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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Περίληψη   

Εισαγωγή   

Σκοπός της Ανάλυσης της Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας.   

Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) (το θεσμικό έλλειμμα της Ελλάδος)   

Η Ορολογία στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας   

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη ως Θεσμικό Κείμενο ΑΡΘΡΑ  

1 

Βασίζεται στην ανάλυση των στρατιωτικών απειλών κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Συμμάχων της. 2  

Η νομική βάση είναι το Σύνταγμα της Ρωσίας, οι γενικώς αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς 

δικαίου και των διεθνών συνθηκών της Ρωσίας 

3  

Ενσωματώνει:  τις βασικές διατάξεις της αντίστοιχων θεσμικών κειμένων και τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη της 

Αρκτικής. 

4  

Αντικατοπτρίζεται η δέσμευση της Ρωσίας για τη χρήση των πολιτικών, διπλωματικών, νομικών, οικονομικών, 

περιβαλλοντολογικών, πληροφοριακών, στρατιωτικών  και άλλων μέσων, για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της 

Ρωσίας 

5  

Επανακαθορίζεται  με έγγραφα του Προέδρου της Ρωσίας προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, 6  

Επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των στρατιωτικών θεμάτων από τη Διοίκηση του Κράτους και τους 

ομοσπονδιακούς φορείς της εκτελεστικής της εξουσίας., 

7  

Βασικοί Ορισμοί (Έννοιες) 

της Στρατιωτικής Αντίληψης 

8  

II. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 

 

Κατάσταση στο Διεθνές Περιβάλλον 9-  

Αρχιτεκτονική (το σύστημα) της διεθνούς ασφάλειας, 10  

Στρατιωτικών απειλών στον χώρο των πληροφοριών και εσωτερικό χώρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.   

Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12  

Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 13  

Η κύρια Στρατιωτική Απειλή, 14  

Χαρακτηριστικά των σύγχρονων Στρατιωτικών Συγκρούσεων 15  

Η χρήση Πυρηνικών Όπλων 16  

III. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

(Άμυνας και Ασφάλειας) ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

 

 Η απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας για την χρήση των όπλων. 17  

 Σκοπός της Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσίας 18  

Δραστηριότητες της Ρωσίας για την Αποτροπή και την Πρόληψη των στρατιωτικών συγκρούσεων 

 

  

Η συνεχής ετοιμότητα των Ενόπλων της Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων 19  

Η πρόληψη και η αποτροπή των πυρηνικών και των άλλων στρατιωτικών συγκρούσεων, 20  

Οι κύριες Αποστολές της Ρωσίας 

για την αποτροπή και τον περιορισμό των στρατιωτικών συγκρούσεων 

21  

Οι βασικές-κύριες αποστολές 

των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 

σε περίοδο ειρήνης, κατά τη διάρκεια  επικείμενης απειλής άμεσης επιθετικής ενέργειας και του πολέμου.  

  

 Η νομιμοποίηση της χρήσης των Ενόπλων Δυνάμεων 22  

 Η  απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας  για την χρήση των. 23  

 Η χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον της Ρωσίας , ως επίθεση εναντίον της Ένωσης και εφαρμόζει 24  
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αντίμετρα. 

 Η ένοπλη επίθεση στο κράτος - μέλος της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ)(CSTO) 

ως επίθεση εναντίον όλων 

25  

 Πρόβλεψη για τη χρήση των όπλων ακριβείας. 26  

 Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε ανταπόδοση της χρήσης ισχύος εναντίον της και 

(ή) εναντίον των συμμάχων της, καθώς και άλλα πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής, ακόμη και στην περίπτωση 

επίθεσης κατά της Ρωσίας με συμβατικά όπλα, όταν απειλείται η ίδια η ύπαρξη του κράτους. 

27  

 Η διαμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σύμφωνα με τις αποστολές 28  

 Συνεισφορά με στρατεύματα στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΣΣΑ. 29  

 Εκτέλεση επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης με εντολή του ΟΗΕ ή την εντολή της ΚΑΚ Ρωσίας.  30  

 Χρήση ταχέως και εκτός της Ρωσίας, σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές του διεθνούς 

δικαίου των διεθνών συνθηκών της Ρωσίας και της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. 

31  

Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων   

Αποστολές 

Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων, των άλλων στρατευμάτων και των Κρατικών Φορέων σε καιρό 

Ειρήνης 

32  

Αποστολές 

Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων και Κρατικών Φορέων κατά τη διάρκεια 

επικείμενης απειλής άμεσης επιθετικής ενέργειας 

33  

Αποστολές 

Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε καιρό πολέμου 34  

Στρατιωτική Οργάνωση. Οργάνωση και Ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων   

 Στόχοι της Στρατιωτικής Οργάνωσης 35  

 Προτεραιότητες για την ανάπτυξης της Στρατιωτικής Οργάνωσης 36  

 Αποστολή της Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων 37  

 Απαιτήσεις για τη βελτίωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 38  

 Τρόπος Επίτευξης της βελτίωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 39  

Κινητοποίηση (Πολιτική Κινητοποίηση) 40  

 Σκοπός τη Κινητοποίησης 41  

 Αποστολές για τη Κινητοποίηση 42  

IV. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ. 

 

Η κύρια αποστολή της στρατιωτικής και οικονομικής ασφάλειας για την άμυνα 43  

Τα καθήκοντα της Στρατιωτική και Οικονομικής ασφάλειας για την Άμυνα 44  

Εξοπλιστικοί Στόχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων για όπλα, στρατιωτικό και ειδικό εξοπλισμό: 45-47  

Εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων με όπλα, υλικά και ειδικά υλικά. 48  

 Το κύριο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε καιρό ειρήνης 49  

 Το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της άμεσης απειλής επίθεσης 50  

 Οι Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων για τον Εξοπλισμό σε καιρό πολέμου: 51  

Η ανάπτυξη του Στρατιωτικο-Βιομηχανικού Συμπλέγματος ( Αμυντικής Βιομηχανίας)   

 Κύρια Αποστολή της Αμυντικής Βιομηχανίας 52  

 Αποστολές της Αμυντικής Βιομηχανίας 53  

Πολιτικο – Στρατιωτική και Στρατιωτικό-Τεχνική Συνεργασία της Ρωσίας με ξένα Κράτη και Οργανισμούς 54  

Πολιτικο – Στρατιωτική Συνεργασία   

 Αποστολές της Πολιτικο- Στρατιωτικής Συνεργασίας 55  

 Προτεραιότητες της Πολιτικο- Στρατιωτικής Συνεργασίας 56  

Στρατιωτική-Τεχνική Συνεργασία   

 Αποστολές της Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας 57  

 Κατευθύνσεις για τη Στρατιωτική-Τεχνική Συνεργασία 58  

Βιογραφικό Σεραφείμ Παπαποστόλου 
Αντιστράτηγος ε.α..Επίτιμος Επιτελάρχης του Γ'ΣΣ/NRDC_GRC. 

View Serafeim Papapostolou's profile 

View Σεραφείμ Παπαποστόλου profile 

https://www.linkedin.com/profile/edit?trk=nav_responsive_sub_nav_edit_profile
https://www.linkedin.com/profile/view?id=191022817&locale=el_GR&trk=profile_view_lang_sel_click
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Summary 
 

Ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Παπαποστόλου Σεραφείμ (ΣΣΕ 1975), 

 Υπηρέτησε στις πλέον ικανές Μονάδες Αρμάτων και Αναγνωρίσεως Ιππικού - Τεθωρακισμένων της 

Ελλάδος και για πάνω από 20 χρόνια. Διοικητής της 12ης (ΕΜΑ) (1993)  και της Γ’ (ΕΑΝ) (1994-1995) 

στην Θράκη.  

