
Iρίνα Τασ-ουλ: Γεια σας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Καλησπέρα σας.

Iρίνα Τασ-ουλ: Αγαπητέ Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς!

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που δείχνετε και την υποστήριξή 
που παρέχετε στα παιδιά μας.

Το όνομά μου είναι Ιρίνα Ιγκόρεβνα. Εκπροσωπώ τη Δημοκρατία της Τούβα. Ο μεγαλύτερος γιος 
μου είναι στην 57η μηχανοκίνητη ταξιαρχία τυφεκιοφόρων στην περιοχή Χαμπάροφσκ. Στις 7 
Μαρτίου ξεκίνησε να συμμετέχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Στις 30 Απριλίου, όπως 
έμαθα αργότερα, τραυματίστηκε σοβαρά. Το έμαθα από τον ίδιο στις 7 Μαΐου. Αρχικά μου είπε ότι 
είχε πρόβλημα, ότι ήταν κρυωμένος. Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι δεν ήθελε να με αναστατώσει. 
Αλλά, φυσικά, λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησα με τον αναπληρωτή μας από τη Δημοκρατία 
της Τούβα και ζήτησα τη βοήθειά του για να μάθω τη φύση της ασθένειάς του.

Στη συνέχεια, ο γιος μου υποβλήθηκε σε θεραπεία για περισσότερους από έξι μήνες σε νοσοκομεία:
πέντε μήνες στο νοσοκομείο Βισνέφσκι στη Μόσχα και περισσότερο από ένα μήνα σε νοσοκομείο 
στο Χαμπάροφσκ. Τώρα βρίσκεται στο σπίτι του στη Δημοκρατία της Τούβα. Έχει λάβει βοήθεια 
με τη μορφή αποκατάστασης στο σανατόριο Σερεμπριάνκα, που έχουμε στο Κιζίλ.

Ως μητέρα ενός τραυματία στρατιώτη που χρειάζεται παρατεταμένη θεραπεία, ανησυχώ σχετικά με
δημιουργία ενός συστήματος αποκατάστασης και υποστήριξης των οικογενειών τους όταν έχουν 
ήδη τραυματιστεί. Θα ήθελα να αναπτυχθεί ένα είδος στοχευμένου προγράμματος, όπου όχι μόνο 
οι τραυματισμένοι στρατιώτες και μαχητές θα λαμβάνουν βοήθεια, αλλά και οι οικογένειές τους, 
επειδή αυτές οι μητέρες, οι σύζυγοι, τα παιδιά αντιμετωπίζουν επίσης αυτό το πρόβλημα για πρώτη 
φορά και δεν καταλαβαίνουν όλοι, δεν ξέρουν πού πρέπει και σε ποιον να απευθυνθούν. Ορισμένες
οικογένειες χρειάζονται πολύ χρόνο για να λύσουν αυτό το πρόβλημα.

Επίσης, στη Δημοκρατία της Τούβα, κατόπιν των οδηγιών σας, κατασκευάστηκε το 2020 ένα 
ιατρικό και διαγνωστικό κέντρο με κύριο μέλημα την προστασία των ανθρώπων από τη λοίμωξη 
από τον κορονοϊό, και το κέντρο αυτό αποτέλεσε μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια
του ξεσπάσματος αυτής της πανδημίας. Αλλά τώρα αυτός [ο ιός] έχει ελαχιστοποιηθεί και θα ήθελα
αυτό το κέντρο να αποκτήσει το καθεστώς στρατιωτικού νοσοκομείου, ώστε τα παιδιά, αφού 
φτάσουν στην πατρίδα τους, στην προκειμένη περίπτωση στην Τούβα, να γνωρίζουν ότι υπάρχει 
ένα μέρος όπου θα τους παρέχεται θεραπευτική αποκατάσταση.

Είναι επίσης καλό που μόλις αναφέρατε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια στην εξεύρεση θέσεων εργασίας 
για αυτούς τους πολίτες. Επειδή όταν ο γιος μου υπέγραψε για πρώτη φορά το συμβόλαιό του, 
πίστευε ότι θα είναι στο στρατό, κι ότι όλη του η ζωή θα είναι συνδεδεμένη με αυτό. Και όταν στις 
25 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους η στρατιωτική επιτροπή τον κήρυξε ακατάλληλο για υπηρεσία 
σε στρατιωτικές μονάδες, ήδη έχει αρχίσει η έρευνα: πού, πώς, θα μπορέσει να απασχοληθεί στη 
συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να προσελκύσουμε αυτά τα παλικάρια να εργαστούν στα γραφεία 
στρατολόγησης και κατάταξης, καθώς και στον εκπαιδευτικό τομέα, όπου θα διδάσκουν τους 
άλλους πώς να γίνει κανείς πραγματικός πατριώτης και να υπερασπίζεται την πατρίδα του. Στα 
γραφεία στρατολόγησης και κατάταξης, θα μπορούν να δώσουν συμβουλές, επειδή έχουν την 
εμπειρία και ξέρουν, επειδή τα έχουν περάσει οι ίδιοι όλα αυτά.



Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την τοπική κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τούβα. Έχουν 
επίσης παράσχει βοήθεια στις οικογένειες των επιστρατευμένων πολιτών, κάτι για το οποίο εμείς, 
οι απλοί άνθρωποι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ.

Ιρίνα Ιγκόρεβνα, πρώτα απ' όλα θα δούμε πώς θα σας βοηθήσουμε. Και γενικά, η Μαρία 
Φεντόροβνα έχει ήδη αναφερθεί εδώ προηγουμένως σχετικά με τα γραφεία στρατολόγησης, ότι θα 
μπορούσατε να εμπλέξετε τα αγόρια σας σε αυτή τη δουλειά, ειδικά μετά τον τραυματισμό τους. 
Θα το κάνουμε λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα.

Δεύτερον. Θέσατε ένα ευρύτερο ζήτημα. Γενικά, πρέπει να το σκεφτούμε και να δημιουργήσουμε 
ένα σύστημα που δεν θα αφορά μόνο την αποκατάσταση. Ο υπουργός μου λέει ότι τα στρατιωτικά 
νοσοκομεία είναι γεμάτα μόνο κατά 38%, αλλά το ίδιο το σύστημα υγείας είναι έτοιμο να 
συνεργαστεί με τα παιδιά μας, το πολιτικό σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα 
της αποκατάστασης. Σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό, έτσι ώστε η αποκατάσταση να μην 
πραγματοποιείται μόνο στις νοσηλευτικές υποδομές του Υπουργείου Άμυνας, αλλά να λαμβάνεται 
υπόψη η ετοιμότητα και η προθυμία του πολιτικού συστήματος υγείας να συνεργαστεί με τα 
παλικάρια μας, ιδίως με εκείνους που έχουν τραυματιστεί. Αλλά πρέπει να διευθετήσουμε τα 
ζητήματα μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών. Θα το κάνουμε αυτό και θα αξιοποιήσουμε 
περισσότερο τις δυνατότητες του επιτόπιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό ισχύει 
επίσης για το επίπεδο περιφέρειας, ισχύει για τα κέντρα σε επίπεδο των δημοκρατιών, καθώς και 
ομοσπονδιακής αυτοδιοίκησης.

Βεβαίως χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα αποκατάστασης με την ευρεία έννοια του όρου, 
που θα περιλαμβάνει πρόσθετη κατάρτιση και απασχόληση. Σίγουρα απαιτείται πρόσθετη 
επιμόρφωση. Αυτό πρέπει να μελετηθεί. Το σημείωσα και θα το κάνουμε.

Iρίνα Τασ-ουλ: Σας ευχαριστώ.

Γιούλια Μπελεκχόβα: Κύριε Πρόεδρε, το όνομά μου είναι Γιούλια Μπελεκχόβα. Είμαι επικεφαλής
του περιφερειακού παραρτήματος του Λαϊκού Μετώπου στην περιφέρεια της Μόσχας. Είμαι 
πολύτεκνη μητέρα. Ο μεγαλύτερος γιος μου έφυγε με την επιστράτευση τον Οκτώβριο.

Συζητήσαμε το θέμα της στήριξης των οικογενειών των στρατιωτών μας στις 2 Νοεμβρίου στο 
Κοινοτικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Παρεμπιπτόντως, αυτό έλαβε χώρα στο εμβληματικό Μουσείο Νίκης στο λόφο 
Ποκλόναγε, όπου συναντήθηκαν δημόσιες οργανώσεις και εθελοντές. Σήμερα κι εμείς μιλήσαμε 
πολύ για την εθελοντική βοήθεια που χρειάζεται και για το πρόγραμμα «Μαζί», το οποίο πάντα 
βοηθούσε και εξακολουθεί να βοηθάει.

Σήμερα αναφερθήκαμε τη στήριξη των οικογενειών των πολεμιστών μας. Δεν ήταν μια εύκολη 
συζήτηση, επειδή βρίσκονταν σχεδόν όλοι εκεί, των οποίων οι συγγενείς ή τα αγαπημένα πρόσωπα 
βρίσκονται είτε σε ζώνη ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων είτε σε χώρους ανάπτυξης και 
εκπαίδευσης. Όλοι όμως κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα: το σημείο πρόσβασης των πληροφοριών 
από τους μαχητές σήμερα είναι η οικογένεια. Ποιον θα καλέσει ένας πολεμιστής; Μια μητέρα ή μια
σύζυγο, φυσικά. Είναι αυτονόητο ότι στην πραγματικότητα η οικογένεια είναι η πρώτη που 
γνωρίζει τι είναι αυτό που λείπει, τι ανησυχεί και τι προβληματίζει τους πολεμιστές μας εκεί πέρα 
στην πρώτη γραμμή.



