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Κυρίες και κύριοι!

Χαίρομαι που σας καλωσορίζω στη δέκατη Διεθνή Διάσκεψη της Μόσχας για την Ασφάλεια.

Η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ριζικά μεταβαλλόμενου παγκόσμιου και 
περιφερειακού συστήματος ασφάλειας. Η άνευ όρων κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και
των συμμάχων τους ανήκει στο παρελθόν. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η έναρξη μιας ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία σηματοδότησε το τέλος του μονοπολικού κόσμου.

Η πολυπολικότητα έγινε πραγματικότητα. Οι πόλοι αυτού του κόσμου έχουν καθοριστεί με 
σαφήνεια. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ορισμένες σέβονται τα συμφέροντα των 
κυρίαρχων κρατών και λαμβάνουν υπόψη τα πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά των 
χωρών και των λαών, ενώ άλλες τα αγνοούν. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί πολλές φορές κατά 
τη διάρκεια προηγούμενων συνόδων της διάσκεψης της Μόσχας.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση της ασφάλειας είναι χειρότερη από ό,τι στο αποκορύφωμα του Ψυχρού
Πολέμου. Οι στρατιωτικές δραστηριότητες της συμμαχίας έχουν γίνει όσο το δυνατόν πιο 
επιθετικές και αντιρωσικές. Σημαντικές αμερικανικές δυνάμεις έχουν μεταφερθεί στην ήπειρο 
και ο αριθμός των συμμαχικών στρατευμάτων στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη έχει 
πολλαπλασιαστεί.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη πρόσθετων σχηματισμών των συνδυασμένων 
ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην «ανατολική πτέρυγα» του μπλοκ ξεκίνησε ακόμη και πριν 
από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ έριξε τις μάσκες του. Ο επιθετικός χαρακτήρας του μπλοκ δεν κρύβεται πλέον με 
διατυπώσεις περί του αποκλειστικά αμυντικού προσανατολισμού των 
δραστηριοτήτων του συνασπισμού. Σήμερα τα δόγματα στρατηγικού σχεδιασμού της 
συμμαχίας αποτυπώνουν αξιώσεις του σχετικά με την επιδιωκόμενη παγκόσμια κυριαρχία. Η 
σφαίρα ενδιαφέροντος της Συμμαχίας περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού.

Η Δύση πιστεύει ότι το καθιερωμένο σύστημα διεθνών σχέσεων πρέπει να αντικατασταθεί 
από τη λεγόμενη παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η λογική είναι απλή και απόλυτη. 
Είτε ο υποψήφιος "δημοκρατικός εταίρος" της συμμαχίας χάνει την κυριαρχία του και 
περνάει δήθεν στη «σωστή πλευρά της ιστορίας». Είτε μετακινούνται στην κατηγορία των 
λεγόμενων αυταρχικών καθεστώτων, εναντίον των οποίων μπορούν να εφαρμοστούν κάθε 
είδους μέτρα, μέχρι και βίαιες πιέσεις.

Κυρίες και κύριοι!

Δεδομένου ότι στη Διάσκεψη συμμετέχουν επικεφαλής αμυντικών υπηρεσιών και εμπειρογνώμονες
ασφαλείας από διάφορες περιοχές του κόσμου, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένες πτυχές της 
ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνδυασμένες δυνάμεις της 
Δύσης, οι οποίες κατευθύνουν την ηγεσία της χώρας αυτής σε έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον 
της Ρωσίας.



Όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός διατίθενται στην Ουκρανία και το προσωπικό του ουκρανικού 
στρατού εκπαιδεύεται. Τεράστιοι οικονομικοί πόροι μεταφέρονται προκειμένου να συνεχισθεί η 
βιωσιμότητα του εθνικιστικού καθεστώτος.

Οι ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σχεδιάζονται και συντονίζονται από ξένους 
στρατιωτικούς συμβούλους. Οι πληροφορίες παρέχονται από όλες τις διαθέσιμες πηγές του ΝΑΤΟ. 
Τα όπλα χρησιμοποιούνται υπό τον έλεγχο δυτικών ειδικών.

Οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ αποσκοπούν στην παράταση της αγωνίας του καθεστώτος του 
Κιέβου. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι κανείς στο ΝΑΤΟ δεν έχει καμία 
αμφιβολία ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης που έχει θέσει η ρωσική 
ηγεσία θα επιτευχθούν και ότι τα σχέδια στρατηγικής και οικονομικής αποδυνάμωσης της 
Ρωσίας αποτυγχάνουν. Το δολάριο δεν έφτασε στο ανώτατο όριο των 200 ρουβλίων, όπως 
προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος και η ρωσική οικονομία παρέμεινε σταθερή.

Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση διέλυσε τον μύθο των «υπερόπλων» που προμηθεύει η Δύση 
στην Ουκρανία, τα οποία μπορούν να αλλάξουν ριζικά την κατάσταση στο μέτωπο. Αρχικά, 
μιλούσαν για παραδόσεις αντιαρματικών συστημάτων Javelin, κάποιου είδους "μοναδικών" μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών. Τελευταία, οι Δυτικοί έχουν αποδώσει το ρόλο των υπερόπλων στα 
πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων Haymars και τα οβιδοβόλα μεγάλου βεληνεκούς. 
Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα όπλα συνθλίβονται στις μάχες. Δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην 
εξέλιξη της κατάστασης. Τα ρωσικά όπλα, από την άλλη πλευρά, έχουν αποδείξει τις καλύτερες 
ιδιότητές τους στη μάχη.

Μελετάμε προσεκτικά δείγματα του δυτικού εξοπλισμού από λάφυρα που περιέρχονται στη 
κατοχή μας. Λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ιδιότητές 
τους προκειμένου να βελτιώσουμε τους τρόπους διεξαγωγής των πολεμικών μας επιχειρήσεων
και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ρωσικών όπλων.

Η συνεχής προμήθεια όπλων του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο σημαίνει ότι οι δυτικές χώρες είναι 
υπεύθυνες για την απάνθρωπη χρήση τους και τον θάνατο αμάχων στο Ντονμπάς και στα 
απελευθερωμένα εδάφη. Οι επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σχεδιάζονται 
στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Όχι μόνο οι συντεταγμένες των στόχων για τα πλήγματα 
παρέχονται από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά και η εισαγωγή των δεδομένων αυτών στα 
οπλικά συστήματα πραγματοποιείται υπό τον πλήρη έλεγχο δυτικών ειδικών.

Ο ρόλος του Κιέβου στην αντίληψη της Δύσης όσον αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις 
περιορίζεται στην παροχή ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θεωρείται αναλώσιμο. Αυτό εξηγεί
τις τεράστιες απώλειες προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των στρατιωτικών σχηματισμών 
της «εδαφικής άμυνας» της Ουκρανίας.

Μέχρι στιγμής, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στρατιωτών και των επιστρατευμένων 
λεγόμενων δυνάμεων εδαφικής άμυνας αποκρύπτεται από την ηγεσία του Κιέβου.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Οι μαρτυρίες των 
αιχμαλώτων πολέμου των Ενόπλων Δυναμεων της Ουκρανίας μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια
ρεαλιστική εικόνα για το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του μετώπου. Η απορριπτική στάση 
απέναντι στις απώλειες των ξένων στρατιωτών επιβεβαιώνει τη θέση ότι το ΝΑΤΟ επιδιώκει 
αποκλειστικά ιδιοτελή συμφέροντα στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι η αποικιακή εμπειρία του 



Ηνωμένου Βασιλείου ως κύριου χορηγού του καθεστώτος του Κιέβου έχει φανεί χρήσιμη στο 
Λονδίνο για τη διαχείριση της σημερινής ηγεσίας του Κιέβου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδίδονται εικασίες σχετικά με τις 
υποτιθέμενες προετοιμασίες σχετικά με τη χρήση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων σε μια 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση ή σχετικά με την ετοιμότητα χρήσης χημικών όπλων. Όλες αυτές οι
αναφορές των μέσων ενημέρωσης είναι ψευδείς.

