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Κύριε Πρόεδρε,

Στις περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ (ΛΔΝ), της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Λουγκάνσκ (ΛΔΛ), της Ζαπορόζιε και της Χερσώνας, εκφράστηκε η λαϊκή βούληση σχετικά με 
τη μελλοντική ένταξη των περιοχών αυτών στη Ρωσία. Ο κόσμος πήγε στα εκλογικά κέντρα 
για να ψηφίσει παρά τον ανελέητο βομβαρδισμό από τιις ΕΔΟ. Τα επίσημα αποτελέσματα των
δημοψηφισμάτων καταμετρούνται αυτή τη στιγμή. Οι εκλογές διεξήχθησαν με διαφάνεια και 
πληρούσαν όλα τα εκλογικά πρότυπα, όπως μπόρεσαν να διαπιστώσουν ξένοι παρατηρητές 
από 40 χώρες. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, η 
χώρα μας θα σεβαστεί και θα υποστηρίξει τη δημοκρατική απόφαση που έλαβε η πλειοψηφία 
των κατοίκων των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονμπάς και των εδαφών της Ουκρανίας που 
απελευθερώθηκαν από τον νεοναζιστικό ζυγό.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους απερίσκεπτους υπαινιγμούς των επικεφαλής της εξωτερικής 
πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι διαδίδουν ιστορίες ότι οι συμμετέχοντες στο 
δημοψήφισμα «πυροβολήθηκαν, βιάστηκαν και αναγκάστηκαν να βάλουν σταυρούς, ενώ 
στέκονταν δίπλα τους στρατιώτες με Καλάσνικοφ στα χέρια». Είναι βαθύτατα λυπηρό το 
γεγονός ότι τα αντιρωσικά ψέματα στο πνεύμα της Συνηγόρου του πολίτη, στο Κίεβο, 
Λουντμίλα Ντενίσοβα, έχουν ριζώσει στην Ευρώπη.
Αυτό που έχουν πράγματι δίκιο οι προαναφερθέντες εκπρόσωποι είναι ότι οι πολίτες των περιοχών 
της ΛΔΝ, της ΛΔΛ, της Ζαπορόζιε και της Χερσώνας υπήρξαν θύματα ένοπλης βίας. Μόνο που 
αυτό το έκαναν εκείνοι που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους, αδέλφια τους. Επαναλαμβάνω: η 
μόνη απειλή που επικρέμαται πάνω τους είναι οι συνεχείς βομβαρδισμοί από τις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις (ΕΔΟ) με στόχο τον εκφοβισμό τους και τη παρεμπόδιση της έκφρασης της 
λαϊκής βούλησης. Σε ορισμένες περιοχές, οι επιτροπές των περιφερειών αναγκάστηκαν να 
εργάζονται σε αντιβομβαρδιστικά καταφύγια. Τα όπλα του ΝΑΤΟ είναι αυτά που έβαλαν 
εναντίον τους. Υπήρξαν θύματα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. Θα επανέλθουμε σε 
αυτό.

Στην αντιρωσική υστερία που διακατέχει σήμερα την πλατφόρμα του Φόρουμ Συνεργασίας για την 
Ασφάλεια, του ΟΑΣΕ, τα δυτικά συμμετέχοντα κράτη, ως συνήθως, χάνουν από τα μάτια τους το 
γεγονός ότι τα δημοψηφίσματα ήταν αποτέλεσμα της μακροχρόνιας μισάνθρωπης πολιτικής 
του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο ήρθε στην εξουσία μετά από ένα αιματηρό 
αντισυνταγματικό πραξικόπημα το 2014. Όσοι διαφωνούσαν με αυτό την εξέλιξη, 
ανακηρύχθηκαν στη συνέχεια τρομοκράτες και καταδικάστηκαν να επιβιώσουν τπό καθεστώς
αεροπορικών επιδρομών και συνεχών βομβαρδισμών. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας
A. Γιατσενιούκ χαρακτήρισε τους κατοίκους του Ντονμπάς «υπανθρώπους». 
Ο πρώην πρόεδρος Ποροσένκο προέβλεψε ότι τα παιδιά του Ντονμπάς θα «σαπίσουν» στα 
υπόγεια, ενώ ο σημερινός Ουκρανός ηγέτης (Ζ)ελένσκι συνέστησε σε όλους όσους ζουν στην 



Ουκρανία και θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους «να φύγουν και να μείνουν για πάντα στη 
Ρωσία» για χάρη της ψυχικής ηρεμίας των παιδιών και των εγγονών τους. Οι κάτοικοι των 
περιφερειών ΛΔΝ, ΛΔΛ, της Ζαπορόζιε και της Χερσώνα κάνουν σήμερα ακριβώς αυτό, 
παίρνοντας μαζί τους τα εδάφη τους, όπου οι πρόγονοί τους ζούσαν επί αιώνες.