Από την άλλη πλευρά, κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες εδώ, σήμερα. 
Πρόκειται, φυσικά, για ζητήματα που αφορούν τη βοήθεια και την υποστήριξη στον ψυχολογικό, 
τον υλικό, τον οικονομικό, τον οργανωτικό και τον πληροφοριακό τομέα. Η Μαρία Φεντόροβνα 
έχει δίκιο για την παροχή βοήθειας όσον αφορά τη πληροφόρηση, διότι σήμερα δεν πρέπει να 
δυσκολεύουμε τις οικογένειές μας. Πρέπει να τις κρατήσουμε όρθιες, πρέπει να τις βοηθήσουμε.

Σε αυτή τη βάση όλοι κατέληξαν σε μια κοινή άποψη, ότι είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε, 
είναι απαραίτητο να οργανωθούμε για να βελτιώσουμε το επίπεδο αυτής της βοήθειας - τόσο προς 
τις οικογένειες όσο και προς τους ίδιους τους μαχητές. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια 
επιτροπή των οικογενειών των στρατιωτών της Πατρίδας και οι διοργανωτές ήταν οι κορυφαίες 
ρωσικές οργανώσεις μας: Οι Γυναίκες της Ρωσίας, Η Ένωση Οικογενειών Στρατιωτικών, Η Ένωση
Γυναικών της Ρωσίας και Οι Μητέρες της Ρωσίας. Είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο, διότι 
υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, και να επιλυθούν άμεσα.

Έχουμε ήδη αναπτύξει σχέσεις με τη Συνήγορο του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
Τατιάνα Μοσκάλκοβα, αλλά, κ. Πρόεδρε, χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια για τη δημιουργία 
διαλόγου σήμερα με το υπουργείο Άμυνας, διότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τις οικογένειες τα
οποία αφορούν το εν λόγω υπουργείο. Φυσικά, υπάρχουν επίσης θέματα ασφάλειας, τα οποία μόλις
συζητήθηκαν σήμερα, καθώς και τα θέματα των αγνοουμένων και πότε μπορούμε να ερχόμαστε σε 
επαφή. Δεν είναι θέμα τριών ημερών ή μιας εβδομάδας, όταν δεν υπάρχει πλέον παρά μόνο άγχος 
και ανησυχία στην οικογένεια, και σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν εδώ. 
Σήμερα είναι θέμα συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, σήμερα είναι επίσης θέμα συνεργασίας με
τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτά είναι όλα όσα απασχολούν σήμερα τόσο τις οικογένειες όσο και 
τους μαχητές.

Φυσικά, έχουμε ήδη αρχίσει να δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το πεδίο, και οι μητέρες μας έχουν 
ενταχθεί στην τηλεφωνική γραμμή του Λαϊκού Μετώπου, επειδή καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον
καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε.

Φυσικά, ετοιμαζόμαστε από τώρα να κάνουμε πρωτοχρονιάτικες γιορτές για παιδιά από οικογένειες
που συμμετέχουν σε ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Σχεδιάζουμε να οργανώσουμε επιτροπές στις 
περιφέρειες, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν σε περιφερειακό επίπεδο. 
Και μόλις ανακοινώσαμε ότι θα δημιουργήσουμε μια επιτροπή, μας έχουν ήδη προσεγγίσει.

Μία περίπτωση από αυτές ήταν από την Kακασίγια, όπου, προς μεγάλη μας λύπη, η Ναντέζντα 
Ουζουνόβα είναι παρούσα εδώ, δεν υπήρξε η σωστή στάση απέναντι στις οικογένειες και στην 
κατανόηση των ζητημάτων των περιφερειακών μέτρων στήριξης που υπάρχουν. Είναι απαραίτητο 
να είμαστε ειλικρινείς και ευθείς και να παρέχουμε εργαλεία, μεταξύ άλλων για το πού και πώς να 
υποβάλουμε αίτηση, εάν για κάποιο λόγο δεν λάβουμε αυτή τη βοήθεια.
Επομένως, είναι φυσικό να υπάρχουν ερωτήματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε να 
γίνουμε μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος, θέλουμε να βοηθήσουμε. Και επί τη 
ευκαιρία, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, υποβάλουμε μια πολύ μεγάλη παράκληση να μας 
υποστηρίξετε στο έργο μας.

