
Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Υπουργείου Άμυνας
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Πριν από τη συνάντηση, ο Πρόεδρος περιηγήθηκε σε έκθεση σύγχρονου και προηγμένου εξοπλισμού, 
όπλων, πυρομαχικών και μέσων προστασίας για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Ρώσος πρόεδρος 
συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον Βαλέρι Γερασίμοφ, αρχηγό του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η έκθεση φιλοξενείται στο αίθριο του Κέντρου Διαχείρισης Εθνικής 
Άμυνας.

* * *

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αγαπητοί σύντροφοι!

Συναντιόμαστε στην ετήσια συνάντηση του Υπουργείου Άμυνας σε μια πολύ σημαντική στιγμή στη
ζωή της χώρας. Μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα θα 
συζητήσουμε τους βασικούς τομείς ανάπτυξης του στρατού και του ναυτικού μας υπό το πρίσμα 
της πολεμικής εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει.

Πρώτα απ' όλα, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στους στρατιώτες και τους 
αξιωματικούς μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή ή στα κέντρα εκπαίδευσης 
προσωπικού. Όλοι τους εκπληρώνουν με αξιοπρέπεια το καθήκον τους στη μάχη, ρισκάροντας τη 
ζωή τους, δεν φείδονται προσπαθειών και, αν χρειαστεί, καλύπτουν τους συμπατριώτες τους.

Και φυσικά, σήμερα πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη όλων των συναγωνιστών μας που έδωσαν τη 
ζωή τους για την πατρίδα τους.

(Ενός λεπτού σιγή).

Αγαπητοί συμμετέχοντες στη συνάντηση!

Είναι γνωστό ότι σήμερα το στρατιωτικό δυναμικό και οι δυνατότητες όλων σχεδόν των 
μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ χρησιμοποιούνται ενεργά εναντίον της Ρωσίας.

Παρ' όλα αυτά, οι στρατιώτες, οι λοχίες και οι αξιωματικοί μας πολεμούν γενναία και σταθερά για 
τη Ρωσία και εκτελούν με αυτοπεποίθηση τα καθήκοντά τους βήμα προς βήμα. Και αυτά τα 
καθήκοντα θα υλοποιηθούν αναμφίβολα σε όλα τα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων εδαφών, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της ζωής 
όλων των πολιτών μας. Οι πολεμικές ικανότητες των Ενόπλων μας Δυνάμεων αυξάνονται 
μέρα με τη μέρα, και σίγουρα θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία σήμερα. 
Ευχαριστώ τα πληρώματα των αρμάτων μάχης, τους αλεξιπτωτιστές, τους πυροβολητές, τους 
μηχανικούς, τους διασώστες, τους ασυρματιστές, τους αεροπόρους, τους στρατιώτες των ειδικών 
δυνάμεων και της αεράμυνας, τους ναύτες, τους στρατιωτικούς τοπογράφους, τους ειδικούς της 
διοικητικής μέριμνας, το προσωπικό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εθνικής Φρουράς και άλλες 
μονάδες για τον τρόπο με τον οποίο πολεμάτε. Πολεμάτε - δεν θα διστάσω να κάνω αυτές τις 



συγκρίσεις, δεν είναι πομπώδεις λέξεις - όπως οι ήρωες του πολέμου του 1812, του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου ή του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.

Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στους στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι με γενναιότητα, συχνά 
διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή, σώζουν τους στρατιώτες μας. Και στους στρατιωτικούς και 
πολιτικούς μηχανικούς κατασκευαστές - για την κατασκευή οχυρώσεων και ζωτικής σημασίας 
υποδομών στις περιοχές επιχειρήσεων, για τη βοήθεια στην ανοικοδόμηση πολιτικών 
εγκαταστάσεων στα απελευθερωμένα εδάφη.

Ταυτόχρονα, βέβαια, οι εχθροπραξίες ανέδειξαν και θέματα για τα οποία πρέπει να 
εργαστούμε σκληρά, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό περιλαμβάνονται 
θέματα που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Αναφέρομαι στις επικοινωνίες, στα 
αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου στρατευμάτων και όπλων, στις τακτικές 
αντιμετώπισης εχθρικών πυρών, στον προσδιορισμό των στόχων και ούτω καθεξής.