Ακούμε ασταμάτητα φορτισμένες συναισθηματικά δηλώσεις ότι τα αποτελέσματα των 
δημοψηφισμάτων δεν πρόκειται να αναγνωριστούν στη Δύση. Ποια είναι η απάντηση σε 
αυτό;

Πρώτον, αν η διεύρυνση του ΝΑΤΟ μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη 
της Ρωσίας, τότε και η χώρα μας θα λάβει αποφάσεις για τα αποτελέσματα των 
δημοψηφισμάτων χωρίς να λάβει υπόψη τη γνώμη των χωρών μελών της συμμαχίας. Έχουμε 
κάθε δικαίωμα να το κάνουμε.

Δεύτερον, είναι εξαιρετικά περίεργο να ακούει κανείς αξιώσεις για συμμόρφωση με το διεθνές 
δίκαιο από κράτη που επινοούν συστηματικά για λογαριασμό τους εξαιρέσεις από τις 
θεμελιώδεις διατάξεις του. Αυτό συνέβη στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη 
Συρία.
Υπενθυμίζω επίσης ότι στο πλαίσιο της συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου 
σχετικά με το ζήτημα της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο της μονομερούς ανακήρυξης της 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, οι χώρες της ΕΕ υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις που 
δικαιολογούσαν το «δικαίωμα αποχώρησης», ενός τμήματος από τη συνολική κρατική 
επικράτεια σε περίπτωση πραγματικής απειλής και παραβίασης των δικαιωμάτων του 
πληθυσμού που ζει σε αυτό.
Σε αντίθεση με το Κοσσυφοπέδιο και τη μυθοπλασμένη «απειλή» για τους κατοίκους του, τα 
φρικτά εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου είναι πραγματικά, συνεχίζονται εδώ και 8 
χρόνια, αλλά οι δυτικές χώρες επιδεικνύουν εξαιρετική πολιτική τύφλωση και εφαρμόζουν 
απροκάλυπτα δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τη νομική πλευρά του ζητήματος.

Τρίτον, οι δυτικές χώρες που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιήσει 
την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών προκειμένου να δικαιολογήσουν τα δικά τους ιδιοτελή 
συμφέροντα και ενέργειες όσον αφορά τον καθορισμό του εδαφικού καθεστώτος. Αρκεί να 
θυμηθούμε πώς, ως απάντηση στη μη αναγνώριση από το Μπουένος Άιρες των 
αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος στα νησιά Μαλβίνας, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός
κατηγόρησε την Αργεντινή για αποικιοκρατία. 
Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε πώς οι Βρετανοί, μετά την ανεξαρτησία του Μαυρίκιου το 
1968, κράτησαν παράνομα ένα μέρος της επικράτειάς του - το αρχιπέλαγος Τσάγκος - υπό τον 
έλεγχό τους, εκδιώκοντας με τη βία τους αυτόχθονες κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που είχαν καταγωγή από το Τσάγκος. Η τύχη της Μαγιότ, των «Διάσπαρτων νήσων 
του Ειρηνικού» και άλλων εδαφών είναι η ίδια. Με άλλα λόγια, οι συνάδελφοι θα πρέπει να 
κοιταχτούν καλά στον καθρέφτη προτού εκδώσουν διεθνείς νομικές ετυμηγορίες για άλλους. 
Τα διπλά σας πρότυπα είναι ορατά σε όλους, με γυμνό μάτι.

Εφόσον σήμερα συζητάμε για τη νομική πλευρά των πραγμάτων, προτείνω στα δυτικά 
συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ να εξοικειωθούν με τις Συμβάσεις της Χάγης του 1907 - για 
τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου στην ξηρά και για το καθεστώς που προβλέπεται για 
«τα εχθρικά εμπορικά πλοία» κατά την έναρξη των εχθροπραξιών. Ξεκαθαρίζουν ότι το 
γεγονός της μεταφοράς εξοπλισμού σε ένα εμπόλεμο κράτος δεν επιτρέπει στις προμηθεύτριες 
χώρες να διεκδικήσουν το καθεστώς της ουδετερότητας, δηλαδή του μη εμπλεκόμενου στη 
σύγκρουση κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο 



