
Επίσκεψη στο στρατιωτικό-πατριωτικό πάρκο «Πάτριοτ»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Στρατιωτικού-Τεχνικού 
Φόρουμ «Άρμυ-2022 και των Διεθνών Στρατιωτικών Αγώνων 2022. Το φόρουμ 
πραγματοποιείται στο στρατιωτικό-πατριωτικό πάρκο αναψυχής και ψυχαγωγίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Πάτριοτ».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Κυρίες και κύριοι,

Αξιότιμοι ξένοι προσκεκλημένοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην έναρξη του Διεθνούς Στρατιωτικού-Τεχνικού Φόρουμ Army-
2022 και των Διεθνών Στρατιωτικών Αγώνων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχθούμε στη Ρωσία, στον παραδοσιακό πλέον χώρο του 
Πάρκου Πάτριοτ, τους επικεφαλής και τις αντιπροσωπείες των υπουργείων Άμυνας, τους 
εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας και τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες από πολλές 
χώρες.

Στα χρόνια της ύπαρξής του, το φόρουμ έχει αποδείξει πειστικά τη σημασία του και έχει καταλάβει 
σταθερά τη θέση του ως μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εκθέσεις στρατιωτικών αγαθών.

Ο λαός μας είναι υπερήφανος για το Στρατό και το Ναυτικό του, τον επαγγελματισμό και το 
θάρρος των υπερασπιστών του. Σε όλες τις εποχές, έχουν προστατεύσει αξιόπιστα την 
κυριαρχία και την ασφάλεια της Πατρίδας μας και έχουν χαρίσει την ελευθερία και σε άλλα 
έθνη.

Σήμερα, οι πολεμιστές μας εκτελούν έντιμα το καθήκον τους μαζί με τους μαχητές του Ντονμπάς 
κατά τη διάρκεια της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης. Πολεμούν για τη Ρωσία και για την 



ειρηνική ζωή στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Εκτελούν όλα τα 
καθήκοντα που έχουν τεθεί με ακρίβεια, απελευθερώνοντας σταδιακά τη γη του Ντονμπάς.

Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους Ρώσους κατασκευαστές όπλων για τον 
εξοπλισμό του στρατού και του ναυτικού μας με σύγχρονα όπλα που τώρα εργάζονται για τη νίκη 
μας και την τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο ολόκληρης της χώρας μας, ολόκληρης της 
Ρωσίας.

Στο φετινό φόρουμ, περίπου 1.500 εγχώριες επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας θα 
παρουσιάσουν πάνω από 28.000 σύγχρονα δείγματα στρατιωτικών προϊόντων και προϊόντων 
διπλής χρήσης. Η εφαρμογή και οι δυνατότητες των ρωσικών όπλων και της ρωσικής τεχνολογίας 
θα επιδειχθούν εδώ, στα προάστια της Μόσχας, στους χώρους του Κουμπίνκα και του Αλαμπίνο, 
καθώς και στους χώρους δοκιμών όλων των στρατιωτικών περιφερειών και του Βόρειου Στόλου.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρωσία υποστηρίζει την ευρύτερη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα στο πλαίσιο του 
αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ύπαρξη πολλών συμμάχων, εταίρων και ομοϊδεατών σε διαφορετικές
ηπείρους. Πρόκειται για κράτη που δεν υποκλίνονται στον λεγόμενο ηγεμόνα. Οι ηγέτες τους 
επιδεικνύουν έναν γνήσιο αρρενωπό χαρακτήρα και δεν υποκλίνονται. Επιλέγουν έναν 
κυρίαρχο, ανεξάρτητο δρόμο ανάπτυξης. Θέλουν να επιλύσουν συλλογικά όλα τα παγκόσμια 
και περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας στη βάση του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας ευθύνης
και της συνεκτίμησης των συμφερόντων του ετέρου, συμβάλλοντας έτσι στην υπεράσπιση του
πολυπολικού κόσμου.

Η Ρωσία εκτιμά ειλικρινά τις ιστορικά σταθερές, φιλικές και πραγματικά αξιόπιστες σχέσεις της με 
τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε 
στους συμμάχους και εταίρους μας όπλα αιχμής - από φορητά όπλα μέχρι τεθωρακισμένα οχήματα 
και πυροβολικό, πολεμική αεροπορία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι επαγγελματίες του στρατού σε όλο τον κόσμο εκτιμούν αυτά τα όπλα για την αξιοπιστία, την 
ποιότητα και, κυρίως, την υψηλή αποτελεσματικότητά τους. Σχεδόν όλα τους έχουν χρησιμοποιηθεί
σε πραγματικές μάχες πολλές φορές.