Από στρατιωτική άποψη, δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία 
για την επίτευξη των στόχων της ειδικής επιχείρησης. Ο κύριος σκοπός των ρωσικών πυρηνικών 
όπλων είναι η αποτροπή μιας πυρηνικής επίθεσης. Η χρήση τους περιορίζεται σε έκτακτες 
περιστάσεις, οι οποίες ορίζονται σε ρωσικά στρατιωτικά δόγματα που είναι ανοικτά στο κοινό.

Οι ισχυρισμοί για πιθανή χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία είναι επίσης παράλογοι. 
Υπενθυμίζω ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα όπλα αυτά 
καταστράφηκαν πλήρως στη χώρα μας το 2017 στο πλαίσιο των διεθνών μας δεσμεύσεων. 
Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση τοξικών ουσιών έχουν γίνει το σήμα 
κατατεθέν των λεγόμενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που χρηματοδοτούνται από τη 
Δύση, όπως τα Λευκά Κράνη στη Συρία.

Οι προβοκάτσιες σε επίπεδο πληροφόρησης αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής από τα
γεγονότα που ανακαλύφθηκαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία ειδικοί των ΗΠΑ 
διεξήγαγαν απαγορευμένες στρατιωτικές και βιολογικές έρευνες.

Έχει ήδη συγκεντρωθεί ένα εντυπωσιακό σύνολο δεδομένων, τα οποία τίθενται τακτικά υπόψη του 
κοινού. Οι ερευνητικές εργασίες στον τομέα αυτό θα συνεχιστούν.

Οι στρατιωτικές και βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στην Ουκρανία δεν είναι κάτι το 
εξαιρετικό. Σε πολλές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και σε χώρες της Ασίας, 
της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν εργαστήρια 
που ελέγχονται από το Πεντάγωνο. Κατά κανόνα, οι τοπικές αρχές δεν ελέγχουν την έρευνα 
που διεξάγεται στην επικράτειά τους, η οποία αποτελεί θανάσιμη απειλή για τον τοπικό 
πληθυσμό. Οι συνέπειες των επιδημιών, πιστεύω, ότι έγιναν αισθητές από όλους κατά την 
περίοδο της καταπολέμησης της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά στις ανθρωπιστικές πτυχές της ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης. Η συμμόρφωση με τις Συμβάσεις της Γενεύης για τους κανόνες του πολέμου ήταν
και παραμένει πάντα στο επίκεντρο της προσοχής των διοικητών μας σε όλα τα επίπεδα. Από 
την έναρξη της επιχείρησης έχουν εκδοθεί οι σχετικές διαταγές, οι οποίες καθορίζουν τη διαδικασία
για τις ενέργειες του στρατιωτικού προσωπικού απέναντι σε  αμάχους και αιχμαλώτους πολέμου 
της εχθρικής πλευράς.

Στα εδάφη που απελευθερώθηκαν από τους εθνικιστές, οι στρατιωτικοί συμμετέχουν ενεργά 
στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην αποκατάσταση των υποδομών και στη 
διατήρηση του νόμου και της τάξης. Αυτό συνέβη στη Συρία και στο Ναγκόρνι Καραμπάχ και 
συμβαίνει επίσης στο Ντονμπάς.

Έχει καθιερωθεί μια παραγωγική συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του 
Ερυθρού Σταυρού σε ανθρωπιστικά θέματα. Είμαστε ευγνώμονες στους ηγέτες και το προσωπικό 
αυτών των οργανώσεων για την εποικοδομητική και αποπολιτικοποιημένη συνεργασία τους. 
Συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και με τον ενεργό ρόλο της Τουρκίας, 



καταφέραμε να λύσουμε το δύσκολο πρόβλημα της εξαγωγής σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης 
Θάλασσας της Ουκρανίας. Οι ειδικοί του Ερυθρού Σταυρού εκτελούν μια σημαντική αποστολή 
διαμεσολάβησης σε σχέση με αιχμάλωτους στρατιωτικούς.