Βασίλειο, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής κατέχουν ηγετική θέση όσον αφορά το εύρος 
και τον όγκο των προμηθειών στρατιωτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των ΕΔΟ.
Η Βρετανία έχει στην πραγματικότητα μετατραπεί σε ένα σύστημα στρατιωτικών 
στρατοπέδων, όπου βελτιστοποιείται η βασική στρατιωτική εκπαίδευση των Ουκρανών 
νεοσύλλεκτων και η εξειδικευμένη εκπαίδευση των ανδρών του πυροβολικού, των 
πεζοναυτών. Ας τονίσουμε για άλλη μια φορά: η υποστήριξη του Κιέβου όσον αφορά τις 
πολεμικές επιχειρήσεις ισοδυναμεί με πραγματική συμμετοχή στη σύγκρουση.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προσπάθειες των ΗΠΑ να 
επιστρατεύσουν τους δορυφόρους τους για μια ακόμη πιο βίαιη αντιπαράθεση με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Εκσυγχρονίζοντας τις δικές της πυρηνικές δυνατότητες, η Ουάσινγκτον 
ενθαρρύνει την ανεύθυνη κλιμάκωση της «πυρηνικής» ρητορικής και τους συμμάχους της στο
Λονδίνο, οι οποίοι δηλώνουν ανοιχτά την άνευ όρων ετοιμότητά τους να πατήσουν το 
«κόκκινο κουμπί», εφόσον χρειαστεί.
Προειδοποιούμε την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο όσον αφορά τα απερίσκεπτα βήματα που θα 
μπορούσαν να φέρουν την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία πιο κοντά σε μια επικίνδυνη 
γραμμή. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε 
περίπτωση που απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα
μέσα που διαθέτουμε για την προστασία της Ρωσίας και του λαού μας. Θα ενεργήσουμε σε 
αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις του Στρατιωτικού μας Δόγματος και τις Αρχές της 
Κρατικής Πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί πυρηνικής αποτροπής.

Κύριε Πρόεδρε,

Εδώ και καιρό είναι σαφές ότι οι διαχειριστές του Κιέβου στην Ουάσινγκτον βλέπουν ολόκληρο 
τον κόσμο ως ένα μεγάλο πεδίο δοκιμών και χρησιμοποιούν κάθε ένοπλη σύγκρουση, ακόμη και αν
δεν εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν, για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των όπλων τους. 
Σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου σχετικά με τους πολέμους 
και τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο (που δημοσιεύθηκε στις 8 
Μαρτίου του τρέχοντος έτους), η Ουάσινγκτον έχει εξαπολύσει 469 πολέμους και 
στρατιωτικές επεμβάσεις από το 1798. Ο Αμερικανός καθηγητής J. Lucas κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι πόλεμοι των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αφαίρεσαν - 
παραμένοντας ατιμώρητες -  περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Εντούτοις, η 
Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να σταματήσει.

Σήμερα, τα αμερικανικά όπλα συνεχίζουν να δοκιμάζονται σε πολίτες από τα χέρια του ουκρανικού
στρατού και των εξτρεμιστών εθνικιστών. Το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας πρότεινε ανοιχτά στις 
εταιρείες του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος των Ηνωμένων Πολιτειών να δοκιμάζουν 
πιλοτικά σχέδια πριν από τη μαζική παραγωγή, γεγονός που θα αυξήσει δήθεν την 
ανταγωνιστικότητα των όπλων αυτών που δοκιμάζονται στην εμπόλεμη ζώνη. Αυτό λοιπόν δεν 
είναι κάτι καινούργιο. Η διεθνής κοινότητα θυμάται καλά πώς, τον Αύγουστο του 1945, οι ΗΠΑ
«δοκίμασαν» πυρηνικά όπλα στους πολίτες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Σήμερα μιλάμε 
για την de facto νομιμοποίηση σε κρατικό επίπεδο της εκμετάλλευσης των Ουκρανών 
στρατιωτικών και των πολιτών εναντίον των οποίων χρησιμοποιούνται τα όπλα αυτά, 
καθιστώντας τους «βορά για τα κανόνια».

Τα παραδείγματα που θα αναφέρουμε είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό των ουκρανικών 
εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν με την υποκίνηση των Αμερικανών χειραγωγών τους. 
Όλα αυτά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των ημερών της έκφρασης της λαϊκής βούλησης στο 
Ντονμπάς και στα απελευθερωμένα εδάφη.