Το τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι ότι πρέπει να έχουμε επαφή με συγκεκριμένους 
ανθρώπους που θα μας έχουν υποδειχθεί από κάθε υπουργείο και οργανισμό, ανθρώπους που 
μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις. Σήμερα, πρέπει να γίνονται τα 
πάντα άμεσα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς καθυστερήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα 
ήθελα να σας ζητήσω να το κάνετε αυτό.



Και φυσικά, σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε απέναντί μας. Σήμερα 
λειτουργώντας ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει 
στην υλοποίηση των σχεδίων που κάνουμε σήμερα για τη βοήθεια των οικογενειών και των 
μαχητών μας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιούλια Αλεξάντροβνα, Αυτή είναι που αναφέρατε ως: Επιτροπή των 
Οικογενειών των Στρατιωτών της Πατρίδας;

Γιούλια Μπελεκχόβα: Πράγματι.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Την έχετε επισημοποιήσει με κάποιο τρόπο; Έχει ήδη συσταθεί ως νομική 
οντότητα;

Γιούλια Μπελεκχόβα: Βεβαίως, το έχουμε ήδη ρυθμίσει. Ξέρετε, είμαστε αρκετά ανοιχτοί στο 
θέμα αυτό, επειδή υπάρχουν πολλές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν αυθόρμητα με κάποιον 
περίεργο τρόπο. Εμείς δηλώνουμε ότι υπάρχουμε, έχουμε επίσημο νομικό καθεστώς και αύριο δεν 
πρόκειται να εξαφανιστούμε από τον κόσμο, όπως θα ξέρετε ότι συμβαίνει, όταν διάφορες 
κοινωνικές ομάδες εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα και μετά εξαφανίζονται κάπου και οι 
οικογένειες δεν έχουν πάρει ακόμα απαντήσεις στα ερωτήματά τους και έχουν πέσει θύματα σε 
έναν ακατανόητο πόλεμο πληροφοριών. Εμείς όμως είμαστε εδώ, έχουμε επίσημο νομικό 
καθεστώς, είμαστε καταχωρημένοι. Και σήμερα οι μητέρες μας ήδη βοηθούν, απαντούν σε 
ερωτήσεις και μοιράζονται τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θα δώσω οδηγίες στις διοικητικές αρχές και την κυβέρνηση, όπως ζητήσατε, 
να έρθουν σε επαφή μαζί σας απευθείας για υποστήριξη. Σίγουρα θα το κάνουμε.

Γιούλια Μπελεκχόβα: Σας ευχαριστώ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Και ενόσω θα δουλεύετε σε αυτό το χώρο, θα αντιμετωπίσετε κάποια ζητήματα
που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και βοήθεια από τις διοικητικές αρχές. Τώρα μου είναι δύσκολο 
να πω ποια είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν, αλλά κάθε περίπτωση πρέπει να τα προσεγγίζεται 
με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο.

Γενικά, η εργασία αυτή πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Είναι πάντα πιο αποτελεσματική όταν δεν 
γίνεται γενικά και αόριστα, αλλά ατομικά με κάθε συγκεκριμένο άτομο και κάθε συγκεκριμένη 
οικογένεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, εννοώ τη σύνθεση της οικογένειας, τα 
οικογενειακά προβλήματα, την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, τα θέματα στέγασης, την 
παροχή όλων των μορφών υποστήριξης που άλλες φορές προβλέπονται από το νόμο κι άλλες φορές
όχι, αλλά που ωστόσο είναι απαραίτητες, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο.

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό στον αέρα όταν πραγματοποιώ δημόσιες εκδηλώσεις -δεν 
έχω χρόνο να κοιτάξω τι συμβαίνει και πώς- αλλά πάντα ξεκινώ ή τελειώνω τις συναντήσεις μου με
τους περιφερειακούς ηγέτες με το εξής: απαιτώ πάντα από τους συναδέλφους μου στις περιφέρειες, 
από τους περιφερειακούς ηγέτες μια προσεκτική, άτυπη, προσωπική συμμετοχή στη ζωή των 
οικογενειών των παιδιών μας που βρίσκονται σε πόλεμο. Πάντα. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία
των περιπτώσεων γνωρίζω ότι η δουλειά γίνεται, όχι μόνο στις πρωτεύουσες, αλλά και σε άλλες 
πόλεις, σε όλα σχεδόν τα θέματα.

Αυτό που μου είπατε ότι συνέβη στη Kακασίγια, επειδή δεν το αντιμετωπίζουν όπως θα 
έπρεπε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι περίεργο, αλλά παρόλα αυτά θα ελέγξουμε τι 
πραγματικά συμβαίνει εκεί. Το έργο αυτό είναι σίγουρα πολύ απαιτητικό.