Για ένα χρόνο (1993-1994), τοποθετήθηκε στο Βόρειο Ιράκ (Κουρδιστάν), ως μέλος της αποστολής UN 

Guards Contingent IRAQ (UNGCI). Στο επικίνδυνο αυτό περιβάλλον ανεδείχθη ως ο Διοικητής του ΟΗΕ 

(Τομέας Suleimaniyah) Β.Ιρακ.  

Έχει υπηρετήσει στο ΓΕΣ/ΔΙΤ, επιτελής για την βελτίωση του Αρματικού Δυναμικού της χώρας (1988-

1992), καθώς και στη ΓΕΣ/ΔΑΣΠ ως τμηματάρχης για τον Αμυντικό Σχεδιασμό των Εξοπλισμών (1997-

1999). 

Από το 1999 ήταν στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΣ, ο υπεύθυνος επιτελής για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια 

και άλλου.  

Στην περιοχή των Βαλκανίων τοποθετήθηκε για λίγο στην Κροατία (1992) και αργότερα για ένα χρόνο στο 

Κοσσυφοπέδιο (2000-2001), ως Υποδιοικητής και Επιτελάρχης της 34ης Μ/Κ Ταξιαρχίας (ΕΛΔΥΚΟ –

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Κοσσυφοπεδίου). 

Μετά τον επαναπατρισμό του τοποθετήθηκε Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Χειρισμού των Κρίσεων 

(ΚΕΧΙΚ 2001-2003) του ΓΕΕΘΑ και επίσης συνέβαλε στην θεσμική οργάνωση των κρατικών φορέων για να 

ανταποκριθούν στη κρίση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

Έχει υπηρετήσει επί εξαετία σε ανωτάτου επιπέδου και υψηλής ετοιμότητας στρατηγεία του ΝΑΤΟ 

(ΝΑΤΟ HQ - Βρυξέλλες  JCSC- Λάρισα, NRDC-SP-Βαλένθια Ισπανίας) και σε θέσεις για το σχεδιασμό και 

τη πολιτική στην διεύθυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.  

Το 2007 προαχθείς σε Υποστράτηγο τοποθετήθηκε ως Επιτελάρχης στο Γ’ ΣΣ. Επί διετία οργάνωσε την 

ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων του πολυεθνικού αυτού Στρατηγείου του Γ’ΣΣ/(NRDC-GRC) και 

πέτυχε το 2008, μετά από αξιολόγηση, την κατάταξη του Στρατηγείου μεταξύ των ικανών και ταχείας 

ετοιμότητας  στρατηγείων του ΝΑΤΟ. 

Το 2009 προήχθη σε Αντιστράτηγο και αποστρατεύτηκε μετά από 38 χρόνια, τιμώντας τα εθνικά 

συμφέροντα της χώρας. Φέρει με  υπερηφάνεια τον τίτλο του Επίτιμου Επιτελάρχη του Γ’ΣΣ/NRDC-GRC. 

Θεωρεί ότι η στρατιωτική του υπηρεσία του έδωσε ένα ισορροπημένο, χρονικά και ποιοτικά, συνδυασμό 

από διοικητικά καθήκοντα σε ικανές Μονάδες Αρμάτων και Αναγνωρίσεως, επιτελικά καθήκοντα στα 

Γενικά Επιτελεία στο εσωτερικό (ΓΕΣ-ΓΕΕΘΑ-Γ’ΣΣ)  και στα επιτελεία ανωτάτου επιπέδου και υψηλής 

ετοιμότητας το εξωτερικό (ΝΑΤΟ HQ - Βρυξέλλες, JCSC- Λάρισα, NRDC-SP-Βαλένθια Ισπανίας), αλλά 

κυρίως την ευθύνη της ηγεσίας ελληνικών και πολυεθνικών τμημάτων σε πραγματικές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις (Κουρδιστάν-Κροατία-Αλβανία-Κοσσυφοπέδιο-κ.λ.π). 

Από την αποχώρησή του από το στράτευμα εργάζεται προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση των θεμάτων 

εθνικής ασφάλειας και άμυνας από το ευρύ κοινό. Είναι επί τέσσερα χρόνια ο Δντής του Σεμιναρίου 

Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Διπλωματίας του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ελλάδος (ΙΣΜΕ) και 

τακτικό μέλος στο Ίδρυμα Διεθνούς Στρατηγικής (Strategy International).  

 

 

LinkedIn  Serafeim Papapostolou Αγγλικά (English) 

LinkedIn  Σεραφείμ Παπαποστόλου Ελληνικά (Greek) 
  

https://www.linkedin.com/profile/view?id=191022817&trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.linkedin.com/profile/view?id=191022817&locale=el_GR&trk=profile_view_lang_sel_click


Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

6 
 

 

  



Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

7 
 

Российской Федерации 

Военная доктрина Российской Федерации 
26 декабря 2014 года, 15:30 

Ключевые слова: Вооружённые Силы 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ  

για τη 

Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

Αντγος ε.α. Σεραφείμ Παπαποστόλου 

Επίτιμος Επιτελάρχης του Γ’ΣΣ/NRDC-GRC 

26 Δεκεμβρίου  2014 

Επιμέλεια Μετάφρασης: Αντγος ε.α. Σεραφείμ Παπαποστόλου  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καινούργια στοιχεία  με κόκκινα γράμματα  

 

Εισαγωγή:  

Την 26
η
 Δεκεμβρίου 2014, ο Πρόεδρός της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε τη 

Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας ( ή το Στρατιωτικό Δόγμα όπως 

εμφανίζεται στον ελληνικό τύπο).  

Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στον ρωσικό τύπο και στην ιστοσελίδα της 

Προεδρίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η αναθεωρημένη έκδοση της Στρατιωτικής 

Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του 2010. 

Συνολικά, η έκδοση του 2014 είναι η τέταρτη, μετά τις αντίστοιχε που κυκλοφόρησαν το 

1993, 2000 και 2010.  

Η νέα έκδοση Στρατιωτικής Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας  δεν είναι η 

μοναδική αλλαγή.  Οι υπάρχουσες αλλαγές στην Στρατηγική της Ασφάλειας και Άμυνας 

της Ρωσίας έχουν αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο και  έχουν προγραμματιστεί οι 

αναθεωρήσεις στα παρακάτω βασικά έγγραφα στρατηγικής της Ρωσίας:  

 Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΠΕΑ-Α) της Ρωσίας 

από 2015 μέχρι το 2020. Προγραμματίσθηκε για τον Δεκ. του 2015 

 Στρατηγική  Αντίληψη της Εξωτερικής Πολιτικής Ρωσίας μέχρι   

το 2020.  

 Ναυτική Αντίληψη (για τη Θάλασσα) της Ρωσίας για την περίοδο 

έως το 2030. Εκτιμάται ότι η Ρωσική Ναυτική Πολιτική θα επικεντρωθεί 

στην Αρκτική και τον Ατλαντικό, με ιδιαίτερη έμφαση τη Μαύρη Θάλασσα 

και τη Χερσόνησο της Κριμαίας.  

 Οικονομική Ανάπτυξη της Ρωσίας μέχρι το 2020. Που θα 

περιλαμβάνει επίσης την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

Ρωσίας στις γειτονικές της περιοχές 

 Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Αρκτικής.  

Στις 26 Δεκεμβρίου 2014, η αναθεωρημένη έκδοση της Στρατηγικής υπεγράφη από 

τον Πρόεδρο Πούτιν αφού προηγμένως είχε τροποποιηθεί προκειμένου να συμμορφωθεί με 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://www.kremlin.ru/by-keyword/91
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το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας της 5 Ιουλίου 2013. Οι τροπολογίες 

αυτές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 19 Δεκεμβρίου 2014.  

