 
πολυπολικότητας στον κόσμο είναι η διάσκεψή σας, η οποία συγκέντρωσε εκπροσώπους από 
πολλές χώρες που θέλουν να συζητήσουν επί ίσοις όροις θέματα ασφάλειας και να συμμετάσχουν 
σε διάλογο που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων ανεξαιρέτως των μερών.

Είναι ένας πολυπολικός κόσμος, βασισμένος στο διεθνές δίκαιο, σε πιο δίκαιες σχέσεις, που 
προσφέρει νέες ευκαιρίες για την καταπολέμηση των κοινών απειλών. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται οι περιφερειακές συγκρούσεις και η εξάπλωση των όπλων μαζικής 
καταστροφής, η τρομοκρατία και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Όλες αυτές οι προκλήσεις 
έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και δεν μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς τις συνδυασμένες 
προσπάθειες και ικανότητες όλων των κρατών.

Όπως και προηγουμένως, η Ρωσία θα συμμετάσχει ενεργά και προληπτικά σε αυτές τις 
συντονισμένες κοινές εργασίες, μαζί με τους συμμάχους, τους εταίρους και τους ομοϊδεάτες 
της για τη βελτίωση των υφιστάμενων διεθνών μηχανισμών ασφαλείας και τη δημιουργία 



νέων, τη συνεχή ενίσχυση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων και άλλων δομών ασφαλείας, 
αυξάνοντας τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα όπλα και στρατιωτικό υλικό. Θα διασφαλίσουμε 
τα εθνικά μας συμφέροντα καθώς και την προστασία των συμμάχων μας και θα κάνουμε άλλα 
βήματα προς έναν πιο δημοκρατικό κόσμο όπου τα δικαιώματα όλων των λαών και η 
πολιτιστική και πολιτισμική ποικιλομορφία θα είναι εγγυημένα.

Πρέπει να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στους θεμελιώδεις κανόνες 
και στις αρχές του. Και, φυσικά, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η θέση των οικουμενικών 
δομών που αναγνωρίζονται από όλες τις χώρες, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες διεθνείς 
πλατφόρμες διαλόγου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως 
είχαν αρχικά σχεδιαστεί, πρέπει να χρησιμεύουν ως αποτελεσματικά μέσα για τη μείωση των 
διεθνών εντάσεων και την πρόληψη των συγκρούσεων, συμβάλλοντας στην εδραίωση της 
ασφάλειας και της ευημερίας των χωρών και των λαών τους.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για τη σπουδαία 
προεργασία τους και να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες μια ουσιαστική συζήτηση.

Είμαι βέβαιος ότι το φόρουμ θα συνεχίσει να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και 
της σταθερότητας στον κόσμο μας και ότι θα προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη εποικοδομητικού 
διαλόγου και των εταιρικών σχέσεων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


