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Στις 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπουργείου 
Άμυνας υπό την προεδρία του Αρχηγού του Στρατού Σεργκέι Σοϊγκού.

Πρόοδος στα πεδία των μαχών

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην πρόοδο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην 
Ουκρανία.

Μονάδες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων μαζί με τις λαϊκές πολιτοφυλακές των Λαϊκών 
Δημοκρατιών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ επεκτείνουν τον έλεγχό τους στα εδάφη του 
Ντονμπάς. Η απελευθέρωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ πλησιάζει στην 
ολοκλήρωσή της.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας (ΕΔΟ), προσπαθώντας να καθυστερήσουν την προέλαση των 
Ρωσικών στρατευμάτων, δεν αφήνουν τους ντόπιους κατοίκους να βγουν από τις πόλεις και τις 
κωμοπόλεις και τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινη ασπίδα.

Έχοντας υποστεί ήττα «επί του πεδίου», το καθεστώς του Κιέβου επιδιώκει να επιτύχει έστω και 
βραχυπρόθεσμες επιτυχίες σε ορισμένες περιοχές, πλασάροντάς τες ως μεγάλες.

Την παραμονή της Ημέρας της Νίκης [9 Μαΐου], οι αρχές της Ουκρανίας έκαναν μια τυχοδιωκτική 
προσπάθεια να καταλάβουν το «Φιδονήσι»  [Ζμέινιυ]. Αυτή η αμφιλεγόμενη ενέργεια κατέληξε σε 
πλήρη αποτυχία. Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εξόντωσαν 50 μέλη επίλεκτων μονάδων της ΟΕΔ. 
Μέσα σε τρεις ημέρες καταστράφηκαν 4 εχθρικά αεροσκάφη, 10 ελικόπτερα, 30 μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη και 3 σκάφη.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού τόνισε ότι οποιαδήποτε πρόκληση θα αντιμετωπιστεί σκληρά.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός και η εκκένωση του εργοστασίου Azovstal

Οι άμαχοι που κρατούνται εκεί από Ουκρανούς εθνικιστές έχουν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο.
Διασώθηκαν 177 άτομα, εκ των οποίων 85 γυναίκες και 47 παιδιά.

Σε κάθε πολίτη παρέχεται ασφάλεια και εξειδικευμένη ιατρική και ψυχολογική βοήθεια.

Οι εθνικιστές που έχουν αποκλειστεί μέσα στο εργοστάσιο παραδίδονται χωρίς όρους.

Μέχρι σήμερα, 1.908 άτομα έχουν καταθέσει τα όπλα τους. Υπενθύμισε ότι 1.387 πεζοναύτες είχαν
καταθέσει προηγουμένως τα όπλα τους.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν για να 
αποτρέψουν τους θανάτους αμάχων. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν σε μόνιμη βάση 
ανθρωπιστικοί διάδρομοι.



Περισσότεροι από 1.377.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προς τη Ρωσία από επικίνδυνες 
περιοχές των λαϊκών δημοκρατιών, καθώς και γενικά από την Ουκρανία, από την έναρξη της 
ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Επίσης, ευχαρίστησε το προσωπικό για τον επαγγελματισμό, το θάρρος και τον ηρωισμό που 
επέδειξε στην εκπλήρωση των καθηκόντων που έθεσε ο Ανώτατος Διοικητής.

Στρατιωτικές απειλές κοντά στα Ρωσικά σύνορα

Επιστρέφοντας στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης, ο υπουργός Άμυνας εξέτασε αρχικά την 
πρόοδο του σχεδίου δραστηριοτήτων στη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια για την εφαρμογή των 
διαταγμάτων του Προέδρου του Μαΐου και των οδηγιών του μετά τις συναντήσεις στο Σότσι.

Η κατάσταση στη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες στρατιωτικές
απειλές κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, οι πτήσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών των ΗΠΑ στην Ευρώπη έχουν 
αυξηθεί κατά 15 φορές.