Αγαπητές κυρίες και κύριοι!

Πρόσφατα το ΝΑΤΟ ξεκίνησε ένα νέο στάδιο διεύρυνσης της συμμαχίας με την προσχώρηση 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο στρατιωτικό μπλοκ. Ο ισχυρισμός ότι αυτό προκλήθηκε
από τη ειδική επιχείρηση της Ρωσίας είναι αναληθής.

Η πρακτική προσέγγιση μεταξύ των χωρών αυτών και της συμμαχίας συνεχίζεται εδώ και χρόνια. 
Στην πραγματικότητα, η περιφερειακή ένωση NORDEFCO (Επιτροπή Σκανδιναβικής Αμυντικής 
Συνεργασίας) είναι το βόρειο παράρτημα του ΝΑΤΟ και χρησιμεύει ως κάλυψη για τη 
συμμετοχή των χωρών αυτών σε κοινές δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Φυσικά, η επίσημη συμμετοχή του Ελσίνκι και της Στοκχόλμης στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
ΝΑΤΟ και η πιθανή παραχώρηση εδαφών αυτών των κρατών με στόχο την εγκατάσταση όπλων 
κρούσης θα αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή της Βαλτικής και της Αρκτικής 
και θα απαιτήσει την αναθεώρηση των προσεγγίσεων μας όσον αφορά για την άμυνα και την 
υπεράσπιση της ρωσικής επικράτειας.

Ορισμένα συμπεράσματα έχουν ήδη εξαχθεί και κατοχυρώνονται στο επικαιροποιημένο Ναυτικό 
Δόγμα που εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 31 Ιουλίου. Οι εργασίες 
στον τομέα αυτό θα συνεχιστούν.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής ομάδας του ΝΑΤΟ στην «ανατολική πτέρυγα» ολοκληρώνει την 
υποβάθμιση των μηχανισμών εμπιστοσύνης και ελέγχου των εξοπλισμών που δημιουργήθηκαν 
στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πριν από μερικά χρόνια, οι 
εμπειρογνώμονες πρότειναν ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ιδίως στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Τώρα, από 
όλες τις «αποσκευές» του ευρωδιαλόγου, μόνο η ιδέα της αντιπαράθεσης των μπλοκ εξάγεται 
στην Ασία, η οποία δεν έφερε τίποτα θετικό στην ασφάλεια στην Ευρώπη.

Σήμερα κανείς δεν θυμάται την κατάργηση της Συνθήκης για την Αντιπυραυλική Άμυνα, της 
Συνθήκης για τον Περιορισμό των Πυραύλων Ενδιάμεσου και Μικρού Βεληνεκούς και της 
Συνθήκης για τον Ανοικτό Ουρανό, με ευθύνη των ΗΠΑ. Παρόλο που οι συμφωνίες αυτές ήταν 
ζωτικής σημασίας για τον αφοπλισμό και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο οποίος σχεδιάστηκε ως 
πλατφόρμα διαλόγου και εξέτασης διαφορετικών απόψεων, έχει μετατραπεί σε παραγωγό 
αντιρωσικών αφηγήσεων.

Το έγγραφο της Βιέννης του 2011 παραμένει τυπικά σε ισχύ, αλλά δεν υπάρχουν προοπτικές για 
την πρακτική εφαρμογή του. Ελλείψει εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, ο μηχανισμός ελέγχου 
μετατρέπεται στην πραγματικότητα σε πηγή συλλογής πληροφοριών, πράγμα που δεν είναι 
σύμφωνο με το πνεύμα της συμφωνίας.

Η κατάσταση όσον αφορά τη Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων είναι επίσης 
περίπλοκη. Η συμφωνία παραμένει σε ισχύ έως το 2026. Από ρωσικής πλευράς, οι υποχρεώσεις 
εκπληρώνονται, τα δηλωθέντα επίπεδα εκτοξευτών και πολεμικών κεφαλών διατηρούνται εντός 
των καθορισμένων ορίων.



Οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ ότι η Ρωσία πρέπει να αποδείξει ότι δικαιούται να συνεχίσει το 
διάλογο με τις ΗΠΑ δεν αντέχουν σε κριτική. Ο έλεγχος των όπλων είναι αμφίδρομος.

Το αποτέλεσμα είναι εφικτό μόνο αν τηρηθεί ισορροπία συμφερόντων και το συμφέρον όλων των 
συμμετεχόντων. Πιστεύω ότι η ρωσική εμπειρία από την συνεργασία με τη Δύση στον τομέα του 
αφοπλισμού δείχνει ότι η λεγόμενη ειρήνη βάσει κανόνων που εκείνη προωθεί δεν συνεπάγεται 
την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων με την παραδοσιακή έννοια. Το γεγονός αυτό θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύναψη συμφωνιών, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας 
και του ελέγχου των εξοπλισμών.

Κυρίες και κύριοι!

Η αντίθεση της Δύσης στην προοπτική του πολυπολικού κόσμου, παράλληλα με το χώρο της 
Ευρώπης, εκδηλώνεται πιο ενεργά στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου οι ΗΠΑ 
προχώρησαν στη διάλυση του υφιστάμενου συστήματος περιφερειακής συνεργασίας που 
λειτουργούσε βασισμένο στην ASEAN. Αυτό ξεκίνησε με την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας 
AUCCUS από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον δεν αποκρύπτουν τα 
σχέδιά τους τους να επεκτείνουν τη συνεργασία αυτή και να συμπεριλάβουν νέους 
περιφερειακούς εταίρους. Το AUKUS συγχωνεύεται με το ΝΑΤΟ, το οποίο, με τη σειρά του, 
διεκδίκησε κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου. 
Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακριά από την περιοχή.

Στις 2 Αυγούστου, η Ρωσική Ομοσπονδία γιόρτασε την 77η επέτειο από την είσοδο της Σοβιετικής 
Ένωσης στον πόλεμο με την Ιαπωνία, αφορμή για την οποία στάθηκε η μιλιταριστική πολιτική του 
Τόκιο. Η ήττα των ιαπωνικών δυνάμεων στην Άπω Ανατολή σφράγισε ουσιαστικά το τέλος του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου και έδωσε το έναυσμα για την απελευθέρωση των λαών της Ασίας από την 
αποικιοκρατική καταπίεση. Η συνδρομή της Σοβιετικής Ένωσης στο σημείο αυτό υπήρξε 
καθοριστικής σημασίας. Θυμόμαστε τους προγόνους μας και είμαστε υπερήφανοι για την 
κληρονομιά που μας άφησαν. Θυμόμαστε και εκείνους που έθεσαν τα θεμέλια της 
στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Μια άλλη επικίνδυνη περιφερειακή τάση είναι η εστίαση της AUKUS στην ανάπτυξη ενός στόλου 
πυρηνικών υποβρυχίων στην Αυστραλία. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα έχει πολύπλοκο 
αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για την υπονόμευση της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι χρειάζονται πυρηνικά υποβρύχια στην Αυστραλία, δήθεν για να 
αντισταθμίσουν τις αυξανόμενες ναυτικές δυνατότητες της Κίνας. Αυτή η λογική αναπαράγει 
αποτελεσματικά τις ενέργειες των ΗΠΑ για να δικαιολογήσουν την αποχώρησή τους από τη 
Συνθήκη για τους πυραύλους μέσου και μικρότερου βεληνεκούς. Ισχυρίζονται επίσης ότι η 
κατάργηση της συμφωνίας αυτής είχε επίσης ως κίνητρο την ανάγκη να αντισταθμιστούν 
δήθεν οι ρωσικές και κινεζικές προσπάθειες για την ανάπτυξη πυραύλων με βεληνεκές που 
υποτίθεται ότι απαγορεύεται από τη συνθήκη.

Σε παγκόσμια διάσταση, η εμφάνιση ενός πυρηνοκίνητου στόλου στην Αυστραλία θα έδινε την 
αφορμή σε άλλα κράτη να αρχίσουν να αναπτύσσουν παρόμοια όπλα. Το κουτί της Πανδώρας θα 
ανοίξει και ο ανταγωνισμός των πυρηνικών εξοπλισμών θα ξαναρχίσει σε παγκόσμιο επίπεδο.



