
Χθες στις 31 Ιουλίου του 2022, την Ημέρα της εορτής του Πολεμικού Ναυτικού, ο Ανώτατος 
Αρχιστράτηγος και Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν περέστη στην Κύρια 
Ναυτική Παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη και την Κρονστάνδη.

Πριν από το κυρίως μέρος της Κύριας Ναυτικής Παρέλασης, ο Πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα 
«Περί εγκρίσεως του Ναυτικού Δόγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και το διάταγμα «Περί 
εγκρίσως του Κανονισμού και Καταστατικού  Χάρτη του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού».

¨Οσον αφορά το δόγμα που εγκρίθηκε πρόκειται για το ανανεωμένο δόγμα – το προηγούμενο είχε 
εγκριθεί το 2020 – ένα ογκώδες κείμενο 54 σελίδων.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σύντροφοι ναύτες και αρχιλοχίες, σημαιοφόροι και αξιωματικοί, στρατηγοί και
ναύαρχοι,

Αγαπητοί βετεράνοι,

Πολίτες της Ρωσίας,

Σας χαιρετίζω επ' αφορμή της Ημέρας της εορτής του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία είναι ιδιαίτερα
αγαπητή στον λαό της Ρωσίας και λατρεύεται από όλους όσοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο ένδοξο
Ναυτικό μας.

Σήμερα τιμούμε όλους εσάς, όλες τις γενιές των γενναίων φρουρών των ναυτικών συνόρων της 
πατρίδας μας, τους μεγάλους ναυτικούς ηγέτες και τα ατρόμητα πληρώματα των πολεμικών πλοίων
από πολλούς αιώνες. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους εν ενεργεία ναυτικούς και 
αξιωματικούς για τις απαράμιλλες πολεμικές ικανότητες, το θάρρος, τον ηρωισμό και την 
αφοσίωσή τους στην Πατρίδα και το λαό μας.

Ναυτικές παρελάσεις πραγματοποιούνται σήμερα στις κύριες ναυτικές μας βάσεις στο 
Βλαδιβοστόκ, στο Μπαλτζίσκ, στο Σεβερομόρσκ, στο Κασπίσκ και, φυσικά, στην Αγία 
Πετρούπολη, τη ναυτική πρωτεύουσα της χώρας μας. Πραγματοποιούμε την κύρια ναυτική 
παρέλαση εδώ, στον αρχαίο ποταμό Νέβα και στη θρυλική Κρονστάνδη.

Φέτος συνέπεσε με την 350ή επέτειο από τη γέννηση του Μεγάλου Πέτρου, του ιδρυτή του 
ρωσικού τακτικού ναυτικού. Υπό την καθοδήγησή του, η Ρωσία απέκτησε την ισχύ μιας μεγάλης 
ναυτικής δύναμης, εξουσία και επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Μέγας Πέτρος δημιούργησε έναν άρρηκτο και αιώνιο δεσμό μεταξύ της ιστορίας του ναυτικού 
και του ρωσικού κράτους. Από την ίδρυσή του, το ναυτικό μας συμμετείχε σε όλα τα πιο 
σημαντικά, εμβληματικά γεγονότα, γινόταν ισχυρότερο μαζί με τη χώρα και το λαό σε δύσκολες 
στιγμές και σε μεγάλες νίκες, αυξάνοντας τη δόξα και τη δύναμή του.

Είμαστε δικαίως υπερήφανοι γι' αυτό. Όλοι μας γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία πολλά 
παραδείγματα ηρωισμού και ανιδιοτέλειας πολλών γενεών ναυτικών, ναυπηγών και ερευνητών, 
σκληραγωγημένων ανθρώπων με πολύπλευρες γνώσεις.

Η υπηρεσία στο ναυτικό είναι ένα κάλεσμα. Η αδελφοσύνη του στόλου, με το ομαδικό πνεύμα, 
αδιαφορώντας για τις κακουχίες και με την ισχυρή θέληση - αυτό είναι στο αίμα των πλοιάρχων, 
των αξιωματικών και όλου του πληρώματος. Ο λόγος των στρατιωτικών ναυτικών είναι ακλόνητος 
και οι προσπάθειές τους ανεξάντλητες.



Αυτές οι αιωνόβιες παραδόσεις έχουν περάσει στο επόμενο επίπεδο με τους νέους κανονισμούς του
Πολεμικού Ναυτικού. Τους υπέγραψα σήμερα. Ενέκρινα επίσης το νέο Ναυτικό Δόγμα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Θέτουμε τα όρια και τους τομείς των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας - οικονομικών, 
ζωτικών και στρατηγικών - με σαφήνεια και διαφάνεια. Πρώτα και κύρια, αυτά είναι τα 
ύδατά μας στην Αρκτική, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Θάλασσα του Οχότσκ, στη Βερίγγειο 
Θάλασσα, στη Βαλτική και στα Στενά των Κουρίλων. Θα διασφαλίσουμε απαρέγκλιτα την 
προστασία τους, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μέσα.

Και σε αυτό το σημείο οι δεξιότητες του Ρωσικού Ναυτικού είναι υψίστης σημασίας. Είναι ικανό 
να απαντά άμεσα σε όλους εκείνους που αποφασίζουν να προσβάλουν την κυριαρχία και την 
ελευθερία μας, εκτελώντας με επιτυχία τις στρατηγικές του αποστολές στα σύνορα της χώρας μας 
και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος του Παγκόσμιου Ωκεανού με αξιοπρέπεια. Οι παράκτιες, 
επιφανειακές, εναέριες και υποβρύχιες δυνάμεις του και άλλα μέσα είναι εξαιρετικά 
προετοιμασμένα για αποφασιστική δράση. Βελτιώνονται συνεχώς.

Αρκεί να αναφέρουμε τους νεότερους ασύγκριτους υπερηχητικούς πυραύλους Zircon, οι οποίοι δεν
συναντούν στο δρόμο τους εμπόδια. Θα παραδοθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας εντός του επόμενου μήνα.

Η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκορσκόφ» θα είναι η πρώτη που θα αναλάβει καθήκοντα μάχης με αυτό το
τρομερό όπλο στο σκάφος της. Η περιοχή στην οποία το πλοίο εξοπλισμένο με τους υπερηχητικούς 
πυραύλους κρουζ Zircon θα εκτελεί το καθήκον του θα επιλεγεί με βάση τα συμφέροντα ασφαλείας
της Ρωσίας.

Θα συνεχίσουμε τη μεγάλης κλίμακας κατασκευή πλοίων και σκαφών, καθώς και τα προγράμματα 
θαλάσσιας έρευνας. Σημαντικές αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και, 
φυσικά, η ευημερία των οικογενειών του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, των ναυπηγών και 
των εργαζομένων όλων εκείνων των βιομηχανιών που συνδέονται με τη θάλασσα και τον στόλο, θα
παραμείνει η πρώτη μας προτεραιότητα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το σημερινό περιβάλλον απαιτεί από εμάς ανάλογες, άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες. Είμαι 
πεπεισμένος ότι η σημερινή γενιά ναυτικών και αξιωματικών αποτελεί μια αξιόπιστη και 
ακατάλυτη ραχοκοκαλιά της Πατρίδας.

Για όλους μας η Πατρίδα είναι μια ιερή έννοια και η προστασία της είναι το ύψιστο 
λειτούργημα και το νόημα της ζωής για τον καθένα μας.

Έχω εμπιστοσύνη σε εσάς και σας ευχαριστώ για την υπηρεσία που προφέρετε.

Ζήτω το Ρωσικό Ναυτικό!

Ζήτω!