Το Στρατιωτικό Δόγμα (Στρατηγική Αντίληψης) της Ρωσίας αναφέρεται κυρίως 

στα στρατιωτικά θέματα της  Στρατιωτικής Στρατηγικής, αλλά επίσης περιλαμβάνει την 

ιδεολογική και επιχειρησιακή σχεδίαση  για το στρατιωτικό-πολιτικό και στρατιωτικό-

οικονομικό πεδίο. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό, το Στρατιωτικό Δόγμα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας * (269) είναι μια συλλογή από επίσημες απόψεις (θέσεις-αντιλήψεις), που 

ορίζουν το βασικό πλαίσιο του  πολιτικο-στρατιωτικού, στρατιωτικό-στρατιωτικού και 

στρατιωτικο-οικονομικού πεδίου που απαιτείται για τη διασφάλιση της στρατιωτικής 

ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Η δημοσίευση της Στρατηγικής Αντίληψης κάθε χώρας ή ενός οργανισμού πρέπει να 

είναι μια πολύ σημαντική στιγμή που συμβαίνει μία φορά σε κάθε μία δεκαετία. Όπως για 

παράδειγμα η δημοσίευση της Στρατηγικής Αντίληψης του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ’s Strategic 

Concept), που είναι απόρροια της εσωτερικής διαδικασίας σχεδίασης με την οποία 

λειτουργεί η Συμμαχία και που απαιτεί τη σαφή προσέγγιση του νέου ρόλου και των 

βασικών αποστολών της, γιατί με τον καθορισμό τους και μόνο τότε, θα είμαστε σε θέση 

να πάρουμε τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις, να δώσουμε την αναγκαία 

προτεραιότητα μεταξύ των πολλαπλών αποστολών και να προσδιορίσουμε τα 

στρατιωτικά μέσα και τους οικονομικούς  πόρους, που απαιτούνται για να 

εκπληρωθούν. Ο κάθε δεκαετής κύκλος του Αμυντικού Σχεδιασμού και των Σχεδιασμού 

των Εξοπλισμών του ΝΑΤΟ έχει ανάγκη από τέτοιου είδους απαντήσεις. 

Όπως και σε προηγούμενα έγγραφα που εκφράζουν την αμυντική πολιτική της 

Ρωσίας, δεν προσδιορίζεται ένας «συγκεκριμένος – δηλαδή μετρήσιμος- αντίπαλος» 

για το άμεσο και απώτερο μέλλον.  Η νέα έκδοση της Στρατηγικής δείχνει σαφώς ότι η 

Δύση είναι επίσημα ο εχθρός. Δεν περιγράφεται όμως, ούτε η φύση ούτε και οι βασικές 

παράμετροι για τη μελλοντική στρατιωτική σύγκρουση, για την οποία όμως θα πρέπει να 

προετοιμαστούν οι στρατιωτικές και οι άλλες δυνάμεις. Δεν υπάρχει σαφής διατύπωση 

των εξοπλιστικών στόχων για την κατασκευή του στρατιωτικού υλικού, ούτε και οι 

ενέργειες, οι μέθοδοι και οι πόροι για την υλοποίηση τους. Κατά συνέπεια, η μακρά 

απαρίθμηση στο κείμενο της Στρατιωτικής Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας των 

λέξεων όπως: βελτίωση, βελτιστοποίηση της ποιότητας ή της ασφάλειας του ενός ή του 

άλλου, παραμένει να αιωρείται στον αέρα, όταν δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα. Για 

αυτούς τους λόγους θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή μήπως θα είναι λόγια κενά 

περιεχομένου. 

Παρά τις συνέχεις διαβεβαιώσεις, η νέα έκδοση της Στρατιωτικής Αντίληψης της 

Ρωσία, έχει τουλάχιστον μια θεμελιώδη διαφορά από τα προηγούμενα. Θεωρεί ότι, μαζί με 

την εξωτερική απειλή πολέμου υπάρχει και η εσωτερική απειλή, που απαιτεί, για την 

αντιμετώπιση της, την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας. Το έγγραφο 

προσδιορίζει ως εσωτερικές απειλές:  τις δραστηριότητες με στόχο την αποστα-

θεροποίηση της κατάστασης στη χώρα, τις τρομοκρατικές ενέργειες, την προσβολή της 
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κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας, καθώς και τις ενέργειες και 

δράσεις που αφορούν την αντι-ρωσική και αντι-πατριωτική προπαγάνδα. 

Ποια όμως είναι εκείνη η κατάσταση που απειλεί την ύπαρξή ολόκληρου του 

κράτους; Που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το Στρατό; Η επιλογή : εναντίον του λαού 

της Ρωσίας  - είναι από τις επιλέξιμες πιθανότητες; Δεν θα προχωρήσουμε σε καμιά ηθική 

αξιολόγηση μιας τέτοιας απόφασης, ούτε και για τις άλλες «αμφιλεγόμενες» διατάξεις του 

κειμένου. Θα ήταν ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να μάθουμε, ίσως και να αποδεχθεί στο 

μέλλον, εάν θα γίνει η ανάπτυξη και τη χρήση χημικών ή πυρηνικών όπλων στο 

εσωτερικό ( πιθανόν εναντίον ισλαμιστών διαδηλωτών), εκτός βέβαια εναντίον των 

τρομοκρατών στο εσωτερικό της χώρας. Είναι λογικά όλα αυτά;  

Συνολικά, η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη του 2014 δίνει λιγότερη προσοχή 

στην πυρηνική συνιστώσα των Ενόπλων Δυνάμεων από ότι η προηγούμενη. Αυτό είναι 

σαφές ακόμη και σε ένα επιφανειακό επίπεδο: υπάρχουν λιγότερες αναφορές σχετικά με τη 

χρήση των πυρηνικών όπλων και της πυρηνικής αποτροπής. Σε γενικές γραμμές, 

δίδεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις συμβατικές δυνάμεις και ειδικότερα στα οπλικά 

συστήματα υψηλής ακρίβειας, τις επικοινωνίες, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, 

και σε άλλα στοιχεία που διαθέτει η Ρωσία παραδοσιακά, επιπλέον βέβαια από τους 

μεγάλους Στρατιωτικούς Σχηματισμούς. Με αυτή λοιπόν τη μετατόπιση της έμφασης 

προς τις συμβατικές δυνάμεις, που κατά πάσα πιθανότητα  αποτελεί το επίκεντρο της 

σημερινής ηγεσίας (πολιτικής και στρατιωτικής) για τη στρατιωτική μεταρρύθμιση, 

γίνεται προκειμένου να επιτευχτεί πλήρως ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των άλλων Στρατευμάτων της Ρωσίας. 

Σκοπός της Ανάλυσης της Στρατιωτικής Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας. 

Είναι γνωστή η έλλειψη της χώρας μας για μια Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), 

που να είναι θεσμικά αντίστοιχη με τη Στρατιωτική Αντίληψη της Ρωσίας. Η κάλυψη 

αυτού του κενού είναι επιβεβλημένη, όπως επεξηγούμε στο αντίστοιχο Παράρτημα “A” 

αυτού του εγγράφου για την Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) της Ελλάδος. 

Επομένως, η απαίτηση να υπάρχει ακόμη ένα σοβαρό “υπόδειγμα”, που να 

ενσωματώνει την διάσταση της έννοιας της ολοκληρωμένης Εθνικής Άμυνας για το 

σύνολο των παραγόντων ισχύος του Κράτους (όπως το κάνει και η Στρατηγική 

Αντίληψη της Ρωσίας) και για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την χώρα μας, μαζί με τα 

αντίστοιχα θεσμικά κείμενα για την Πολιτική Εθνικής Άμυνας από τις άλλες χώρες, όπως η 

Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, και τέλος η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ΕΕ. 

Έχοντας υπόψη την παραπάνω απαίτηση, να υπάρχει δηλαδή ένα “υπόδειγμα” για 

να χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα, στη γενική ανάλυση που ακολουθεί θα περιοριστούμε 

στα θέματα που θίγονται από το ίδιο το έγγραφο της Στρατιωτικής Στρατηγικής 

Αντίληψης της Ρωσίας, και σε μια πλέον ακαδημαϊκή και επιστημονική θεώρηση τους. 

