
Επειδή πέρασαν τις κόκκινες γραμμές

Τα νέα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας διαμορφώθηκαν ως εξής:



Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν εν προκειμένω αδιάσειστη τεκμηρίωση και αδιάψευστη 
μαρτυρία.

Ο Πούσιλιν απηύθυνε επίσημη έκκληση στον Πούτιν, προτρέποντάς τον να αναγνωρίσει τα 
αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της ΛΔΝ το συντομότερο δυνατό μετά τη διεξαγωγή του.

Αγαπητέ Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς!
Αγαπητοί συμπατριώτες!

Απευθύνω έκκληση σε όλους τους Ρώσους, σε όλους τους Ρώσους πολίτες, οι οποίοι συμπάσχουν
με όλη τους την καρδιά για όσα συμβαίνουν σήμερα στο Ντονμπάς.
Αυτό είναι το ένατο έτος του πολέμου στη γη μας, και όλο αυτό το διάστημα το ουκρανικό 
καθεστώς κάνει τα πάντα για να εξαφανίσει το Ντονμπάς από προσώπου γης. Εκτός από τους 
βομβαρδισμούς, το ουκρανικό καθεστώς έχει επίσης επιβάλει οικονομικό, μεταφορικό και 
υδάτινο αποκλεισμό, προσπαθώντας να επιφέρει ανθρωπιστική καταστροφή στο έδαφός μας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο εχθρός άρχισε να μετακινεί τεράστιο όγκο στρατιωτικού 
εξοπλισμού και προσωπικού στη γραμμή επαφής και ο αριθμός των προκλήσεων αυξήθηκε 
σημαντικά. Οι δυτικές χώρες προμήθευαν το Κίεβο με στρατιωτικό εξοπλισμό σε τεράστιες 
ποσότητες. Στις αρχές του 2022, η κλιμάκωση από την ουκρανική πλευρά άρχισε να αποκτά εκ
νέου δυναμική. Η επίθεση του Κιέβου ήταν θέμα ημερών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
αργότερα από στοιχεία που βρέθηκαν στο εγκαταλελειμμένο αρχηγείο του εχθρού.

Η αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ από τη Ρωσία και η έναρξη της 
Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης (ΕιΣτΕπ) ανέτρεψαν τα σχέδια εισβολής του καθεστώτος 
του Κιέβου. Ξεκίνησε λοιπόν μια απελευθερωτική επιχείρηση και οι συμμαχικές δυνάμεις της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Λουγκάνσκ άρχισαν να εκδιώκουν τον εχθρό από τους κατεχόμενους από την Ουκρανία 
οικισμούς στο Ντονμπάς.

Όλοι είδαμε την κατάσταση στην οποία ο εχθρός εγκατέλειψε τη Βολνοβάχα, τη Μαριούπολη και 
άλλους οικισμούς. Οι μαχητές δεν έκρυψαν στους ντόπιους ότι δεν θα άφηναν ούτε πέτρα 
αναποδογυρισμένη από τα σπίτια τους. Έχουμε εκατοντάδες μαρτυρίες ότι οι Ουκρανοί 
τρομοκράτες χρησιμοποίησαν τανκς για να βομβαρδίσουν πολυώροφα κτίρια εξ επαφής και 
να βάλουν φωτιά σε ό,τι δεν μπορούσαν να καταστρέψουν με τους βομβαρδισμούς.

Έτσι ακριβώς συμπεριφέρονται τώρα αυτά τα τέρατα, βομβαρδίζοντας τις κατοικημένες περιοχές
μας χωρίς να υπάρχει καμία στρατιωτική ένδειξη ή σκοπιμότητα.
Όταν βομβαρδίζουν την κεντρική πλατεία του Ντονιέτσκ, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αυτήν. Όταν βομβαρδίζουν την πλατεία Κομισάριων του 
Μπακού, γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα πολυσύχναστο μέρος όπου υπάρχουν στάσεις της 
διαδρομής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καταστήματα και τράπεζες. Χθες, ωμοί βομβαρδισμοί 
από την Ουκρανία σκότωσαν 10 ανθρώπους και τραυμάτισαν 11.

