
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε ομιλία στην εορταστική συναυλία για την 80ή επέτειο της 
ήττας των γερμανικών ναζιστικών δυνάμεων από τον Κόκκινο Στρατό στη μάχη του 
Στάλινγκραντ.
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O Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Αγαπητοί βετεράνοι και φίλοι,

Σήμερα γιορτάζουμε μια από τις πιο σημαντικές, ιστορικές επετείους που καθόρισαν τη μοίρα της 
χώρας μας και του κόσμου ολόκληρου. Πριν από ακριβώς 80 χρόνια, εδώ, στις όχθες του μεγάλου
ρωσικού ποταμού Βόλγα, ο μισητός, σκληρός εχθρός αναγκάστηκε να ανακόψει τη προέλασή του 
και οδηγήθηκε σε μη αναστρέψιμη υποχώρηση, ολοκληρώνοντας τη μακρά, επίπονη, σκληρή μάχη 
για την υπεράσπιση του Στάλινγκραντ.

Δεν ήταν απλώς μια μάχη για μια πόλη - διακυβεύτηκε η ίδια η ύπαρξη μιας βασανισμένης αλλά
αήττητης χώρας, όπως και η έκβαση όχι μόνο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου αλλά και 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο σύνολό του. Κάθε άνθρωπος στα χαρακώματα και στο 
εσωτερικό μέτωπο το ένιωθε και το καταλάβαινε αυτό. Και έτσι, όπως συνέβη επανειλημμένα στην 
ιστορία μας, ενωθήκαμε στην αποφασιστική μάχη και νικήσαμε.

Η μάχη του Στάλινγκραντ έμεινε δικαιολογημένα στην ιστορία ως σημείο καμπής του Μεγάλου 
Πατριωτικού Πολέμου. Εκτός από την ήττα της μεγαλύτερης ομάδας στρατευμάτων της Βέρμαχτ 
και των δορυφόρων της, κάμφθηκε η θέληση ολόκληρου του χιτλερικού συνασπισμού. Οι 
Ευρωπαίοι υποτελείς και συνεργοί της ναζιστικής Γερμανίας, πολλοί από τους οποίους 
πολέμησαν στο Στάλινγκραντ, εκπροσωπώντας σχεδόν όλες τις χώρες της υποταγμένης 
Ευρώπης, άρχισαν να αναζητούν πυρετωδώς τρόπους να διαφύγουν, να αποφύγουν την ευθύνη
και να μεταθέσουν τις ευθύνες στους πρώην αφέντες τους. Όλοι συνειδητοποίησαν αυτό που ο 
σοβιετικός λαός γνώριζε από την αρχή - τα ναζιστικά σχέδια για την καταστροφή της χώρας 
μας και οι ναζιστικές ιδέες για παγκόσμια κυριαρχία ήταν καταδικασμένες να αποτύχουν.

Επί 200 ημέρες στο Στάλινγκραντ, δύο στρατοί πολέμησαν μέχρι θανάτου μέσα στα ερείπια αυτής 
της θρυλικής πόλης. Ο στρατός που αποδείχθηκε ισχυρότερος σε θέληση, ήταν αυτός που τελικά 
επικράτησε. Η σθεναρή αντίσταση των στρατιωτών μας και των διοικητών τους, που ξεπέρασε το 
ανθρωπίνως δυνατό, μπορεί να γίνει κατανοητή και να εξηγηθεί μόνο από την πίστη τους στην 
πατρίδα, τη σταθερή, απόλυτη πίστη τους ότι η αλήθεια ήταν με το μέρος μας. Η προθυμία να
υπερβούμε τα όρια για χάρη της πατρίδας και της αλήθειας, να κάνουμε το αδύνατο - δυνατό, 
ήταν πάντα και παραμένει στο αίμα, στον χαρακτήρα του πολυεθνικού μας λαού. Αυτό είναι 
που νίκησε τον ναζισμό.

Το Στάλινγκραντ έχει καταστεί για πάντα σύμβολο του αήττητου του λαού μας, της ίδιας της 
δύναμης της ζωής. Αυτή η πόλη, τα προάστιά της και τα γύρω χωριά έπρεπε να ξαναχτιστούν από 
την αρχή, καθώς μέχρι τον Φεβρουάριο του 1943 δεν είχε μείνει σχεδόν ούτε ένα δέντρο ή ένα 
άθικτο κτίριο όρθιο στην πόλη.