Η ανάλυση θα αποφεύγει τις ακραίες θέσεις, παρόλο που γνωρίζουμε ότι η στρατιωτική 
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σχεδίαση γίνεται για την πλέον δυσμενή ακραία περίπτωση (worst case) που είναι δυνατόν 

να υιοθετηθεί για τον Πόλεμο. 

 

Η Ορολογία στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας  

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, με το έγγραφο της Ρωσίας είχαμε την επιστημονικά 

σύντομη και ακριβή περιγραφή των επίσημα ισχυουσών απόψεων σχετικά με τη χρήση 

στρατιωτικής ισχύος από τη Ρωσία στην επίλυση των διακρατικών σχέσεων και τις 

προετοιμασίες από αυτή τη χώρα για τη φύση και το σκοπό των μελλοντικών 

στρατιωτικών συγκρούσεων. Τελικός σκοπός φυσικά η προετοιμασία και τη χρήση των 

ενόπλων δυνάμεων της στο πόλεμο. Ήταν αναμενόμενο, αλλά το τι τελικά έγινε θα 

σχολιασθεί κατά Άρθρο. 

Έγινε σαφής προσπάθεια για την χρησιμοποίηση των όρων που ευρίσκονται σε 

χρήση στη χώρα μας και περιγράφονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό (ΣΚ) η Στρατιωτική 

Ορολογία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος και την «Λευκή Βίβλο του 2014» του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Επιλέχτηκε για τη Μετάφραση στα Ελληνικά του Όρου « Военная доктрина» που 

στα αγγλικά είναι «Military Doctrine» να είναι Στρατιωτική Στρατηγική Διδασκαλία- 

Αντίληψη και όχι ΔΟΓΜΑ) για τους λόγους του αναλύονται στο αντίστοιχο Παράρτημα 

“B” αυτού του εγγράφου για την Ορολογία στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της 

Ρωσίας και την παράγραφο για την Ελληνική Στρατιωτική Ορολογία και Λέξης 

«Δόγμα» ( στρατηγικό, τακτικό, Αρχιστρατήγου κλπ). 

 

Το Κυρίως Κείμενο της Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

 

Το Κυρίως Κείμενο της Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας είναι 

χωρισμένο με τέσσερα μέρη όπως παρακάτω: 
 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -Άρθρα 1-8 

 II. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. -Άρθρα 9-16 

 III. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ -Άρθρα 17-42 

 IV. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ. -Άρθρα 43-58. 

 

Τα νέα στοιχεία στα Άρθρα σε σχέση με το αντίστοιχο έγγραφο της 5
ης

 

Φεβρουαρίου του 2010 έχουν αναγραφεί με κόκκινα γράμματα, προκειμένου να 

βοηθήσουν στην κατανόηση του «σκληρότερου τόνου» της Στρατιωτικής 

Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας σε σχέση με την παλαιά. 

 

Τα σχόλια έχουν γραφεί για κάθε Άρθρο ξεχωριστά, με μπλε (μελανί) γράμματα. 

Τα σχόλια αυτά αντικατοπτρίζουν της προσωπικές απόψεις του συντάκτη, οι 

οποίες θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την δυναμική των εξελίξεων. Είναι 

ευκαιρία για τον αναγνώστη να κάνει τα δικά του σχόλια στο πλαίσιο μια διεύρυνσης 
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της συζήτησης για την κατανόηση από το ελληνικό κοινό της αμυντικής στρατηγικής 

μιας μεγάλης και φίλης χώρας, όπως η Ρωσία 

 

Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει ο Κατάλογος της Βιβλιογραφίας και των 

Δημοσιευμάτων που έχουν ληφθεί υπόψη. Ο κατάλογος αυτός θα αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα.  

 

Επιδιωκόμενες Δυνατότητες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

(Διεξαγωγή από δύο ένοπλες συγκρούσεις μέχρι δύο πολέμους) 

 

Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να: 

-διεξάγουν αποτελεσματικά δύο ταυτόχρονες ένοπλες συγκρούσεις 

οποιουδήποτε τύπου, τόσο εν καιρώ ειρήνης ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με 

τη χρήση των ετοιμοπόλεμων δυνάμεων.  

 υποστηρίζουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα στρατηγικής αποτροπής με την 

διατήρηση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων (και των άλλων στρατευμάτων) 

και την αποφυγή εμπλοκής ενισχύσεων.  

- διατηρούν την ικανότητα να διεξάγουν αποστολές διατήρησης της ειρήνης, 

ενώ επιχειρούν ως μέρος ενός πολυεθνικού αγήματος, αλλά και μόνοι και χωρίς τη 

βοήθεια άλλων.  

-αναλαμβάνουν την ανάπτυξη σε στρατηγικό βάθος προκειμένου να θέσουν 

υπό έλεγχο την κλιμάκωση των εντάσεων και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 

των όπλων στρατηγικής αποτροπής. 

-ελιχθούν με τις προς τούτο δεσμευμένες δυνάμεις μεγάλης ετοιμότητας σε 

περίπτωση αυξανόμενων απειλών στο  στρατιωτικό, πολιτικό και στρατηγικό πεδίο. 

-κατανικήσουν την αεροδιαστημική επιθετικότητα κατά την εμπόλεμη 

περίοδο μέσω της χρήσης των διαθέσιμων δυνάμεων,  

- διεξαγάγουν ταυτόχρονα δύο τοπικούς πολέμους μετά την ολοκλήρωση της 

πλήρους στρατηγικές ανάπτυξης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

Εκτίμηση 

«Η διαχωριστική γραμμή (με τη Δύση) έχει ήδη χαραχτεί και είναι ήδη πίσω μας».     

 Dmitri Trenin - Διευθυντής στο Carnegie Center της Μόσχας. 

Στο άμεσο μέλλον, εκτιμάται ότι: 

Στη Ρωσία θα πρέπει να αισθάνονται απόλυτα σίγουροι από τις δυνατότητες 

αποτροπής που θα τους εξασφαλίζουν οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της.Παρά την 

όποια δημόσια συζήτηση και κριτική για νέα έκδοση της Στρατιωτικής Στρατηγικής 

Αντίληψης της Ρωσίας (Δεκ.2014), η στρατηγική της δεν αλλάζει σε τίποτα,  σε ότι 

έχει σχέση με τις Αρχές της Χρήσης των Πυρηνικών Όπλων.  

Όπως και πριν, η Ρωσία θα ανταποδώσει με τα πυρηνικά της όπλα / όπλα μαζικής 

καταστροφής στη περίπτωση μιας επίθεσης εναντίον της ή εναντίον των συμμάχων 
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της. Ακόμη θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα, αν υπάρχει κίνδυνος για την ίδια την 

ύπαρξή της ακόμη και στη περίπτωση επίθεσης εναντίον της με συμβατικά  όπλα.  

Η νέα έκδοση της στρατηγικής της δείχνει σαφώς ότι η Δύση, (αν και η ίδια δεν το 

επιζήτησε), είναι επίσημα ο εχθρός. Ένας ισχυρός αντίπαλος, ισχυρός ανταγωνιστής, όπως 

επίσης και η πηγή των περισσότερων από τους στρατιωτικούς κινδύνους και τις 

απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν και που με, ίσως με μεγαλύτερη από το 

αναμενόμενο λεπτομέρεια, παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο της Στρατιωτικής 

Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας. 

Υπάρχουν τώρα και οι εσωτερικές απειλές που απαιτούν, για την αντιμετώπιση 

τους, την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας. 

Ακόμη και με την επερχόμενη οικονομική ύφεση, η αύξηση των αμυντικών 

δυνατοτήτων της Ρωσίας και η  ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων της 

Στρατευμάτων της παραμένει σε ισχύ και αποτελεί τη σαφή προτεραιότητα για τη Ρωσία.  

