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21 Σεπτεμβρίου 2022

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: 

Φίλοι,

Το θέμα του σημερινού διαγγέλματός μου αφορά τη κατάσταση στο Ντονμπάς και τη πορεία 
της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης για την απελευθέρωσή του από το νεοναζιστικό 
καθεστώς, το οποίο κατέλαβε την εξουσία στην Ουκρανία το 2014 ως αποτέλεσμα ένοπλου 
κυβερνητικού πραξικοπήματος.

Σήμερα απευθύνομαι σε εσάς, σε όλους τους πολίτες της χώρας μας, σε ανθρώπους διαφορετικών 
γενεών, ηλικιών και εθνοτήτων, στο λαό της μεγάλης πατρίδας μας, σε όλους όσους ενώνει η 
μεγάλη ιστορική Ρωσία, σε στρατιώτες, αξιωματικούς και εθελοντές που πολεμούν στην πρώτη 
γραμμή και εκτελούν το αγωνιστικό τους καθήκον, στους αδελφούς και τις αδελφές μας στις Λαϊκές
Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορόζιε 
και σε άλλες περιοχές που έχουν απελευθερωθεί από το νεοναζιστικό καθεστώς.

Το θέμα αφορά τα αναγκαία, επιβεβλημένα μέτρα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, 
της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας και την υποστήριξη της πρόθεσης 
και της βούλησης των συμπατριωτών μας να επιλέξουν οι ίδιοι ανεξάρτητα το μέλλον τους, 
καθώς και την επιθετική πολιτική ορισμένων δυτικών ελίτ, οι οποίες κάνουν τα πάντα για να 
διατηρήσουν την κυριαρχία τους και με αυτό το στόχο προσπαθούν να εμποδίσουν και να 
καταστείλουν κάθε κυρίαρχο και ανεξάρτητο κέντρο ανάπτυξης, προκειμένου να συνεχίσουν 
να επιβάλλουν επιθετικά τη θέλησή τους και τις ψευδο-αξίες τους σε άλλες χώρες και έθνη.

Ο στόχος αυτής της συγκεκριμένης Δύσης είναι να αποδυναμώσει, να διαιρέσει και τελικά να 
καταστρέψει τη χώρα μας. Σήμερα δηλώνουν ανοιχτά ότι το 1991 κατάφεραν να διαλύσουν τη 
Σοβιετική Ένωση και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουν το ίδιο και με τη Ρωσία, η οποία πρέπει να 
διαιρεθεί σε πολυάριθμες περιοχές που θα βρεθούν σε θανάσιμη αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Αυτά τα σχέδια τα έχουν επεξεργαστεί εδώ και πολύ καιρό. Ενθάρρυναν ομάδες διεθνών 
τρομοκρατών στον Καύκασο και μετέφεραν τις επιθετικές υποδομές του ΝΑΤΟ κοντά στα 
σύνορά μας. Χρησιμοποίησαν την τυφλή ρωσοφοβία ως όπλο, μεταξύ άλλων καλλιεργώντας το 
μίσος για τη Ρωσία επί δεκαετίες, κυρίως στην Ουκρανία, η οποία προορίστηκε να αποτελέσει
ένα αντιρωσικό προγεφύρωμα. Μετέτρεψαν τον ουκρανικό λαό βορά για κανόνια και τον 
έσπρωξαν σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, τον οποίο εξαπέλυσαν το 2014. Χρησιμοποίησαν τον 
στρατό εναντίον αμάχων και προχώρησαν σε οργανωμένη γενοκτονία, αποκλεισμό και 
τρομοκρατία εναντίον όσων αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση που δημιουργήθηκε 
στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα κυβερνητικού πραξικοπήματος.

Μόλις το καθεστώς του Κιέβου αρνήθηκε δημοσίως να διευθετήσει ειρηνικά το ζήτημα του 
Ντονμπάς και έφτασε στο σημείο να εξαγγείλει τη φιλοδοξία του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, 
κατέστη σαφές ότι μια νέα επίθεση στο Ντονμπάς - είχαν ήδη προηγηθεί ήδη δύο στο 
παρελθόν - ήταν αναπόφευκτη και ότι θα μοιραία θα ακολουθούσε μια επίθεση στη ρωσική 
Κριμαία, δηλαδή στην ίδια τη Ρωσία.



Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση για την έναρξη μιας προληπτικής στρατιωτικής επιχείρησης κρίθηκε 
ως αναγκαία και μοναδική επιλογή. Ο κύριος στόχος αυτής της επιχείρησης, που είναι η 
απελευθέρωση ολόκληρου του Ντονμπάς, εξακολουθεί να παραμένει αναλλοίωτος.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ έχει απελευθερωθεί σχεδόν πλήρως από τους νεοναζί. Οι 
μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ συνεχίζονται. Τα προηγούμενα οκτώ χρόνια, οι 
δυνάμεις κατοχής του καθεστώτος του Κιέβου δημιούργησαν μια βαθιά διαστρωματωμένη γραμμή 
μόνιμης άμυνας. Μια μετωπική επίθεση εναντίον τους θα οδηγούσε σε βαριές απώλειες, γι' 
αυτό και οι μονάδες μας, καθώς και οι δυνάμεις των Δημοκρατιών του Ντονμπάς, δρουν με 
αρτιότητα και συστηματικότητα, χρησιμοποιούν κατάλληλο στρατιωτικό εξοπλισμό και 
σώζουν ζωές, προχωρώντας βήμα προς βήμα για την απελευθέρωση του Ντονμπάς, την 
εκκαθάριση των πόλεων και των κωμοπόλεων από τους νεοναζί και τη βοήθεια των πολιτών 
που το καθεστώς του Κιέβου μετέτρεψε σε ομήρους και ανθρώπινες ασπίδες.

Όπως γνωρίζετε, στην εν λόγω ειδική στρατιωτική επιχείρηση συμμετέχουν επαγγελματίες 
στρατιωτικοί που υπηρετούν με σύμβαση. Μαζί τους πολεμούν εθελοντικές μονάδες, που 
αποτελούνται από άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, επαγγελμάτων και ηλικιών και είναι 
πραγματικοί πατριώτες. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ψυχής τους να εξεγερθούν 
προκειμένου να υπερασπιστούν τη Ρωσία και το Ντονμπάς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχω ήδη εκδώσει οδηγίες προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Άμυνας για 
τον καθορισμό του νομικού καθεστώτος των εθελοντών και του προσωπικού των 
στρατιωτικών μονάδων των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Θα 
πρέπει να είναι το ίδιο με το καθεστώς των στρατιωτικών επαγγελματιών του ρωσικού στρατού, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών, ιατρικών και κοινωνικών παροχών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην οργάνωση της προμήθειας στρατιωτικού και λοιπού εξοπλισμού για τις μονάδες 
εθελοντών και τη Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Ντονμπάς.

Ενεργώντας για την επίτευξη των κύριων στόχων της υπεράσπισης του Ντονμπάς σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις αποφάσεις του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου, τα στρατεύματά 
μας απελευθέρωσαν σημαντικά εδάφη στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορόζιε και σε ορισμένες
άλλες περιοχές. Αυτό έχει διαμορφώσει μια παρατεταμένη γραμμή επαφής μήκους άνω των 
1.000 χιλιομέτρων.

Σήμερα θα ήθελα να δημοσιοποιήσω για πρώτη φορά τα εξής. Μετά την έναρξη της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης, ιδίως μετά τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, οι εκπρόσωποι του 
Κιέβου εκδήλωσαν μια αρκετά θετική ανταπόκριση στις προτάσεις μας. Οι προτάσεις αυτές 
αφορούσαν κυρίως τη διαφύλαξη της ασφάλειας και των συμφερόντων της Ρωσίας. Όμως, μια 
τέτοιου είδους ειρηνική διευθέτηση προφανώς δεν εξυπηρετούσε τη Δύση, γι' αυτό και, αφού 
πρώτα εξασφάλισαν ορισμένους συμβιβασμούς, το Κίεβο διατάχθηκε ουσιαστικά να ακυρώσει
όλες αυτές τις συμφωνίες.

Επιπλέον όπλα διοχετεύτηκαν στην Ουκρανία. Το καθεστώς του Κιέβου ενέπλεξε στο παιχνίδι νέες 
ομάδες ξένων μισθοφόρων και εθνικιστών, στρατιωτικές μονάδες που εκπαιδεύτηκαν σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΝΑΤΟ και ελάμβαναν εντολές από συμβούλους των Δυτικών χωρών.

Ταυτόχρονα, εντατικοποιήθηκε με σκληρότητα το καθεστώς των αντιποίνων που επιβάλλονταν σε 
ολόκληρη την Ουκρανία εναντίον των δικών τους πολιτών, το οποίο  καθιερώθηκε αμέσως μετά το 
ένοπλο πραξικόπημα του 2014. Η πολιτική του εκφοβισμού, του τρόμου και της βίας 
προσλαμβάνει όλο και πιο μαζικές, φρικτές και βάρβαρες μορφές.