Πρόκειται για εμπειρίες μάχης, τις οποίες μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στη 
μελλοντική συγκρότηση και ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το καθήκον μας σήμερα είναι να εφαρμόσουμε το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για την 
ποιοτική ανανέωση και βελτίωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι θα μπορούσε να τονιστεί ιδιαίτερα;

Γνωρίζουμε καλά όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται ενεργά στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση και πως μας αντιμετωπίζουν. 
Έχουμε πλέον όλα αυτά στη διάθεσή μας , και όλα αυτά πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά και 
να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων, όπως είπα προηγουμένως, 
για τη βελτίωση των πολεμικών δυνατοτήτων των στρατευμάτων μας και των ειδικών 
υπηρεσιών μας σε εθνικό επίπεδο.

Τα στρατεύματά μας απέκτησαν μεγάλη εμπειρία μάχης κατά τη διάρκεια αυτής της ειδικής 
επιχείρησης.

Η δουλειά του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου, όπως είπα, είναι να αναλύσει 
προσεκτικά αυτή την εμπειρία, να τη συστηματοποιήσει το συντομότερο δυνατό και να την 
ενσωματώσει σε προγράμματα και σχέδια για την εκπαίδευση του προσωπικού, την εκπαίδευση 
των στρατευμάτων στο σύνολό τους και τον εφοδιασμό των στρατευμάτων με τον απαραίτητο και 
κατάλληλο εξοπλισμό.

Επιπλέον, η εμπειρία μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως η εμπειρία που απέκτησαν τα 
στρατεύματά μας στη Συρία, θα πρέπει, όπως έχω ήδη πει, να αποτελέσει τη βάση για σοβαρές 
βελτιώσεις στην εκπαίδευση μάχης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της διεξαγωγής 
ασκήσεων σε όλα τα επίπεδα.

Με τη σειρά τους, οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που έχουν αποδείξει την αξία τους κατά τη 
διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα πρέπει να προάγονται κατά προτεραιότητα σε 
νέες θέσεις διοίκησης και να αποτελούν την πρώτη εφεδρεία προσωπικού για την εισαγωγή σε 
στρατιωτικά πανεπιστήμια και ακαδημίες, συμπεριλαμβανομένης της Ακαδημίας του Γενικού 
Επιτελείου.



Δεύτερον, εφιστώ την προσοχή της Κυβέρνησης, της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας και άλλων 
φορέων στην ανάγκη να εργαστούν σε στενή επαφή μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας ειδικά 
δημιουργηθείσας δομής, του Συντονιστικού Συμβουλίου. Αυτό περιλαμβάνει τους επικεφαλής των 
περιφερειών και τους εκπροσώπους του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος.

Προσδοκώ επίσης από τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς μας να συνεχίσουν την πρακτική των 
επισκέψεων στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, πηγαίνουν τακτικά εκεί 
και κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στον εξοπλισμό. Ελπίζω ότι η πρακτική αυτή θα 
συνεχιστεί, ώστε να μπορούμε να δοκιμάζουμε τα στρατηγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των 
όπλων και του εξοπλισμού σε πραγματικές συνθήκες μάχης και, όπως έχω ήδη πει, να τα 
βελτιώνουμε.

Σε γενικές γραμμές, είναι απαραίτητη η ουσιαστική συνεργασία με τα υπουργεία και τις υπηρεσίες. 
Μπορούμε να δούμε τι λειτουργεί άψογα και τι χρειάζεται βελτίωση. Οι μηχανικοί τα βλέπουν, οι 
τεχνικοί τα βλέπουν, οι επιστήμονες τα βλέπουν. Και όλη η μηχανή λειτουργεί. Όταν είπα ότι 
βελτιώνουμε και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα όπλα και τον εξοπλισμό μας, εννοούσα 
ειδικά αυτή τη διαδικασία. Η Στρατιωτική-Βιομηχανική Επιτροπή θα πρέπει να είναι η έδρα της 
συνεργασίας μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας, της επιστήμης και των Ενόπλων Δυνάμεων για την
επίλυση των πιο επειγόντων και μακροπρόθεσμων καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης και ειδικά 
πάνω απ' όλα της υλικοτεχνικής υποστήριξης των στρατευμάτων, αναφέρομαι στον εξοπλισμό, τα 
πυρομαχικά και ούτω καθεξής.

Τρίτον, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε και να βελτιώνουμε τη μαχητική ετοιμότητα της πυρηνικής 
τριάδας. Αυτή είναι η κύρια εγγύηση για τη διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής μας 
ακεραιότητας, της στρατηγικής ισότητας και της συνολικής ισορροπίας ισχύος στον κόσμο.