Η Ρωσία θα ενισχύει επίσης την ολοκληρωμένη (σε όλους τους τομείς) συνεργασία 

με κάποιους από τους συμμάχους της στην Ευρασία (Κίνα-Ινδία) και την Βραζιλία και 

την Νότια Αφρική. 

Οι στρατιωτικές επαφές με τη Δύση υποβαθμίζονται στα επίπεδα της  περιόδου του 

Ψυχρού Πολέμου. 

Συμπέρασμα. 

Ο σκληρότερος τόνος της  Στρατιωτικής Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας εκτός 

των άλλων οφείλεται στις πρόσφατες αποφάσεις της Ουκρανίας να εγκαταλείψει την 

Ρωσία, κάτι που προκάλεσε την οργή της Μόσχας και δυνητικά προλειάνει το έδαφος για 

Κίεβο να ζητήσει την ένταξη του στο ΝΑΤΟ, αν και τα βασικά μέλη της Συμμαχίας, 

συμπεριλαμβανομένων και της Γαλλίας και της Γερμανίας, παραμένουν δύσπιστα στο να 

γίνει η Ουκρανία μέλος της Συμμαχίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στην Περιφέρεια της Ρωσίας, είναι 

σημαντικά χρήσιμο να διδαχθούμε από τον τρόπο της αλληλεπίδρασης που ενυπάρχει στο 

υφιστάμενο πλαίσιο της συνεργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ – Ρωσίας, που ουσιαστικά 

σταμάτησε με τα γεγονότα της Γεωργίας το 2008. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

τους είναι πολύ αναγκαία, για την συνεξέταση των πολλών κοινών προκλήσεων. Η Ρωσία 

εμφανίζεται, κατά την περίοδο αυτή, να αντιλαμβάνεται ότι η Δύση, και ειδικότερα το 

ΝΑΤΟ, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της σχετικά με την ασφάλειά της. Πρόκειται 

για μια αντίληψη που πρέπει να αντιμετωπιστεί – τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από τη 

Ρωσία. Υπάρχουν πολλά θέματα αμοιβαίου συμφέροντος και η συνεργασία είναι ασφαλώς 

προτιμητέα για την αντιμετώπιση τους. Η συνεργασία μπορεί μόνο να επιτευχθεί εάν και 

το ΝΑΤΟ και η Ρωσία είναι έτοιμοι να αναλάβουν έναν συνεχή και ειλικρινή διάλογο.  
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Εάν το ΝΑΤΟ και η Ρωσία βρισκόταν σε διαφορετικές ηπείρους, και ακόμη 

καλύτερα, σε διαφορετικούς πλανήτες, τότε, βεβαίως, θα μπορούσαν να ζήσουν 

ανεξάρτητα και δεν θα είχε αξία η όποια διαφορά των απόψεων τους. Αλλά είναι γείτονες, 

και θα πρέπει να γίνουν εταίροι, επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές απειλές και 

τα κοινά αίτια αυτών των απειλών. Οπότε, αν το ΝΑΤΟ θέλει πράγματι να ζητήσει  την 

υποστήριξη της Ρωσίας για την αντιμετώπιση τους, τότε θα πρέπει να αναλάβει τις 

πρωτοβουλίες για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών. Και πώς 

μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη, αν οι διαφορετικές απόψεις δεν εξεταστούν με πνεύμα 

αλληλοκατανόησης; Έτσι, ίσως είναι ειρωνικό, αλλά τελείως αληθινό: το ΝΑΤΟ είναι 

εκείνο που έχει συμφέρον να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Ρωσίας.  
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Παράρτημα “A” 

Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

 

Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) 

(Το διαχρονικό θεσμικό έλλειμμα της Ελλάδος) 

 

Αντγος ε.α. Σεραφείμ Παπαποστόλου 
Επίτιμος Επιτελάρχης του Γ’ΣΣ/NRDC-GRC  

 

Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής 

της χώρας μας. Είναι «διαχρονική η έλλειψη» από τη Χώρας μας της Εθνικής της 

Στρατηγικής και επομένως όλων των άλλων Στρατηγικών που απορρέουν από αυτή.  

Η «διαχρονική έλλειψη» της Χώρας μας για τα παραπάνω δεν θα πρέπει μόνο να 

θεωρηθεί μόνο ως μια απλή γραφειοκρατική έλλειψη κάποιων εγγράφων, έστω και του 

πλέον υψηλού επιπέδου του Κράτους. Το έλλειμμα βρίσκεται στην «διαχρονική 

αδυναμία» της πολιτικής ηγεσίας της χώρας να «δεσμευτεί» με την υλοποίηση των 

πολιτικών της επιλογών και μάλιστα στο ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας των πολιτών 

της. Το δυσμενές αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός περιγραφής.  

Η ΠΕΑ αποτελεί το πρώτο και βασικό στάδιο με το οποίο χαράσσεται το πλαίσιο των 

κυβερνητικών επιλογών, βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως 

“Σύνολο” η εθνική “αμυντική ισχύς” της χώρας. Την ΠΕΑ καθορίζει η Κυβέρνηση δια 

του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), με την ανάληψη της 

διακυβέρνησης (πχ με το πρόγραμμα 100 ημερών).Για την εφαρμογή της ΠΕΑ, η 

Κυβέρνηση διαθέτει, κατά κύριο λόγο το ΥΠΕΘΑ και τις υπαγόμενες σ’ αυτό Ένοπλες 

Δυνάμεις της Χώρας. Στην εφαρμογή της ΠΕΑ συμμετέχουν και όλα τα άλλα Υπουργεία, 

Οργανισμοί και Υπηρεσίες, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην Εθνική 

Άμυνα και πρωτίστως το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συμμετέχει ενεργά στη 

διαμόρφωση της ΠΕΑ, στο μέτρο που αυτή άπτεται της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας. 

Επίσης στην διαδικασία συμμετέχουν δυναμικά «όλοι» η παράγοντες εθνικής ισχύος 

της χώρας. 

Σύμφωνα με την «Λευκή Βίβλο του 2014 του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».  

Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) είναι τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής και προδιαγράφει τον 

τρόπο χρησιμοποίησης της Εθνικής αμυντικής ισχύος και χειρισμού των ευρύτερων αμυντικών θεμάτων. 

Συντάσσεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ υπεύθυνο για την έγκριση και την έκδοσή της είναι το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η ΠΕΑ λαμβάνει υπόψη της μια σειρά παραμέτρων που 
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έχουν να κάνουν με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες απειλές, τους κινδύνους κατά της χώρας και τις 

παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας.  

 

Με βάση την εκτίμηση των παραπάνω παραμέτρων, θέτει τους στόχους της εθνικής άμυνας και 

παρέχει τις κατευθύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη, σχετικούς παράγοντες όπως: 

 • Η γεωστρατηγική αξία της χώρας. 

 • Οι διεθνείς σχέσεις.  

• Τα εθνικά συμφέροντα. 

 • Οι παράγοντες εθνικής ισχύος.  

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις.  

• Οι υφιστάμενες και εκτιμώμενες απειλές.  

• Οι κίνδυνοι και το εν γένει περιβάλλον ασφάλειας. 

 

Η ισχύουσα Πολιτική Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής 

Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) την 9η Μάρτιου 2011.  

 

Στην ΠΕΑ καθορίζεται το εθνικό στρατηγικό δόγμα της χώρας το οποίο είναι αποτρεπτικό και 

αμυντικό και στηρίζεται στην στρατηγική, επιχειρησιακή και τακτική ευελιξία των ΕΔ και στην ικανότητα 

άμεσης αντίδρασής τους.  

Οι βασικές αρχές που διέπουν την ΠΕΑ είναι: 

 • Ο σεβασμός των υφισταμένων συνόρων.  

• Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.  

• Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

• Η πλήρης συμμόρφωση στον Καταστατικό Χάρτη και στις αποφάσεις του ΟΗΕ.  

 

Θεμελιώδεις Στοχεύσεις της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας 

 • Η διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και ισχύος και ως εκ 

τούτου η υπεράσπιση του χερσαίου, θαλάσσιου, και εναέριου εθνικού χώρου και κατ' αυτό τον τρόπο, της 

εθνικής ασφάλειας. 

 • Η συμβολή στην υπεράσπιση της κρατικής υπόστασης, της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον ενιαίο 

γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Πέραν των ανωτέρω στόχων, βασική επιδίωξη της χώρας 

αποτελεί η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και 

στις λοιπές περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. (Πέρας της «Λευκής Βίβλου του 2014 του 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».  

 

Η Πολιτικής Ασφάλειας και η Υψηλή Στρατηγική. 

 

Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη αποτελεί ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της 

εθνικής Πολιτικής Ασφάλειας ή της Υψηλής - κύριας Στρατηγικής. Η Στρατηγική 

Άμυνας και Ασφάλειας είναι η πολιτικο-στρατιωτική αλυσίδα των μέσων των τρόπων και 

της κεντρικής ιδέας της αντίληψης που διαθέτει ένα κράτος σχετικά με το Πώς μπορεί 

να εξασφαλίσει την ασφάλεια στους πολίτες του, κατά τον καλύτερο τρόπο. Στην ιδανική 

περίπτωση, εξηγεί και το γιατί αναμένεται να λειτουργήσει η δική του κεντρική ιδέα της 

αντίληψης που έχει για την ασφάλεια. Η Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας πρέπει να 

αναγνωρίζει ενδεχόμενες απειλές κατά του κράτους και πρέπει να εφευρίσκει πολιτικά, 

οικονομικά, τεχνολογικά, στρατιωτικά και άλλα αντίμετρα για αυτές τις απειλές. Τόσο 

μεταξύ των απειλών όσο και μεταξύ των αντιμέτρων πρέπει να τίθενται προτεραιότητες, 

δεδομένου ότι σε ένα άναρχο παγκόσμιο περιβάλλον, ο αριθμός των εν δυνάμει απειλών 
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είναι μεγάλος, και δεδομένου των πεπερασμένων ορίων όχι μόνο της εθνικής οικονομίας, 

αλλά και των άλλων Παραγόντων Εθνικής Ισχύος των όποιων οι πηγές είναι 

περιορισμένες. Επειδή λοιπόν οι πηγές-πόροι είναι περιορισμένες, πρέπει να επιλέγονται το 

πιο κατάλληλα μέσα και όχι μόνο τα στρατιωτικά για την επίτευξη των εθνικών  στόχων 

και των αντικειμενικών σκοπών της Εθνικής Στρατηγικής. 

Βέβαια, κύριες στρατηγικές των Παραγόντων Εθνικής Ισχύος (Στρατηγική 

Διπλωματίας, Οικονομίας, Πολιτισμού κλπ) δεν διατυπώνονται σχεδόν ποτέ με άκαμπτο 

τρόπο, αλλά διαθέτουν την απαιτούμενη ευελιξία για να προσαρμοσθούν και να 

συμβάλλουν  στην δημιουργία της Υψηλής Στρατηγικής   

Η ισχύουσα ΠΕΑ, που έχει εγκριθεί το Μάρτιο του έτους 2011 από το ΚΥΣΕΑ έχει 

διαβάθμιση «Άκρως Απόρρητο – Ειδικού Χειρισμού». Εκτιμάται ότι η ΠΕΑ ενώ καλύπτει 

επαρκώς τα στρατιωτικά θέματα της άμυνας, της ελλείπει τελείως η οραματική 

διάσταση της έννοιας της εθνικής άμυνας από το σύνολο των παραγόντων ισχύος του 

Κράτους (Οικονομία, Ηγεσία, Πολιτική, Πολιτισμός, Αυτοδιοίκηση, Υγεία κλπ.). 

Οι πραγματικές δυνατότητες ενός έθνους στο διεθνές πεδίο, ιδιαίτερα της 

στρατιωτικής του ισχύος, της οικονομίας, της οργάνωσής του και του συστήματος της 

διακυβέρνησης, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τον σχηματισμό της Εθνικής 

Πολιτικής (Στρατηγικής). Επίσης θα πρέπει να προστεθούν τα ηθικά χαρακτηριστικά του 

λαού, συμπεριλαμβανομένου και του βαθμού του πατριωτισμού του και του πολιτιστικού 

του επίπεδου. Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η σημαντική στρατιωτική δύναμη 

και η ισχυρή οικονομία και οι εσωτερικοί πόροι ενός έθνους επιτρέπουν μια ισχυρή εθνική 

πολιτική. 

Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ένα 

μέρος, ίσως σημαντικό, της συνολικής Εθνικής Ισχύος της Ελλάδος. Γιατί η Εθνική 

Ισχύς είναι κάτι πολύ περισσότερο από την Εθνική Ακεραιότητα και Εθνική Ανεξαρτησία. 

Είναι το διεθνές αποτύπωμα της χώρας, ο τρόπος με τον οποίο η χώρα γίνεται αντιληπτή, 

πρώτα στον εαυτό της και ύστερα και από τους άλλους, σε όλα τα επίπεδα της διεθνούς 

δράσης, πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό, οικονομικό, χρηματοοικονομικό και 

πολιτιστικό. Και εάν θέλαμε, ως χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα , ευρωπαϊκό πνεύμα, 

νομικό πολιτισμό και ρεαλισμό, να ορίσουμε την Εθνική Κυριαρχία θα θεωρούσαμε ότι 

είναι αυτή που ταυτίζει την κυριαρχία με την ικανότητα του κράτους να προβλέπει και 

να διαχειρίζεται με επιτυχία της κρίσεις.  

Αυτή η επιλογή δεν είναι τόσο απλή όπως θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει. Οι 

στρατηγικές ενέργειες και δραστηριότητες περιλαμβάνουν το κάθε στοιχείο της εθνικής 

ισχύος (πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό, ψυχολογικό, και στρατιωτικό). Είναι 

φυσιολογικό το κάθε στοιχείο να φέρνει μαζί του τις δικές του διαφορετικές ικανότητες και 

αδυναμίες, που θα εμπλακούν ανάλογα για το σκοπό που ακολουθείται. Επιπλέον, οι 

αρμόδιοι, που ανήκουν επαγγελματικά σε  ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία της εθνικής 

ισχύος, τείνουν να υποστηρίζουν με τις επιλογές τους μόνο εκείνους από τους σκοπούς που 

δίνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής του δικού τους επαγγελματικού χώρου, 
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τον οποίο και θεωρούν ως τον πλέον ικανό να συνεισφέρει με τις πλέον κατάλληλες 

ενέργειες. 

Στη χώρα μας το ΚΥΣΕΑ είναι το θεσμοθετημένο όργανο της Κυβέρνησης που 

αξιολογεί τις διπλωματικές, οικονομικές , κοινωνικές, ψυχολογικές, στρατιωτικές και 

λοιπές επιπτώσεις των κρίσεων και αποφασίζει τον τρόπο αντίδρασης , μαζί με τα 

μέτρα, ενέργειες και δράσεις που θα ληφθούν και τον φορέα της υλοποίησης των. 