Θέλω να τονίσω τα εξής. Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που κατοικούν στα εδάφη 
που απελευθερώθηκαν από τους νεοναζί, και αυτά είναι κυρίως τα ιστορικά εδάφη της 
Νοβοροσσίας, δεν θέλουν να ζήσουν κάτω από τον ζυγό του νεοναζιστικού καθεστώτος. Οι 
άνθρωποι στις περιοχές Ζαπορόζιε και Χερσώνα, στο Λουγκάνσκ και στο Ντονιέτσκ γνώρισαν
και βλέπουν ακόμη και σήμερα τις θηριωδίες που διαπράττουν οι νεοναζί στις κατεχόμενες 
από αυτούς περιοχές του Χάρκοβο. Οι απόγονοι των Μπαντεριτών και των μελών των 
ναζιστικών τιμωρητικών ταγμάτων,  σκοτώνουν, βασανίζουν και φυλακίζουν ανθρώπους, 
ξεκαθαρίζουν λογαριασμούς, ξυλοκοπούν φιλήσυχους πολίτες και διαπράττουν αθλιότητες 
εναντίον τους.

Πριν από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών ζούσαν περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια πολίτες στις 
Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς και στις περιοχές Ζαπορόζιε και 
Χερσώνα. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες, εγκαταλείποντας τα σπίτια 
τους. Όσοι έμειναν - ανέρχονται σε περίπου πέντε εκατομμύρια - είναι τώρα εκτεθειμένοι στις 
επιθέσεις του πυροβολικού και δέχονται τους πυραύλους που εξαπολύουν οι νεοναζί, οι οποίοι 
βομβαρδίζουν νοσοκομεία και σχολεία και οργανώνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των 
φιλήσυχων πολιτών.

Δεν μπορούμε, ούτε έχουμε το ηθικό δικαίωμα να αφήσουμε τους συγγενείς μας και τα αδέλφια μας
να γίνονται κομμάτια από σφαγείς. Δεν μπορούμε παρά να ανταποκριθούμε στην ειλικρινή 
προσπάθειά τους να αποφασίσουν μόνοι τους για τη δική τους μοίρα.

Τα κοινοβούλια των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονμπάς και οι στρατιωτικές-πολιτικές διοικήσεις 
των περιφερειών Χερσώνα και Ζαπορόζιε έχουν λάβει αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή 
δημοψηφισμάτων για το μέλλον των εδαφών τους και έχουν απευθύνει έκκληση στη Ρωσία να τις 
υποστηρίξει.

Θα ήθελα να τονίσω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διαμορφώσουμε ασφαλείς 
συνθήκες για αυτά τα δημοψηφίσματα, ώστε ο λαός να μπορέσει να εκφράσει τη βούλησή 
του. Και θα υποστηρίξουμε την επιλογή του μέλλοντος, στην οποία θα προβεί η πλειοψηφία 
των κατοίκων των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και των περιοχών 
Ζαπορόζιε και Χερσώνα.

Φίλοι,

Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις μας, όπως ανέφερα, πολεμούν στη γραμμή επαφής που έχει μήκος 
πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, όχι μόνο εναντίον νεοναζιστικών μονάδων, αλλά στην 
πραγματικότητα εναντίον ολόκληρης της στρατιωτικής μηχανής της Συλλογικής Δύσης.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρώ απαραίτητο να λάβουμε την ακόλουθη απόφαση, η οποία είναι 
απολύτως κατάλληλη για τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώ απαραίτητο
να υποστηρίξω την πρόταση του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
σχετικά με τη μερική κινητοποίηση στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με στόχο την 
υπεράσπιση της Πατρίδας μας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, 
καθώς και τη διαφύλαξη της ασφάλειας του λαού μας και των κατοίκων των 
απελευθερωμένων εδαφών.

Όπως τόνισα, αναφερόμαστε σε μερική κινητοποίηση. Με άλλα λόγια, θα κληθούν μόνον 
έφεδροι στρατιωτικοί, κυρίως όσοι υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις και έχουν 
συγκεκριμένες στρατιωτικές επαγγελματικές ειδικότητες και αντίστοιχη εμπειρία.