Η Ουκρανία εξαπολύει πυρά στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ 
χρησιμοποιώντας αμερικανικά πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης HIMARS, 
τακτικά πυραυλικά συστήματα Tochka-U, νατοϊκά οβιδοβόλα διαμετρήματος 155 mm, 
γαλλικά αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Caesar, πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης 
Uragan και Grad. Χιλιάδες όπλα στοχεύουν καθημερινά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, 
τους πολίτες του Ντονμπάς.



Ο εχθρός διασκορπίζει απαγορευμένες νάρκες τύπου «πεταλούδας» (Lepestok) σε 
κατοικημένες περιοχές μόνο και μόνο για να ακρωτηριάσει όσο το δυνατόν περισσότερους 
πολίτες. Πρόκειται για  κακοποιούς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσω διαφορετικά. Έχουν ήδη
καταγραφεί 67 περιπτώσεις αμάχων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, που ανατινάχθηκαν από 
«πεταλούδες».
Συνολικά 9.044 άμαχοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκ των οποίων 120 παιδιά!

Τα ένοπλα μορφώματα της Ουκρανίας θέτουν σκόπιμα εκτός λειτουργίας κρίσιμες υποδομές. Κάθε 
μέρα, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα, οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί καταστρέφουν εκατοντάδες 
υποσταθμούς, καταστρέφουν γραμμές υψηλής τάσης και αφήνουν δεκάδες χιλιάδες 
συνδρομητές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Μόνο στην ιστορική μας επικράτεια, χωρίς να υπολογίζονται οι απελευθερωμένοι οικισμοί, 
περίπου οκτώ χιλιάδες πολυκατοικίες και περισσότερες από 72.000 ιδιωτικές κατοικίες έχουν 
υποστεί ζημιές.

Οι κάτοικοι της Δημοκρατίας υπομένουν σταθερά τους τρομοκρατικούς βομβαρδισμούς των 
Ουκρανών μαχητών. Είμαι υπερήφανος για το θάρρος των συμπατριωτών μου. Αλλά όπως κάθε 
υπομονή, έτσι κι η δικιά τους τελειώνει. Η Ουκρανία έχει ξεπεράσει σκόπιμα, θα έλεγα 
μάλιστα προκλητικά, όλες τις δυνατές κόκκινες γραμμές. Στη συνέχεια, το 2014, αποκρούοντας 
τις επιθέσεις του εθνικιστικού εγκληματικού καθεστώτος στο Κίεβο, πραγματοποιήσαμε ένα 
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνιετσκ, ήμασταν σίγουροι ότι
θα πραγματοποιήσουμε οπωσδήποτε κι ένα δεύτερο, για την ένταξή μας στη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Ο κόσμος περιμένει αυτό το γεγονός περισσότερο από όλα. Αυτή είναι η κύρια 
φιλοδοξία του λαού του Ντονμπάς, να γίνει μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ως εκ τούτου, είμαστε απολύτως βέβαιοι για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και 
σκοπεύουμε να το διενεργήσουμε χωρίς καθυστέρηση.

Αυτό το γεγονός θα αποτελέσει την αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης, την οποία 
λαχταρούν εκατομμύρια Ρώσοι.

Αγαπητέ Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς!

Σας ζητώ να εξετάσετε την ένταξη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ στη Ρωσική 
Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατό, σε περίπτωση θετικής απόφασης για τα αποτελέσματα 
του δημοψηφίσματος, για τα οποία δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Ο πολύπαθος λαός του 
Ντονμπάς αξίζει να είναι μέρος της Μεγάλης Χώρας, την οποία πάντα θεωρούσε πατρίδα του.

Αυτό το γεγονός θα είναι η αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης, την οποία λαχταρούν 
εκατομμύρια Ρώσοι.

Ντένις Πουσίλιν,
Επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ

ΥΓ.
Περιμένουμε το Ντονμπάς (και όχι μόνο) να επιστρέψει στο γενέθλιο λιμάνι του. Το Ντονμπάς το 
άξιζε όπως κανείς άλλος και το κέρδισε με το αίμα και τον ιδρώτα του.
Το δημοψήφισμα στη ΛΔΝ θα διεξαχθεί επίσης από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.  Στο τέλος 
Σεπτεμβρίου θα ενταχθεί στη Ρωσία.



Εν τω μεταξύ η Δούμα ψήφισε τη νομοθεσία που τροποποιεί και συμπληρώνει τη 
στρατιωτική νομοθεσία.

Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και βουλευτής, Αντρέι Γκουρούλεφ σχολίασε τις τροποποιήσεις 
του νόμου για τη στρατιωτική θητεία, οι οποίες αυστηροποιούν την ευθύνη για την παραβίαση της 
νομοθεσίας περί στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο στρατηγό, η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί αυστηροποίηση της ευθύνης 
σχετικά με την τήρηση των βασικών νόμων περί πολέμου. Τόνισε ότι οι ρωσικές ένοπλες 
δυνάμεις βρίσκονται τώρα σε πόλεμο στην Ουκρανία όχι με τις ένοπλες δυνάμεις της 
Ουκρανίας, αλλά με τον στρατό των χωρών του ΝΑΤΟ.

«Μόνο Ουκρανοί στρατιώτες έχουν απομείνει από την Ουκρανία στην άλλη πλευρά του μετώπου, 
όλα τα άλλα είναι του ΝΑΤΟ. Και όταν η αεράμυνα λειτουργεί στον ουρανό πάνω από το 
Μπέλγκοροντ, οι πύραυλοί μας καταρρίπτουν τους πυραύλους που εκτοξεύονται προς την 
κατεύθυνσή μας, όχι από την Ουκρανία, αλλά από το ΝΑΤΟ», ανέφερε ο στρατηγός..

Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα σύνορα της Ρωσίας και αυτή τη στιγμή κανείς δεν 
μπορεί να προβλέψει τις περαιτέρω ενέργειες της συμμαχίας και ποια νέα εγκλήματα και 
θηριωδίες θα διαπράξουν αύριο οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στα χέρια του ουκρανικού 
στρατού.

Ο Σόμπολεφ σημείωσε ότι ο ρωσικός στρατός χρειάζεται τέτοιους νόμους.

Ο Βίκτωρ Σόμπολεφ, μέλος της Επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας, πιστεύει ότι η Ρωσία 
βρίσκεται τώρα εν μέσω ενός υβριδικού πολέμου που έχει κηρύξει η Δύση. Επομένως, σε μια 
τέτοια δύσκολη στιγμή είναι απαραίτητο να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις και επισήμανε το 
γεγονός ότι ο ρωσικός στρατός χρειάζεται τέτοιους νόμους.

«Βρισκόμαστε σε περίοδο ειρήνης, αλλά διεξάγεται μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Κατά της 
Ρωσίας διεξάγεται ένας υβριδικός πόλεμος: σε διπλωματικό, πολιτικό, οικονομικό, αθλητικό, 
πολιτιστικό επίπεδο». δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Ο Σόμπολεφ δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός χρειάζεται τέτοιους νόμους, οι οποίοι θα του 
επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων σε συνθήκες πολεμικών 
επιχειρήσεων. 

Νωρίτερα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ακόμη και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν 
προέβλεψε ότι η Ουκρανία θα χάσει το μισό έδαφός της.

Ο Αντρέι Κλίμοφ, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διεθνών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Ρωσία θα βιώσει σύντομα δραστικές αλλαγές στη ΛΔΝ και τη ΝΔΝ, 
καθώς και σε άλλα απελευθερωμένα εδάφη. Μια διαφορετική γεωπολιτική κατάσταση στον 
κόσμο θα έρθει, όπως υποστηρίζει ο γερουσιαστής. Και οι δυτικές χώρες το καταλαβαίνουν 
αυτό πολύ καλά.

«Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν μια πρόσθετη και πολύ σοβαρή προστασία για τους ανθρώπους 
που ζουν στο Ντονμπάς και σε άλλες περιοχές. Άλλο πράγμα είναι να ζεις σε ένα κράτος που 
γειτονεύει με τη Ρωσία και να λαμβάνεις στρατιωτική υποστήριξη. Άλλο πράγμα είναι να 
είσαι μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε ο Κλίμοφ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δύση δεν θα θελήσει να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των 
δημοψηφισμάτων. Ωστόσο, θα έχουν μόνο δύο επιλογές. Εάν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους 
αποδεχθούν ότι τα εδάφη αυτά ανήκουν στη Ρωσία, θα αναγκαστούν να αποσυρθούν. Εάν όχι, 
η Δύση θα ξεκινήσει στρατιωτική δράση κατά της Ρωσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Μόσχα 
θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συνόρων της.