 Υπάρχει λοιπόν η μόνιμη απαίτηση για το Σύστημα του Δια-υπουργικού Εθνικού 

Σχεδιασμού του ΚΥΣΕΑ΄. Θα πρέπει αυτό να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα,  που να 

καθιστά αναγκαία την χρησιμοποίηση κοινής πολιτικής και διαδικασιών σχεδίασης, 

κατά την διάρκεια του Πολέμου, αλλά και των Κρίσεων, προσφέροντας ένα συστηματικό 

και συντονισμένο σύστημα λήψεως αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων. Είναι 

το κύριο σύστημα στο επίπεδο των υπουργείων και του κράτους για να μεταφρασθούν οι 

πολιτικές αποφάσεις σε Επιχειρησιακά Σχέδια. Παρέχει τα μέσα για ένα έγκαιρο, έγκυρο 

και συντονισμένο και τυποποιημένο τρόπο σχεδίασης και εκτέλεσης των δράσεων και 

των επιχειρήσεων, προκειμένου το κράτος να ανταποκριθεί σε κάθε είδους καταστάσεις 

κρίσεων από την περίοδο της ειρήνης και μέχρι και την μετάπτωση του από την ειρηνική 

κατάσταση στο πόλεμο.  

Με δεδομένο ότι το ΚΥΣΕΑ καλύπτει ένα μέρος από τις απαιτήσεις για λήψη 

αποφάσεων επί σημαντικών θεμάτων, η ανάπτυξη της οργάνωσης αυτής σε υψηλό 

επίπεδο, θα βοηθούσε τα μέγιστα σε ένα τομέα που οι συντονισμοί και η αποτελεσματική 

διαχείριση των Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με την 

ύπαρξη των «επικείμενων» απειλών εθνικής ασφάλειας.  

Η προβλεπόμενη λειτουργία του Συστήματος Χειρισμού των Κρίσεων, υπό το 

ΚΥΣΕΑ και τον Πρωθυπουργό, ενασκήθηκε μόνο περιστασιακά : κατά την ελληνική 

προεδρία της ΕΕ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Δεν χρησιμοποιήθηκε, 

σχεδόν ποτέ, για το συντονισμό και την λήψη μέτρων ταυτόχρονα από όλους τους μη 

στρατιωτικούς φορείς της Εθνικής Ισχύος. Δεν έχει επίσης εξασκηθεί σε στα αντίστοιχα 

Συστήματα Χειρισμού Κρίσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η επανένταξη της όλης αυτής 

δομής με την ουσιαστική επέκταση των υπαρχόντων δυνατοτήτων και τους λοιπούς 

κρατικούς φορείς, είναι πλέον «επιβεβλημένη βελτίωση», εάν πραγματικά εκτιμούμε ότι 

η ικανότητα του κράτους να προβλέπει και να διαχειρίζεται με επιτυχία της κρίσεις 

προστατεύει την Εθνική Κυριαρχία.  

Επιτακτική Ανάγκη Εθνικής Στρατηγικής  

 Η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής αποτελεί την διαχρονική αχίλλειο πτέρνα του 

ελληνικού κράτους.  

Μια ολοκληρωμένη Ελληνική Εθνική Στρατηγική καλείται να καθορίσει και 

ιεραρχήσει τους στόχους της κρατικής μας πολιτικής και να προνοήσει για τα μέσα 

επίτευξής των.  
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Βασική προϋπόθεση για την ευόδωση μιας τέτοιας ολοκληρωμένης εθνικής 

στρατηγικής είναι η, μέσω των αναγκαίων συνταγματικών, νομοθετικών, και διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων, προσαρμογή των πολιτειακών και πολιτικών μας θεσμών στις 

πραγματικές συνθήκες και ανάγκες της χώρας και η συνακόλουθη ριζική βελτίωση της 

απόδοσης του τραγικά ανεπαρκούς κρατικού μας μηχανισμού. 

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής και ο έλεγχος της υλοποίησής της είναι καθήκον 

της εκτελεστικής εξουσίας. Ωστόσο, ως εκ της σύνθεσης και τρόπου λειτουργίας του, το 

υπουργικό συμβούλιο δεν είναι από μόνο του σε θέση να φέρει το έργο εις πέρας. 

Ενδείκνυται συνεπώς η, κατά τα επιτυχή πρότυπα πλειόνων δυτικών δημοκρατιών, 

συγκρότηση υπό τον πρωθυπουργό, ή υπό τον πρόεδρο της δημοκρατίας σε περίπτωση 

ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του, ενός φορέα επιφορτισμένου με την διαμόρφωση και με 

την στενή παρακολούθηση της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής – 

ενός «Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής» – με σύνθεση και γραμματειακή στήριξη 

ανάλογη προς την αποστολή του. 

Η προτεινόμενη δημιουργία ενός " Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας’’  θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα θεσμικό μηχανισμό χάραξης και υλοποίησης υψηλής 

στρατηγικής και  χειρισμού κρίσεων. " Στην πρόταση της διάλεξης το παραπάνω όργανο 

θα πρέπει να είναι ικανό να θέτει, σχεδιάζει , συντονίζει και ελέγχει την υλοποίηση της 

ελληνικής στρατηγικής. Το προτεινόμενο όργανο εκτιμάται ότι πλησιάζει  στα πρότυπα 

του αμερικάνικου "Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ".  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Με δεδομένη την εκπεφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα νέο 

«συμβόλαιο» με την Ελληνική κοινωνία, θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση μιας νέας 

ΠΕΑ, η οποία θα κινείται σε εντελώς διαφορετική διάσταση. Θα είναι δηλαδή μια 

πολιτική διακήρυξη, μια «Λευκή Βίβλο» που θα προσδιορίζει την έννοια της «εθνικής 

άμυνας» και θα αφορά την Κυβέρνηση, το Κράτος και την Κοινωνία. Για το λόγο αυτό 

δεν θα είναι απόρρητη αλλά κτήμα όλης της κοινωνίας. Αντιθέτως, απόρρητη θα 

μπορούσε είναι η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και όλα τα από αυτήν εκπορευόμενα 

θεσμικά κείμενα των Ενόπλων Δυνάμεων.  
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Παράρτημα “B” 

Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

 

 Ορολογία 

στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 
 

Αντγος ε.α. Σεραφείμ Παπαποστόλου 
Επίτιμος Επιτελάρχης του Γ’ΣΣ/NRDC-GRC  

 

Η Ορολογία στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας  

Έγινε σαφής προσπάθεια για την χρησιμοποίηση των όρων που ευρίσκονται σε 

χρήση στη χώρα μας και περιγράφονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό (ΣΚ) Στρατιωτική 

Ορολογία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος και  την «Λευκής Βίβλου του 2014» 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».  

Επιλέχτηκε για τη Μετάφραση στα Ελληνικά του Όρου « Военная доктрина» 

που στα αγγλικά είναι «Military Doctrine» να είναι Στρατιωτική Στρατηγική 

Διδασκαλία- Αντίληψη και όχι ΔΟΓΜΑ) για τους λόγους του αναλύονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο αυτού του εγγράφου για την Ελληνική Στρατιωτική Ορολογία και τη Λέξης 

«Δόγμα». 

 

Φαίνεται ότι τίποτα δεν θα πάει καλά εάν μια λέξη δεν χρησιμοποιηθεί κατά την 

παραδοσιακή της έννοια, ή αν εφεύρουμε ένα νέο όνομα για να τονίσουμε κάτι το 

ασήμαντο. Ωστόσο, κάθε ελάττωμα στην ορολογία συνεπάγεται δυνητικά μια παρεξήγηση 

και σύγχυση στην κατ’ ουσία εξέταση του γνωστικού αντικειμένου. Ως εκ τούτου, σε ένα 

δημόσιο έγγραφο και μάλιστα στο επίπεδο της Στρατηγικής, δεν έχουν θέση ορολογίες 

που προκαλούν αμηχανία. Κάθε λέξη και κάθε φράση πρέπει να είναι σύμφωνη και να 

έχει σαφή ερμηνεία. Τι βλέπουμε όμως; 

 

Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα στατιστικά στοιχεία από τις επίσημες Ρωσικές 

πηγές είναι απλώς ενδεικτικά για το τι πραγματικά συμβαίνει στο ρωσικό στρατό, 

υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είναι τελείως αναξιόπιστα. Για να φανεί αυτό, μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε τα τρία βασικά κριτήρια ή δείκτες προόδου που χρησιμοποιούνται 

από τους Ρώσους αξιωματούχους για να περιγράψουν τη Διαδικασία Μεταρρύθμισης: 

αυτά τα «σύγχρονα όπλα», η «ετοιμότητα» και οι μεγάλοι αριθμοί του «στρατιωτικού 

προσωπικού». 