Στις 22 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, η Σκεπαστή Αγορά στο Ντονιέτσκ βρέθηκε στη ζώνη 
πυρός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ένα βλήμα χτύπησε ένα επιβατικό λεωφορείο. 
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, και επτά 
τραυματίστηκαν. Στο βίντεο, οι συνάδελφοι βλέπουν έναν γιατρό να φτάνει στο σημείο και να 
καλεί τους γονείς του νεκρού αγοριού για να τους ενημερώσει για την τραγωδία. Στις 24 
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, ένας αμερικανικός πύραυλος AGM-88 HARM χρησιμοποιήθηκε
σε επίθεση στο Γενάκιεβο της ΛΔΝ, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο, καταστρέφοντας ένα σχολείο 
και προκαλώντας ζημιές σε επτά πολυκατοικίες.
Την ίδια ημέρα, ένας πύραυλος M142 HIMARS έπληξε μια αγορά στη Νόβα Καχόβκα. Στις 25 
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατέγραψε 
τα επακόλουθα ενός πλήγματος HIMARS στο Αλτσέβσκ της ΛΔΛ. Ένα μαιευτήριο χτυπήθηκε και 
οι γυναίκες αναγκάστηκαν να κρυφτούν στο υπόγειο. Ταυτόχρονα, τα HIMARS έπληξαν κτίριο 
ξενοδοχείου στη Χερσώνα, όπου έχασε τη ζωή του ο ανάπηρος πρώην ουκρανός βουλευτής A. 
Ζουράβκο. Ρώσοι δημοσιογράφοι που διέμεναν στο εν λόγω ξενοδοχείο ανέφεραν ότι από το 
δωμάτιό τους δεν έμεινε σχεδόν τίποτα και ότι ο εικονολήπτης καταπλακώθηκε από μια 
τσιμεντένια πλάκα. Μόνο στο Ντονμπάς, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 
τραυματίστηκαν και 131 μη στρατιωτικά κτίρια και υποδομές καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας.

Το εγκληματικό καθεστώς στο Κίεβο και οι εντολείς του είναι υπεύθυνοι για τους θανάτους 
αμάχων και τις κατεστραμμένες μοίρες των ανθρώπων που επλήγησαν. Το αίμα όλων αυτών 
στάζει από τα χέρια σας.

Κύριε Πρόεδρε,

Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση έχει συγκεκριμένους στόχους - την αποστρατιωτικοποίηση 
και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας - από την επίτευξη των οποίων εξαρτάται όχι 
μόνο η ευημερία, αλλά και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, σώζοντας τον πληθυσμό της ΛΔΝ 
και της ΛΔΛ από τη φυσική εξόντωση, την οποία διαπράττουν οι Ουκρανοί εθνικιστές εδώ 
και 8 χρόνια. Στην εποχή του, ο χιτλερικός φασισμός ονειρευόταν να καταστρέψει ολόκληρο 
τον ρωσικό πληθυσμό και σήμερα οι οπαδοί του, ακολουθώντας τις επιταγές του Χίτλερ, 
προσπαθούν βλασφημώντας να το κάνουν αυτό με τα χέρια των Σλάβων. Η Ρωσία δεν 
πρόκειται να το επιτρέψει αυτό.

Στο πλαίσιο της αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα, οι ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν στον αέρα πάνω από 180 βλήματα πολλαπλών εκτοξευτών 
πυραύλων HIMARS και Olha. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες πυροβολικού με αμερικανικά 
οβιδοβόλα M777 και μια διμοιρία HIMARS MLRS επλήγησαν στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και
Νικολάεφ. Τουλάχιστον 56 μονάδες πυροβολικού, εχθρικό ανθρώπινο δυναμικό και στρατιωτικός 
εξοπλισμός σε περισσότερες από 160 περιοχές επλήγησαν από τη πολεμική αεροπορία και τη 
στρατιωτική αεροπορία, τις πυραυλικές δυνάμεις και το πυροβολικό μας.
Τρία αεροσκάφη MiG-29 της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας που είχαν μετατραπεί κατάλληλα 
για να χρησιμοποιούν αμερικανικούς πυραύλους αντιραντάρ HARM καταρρίφθηκαν. Για άλλη μια 
φορά, τονίζουμε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν συστηματικά τα 
δυτικά όπλα που φθάνουν στην Ουκρανία.