Η συμμαχία AUKUS έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πολιτικοστρατιωτική συμμαχία. Δεν 
αποκλείεται να μεταφερθεί στην περιοχή αυτή και η τεχνογνωσία του ΝΑΤΟ για τον κοινό 
πυρηνικό σχεδιασμό και την κοινή πυρηνική εκπαίδευση των «συμμάχων». Η τεχνική βάση για
αυτό έχει ήδη τεθεί με την ενεργό προώθηση αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής. Η συμμετοχή
πυρηνικών και μη πυρηνικών κρατών σε κοινές ασκήσεις για τη χρήση πυρηνικών όπλων 
αντιβαίνει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων. Η μεταφορά της πρακτικής της πυρηνικής εκπαίδευσης από την Ευρώπη 
θα μπορούσε να ανατινάξει την περιοχή.

Συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος των ΗΠΑ. Η προκλητική 
προσγείωση στην Ταϊβάν του τρίτου κατά σειρά προσώπου στην αμερικανική γραφειοκρατική 
ιεραρχία, αποτελεί είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της αποσταθεροποίησης.

Η χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη δέσμευση στην περιοχή είναι ένα επίτευγμα που δεν πρέπει να 
χαθεί από τις εξωτερικά επιβαλλόμενες φοβίες και τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί ένας 
πολυπολικός κόσμος.

Οι μηχανισμοί συνεργασίας και διαλόγου με τους εξωπεριφερειακούς εταίρους είναι σε λειτουργία 
και αποδεικνύουν τη σημασία και την αποτελεσματικότητά τους. Το πρώτο και κυριότερο είναι η 
συνάντηση των υπουργών Άμυνας των εταίρων του οργανισμού της ASEAN, το λεγόμενο 
ASEAN-Plus format. Οι ποικίλες δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε θέματα ασφάλειας που 
αφορούν την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Επιπλέον, υπάρχει θετική εμπειρία από τη συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας 
της Σαγκάης και από την υλοποίηση αμοιβαία επωφελών έργων σε διμερή βάση.

Όπως και προηγουμένως, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας στην εκπαίδευση 
μάχης, ιδίως κατά τη διάρκεια της στρατηγικής άσκησης «Βοστόκ-2022» που θα διεξαχθεί στο 
εγγύς μέλλον.

Παρά τις σημαντικές επιτυχίες στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή, η απειλή 
του ρεβανσισμού από διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες παραμένει. Ο συριακός στρατός, σε 
συνεργασία με συμμάχους και εταίρους και με την υποστήριξη των ρωσικών 
αεροδιαστημικών δυνάμεων, συνεχίζει να καταστέλλει την έξαρση της τρομοκρατικής 
δραστηριότητας. Βλέπουμε ωστόσο έναν ιδιαίτερο κίνδυνο με το να χρησιμοποιηθεί ο 
κουρδικός παράγοντας, προκειμένου να επηρεάσει την κατάσταση στη Συρία.

Η συνεργασία των εγγυητριών χωρών στο πλαίσιο του σχήματος της Αστάνα παραμένει 
ουσιαστικά ο μόνος νόμιμος και αποτελεσματικός μηχανισμός για την επίλυση των 
προβλημάτων ασφαλείας στη Συρία. Χαιρετίζουμε την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ της 
συριακής ηγεσίας και του αραβικού κόσμου. Η υπέρβαση των αντιφάσεων που 
δημιουργούνται από εξωτερικές δυνάμεις είναι δυνατή και επιβεβλημένη.

Ο ρόλος του στρατού στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στην αναζήτηση πολιτικών λύσεων. Ελπίζουμε ότι η διάσκεψη της Μόσχας θα αποτελέσει 
μια από τις ενωτικές πλατφόρμες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αγαπητοί συνάδελφοι!

Μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από το 
Αφγανιστάν, η κατάσταση στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.



Η νέα ηγεσία στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζει σοβαρές στρατιωτικές και οικονομικές 
δυσκολίες. Η κληρονομιά των δύο δεκαετιών παρουσίας της δυτικής συμμαχίας είναι 
απογοητευτική. Ως αποτέλεσμα, το επίπεδο του τρομοκρατικού κινδύνου στην περιοχή 
παραμένει υψηλό.

Τα προβλήματα ασφαλείας της Κεντρικής Ασίας μπορούν να επιλυθούν μόνο με συντονισμένη 
δράση όλων των ενδιαφερόμενων χωρών και διεθνών οργανισμών. Από την πλευρά μας, θα 
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας στον Οργανισμό Συλλογικής Συνθήκης 
Ασφάλειας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εθνικών μας ενόπλων δυνάμεων.

Είναι σημαντικό να παραμείνει το θέμα του Αφγανιστάν στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων 
του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν και το Πακιστάν 
θα μπορούσαν από κοινού να συμβάλουν σημαντικά όχι μόνο στη σταθεροποίηση της περιοχής
αλλά και στην αποτροπή της εξάπλωσης της απειλής πέρα από τα σύνορά της συγκεκριμένης 
αυτής χώρας .

Η ασφάλεια κάθε περιοχής, παρά τις γενικές τάσεις ενός πολυπολικού κόσμου, έχει τις δικές 
της ιδιαιτερότητες.

Για την Αφρική, η ιδιαιτερότητα έγκειται στην επιθυμία των χωρών της συλλογικής Δύσης να 
επιστρέψουν στην τάξη και τους κανόνες εμπλοκής που χαρακτηρίζουν την αποικιοκρατική 
περίοδο. Η νεοαποικιοκρατία επιβάλλεται μέσω της στρατιωτικής πίεσης σε κυρίαρχες 
κυβερνήσεις και μέσω της υποστήριξης αυτονομιστικών και τρομοκρατικών κινημάτων. Ένα 
παράδειγμα είναι η Λιβύη, όπου η κρατική υπόσταση δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί μετά την 
εισβολή του ΝΑΤΟ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κατάσταση στη Δυτική Αφρική, όπου έχουν 
αναπτυχθεί ευρωπαϊκά στρατεύματα με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επί 
δεκαετίες, αυτές οι αποστολές της ΕΕ πολεμούσαν τρομοκράτες και εκπαίδευαν εθνικές 
δυνάμεις ασφαλείας, μέχρι που αναγνώρισαν την πλήρη αποτυχία των δικών τους 
προσπαθειών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αφρικανικές κυβερνήσεις και οι ηγέτες κρατούν τη θέση τους, 
όπως λένε, στο πλαίσιο ενός πολυπολικού κόσμου, για να ακολουθήσουν τις δικές τους 
πολιτικές ανεξαρτησίας, εθνικής κυριαρχίας, οικονομικής ανάπτυξης και αμυντικών 
δυνατοτήτων.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία της χώρας μας με τις 
αφρικανικές χώρες στον τομέα της στρατιωτικής και στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας. Το 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή εθνικών ομάδων και αντιπροσωπειών από την Αφρική στους 
Διεθνείς Αγώνες Στρατού και στο Army Forum έχει αυξηθεί σημαντικά. Είναι πολύ 
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι εξέχοντες στρατιωτικοί διοικητές των φιλικών μας κρατών - 
Μπουρούντι, Καμερούν, Δημοκρατία της Γουινέας, Μάλι, Σουδάν, Ουγκάντα, Τσαντ, Αιθιοπία
και Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής - είναι παρόντες σήμερα σε αυτή την αίθουσα. 
Εκτιμούμε την υποστήριξή σας και σκοπεύουμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας σε αμοιβαία 
επωφελή έργα.

