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Στις 23-27 Σεπτεμβρίου, οι Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, οι περιφέρειες 
Χερσώνα και Ζαπορόζιε διεξήγαγαν δημοψηφίσματα για την προσχώρησή τους στη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν καταμετρηθεί σε πίνακες, με τη 
συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων να υποστηρίζει την ένωση με τη Ρωσία - 99,23% 
στη ΛΔΝ, 98,42% στη ΛΔΛ, 93,11% στην περιοχή Ζαπορόζιε και 87,05% στην περιοχή 
Χερσώνα. Τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές είχαν ως εξής: 97,5 τοις εκατό στην ΛΔΝ, 92,6
τοις εκατό στην ΛΔΛ, 85,4 στην περιοχή Ζαπορόζιε και 76,9 τοις εκατό στην περιοχή 
Χερσώνα.

Παρά τις προκλήσεις του καθεστώτος του Κιέβου που εξέδωσε εγκληματικές εντολές για μαζικούς 
βομβαρδισμούς περιοχών όπου συγκεντρώνονται πολίτες και πολιτικών υποδομών, ο κόσμος δεν 
φοβήθηκε να προσέλθει στις κάλπες και να εκφράσει τη βούλησή του. Τα αποτελέσματα του 
δημοψηφίσματος μιλούν από μόνα τους - οι κάτοικοι του Ντονμπάς, καθώς και των περιοχών 
Χερσώνα και Ζαπορόζιε δεν θέλουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη ζωή τους. Έκαναν μια 
συνειδητή και ελεύθερη επιλογή υπέρ της προσχώρησής τους στη Ρωσία.

Στην πραγματικότητα, δεν τους είχε απομείνει καμία εναλλακτική λύση. Κάθε άλλο παρά το 
σύνολο των πολιτών στην Ουκρανία συναίνεσε και αποδέχθηκε το πραξικόπημα στο Κίεβο τον 
Φεβρουάριο του 2014, το οποίο έφερε στην εξουσία ακραίες εθνικιστικές δυνάμεις που εξαπέλυσαν
μια αιματηρή εκστρατεία εναντίον όσων δεν το αποδέχονταν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η 
υπογραφή των συμφωνιών του Μινσκ που εγκρίθηκαν με ψήφισμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, επίσης δεν έσωσε την κατάσταση. Όπως δηλώνουν σήμερα ωμά οι 
Ουκρανοί εκπρόσωποι, η Ουκρανία δεν επρόκειτο ποτέ να τις τηρήσει εξαρχής και ετοιμαζόταν
για πόλεμο. Επί οκτώ χρόνια, ο πληθυσμός του Ντονμπάς υπέστη επίμονες και στυγνές 
προσπάθειες που απέβλεπαν στην εξόντωσή του. Η απόφαση των κατοίκων του Ντονμπάς, 
των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορόζιε να αναζητήσουν προστασία από τη Ρωσία ήταν φυσικό
αποτέλεσμα της απάνθρωπης πολιτικής που ακολούθησε το καθεστώς του Κιέβου, εναντίον 
τους.

Τα δημοψηφίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις αρχές 
του διεθνούς δικαίου. Ο λαός του Ντονμπάς και των νότιων περιοχών της Ουκρανίας άσκησε 
το νόμιμο δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, 
τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1966, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι
του 1975 του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και την 
ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ για το Κοσσυφοπέδιο στις 22 Ιουλίου 2010. 
Το τελευταίο επιβεβαίωσε ότι η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας από ένα τμήμα ενός 
κράτους δεν παραβιάζει κανέναν κανόνα του διεθνούς δικαίου.

Διεθνείς παρατηρητές από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βενεζουέλα, τη Λετονία και άλλες χώρες 
(συνολικά 133 άτομα) παρακολούθησαν την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων και τα αναγνώρισαν
ως νόμιμα. Είμαστε ευγνώμονες στους ξένους εμπειρογνώμονες, bloggers, δημοσιογράφους και 
εκπροσώπους δημόσιων οργανώσεων για το θάρρος, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητά 
τους.



Στο εγγύς μέλλον, θα εισέλθουμε σε ένα κρίσιμο στάδιο των κοινών μας προσπαθειών 
προκειμένου να ενσαρκώσουμε την επιθυμία των κατοίκων της ΛΔΝ, της ΛΔΛ και των 
περιοχών Ζαπορόζιε και Χερσώνα να ζήσουν ενωμένοι με τη Ρωσία.