Αμερικανικά πλοία με κατευθυνόμενους πυραύλους έχουν εισέλθει συστηματικά στη Βαλτική 
Θάλασσα. Μόνο φέτος, έχουν πραγματοποιήσει αποστολές κοντά στην περιοχή του Καλίνινγκραντ 
κατά τη διάρκεια έξι ξεχωριστών επισκέψεων σε ύποπτες περιοχές εκτόξευσης πυραύλων κρουζ. 
Από το 2016, το σύστημα αντικειμενικού ελέγχου έχει αποκαλύψει 24 τέτοιες δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εντείνουν την επιχειρησιακή και πολεμική εκπαίδευση κοντά 
στα σύνορά μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά ασκήσεων "Defender of Europe", 
στις οποίες συμμετέχουν έως και 40.000 στρατιωτικοί από 30 χώρες του μπλοκ. Κύριο 
χαρακτηριστικό των ασκήσεων είναι η αναδιάταξη μιας ολόκληρης μεραρχίας από τις ΗΠΑ στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς και η ανάπτυξη στρατευμάτων σε τρεις στρατηγικές περιοχές: την 
Αρκτική, τη Δύση και τη Νοτιοδυτική.

Επιπλέον, οι στενότεροι γείτονές μας, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, έχουν υποβάλει αίτηση 
ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Συνεπώς, οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στην περιοχή ευθύνης της Δυτικής Στρατιωτικής 
Περιφέρειας. Η Ρωσία λαμβάνει τα κατάλληλα αντίμετρα.

Αναβάθμιση της ισχύος της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μαχητική σύνθεση των στρατευμάτων βελτιώνεται ενεργά. Μέχρι το 
τέλος του έτους, θα έχουν συγκροτηθεί 12 στρατιωτικές μονάδες στη Δυτική Στρατιωτική 
Περιφέρεια.

Τα τρέχοντα οργανωτικά μέτρα εκσυγχρονίζονται με την προμήθεια σύγχρονων όπλων και 
στρατιωτικού εξοπλισμού στα στρατεύματα. Περισσότερα από δύο χιλιάδες τέτοια είδη έχουν 
προγραμματιστεί για το τρέχον έτος.

Ο έλεγχος της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου έδειξε ποιοτική αύξηση της τάξης του 25% στο 
επίπεδο εκπαίδευσης των μονάδων της περιφέρειας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.



Η ένταση της εξάσκησης των καθηκόντων μάχιμης εκπαίδευσης από τα πλοία του στόλου της 
Βαλτικής αυξήθηκε κατά 42%.  Ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 300 ασκήσεις με τη χρήση 
διαφόρων τύπων όπλων.  Η αεροπορική επιχειρήσεις της αεροπορίας της περιφέρειας αυξήθηκε 
κατά 4% από την αρχή του έτους.

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης ένα πρόγραμμα για τον εξοπλισμό των αεροδιαστημικών 
δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού με συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) 
μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς μέχρι το 2030.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται ενεργά από τις Ένοπλες Δυνάμεις για ένα ευρύ 
φάσμα αποστολών.

Ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Τα τελευταία 10 χρόνια, η ένταση των πτήσεών τους έχει επταπλασιαστεί και ο ετήσιος χρόνος 
πτήσης τους έχει αυξηθεί κατά 23 φορές.

Από το 2015, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολουθούν σχεδόν όλο το έδαφος της Συρίας 
καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Από την έναρξη της επιχείρησης στη Συρία, έχουν 
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 58.000 αποστολές, με συνολικό χρόνο πτήσης πάνω από 
377.000 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, τα UAV διεξάγουν εναέρια
αναγνώριση και εκτελούν επιλεκτικά πλήγματα εξ επαφής κατά εχθρικών στόχων σε 
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, αποτρέποντας ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές και 
απώλειες αμάχων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έχουν ήδη πετάξει περισσότερες από 25.000 
ώρες.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα UAV διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στους 
χρήστες. Αυτό επιτρέπει στα στρατεύματα να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές της 
κατάστασης και να ενεργούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ο στρατός και το ναυτικό 
συνεχίζουν να προμηθεύονται σύγχρονα συστήματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στο εγγύς μέλλον αναμένεται να παραδοθούν στρατηγικά UAV. Η χρήση 
τους θα εξοικονομήσει πιλότους και θα μειώσει σημαντικά το κόστος των αποστολών αναγνώρισης 
και βολής μειώνοντας την κατανάλωση πυρομαχικών και τους πόρους των αεροσκαφών.
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