Πριν σταλούν στις μονάδες τους, όσοι κληθούν για ανάληψη ενεργού υπηρεσίας θα υποβληθούν σε
υποχρεωτική πρόσθετη στρατιωτική εκπαίδευση με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Έχω ήδη υπογράψει το προς εκτέλεση διάταγμα σχετικά με τη μερική κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα σώματα της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης - το Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο και η Κρατική Δούμα - θα ενημερωθούν επίσημα, εγγράφως περί αυτού, εντός της 
σημερινής ημέρας.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου. Δίνω εντολή στους επικεφαλής των 
περιφερειών να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια στο έργο των γραφείων στρατολογίας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι πολίτες της Ρωσίας που θα κληθούν σύμφωνα με τη διαταγή 
κινητοποίησης θα έχουν το καθεστώς, τις πληρωμές και όλα τα κοινωνικά οφέλη του 
στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επιπλέον, το εν λόγω διάταγμα περί μερικής κινητοποίησης προβλέπει πρόσθετα μέτρα για 
την εκπλήρωση της εντολής που αφορά την εθνική άμυνα. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 
της αμυντικής βιομηχανίας θα είναι άμεσα υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων της 
αύξησης της παραγωγής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού και τη χρήση πρόσθετων 
παραγωγικών εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση οφείλει να 
αντιμετωπίσει χωρίς καμία καθυστέρηση όλες τις πτυχές της εξασφάλισης πόρων, υλικής και 
οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων της αμυντικής μας βιομηχανίας.

Φίλοι,

Η Δύση έχει προχωρήσει πολύ μακριά στην επιθετική αντιρωσική της πολιτική, 
διατυπώνοντας ατελείωτες απειλές εναντίον της χώρας και του λαού μας. Κάποιοι ανεύθυνοι 
δυτικοί πολιτικοί κάνουν περισσότερα από το να μιλούν απλώς για τα σχέδιά τους σχετικά με 
την οργάνωση της αποστολής επιθετικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, τα 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιφέρουν πλήγματα στην Κριμαία και σε 
άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων και με τη χρήση δυτικού εξοπλισμού, 
εξαπολύονται σε συνοριακές περιοχές στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Κουρσκ. Το ΝΑΤΟ διεξάγει 
επιχειρήσεις αναγνώρισης στις νότιες περιοχές της Ρωσίας σε πραγματικό χρόνο και με τη χρήση 
σύγχρονων συστημάτων, αεροσκαφών, πλοίων, δορυφόρων και στρατηγικών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών.

Η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες ενθαρρύνουν ανοιχτά το Κίεβο να επεκτείνει τις 
εχθροπραξίες στο έδαφός μας. Δηλώνουν απροκάλυπτα ότι η Ρωσία πρέπει να ηττηθεί στο 
πεδίο της μάχης με κάθε μέσο και στη συνέχεια να στερηθεί την πολιτική, οικονομική, 
πολιτιστική και κάθε άλλη κυριαρχία της και να λεηλατηθεί.

Έχουν μάλιστα προσφύγει και στον πυρηνικό εκβιασμό. Αναφέρομαι όχι μόνο στους 
βομβαρδισμούς του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορόζιε, που ενθαρρύνονται από τη Δύση και 
αποτελούν απειλή για τη πρόκληση πυρηνικής καταστροφής, αλλά και στις δηλώσεις ορισμένων 
υψηλόβαθμων εκπροσώπων των ηγετικών χωρών του ΝΑΤΟ σχετικά με τη δυνατότητα του να 
επιτραπεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής - πυρηνικών όπλων - εναντίον της Ρωσίας.



Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους προβαίνουν σε τέτοιες δηλώσεις σχετικά με τη Ρωσία ότι 
και η χώρα μας διαθέτει επίσης, διάφορους τύπους όπλων, και ορισμένα από αυτά είναι 
περισσότερο σύγχρονα από τα όπλα που διαθέτουν οι χώρες του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση απειλής
κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας και προκειμένου να υπερασπιστούμε τη 
Ρωσία και το λαό μας, θα κάνουμε ασφαλώς χρήση όλων των οπλικών συστημάτων που 
έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν αποτελεί μπλόφα.

Οι πολίτες της Ρωσίας μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα υπερασπιστούμε την εδαφική 
ακεραιότητα της πατρίδας μας, την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας - επαναλαμβάνω - με 
όλα τα συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτοί που χρησιμοποιούν πυρηνικό εκβιασμό 
εναντίον μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η φορά του ανέμου μπορεί να γυρίσει αντίστροφα.

Αποτελεί την Ιστορική μας παράδοση και πεπρωμένο του έθνους μας να σταματήσουμε 
αυτούς που επιθυμούν την παγκόσμια κυριαρχία και απειλούν να διαμελίσουν και να 
υποδουλώσουν την Πατρίδα μας. Να είστε σίγουροι ότι θα το πράξουμε και αυτή τη φορά.

Πιστεύω στην υποστήριξή σας.