Η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας 
λόγω της αμερικανικής πρόθεσης να διατηρήσει την επιρροή της στην περιοχή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του λεγόμενου δόγματος Μονρόε. Οι φιλελεύθερες αξίες, με τις οποίες οι ΗΠΑ 
θεωρείται ότι συμφωνούν να ζήσουν σε έναν κόσμο που βασίζεται στους κανόνες τους, στην 
πραγματικότητα κρύβουν τον πραγματικό τους στόχο: την ενίσχυση της στρατιωτικής τους 



παρουσίας, εμποδίζοντας έτσι τη δυνατότητα της εθνικά κυρίαρχης ανάπτυξης των διαφόρων 
κρατών.

Η πολιτική των ΗΠΑ στοχεύει στον περιορισμό της συνεργασίας των χωρών της περιοχής με 
οποιονδήποτε άλλο πόλο ισχύος, που λειτουργεί εκτός του ελέγχου της Ουάσιγκτον. Στόχος αυτής 
της πολιτικής είναι να παρασύρει την περιοχή σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα, να 
καταστρέψει τους παραδοσιακούς δεσμούς και να εμποδίσει νέες μορφές συνεργασίας στον 
στρατιωτικό και στρατιωτικοτεχνικό τομέα.

Στη Λατινική Αμερική εξαπολύονται αντιρωσικές εκστρατείες ενημέρωσης και αποκρύπτεται η 
αλήθεια για τα αίτια και την πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. 
Μπορούν να αναπαραχθούν αναλογίες με τις ενέργειες της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της 
σύγκρουσης στα νησιά Μαλβίνας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη σφαίρα πληροφόρησης στο 
δυτικό κόσμο, όσον αφορά την κάλυψη της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης 
συνέβαινε επίσης όταν τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν χορωδιακά μόνο μια άποψη, εκείνη τη 
περίοδο, δηλαδή εκέινη αυτή του Λονδίνου.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Είναι μια τέτοια πολιτική προς το συμφέρον των χωρών της 
περιοχής; Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη 
διάσκεψη θα ακούσουμε εκτιμήσεις για την κατάσταση στη Λατινική Αμερική από τους 
εταίρους μας από τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα.

Κυρίες και κύριοι!

Η δέκατη Διεθνής Διάσκεψη της Μόσχας για την Ασφάλεια έχει ιδιαίτερη σημασία για το ρωσικό 
Υπουργείο Άμυνας ως διοργανωτή του φόρουμ για διάφορους λόγους.

Πρώτον, η διάσκεψη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης στην Ουκρανία. Παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ 
να απομονώσουν τη Ρωσία για άλλη μια φορά, η συμμετοχή σας στο φόρουμ αποτελεί ορατή 
επιβεβαίωση ότι τα σχέδια αυτά απέτυχαν. Εκτιμούμε την υποστήριξή σας.

Δεύτερον, ένας πολυπολικός κόσμος είναι η σημερινή πραγματικότητα. Η μετάβαση από την 
κυριαρχία ενός παγκόσμιου ηγέτη σε διάφορα κέντρα βάρους δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, 
δημιουργεί πραγματικές συνθήκες για την ανάπτυξη κυρίαρχων κρατών.

Τρίτον, ο ρόλος των στρατιωτικών υπηρεσιών αλλάζει στη νέα πραγματικότητα. Ο στρατός 
όχι μόνο εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά μέσω της 
στρατιωτικής συνεργασίας δημιουργεί αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών.

Τέλος, πρόκειται για το συνέδριο της δέκατης επετείου, το οποίο επιτρέπει ένα είδος ανασκόπησης 
των όσων έχουν επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σημαντικό να διερευνήσουμε πώς έχουν 
αλλάξει οι προτεραιότητες των συζητήσεων και ποια συμπεράσματα και συστάσεις που 
διατυπώθηκαν στο φόρουμ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών έχουν επαληθευτεί 
στην πράξη. Μια μικρή ιστορική επισκόπηση, που εκπονήθηκε από Ρώσους εμπειρογνώμονες,
μπορεί να προβληθεί στις οθόνες μεταξύ των συνεδριάσεων της ολομέλειας.

Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και να έχετε ενδιαφέρουσες επαφές και συζητήσεις 
κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Μόσχα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