Το φόρουμ δίνει στους ξένους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες μια καλή ευκαιρία να ενημερωθούν
για την πρόοδο της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας σε τομείς όπως είναι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης, η σύγχρονη πληροφοριακή και ραδιοηλεκτρονική τεχνολογία και η εφαρμογή των 
τελευταίων επιτευγμάτων των διεθνούς φήμης σχεδιαστικών γραφείων και σχολών μας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προηγμένα μοντέλα και συστήματα μελλοντικού 
προσανατολισμού που θα διαμορφώσουν το «αύριο» των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Μιλάμε για 
όπλα και ρομποτική υψηλής ακρίβειας, συστήματα μάχης που βασίζονται σε νέες αρχές της 
φυσικής. Πολλά από αυτά είναι χρόνια, ίσως και δεκαετίες μπροστά από τα αντίστοιχα ξένα 
και υπερτερούν σημαντικά από πλευράς τακτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. Οι 
επιδείξεις στο Πάρκο Πάτριοτ, οι παρουσιάσεις σε χώρους στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι 
επιδείξεις των εξελίξεων στην ERA Technopolis1 θα το αποδείξουν έμπρακτα.

1 Σημ. Μετ. χώρος έρευνας και ανάπτυξης



Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι οι ρωσικές εταιρείες παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους σε 
καινοτόμα μη στρατιωτικά προϊόντα και τεχνολογία σε ειδικά περίπτερα που αποδεικνύουν τη 
διαφοροποίηση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Αξίζουν επίσης μεγάλη προσοχή.

Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ενεργά τους δεσμούς συνεργασίας για τη δημιουργία νέων μοντέλων 
όπλων και εξοπλισμού και να συνεργαστούμε με δίκαιους και ισότιμους όρους. Η Ρωσία διαθέτει 
πλούσια εμπειρία σε επιτυχημένες τεχνολογικές συνεργασίες όπως αυτή, κυρίως στο πλαίσιο του 
Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας και του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Διαβλέπουμε μεγάλες δυνατότητες στην εκπαίδευση ξένου στρατιωτικού προσωπικού, 
πραγματοποιώντας μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης γι' αυτούς. Χιλιάδες στρατιωτικοί 
επαγγελματίες από όλο τον κόσμο είναι υπερήφανοι που τα ρωσικά στρατιωτικά πανεπιστήμια και 
ακαδημίες έγιναν alma mater2 τους. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά σε αυτόν τον 
σημαντικό τομέα.

Όπως και στο παρελθόν, προσκαλούμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συμμετάσχουν σε
κοινές ασκήσεις διοίκησης και επιτελείων και άλλους τύπους ασκήσεων. Η εκπαίδευση αυτή, η 
ανάπτυξη σύνθετων εκπαιδευτικών και πολεμικών αποστολών, είναι σημαντική για τη βελτίωση 
των στρατιωτικών δεξιοτήτων και της ποιότητας της στρατιωτικής διοίκησης και του ελέγχου, 
καθώς και για την τακτική και τη συνοχή των μονάδων και των στρατιωτικών σχηματισμών.

Πιστεύω ότι με την ανάπτυξη ευρείας στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας και τη συνένωση των 
προσπαθειών και των δυνατοτήτων μας, θα είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε αξιόπιστη 
ασφάλεια και σταθερότητα για τις χώρες μας και για τον κόσμο στο σύνολό του.

Φίλοι,

Είναι σημαντικό ότι κάθε χρόνο το πρόγραμμα του φόρουμ γίνεται πλουσιότερο και πιο 
ποικιλόμορφο, γεμίζοντας τόσο με παραδοσιακές όσο και με νέες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Όπως και στο παρελθόν, οι Διεθνείς Στρατιωτικοί Αγώνες θα αποτελέσουν μια εξαιρετική 
πλατφόρμα για να επιδείξετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες. Αυτή τη φορά θα λάβουν μέρος 
περισσότεροι από 6.000 στρατιώτες και αξιωματικοί από 37 χώρες από όλο τον κόσμο.

Το Διεθνές Αντιφασιστικό Συνέδριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φόρουμ έχει 
μεγάλη κοινωνική και πολιτική σημασία. Τα διδάγματα της φρικτής τραγωδίας στην οποία 
οδήγησε ο ναζισμός την ανθρωπότητα τον 20ό αιώνα δεν πρέπει να ξεχαστούν. Χρέος μας 
απέναντι στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι να 
απαντήσουμε σκληρά σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας, να αντιμετωπίσουμε 
την εξάπλωση κάθε μορφής νεοναζισμού, ρωσοφοβίας και ρατσισμού.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας και όλους 
όσους συμμετείχαν στην προετοιμασία του φόρουμ. Πιστεύω ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της στρατιωτικής και στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας για την ευημερία των χωρών και 
των εθνών μας και την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας.

Σας εύχομαι επιτυχία στο έργο σας και ελπίζω ότι όλοι οι επισκέπτες θα βιώσουν εξαιρετικές και 
αξέχαστες εντυπώσεις.

2 Σημ. Μετ. Alma mater είναι μια αλληγορική λατινική φράση που χρησιμοποιείται σήμερα για να προσδιορίσει ένα 
σχολείο, κολέγιο ή πανεπιστήμιο που κάποιος παρακολούθησε στο παρελθόν



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κηρύσσω την έναρξη του Διεθνούς Στρατιωτικοτεχνικού 
Φόρουμ Army 2022 και των Διεθνών Στρατιωτικών Αγώνων.

Σας ευχαριστώ.