Το είπατε σωστά, το κατέγραψα μάλιστα, ότι το σημείο πρόσβασης όλων των πληροφοριών είναι η 
οικογένεια. Οι άνθρωποι εκεί γράφουν, εκεί τηλεφωνούν όταν μπορούν και εκεί δίνονται οι πιο 
αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει και τι είδους βοήθεια και υποστήριξη 
χρειάζονται.

Φυσικά και θα σας βοηθήσουμε, χωρίς αμφιβολία.

Γιούλια Μπελεκχόβα: Σας ευχαριστώ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Χρειάζομαι απλώς κάποιες επιπλέον πληροφορίες από εσάς, αλλά είμαι 
βέβαιος ότι θα τις πάρουμε. Τηλέφωνα και ούτω καθεξής.

Είστε πάντοτε ευπρόσδεκτη.

Ζαράντατ Αγκουγέβα: Κατάγομαι από την Τσετσενία και ονομάζομαι Αγκουγέβα Ζαράντατ 
Χοζάεβνα Είμαι μητέρα δύο στρατιωτών που βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
Ο ένας είναι ο Αγκούγιεφ Ισμάηλ, διοικητής του [τάγματος] «Ζαπάντ», και ο δεύτερος είναι ο 
επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων της περιοχής Κουρτσαλόεφσκ.

Οι γιοι μας πήγαν εκεί εθελοντικά για πρώτη φορά και τώρα για δεύτερη φορά με την ομάδα τους. 
Ο Ισμάηλ είναι τραυματισμένος, το πόδι του δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, χρησιμοποιεί 
πατερίτσες και περπατάει με μπαστούνι, πολεμάει στο Ντονμπάς. στη Μαρίινκα, όπου 
εξακολουθούν να βρίσκονται. Είμαι περήφανος που οι γιοι μου πήγαν ελεύθερα, εθελοντικά για 
πρώτη φορά. Δεν μετανιώνω καθόλου που βρίσκονται εκεί.

Ο πρόεδρός μας Ραμζάν Καντίροφ τους παρέχει ό,τι χρειάζονται - ρούχα, παπούτσια - ό,τι 
χρειάζονται. Όχι μόνο σε αυτούς - ακόμη και στις γυναίκες και τα παιδιά τους - ο Ραμζάν Καντίροφ
τους δίνει τα πάντα, βοηθάει αυτούς και τα παιδιά τους με τρόφιμα και προμήθειες. Δεν είναι μόνο 
ο στρατός που παίρνει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά αυτή δίνεται ακόμη και στους Ουκρανούς σε 
σταθερή βάση. Ο πρόεδρός μας είναι πολύ περήφανος για τα παιδιά μας, τα φροντίζει και κάνει ό,τι
μπορεί. Δεν αφήνει τους γιους του, τους συζύγους του που βρίσκονται στη ζώνη της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης, βοηθάει όλες τις οικογένειές τους. Δεν έχουμε άστεγους, πεινασμένους, 
άπορους στην Τσετσενία. Ο πρόεδρός μας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια σε όλες τις 
μητέρες, τους παρέχει τα πάντα. Τα παιδιά μας τα πάνε καλά.

Είμαι περήφανη. Έχω έναν ακόμη γιο στο σπίτι. Αν πρέπει να φύγει, θα τον στείλω κι αυτόν σαν 
τρίτο. Είναι η δεύτερη φορά που φεύγουν. Τα παιδιά μας που έφυγαν από την Τσετσενία δεν 
χρειάζονται τίποτα, δεν χρειάζονται τίποτα. Βασικά, έχουν τα πάντα. Μου φαίνεται ότι ο πρόεδρός 
μας είναι ο καλύτερος. Γενικά εννοώ. Δεν αναφέρομαι ειδικά για εσάς κ. πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων 
στον Πούτιν που το 2000, χάρη σ' αυτόν και τον αείμνηστο Άχματ-Χάντζι, έκαναν κι οι δυο τα 
πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος στη δική μας περιοχή.

Έχουμε περάσει πόλεμο δύο φορές και ξέρω τι θα πει. Ένας από τους άνδρες μου χάθηκε σε 
εκείνον τον πόλεμο και τώρα έχω τρεις. Είμαι περήφανη για το έθνος μου και το λαό μου - για 
όλους τους ανθρώπους. Δεν έχουμε κανέναν στην Τσετσενία πεινασμένο, άπορο, με απλωμένα 
χέρια. Δεν τους αφήνει, τους δίνει ό,τι χρειάζονται, σε όλα τα αγόρια, σε όλες τις μητέρες, δεν τους 
αφήνει. Είμαι περήφανη γι' αυτόν.

Σας ευχαριστώ επίσης, και εσάς Πούτιν, γιατί εκείνη την εποχή με τον Άχματ-Χάντζι Καντίροφ 
βοηθήσατε πολύ τον λαό μας να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο.



Δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ζαράντατ Χοζάεβνα, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό που συνέβη 
στη γη της Τσετσενίας και η εξομάλυνση που έχει επέλθει οφείλεται πρωτίστως στον ίδιο τον 
τσετσενικό λαό και στον Αχμάντ-Χάντζι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τον λαό του.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Πράγματι, για τους δικούς του ανθρώπους.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Για τους Τσετσένους. Έδωσε τη ζωή του γι' αυτό.

Θα δω τον Ραμζάν Αχμάτοβιτς αμέσως μετά, θα έχω συνάντηση εργασίας μαζί του και θα του 
μεταφέρω τα λόγια σας.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Είναι πολύ υπέρ του λαού του. Αυτό που είπε - όλα τα παλικάρια μας, όλα 
είναι και δικά μου παιδιά, νομίζω ότι θα έδιναν και τη ζωή τους γι' αυτόν, για αυτά του τα λόγια 
του. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκονται εκεί, στην πρώτη γραμμή.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Το γεγονός ότι έχετε δύο γιους που πολεμούν εκεί είναι πολύ σπουδαίο.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Έχω επίσης δύο εγγόνια. Και υπάρχουν επίσης συγγενείς με το επώνυμο 
του συζύγου μας, ανίψια, ένας ξάδελφος, και τέσσερις ακόμη συγγενείς μας, οι Αγκούγιεφ, είναι 
πολλοί.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ζαράντατ Αγκουγιέβα, πείτε στον τρίτο γιο σας ότι ο Ανώτατος Διοικητής τον 
διέταξε να μείνει στο σπίτι του. Αφήστε τον να ελέγχει την κατάσταση στην οικογένεια.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Είπα σε αυτούς τους δύο να αφήσουν τον τρίτο ήσυχο, τον χρειαζόμαστε 
εδώ στο σπίτι.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θα πω επίσης στον Ραμζάν ότι ο τρίτος πρέπει να μείνει στο σπίτι του και να 
αναλάβει τον έλεγχο της οικογενειακής κατάστασης.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Σας ευχαριστούμε γι αυτό, σας ευχαριστούμε πολύ.

Είμαι πολύ ευγνώμων στον πρόεδρό μου, στο λαό μου, στο έθνος μου που δεν μας εγκατέλειψαν, 
που βοήθησαν τους πάντες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βοηθήσει οπουδήποτε ή να μην θελήσει
να μας προσφέρει κάτι. Μπορείτε να έρθετε στην Τσετσενία ανά πάσα στιγμή για να διαπιστώσετε 
αν τα λόγια μου είναι αληθινά ή όχι.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ του Γκρόζνι σήμερα και του Γκρόζνι που είδα από
ένα μαχητικό ελικόπτερο που πετούσε πάνω από την πόλη το 1999 και το 2001.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Ναι, έχει αναπτυχθεί, είναι μια πολύ όμορφη πόλη, τα αξιοθέατα που έχει, 
είναι πολύ όμορφα. Αυτό οφείλεται στο λαό μας, στον Πρόεδρό μας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θυμάμαι την πλατεία Μινούτκι - γεμάτη ερείπια, όπως ήταν το Στάλινγκραντ.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Ναι, δεν υπήρχε τίποτα να δει κανείς. Δεν πιστεύαμε καν ότι θα 
ξαναχτιζόταν έτσι.



Βλαντίμιρ Πούτιν: Σκέφτονταν περισσότερο τη μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας της 
Τσετσενίας, επειδή κάποιοι πίστευαν ότι ήταν αδύνατο να την ανοικοδομήσουν, τα πάντα ήταν σε 
ερείπια. Τώρα είναι μια ευημερούσα πόλη, μια κομψή πόλη.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Έχω επίσης έναν εγγονό στη σχολή Σουβόροφ. «Η γιαγιά λέει, όταν θα 
γίνω 18 ετών, θα πάω κι εγώ στον πόλεμο με τους θείους μου». Κι εγώ του είπα: «Περίμενε, ίσως 
να έχει τελειώσει μέχρι τότε και πιθανώς δεν θα προλάβεις καν να φτάσεις εκεί». «Όχι», λέει, «αν 
γίνεται ακόμη, εγώ θα πάω». Τα πάει καλά στη Στρατιωτική Σχολή Σουβόροφ, ο εγγονός μου είναι 
τώρα 16 ετών.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους αγαπημένους σας, σε όλους τους 
Τσετσένους, μεταφέρετε την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή τους στον κοινό αγώνα για τη νίκη.

Ζαράντατ Αγκουγιέβα: Είμαι υπερήφανη για το έθνος μου και το λαό μου.

Σας ευχαριστώ

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ για όσα είπατε, για όσα κάνατε, μεγαλώνοντας τέτοιους 
ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ.

Ας συνεχίσουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.