Η εξαιρετική αντοχή και η αυτοθυσία των υπερασπιστών και των κατοίκων του Στάλινγκραντ 
εξακολουθούν να μας συγκινούν βαθιά, προκαλώντας συναισθήματα βαθύτατης ευγνωμοσύνης και 
σεβασμού. Είναι ηθικό μας καθήκον - πρωτίστως απέναντι στους νικηφόρους στρατιώτες - να 
τιμούμε πιστά τη μνήμη αυτού του άθλου, να τη μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές και 
να μην αφήσουμε κανέναν να υποβαθμίσει ή να διαστρεβλώσει το ρόλο της Μάχης του 
Στάλινγκραντ στη νίκη κατά του ναζισμού και στην απελευθέρωση ολόκληρου του κόσμου 
από αυτό το τερατώδες δεινό.



Σήμερα διαπιστώνουμε ότι, δυστυχώς, η ιδεολογία του ναζισμού - αυτή τη φορά με τη σύγχρονη 
μορφή της - δημιουργεί και πάλι άμεσες απειλές για την εθνική μας ασφάλεια και αναγκαζόμαστε, 
ξανά και ξανά, να αντισταθούμε στην επιθετικότητα της συλλογικής Δύσης.

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, είναι γεγονός - απειλούμαστε και πάλι από γερμανικά άρματα 
μάχης Leopard με σταυρούς πάνω σε αυτά. Υπάρχει και πάλι ένα σχέδιο να καταπολεμηθεί η 
Ρωσία στη γη της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τους διαδόχους του Χίτλερ, τους 
«Μπαντερίτες».

Γνωρίζουμε ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι επίσημοι φορείς και παρά τη 
διεφθαρμένη προπαγάνδα των μη φιλικών ελίτ των δυτικών χωρών, εξακολουθούμε να διαθέτουμε 
πολλούς φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική και 
στην Ευρώπη.

Ωστόσο, αυτοί που σέρνουν τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, 
σε έναν νέο πόλεμο με τη Ρωσία, και κυρίως αυτοί που ανεύθυνα μιλούν γι' αυτόν ως 
τετελεσμένο γεγονός, αυτοί που ελπίζουν να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, 
προφανώς δεν καταλαβαίνουν ότι ένας σύγχρονος πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα είναι ένας 
εντελώς διαφορετικός πόλεμος γι' αυτούς. Εμείς δεν στέλνουμε τα τανκς μας στα σύνορά τους,
αλλά έχουμε με τι να απαντήσουμε, και αυτό δεν περιορίζεται στη χρήση τεθωρακισμένων. Οι
πάντες πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό.

Προφανώς, όσοι μας απειλούν δεν καταλαβαίνουν μια απλή αλήθεια: Όλος ο λαός μας, όλοι μας 
μεγαλώσαμε και αφομοιώσαμε τις παραδόσεις του λαού μας, πάνω στα γόνατα των μανάδων μας - 
γενιές νικητών που έχτισαν τη χώρα μας με σκληρή δουλειά, ιδρώτα και αίμα, μας την παρέδωσαν 
ως κληρονομιά.

Το σθένος των υπερασπιστών του Στάλινγκραντ είναι ο πιο σημαντικός ηθικός και δεοντολογικός 
κατευθυντήριος άξονας για τον ρωσικό στρατό, για όλους μας. Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί 
μας είναι πιστοί σε αυτό. Η συνέχεια των γενεών, των αξιών, των παραδόσεων είναι αυτό που 
διακρίνει τη Ρωσία, αυτό που μας κάνει δυνατούς και μας δίνει αυτοπεποίθηση, μας κάνει να 
πιστεύουμε στο δίκιο μας και στη νίκη μας.

Συγχαίρω θερμά όλους εσάς σήμερα, εδώ, όλους τους σημερινούς υπερασπιστές της πατρίδας, 
όλους τους Ρώσους και τους συμπατριώτες στο εξωτερικό, για την 80ή επέτειο της νίκης στη μάχη 
του Στάλινγκραντ.

Σας εύχομαι χαρούμενη επέτειο, να γιορτάσετε το θρίαμβο της ζωής και της δικαιοσύνης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