Προς το παρόν, οι σχηματισμοί του Ιζιούμ-Μπαλακλαγια έχουν αναδιαταχθεί στο Ντονμπάς για να 
ενισχύσουν τις δυνατότητες κρούσης των ρωσικών δυνάμεων. Υπάρχουν σχέδια για την ενίσχυση 
ολόκληρης της γραμμής του μετώπου, η οποία έχει μήκος πάνω από χίλια χιλιόμετρα. Η προέλαση 
του επιθετικού μπλοκ του ΝΑΤΟ προς τα σύνορά μας παραμένει ένας αποσταθεροποιητικός 
παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθη απόφαση για την αύξηση της δύναμης των Ενόπλων 



Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά 137.000 στρατιωτικούς που θα στελεχωθούν από νέους 
στρατιωτικούς σχηματισμούς από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Απόδειξη της στρατιωτικής και πολιτικής ανικανότητας του Κιέβου παραμένουν τα 
αυξανόμενα στοιχεία για τις θηριωδίες και τα βασανιστήρια που διαπράττουν Ουκρανοί 
στρατιώτες εναντίον αιχμάλωτων Ρώσων στρατιωτών. Πενήντα πέντε Ρώσοι, στρατιώτες της 
ΛΔΝ και της ΛΔΛ που επέστρεψαν από το ουκρανικό έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του 
Κιέβου δήλωσαν ότι κρατούνταν αιχμάλωτοι σε απάνθρωπες συνθήκες. Τους έπνιξαν, τους 
χτύπησαν, τους απείλησαν ότι θα σπάσουν ένα μπουκάλι στο στόμα τους, τους έκαναν ηλεκτροσόκ 
και τους χάραξαν στο δέρμα τους, τα γράμματα Z και V με θερμοσυγκολλητήρες. Ως συνέπεια, 
όλων αυτών ο κρατούμενος Βίκτορ Μπέλοφ έμεινε χωρίς σπλήνα και με καρδιακά προβλήματα.
Ο Ίλια Γιουν είπε ότι τις πρώτες έξι ημέρες μετά την αιχμαλωσία τους, οι στρατιώτες δεν 
τρέφονταν καθόλου, τους έδιναν ένα μπουκάλι νερό την ημέρα για δύο άτομα. Ακόμη και οι 
τραυματίες δεν αντιμετωπίστηκαν με επιείκεια. Η μαρτυρία τους επιβεβαιώθηκε από τον 
Αμερικανό μισθοφόρο Μπεν Βέλκρο, ο οποίος ανέφερε δημοσίως τα βασανιστήρια ενός 18χρονου 
Ρώσου στρατιώτη, του οποίου έκοψαν τους τένοντες του ποδιού και στη συνέχεια τον ανάγκασαν 
«για πλάκα», να διασχίσει κολυμπώντας τον ποταμό Σεβέρσκι Ντόνετς . Βλέπουμε λοιπόν ότι οι 
δηλώσεις της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας σχετικά με την τήρηση από τις δυνάμεις ασφαλείας 
της χώρας αυτής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των συμβάσεων της Γενεύης και του 
Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΑΣΕ για τις πολιτικοστρατιωτικές πτυχές της ασφάλειας δεν είναι παρά
κενά λόγια. Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει φτάσει στο σημείο τέτοιας 
αχαλίνωτης βιαιότητας, σε σημείο να συμβαδίζει τυφλά με τον ακρότητες και τον εξτρεμισμό 
του ISIS. Η Ευρώπη θυμάται καλά ποιος έχει καταγραφεί ως δάσκαλος των κακοποιών του 
Κιέβου εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Δεν είναι περίεργο που παλαιότερα ο πληθυσμός της Κριμαίας και στη συνέχεια της ΛΔΝ, της 
ΛΔΛ, της Ζαπορόζιε και της Χερσώνας γύρισε την πλάτη στο Κίεβο. Βλέποντας αυτό, οι πολίτες 
της χώρας μας πείθονται ακόμη περισσότερο για την αναγκαιότητα της ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης που διεξάγει η Ρωσία, ελλείψει άλλων εναλλακτικών λύσεων.

Η άνευ όρων προτεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένει ο τερματισμός των δεινών 
του φιλήσυχου πληθυσμού του Ντονμπάς και του λαού της Ουκρανίας με τον τερματισμό των 
εχθροπραξιών που ξεκίνησε το Κίεβο πριν από οκτώ χρόνια. Οι απειλές για την εθνική 
ασφάλεια της χώρας μας και της Ευρώπης στο σύνολό της που προέρχονται από το 
βασανιστικό καθεστώς θα εξαλειφθούν σίγουρα και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών θα αποκατασταθούν στην Ουκρανία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