Μαρίνα Μπαχιλίνα: Ονομάζομαι Μπαχιλίνα Μαρίνα και είμαι από τη Δημοκρατία της Σάχα. 
Είμαι επίσης μητέρα τριών γιων.

Ο μεσαίος μου γιος είναι επαγγελματίας στρατιωτικός, επιστρατεύτηκε όταν ήταν 18 ετών και 
εξακολουθεί να παραμένει στο στράτευμα. Ανήκει στις αερομεταφερόμενες δυνάμεις, σε λόχο 
αναγνώρισης. Ήταν στην αερομεταφερόμενη ομάδα από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Στις αερομεταφερόμενες δυνάμεις, ε;

Μαρίνα Μπαχιλίνα: Στις αερομεταφερόμενες δυνάμεις, στην 83η ταξιαρχία.

Όταν ξεκίνησε η ειδική επιχείρηση ήταν εκεί από τις πρώτες ημέρες. Τον Απρίλιο του απονεμήθηκε
το παράσημο της ανδρείας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν δίνουν το παράσημο ανδρείας για το τίποτα.

Μαρίνα Μπαχιλίνα: Βεβαίως, το έδειξαν και στην τηλεόραση.

Ήταν πολύ βαριά τραυματισμένος. Αλλά βρήκε τη θέλησή του και ανέκαμψε. Αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε αποκατάσταση και σχεδιάζει να επιστρέψει τον 
Ιανουάριο.

Ο μεγαλύτερος γιος μου επιστρατεύτηκε τον Σεπτέμβριο.

Αυτό που θέλω να πω θα είναι σύντομο, δεν μπορώ να πω πολλά.



Με μια λέξη, έχω αναθρέψει τους γιους μου στον πατριωτισμό. Όπως λένε, το κόμμα είπε, η 
πατρίδα είπε, πάμε! Κανένας από τους γιους μου δεν απομακρύνθηκε από το στρατό, όλοι μπήκαν 
στο στρατό σωματικά και ηθικά προετοιμασμένοι. Δεν κρύβονται πίσω από τις φούστες της 
μητέρας τους. Ο γιος μου έλαβε μια κλήση, ετοιμάστηκε αμέσως - και πήγε στο κέντρο κατάταξης. 
Τώρα δεν απέχει πολύ από τη πρώτη γραμμή του μετώπου. Το μόνο πράγμα (φυσικά, σπάνια 
αλληλογραφούμε) για το οποίο παραπονιέται είναι τα γεύματά του - δεν υπάρχουν ζεστά γεύματα. 
Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει; Αν ο λαός μας δεν μπορεί να παρέχει στους στρατιώτες μας ζεστά 
γεύματα, ως καθηγήτρια γυμναστικής και πρωταθλήτρια στη σκοποβολή, θα ήμουν ευτυχής να πάω
εκεί, στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να μαγειρέψω. Είναι πραγματικά τόσο αστείο.

Στο Γιακούτσκ, έχουμε πολλές μητέρες που είναι πρόθυμες να βοηθήσουν, κάποιες ως νοσοκόμες, 
κάποιες ως μαγείρισσες. Αυτό δεν είναι κακό. Έχουμε κάποιους νέους που το βάζουν στα πόδια, 
που κρύβονται... Και μετά αναρωτιώμαστε γιατί; Γιατί κάποιοι είμαστε, όπως λένε, χειρότεροι από 
τα παιδιά μας;

Ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θέσω είναι ότι θα πήγαινα ευχαρίστως να υπηρετήσω, δεν 
χρειάζομαι χρήματα, η σύνταξή μου μου το επιτρέπει.

Κι ένα τελευταίο. Από τις μητέρες, από τις συζύγους των στρατιωτών - από αυτές προσωπικά - θα 
ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, στον Αϊσέν 
Σεργκέγιεβιτς [Νικολάγεφ] και στο δημοτικό συμβούλιο του Μαγκάνιε για την παροχή υλικής και 
ηθικής υποστήριξης στους στρατιωτικούς.

Ξέρετε, όλα έγιναν με τόσο άμεσο, γρήγορο και ιδιαίτερα ποιοτικό τρόπο. Δεν ξέρω τι ισχύει στην 
πόλη, αλλά εδώ πηγαίνω και μαζεύω πακέτα - φαίνεται ότι όλοι εφοδιάστηκαν με πακέτα 
λαχανικών . Για παράδειγμα, στο Μαγκάνιε η διοίκηση της πόλης το διαχειρίστηκε πολύ καλά - 
κάποιος από τη μια παραδίδει νερό, κάποιος άλλος να καθαρίζει μια αυλή, κάποιος να φέρνει 
καυσόξυλα, όλοι με αυτό το πνεύμα. Πολλοί από εμάς είναι πολύ καλά εφοδιασμένοι. Και φυσικά, 
σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.