Φέτος το επίπεδο των σύγχρονων όπλων στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις έχει ήδη υπερβεί το 
91%. Συνεχίζουμε να επανεξοπλίζουμε τα συντάγματα των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων με
το σύγχρονο πυραυλικό σύστημα «Αβανγκάρντ»με υπερηχητική κεφαλή.

Στο εγγύς μέλλον οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Sarmat θα τεθούν για πρώτη φορά 
σε μάχιμη υπηρεσία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια μετακίνηση προς τα δεξιά [όσον αφορά το 
χρόνο], αυτό δεν αλλάζει τα σχέδιά μας, όλα θα υλοποιηθούν. Τα πυραυλικά συστήματα Yars 
συνεχίζουν να παραδίδονται στα στρατεύματα. Θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη των συστημάτων 
υπερηχητικών πυραύλων, τα οποία είναι μοναδικά στα χαρακτηριστικά τους και δεν υπάρχουν
αντίστοιχα στον κόσμο. Στις αρχές Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η φρεγάτα Ναύαρχος του 
Στόλου της Σοβιετικής Ένωσης Γκορσκόφ θα εισέλθει σε μάχιμη υπηρεσία με τα πιο πρόσφατα, 
επαναλαμβάνω, απαράμιλλα στον κόσμο συστήματα υπερηχητικών πυραύλων Zircon θαλάσσιας 
βάσης.

Θα συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε τις στρατηγικές μας δυνάμεις με τα πιο σύγχρονα όπλα. 
Επαναλαμβάνω, όλα τα σχέδιά μας οπωσδήποτε θα υλοποιηθούν.

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να αυξηθούν οι μαχητικές ικανότητες των εναέριων και διαστημικών
δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών και των βομβαρδιστικών αεροσκαφών, όταν 
αυτά επιχειρούν στην εμβέλεια των σύγχρονων συστημάτων αεράμυνας.

Ένα επείγον καθήκον μας αποτελεί η βελτίωση των μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών,
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών και αναγνωριστικών επιθετικών οχημάτων, καθώς 
και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από
την ειδική στρατιωτική επιχείρηση έχει δείξει ότι η χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών 



έχει γίνει σχεδόν παντού αναγκαία και είναι πανταχού παρούσα. Ένα τέτοιο οπλοστάσιο θα 
πρέπει να βρίσκεται σε μάχιμες διμοιρίες, λόχους και τάγματα. Ο στόχος πρέπει να εντοπίζεται το 
συντομότερο δυνατό και οι πληροφορίες να μεταδίδονται για ένα πλήγμα σε πραγματικό χρόνο.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να μπορούν να συντονίζονται μεταξύ τους, να 
ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο δίκτυο αναγνώρισης και να διαθέτουν ασφαλή κανάλια επικοινωνίας
με το αρχηγείο και τους διοικητές. Στο εγγύς μέλλον κάθε στρατιώτης θα πρέπει να είναι σε θέση 
να λαμβάνει πληροφορίες που μεταδίδονται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πρέπει να 
κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Τεχνικά μπορεί να 
εφαρμοστεί στο πολύ κοντινό μέλλον, πρακτικά ήδη από τώρα. Προσέξτε το αυτό ιδιαίτερα όταν 
οριστικοποιείτε το σύνολο του εξοπλισμού και της τακτικής εξάρτησης του προσωπικού.

Γνωρίζουμε ότι στο πεδίο της μάχης δεν μπορεί να λείπει καμία λεπτομέρεια, γι' αυτό πρέπει να 
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να μην υπάρξει καμία έλλειψη. Γνωρίζω ότι το [Υπουργείο 
Άμυνας] εργάζεται πάνω σε αυτό, αλλά θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά: ιατρικά κιτ, 
τρόφιμα, ξηρά τροφή, στολές, παπούτσια, προστατευτικά κράνη, θώρακες - όλα πρέπει να είναι 
σύγχρονα και υψηλού επιπέδου. Υπάρχει ανάγκη να εφοδιαστούν τα στρατεύματα με εξοπλισμό 
νυχτερινής όρασης, υψηλής ποιότητας σκοπευτικά και τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών νέας γενιάς. 
Δεν πρόκειται να απαριθμήσω τα πάντα, αλλά θα πω το κυριότερο: όλα όσα χρειάζεται ένας 
στρατιώτης πρέπει να είναι σύγχρονα, άνετα και αξιόπιστα και οι προμήθειες πρέπει να βασίζονται 
στις πραγματικές ανάγκες. Εάν οι κανονισμοί των υπηρεσιών είναι ξεπερασμένοι, πρέπει να 
αλλάξουν, άμεσα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Υπουργού Άμυνας, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, όλων των διοικητών που εκπροσωπούνται εδώ. Δεν έχουμε περιορισμούς στη 
χρηματοδότηση. Η χώρα, η κυβέρνηση δίνει όλα όσα ζητάει ο στρατός, τα πάντα. Ελπίζω ότι 
η απάντηση θα είναι σωστά διατυπωμένη και ότι θα επιτευχθούν τα κατάλληλα 
αποτελέσματα.