Και έχω μια παραίνεση να δώσω σε κάποιες μητέρες που κρύβουν τα παιδιά τους: μην παίρνετε 
αποφάσεις γι' αυτά, τα ίδια τα παιδιά δεν πρέπει να τρέχουν να κρυφτούν και να το πληρώσουν 
ακριβά κάποτε.

Αυτά είναι όλα, όσα είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Μαρίνα Κονσταντίνοβνα, είπατε ότι δεν ξέρετε πώς να μιλάτε. Ξέρετε πώς να 
μιλάτε και μιλάτε έτσι ώστε - μακάρι να το έκανε ο καθένας αυτό - να γίνεστε πολύ κατατοπιστική 
και ξεκάθαρη στα λόγια σας. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι αυτό που λέτε, αλλά αυτό 
που κάνετε, και τα αποτελέσματα της δουλειάς σας βρίσκονται στους ίδιους τους γιους σας. Η 
δουλειά αυτή καταντάει να είναι ύψιστης ποιότητας και ύψιστου επιπέδου, αν έχετε τέτοια παιδιά. 
Σας συγχαίρω γι' αυτό και σας ευχαριστώ.

Όσον αφορά τον Αϊσέν Σεργκέγιεβιτς, είναι ένας έμπειρος ηγέτης, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος,
είναι επίμονος και μπορεί να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Η δημοκρατία σας είναι 
σπουδαία. Δεν είναι μόνο τεράστια σε έκταση, αλλά κατοικείται επίσης από πολύ ταλαντούχους 
ανθρώπους, διαφορετικών εθνοτήτων, ανθρώπους πολυτραγουδισμένους, ενδιαφέροντες, 
όμορφους. Είστε μια πλούσια δημοκρατία.

Αυτό που είπατε για τα ζεστά γεύματα στην πρώτη γραμμή. Πάντως τώρα φαίνεται ότι τα ζητήματα
έχουν ήδη επιλυθεί. Απλώς προηγουμένως δίνονταν η εντύπωση ότι λειτουργούσαν φυσιολογικά, 



ενώ παρ' όλα αυτά δεν ήταν έτσι. Ας δούμε τι πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει κάτι επιπλέον. 
Πρώτον λοιπόν αυτό.

Δεύτερον. Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να συμμετάσχετε στο πολεμικό εγχείρημα των 
παιδιών σας. Αλλά μου φαίνεται ότι πρώτα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου [Άμυνας] θα 
πρέπει να βάλουν εκεί, τα πράγματα σε τάξη. Μετά από τη δική σας πρόταση, θα το κάνουμε αυτό 
και θα ενισχύσουμε αυτό το έργο, φυσικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος γι αυτό. Το 
άκουσα μάλιστα και πρόσφατα το ίδιο πράγμα. Επομένως, αυτό που άκουσα από εσάς φαίνεται να 
είναι πολύ σημαντικό.

Καταλαβαίνω ότι όλα είναι καλά στον τόπο σας και ότι δεν υπάρχουν ζητήματα για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές.

Μαρίνα Μπαχιλίνα: Σωστά, εδώ τα έχουν όλα πολύ καλά οργανώσει.

Βλαντίμιρ Πούτιν: (απευθυνόμενος στην Γιούλια Μπελεχόβα) Γιούλια Αλεξάντροβνα, να έχετε 
υπόψη σας ότι υπάρχουν ορισμένα καλά παραδείγματα του έργου των περιφερειακών αρχών.

Γιούλια Μπελεχόβα: Υπάρχουν, κ. Πρόεδρε.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Και πρέπει αυτά να αναπαραχθούν.

Γιούλια Μπελεχόβα: Πράγματι θα πρέπει να αναπαραχθούν, και θα τα αναδείξουμε, διότι 
υπάρχουν μερικά πραγματικά καλά παραδείγματα δημιουργικής δουλειάς στη περιφέρεια και 
φροντίδας για τις οικογένειες. Γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μια περιφερειακή επιτροπή σε 
τοπικό επίπεδο; Επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι απαραίτητο να δώσουμε κάποιες συμβουλές
στις αρχές για το πώς να το πετύχουν αυτό, πώς να το εφαρμόσουν. Γιατί εδώ είναι που 
φροντίζουμε σήμερα τις οικογένειες και τις βοηθάμε στις διάφορες καταστάσεις που 
αντιμετωπίζουν.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Είναι απαραίτητο να δοθούν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες υποδείξεις. Και
φυσικά υπάρχουν πολλά τέτοια θετικά παραδείγματα. Απλώς πρέπει να αναπαραχθούν, για να 
φανεί πώς μπορεί και πώς πρέπει να δουλέψει κανείς στον τομέα αυτό.