Επιστρέφοντας στο θέμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε 
μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη μοναδικών υποβρύχιων μη επανδρωμένων σκαφών. Γνωρίζω 
ότι η βιομηχανία μας είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εναέριων και επίγειων μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών με τα καλύτερα, τα υψηλότερα τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, θα πρέπει γενικά να 
εργαστούμε για την επέκταση του οπλοστασίου μας σε σύγχρονα επιθετικά οχήματα κρούσης.

Πέμπτον, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το σύστημα 
επικοινωνιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η ταχύτητα στον τομέα διοίκησης 
και ελέγχου των στρατευμάτων σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη 
χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Η 
εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων μηνών, έχει δείξει ότι τα πιο 
αποτελεσματικά οπλικά συστήματα είναι εκείνα που λειτουργούν γρήγορα και σχεδόν 
αυτόματα.

Επιπλέον, η δοκιμασία της μερικής επιστράτευσης αποκάλυψε ορισμένα προβλήματα, τα οποία 
είναι γνωστά σε όλους και τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Γνωρίζω ότι λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα γι αυτό, αλλά πρέπει να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό και να 
διαμορφώσουμε το σύστημά μας με σύγχρονο τρόπο. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε 
το σύστημα των γραφείων στρατολόγησης και κατάταξης. Αυτό αφορά την ψηφιοποίηση των 
βάσεων δεδομένων, την συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το σύστημα 
οργάνωσης της πολιτικής και εδαφικής άμυνας, η συνεργασία με τη βιομηχανία θα πρέπει να 



επικαιροποιηθεί. Ειδικότερα, θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα συσσώρευσης και αποθήκευσης 
όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικών πόρων για την ανάπτυξη μονάδων και σχηματισμών 
κατά την επιστράτευση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, 300.000 άτομα έχουν καταταγεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται ήδη στη ζώνη μάχης. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι 150.000 άτομα εκπαιδεύονται σε στρατιωτικά πεδία 
και ότι αυτή είναι μια επαρκής εφεδρεία για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων. Πρόκειται 
ουσιαστικά για μια στρατηγική εφεδρεία που δεν χρησιμοποιείται σήμερα σε πολεμικές 
επιχειρήσεις, αλλά που ωστόσο το προσωπικό εκπαιδεύεται εκεί.

Αγαπητοί συνάδελφοι!

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους πολίτες μας που επιθυμούν να βοηθήσουν τις ένοπλες 
δυνάμεις, που στέλνουν αυτοκίνητα, επιπλέον εξοπλισμό, ζεστά ρούχα στις γραμμές του μετώπου, 
στέλνουν γράμματα και δώρα στα νοσοκομεία για τους τραυματίες. Ακόμα και αν το Υπουργείο 
Άμυνας παρέχει όλα όσα χρειάζονται η επιπλέον φροντίδα και ενίσχυση σε κάποιο βαθμό είναι 
χρήσιμο και θεμιτό. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να υποκλιθούμε στον 
κόσμο γι' αυτό που κάνει.

Ζητώ από το Υπουργείο Άμυνας να είναι προσεκτικό σε όλες τις πρωτοβουλίες των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένης και της κριτικής που γίνεται και της αντίδρασης σε αυτήν, με 
κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο. Είναι κατανοητό ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων που 
διαπιστώνουν προβλήματα, και τα προβλήματα σε μια τόσο μεγάλη, πολύπλοκη δουλειά θα 
βρίσκονται πάντα εκεί, φυσικά, μπορεί να είναι συναισθηματικές. Πάντως θα πρέπει σίγουρα 
να ακούμε εκείνους που δεν αποσιωπούν τα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά που προσπαθούν να 
συμβάλουν στην επίλυσή τους.

Είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Άμυνας θα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους πολίτες. Η 
ενότητα, όπως γνωρίζουμε, του στρατού και του λαού ήταν πάντα η δύναμή μας - και αυτό ισχύει 
και σήμερα.

Ας προχωρήσουμε λοιπόν στις αναφορές. Θα πρότεινα να δώσετε το λόγο στον Υπουργό Άμυνας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