1. «Σύγχρονα όπλα.»  

Είναι το κλειδί που επανειλημμένα αναφέρεται ως Στόχος του στρατιωτικού 

μετασχηματισμού και των απαιτουμένων δαπανών που τον συνοδεύουν για τον 

επανεξοπλισμό. Να να αυξηθεί δηλαδή το ποσοστό των «σύγχρονων» όπλων και 

εξοπλισμού σε χρήση από τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.  
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Υπάρχουν φιλοδοξίες για να αυξηθεί με ένα συγκεκριμένο ποσοστό ο εξοπλισμός 

που θεωρείται σύγχρονος στα διαφορετικά Όπλα , Κλάδους και Υπηρεσίες και σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες. Όμως πουθενά δεν έχει παρασχεθεί ένας αξιόπιστος δείκτης 

του τι ακριβώς «μοντέρνου» μέσου στο πλαίσιο αυτό. Η λέξη έχει ποικιλοτρόπως ήδη 

παρερμηνεύει υπό την έννοια του εάν πρέπει να είναι ολοκαίνουργια ή κάτω από 10 ετών, 

ή πρόσφατα ανακαινισμένα και αναβαθμισμένα. 

Ενώ αυτή η έλλειψη σαφήνειας δίνει στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις σημαντικά 

περιθώρια για το πότε θα δηλώσουν ότι εκπληρούται αυτό το κριτήριο, την ίδια στιγμή 

σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό κριτήριο για μέτρηση της 

προόδου. 

2. «Ετοιμότητα» 

Ένας άλλος βασικός στόχος από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας μετασχηματισμού 

ήταν και η αύξηση του αριθμού των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων οι οποίες ήταν σε 

κατάσταση "Μόνιμης Ετοιμότητας". Για μια ακόμη φορά δεν υπάρχει ενιαίος και 

συνολικά αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει ακριβώς αυτό, στο πλαίσιο της ρωσικής 

στρατιωτικής αντίληψης. Οι κοινά αποδεκτές ερμηνείες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα, 

από την ετοιμότητα ως το αποτέλεσμα της επάνδρωσης με ένα υψηλό ποσοστό στη μία 

άκρη του φάσματος, μέχρι επιβεβαίωση της μαχητικής ικανότητας για την ανάληψη της 

αποστολής στην άλλη άκρη αυτού. 

Κάποιοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ετοιμότητα είναι το να 

είσαι "έτοιμος" μέσα στη μόνιμη θέση διαβίωσης και να κινηθείς γρήγορα μακριά 

από τη βάση αυτή, προκειμένου να βρίσκεσαι έξω από την περιοχή των προσβολών με 

πυρά κατά την έναρξη των εχθροπραξιών. Με άλλες λέξεις, η "ετοιμότητα" μάλλον 

υποβαθμίζεται σε ένα μέτρο για την Ασφάλεια και Προστασία της στρατιωτικής δύναμης. 

Στο ΝΑΤΟ η Ετοιμότητα για Μάχη (Combat Ready) για ένα σχηματισμό και 

στρατηγείο απαιτεί τις ενιαία ισχύουσες στη Στρατιωτική Δομή του και σαφώς 

περιγραμμένες Αξιολογήσεις. Για το Στρατηγείο του Γ’ Σώματος Στρατού-NRDC-GRC 

αυτές οι προετοιμασίες είχαν σχεδόν τριετή διάρκεια πριν την Αξιολόγηση. 

Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη ενός από κοινού (συμφωνηθέντος) ενιαίου Ορισμού 

περιορίζει τη χρήση της Ετοιμότητας να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό κριτήριο για 

μέτρηση της προόδου του μετασχηματισμού. 

3. «Ανθρώπινο δυναμικό.» 

Έχει καταστεί σαφές, για μια δεκαετία περίπου, ότι τα επίσημα στοιχεία για τους 

τρέχοντες αριθμούς της στρατιωτικής δύναμης και τα σχέδια για την επάνδρωση των 

Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας στο μέλλον, είναι πολύ απομακρυσμένα από την 

πραγματικότητα. Ακόμη οι ρωσικές επίσημες πηγές επιμένουν να αναφέρονται συνολικά 

στο ανθρώπινο δυναμικό, μετρούμενο σε ένα εκατομμύριο στρατιωτικούς, παρά τις 

αυξανόμενες αποδείξεις ότι αυτό είναι καθαρά πλασματικό και ακατόρθωτο.  
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Η διεξοδική συζήτηση με ανώτερους ρώσους αξιωματικούς οδηγεί σε μια πιο 

λεπτομερή και ρεαλιστική εικόνα, αλλά το γεγονός παραμένει ότι είναι αδύνατο να 

συμπεράνουμε από ανοιχτές πηγές ποια είναι στο Στρατό της Ρωσίας η οροφή και η 

ακριβής δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Военная доктрина (Στρατιωτική Στρατηγική Διδασκαλία- Αντίληψη και όχι 

ΔΟΓΜΑ)  

Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας, σύμφωνα με το σοβιετικό 

λεξικό Βασικών Στρατιωτικών Όρων, προσδιορίζεται ότι έχει δύο αυτές πτυχές: την 

κοινωνική - πολιτική και τη στρατιωτική - τεχνική. 

Το κοινωνικό - πολιτικό επίπεδο περιλαμβάνει και όλα τα ζητήματα που αφορούν 

τη μεθοδολογία, τις οικονομικές και κοινωνικές επιδιώξεις και τους πολιτικούς στόχους 

του πολέμου. 

Το στρατιωτικο-τεχνικό επίπεδο, που πρέπει να είναι σύμφωνο με τους πολιτικούς 

στόχους. Περιλαμβάνει τη δημιουργία της στρατιωτικής δομής, την τεχνική του 

εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, την εκπαίδευση και τον ορισμό των τύπων και 

μέσων που εκτελούν τις επιχειρήσεις και του πολέμου ως σύνολο. 

Στη Ρωσική γλώσσα, όπως και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου η Στρατιωτική 

Θεωρία και Τέχνη χρησιμοποιεί τους όρους доктрины (docrine) και догма (dogma). Το 

ίδιο ακολουθείται και στους άλλους γνωστικούς τομείς, όπως η θρησκεία, το δίκαιο, 

οικονομία κλπ. που διαφοροποιούνται στη χρήση των παραπάνω όρων. Για παράδειγμα 

στο Δίκαιο της Ρωσίας « η "Διδασκαλία (docrine-доктрины)" είναι ένας συλλογικός 

όρος που αναφέρεται στο σύνολο των νομικών και επιστημονικών ερμηνειών και 

κρίσεων επί του θετικού δικαίου, που αποτελούν τη βάση της θεωρίας του Δόγματος 

(dogma-догма) του Δικαίου. 

NATO’s Strategic Concept (Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ) 

Το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) το βασικό έγγραφο είναι  NATO’s Strategic 

Concept (Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ) που προσδιορίζει ως στόχο του τον 

καθορισμό ενός πλαισίου για την κατανόηση της προσέγγισης σχεδιασμού και της 

διεκπεραίωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την παροχή κατευθύνσεων και 

επεξηγηματικής βοήθειας. Η γνώση της Στρατηγικής Αντίληψης του, η κατανόησή της και 

οι εφαρμογές της βοηθούν να διατηρηθεί η διαύγεια της σκέψης μέσα στην «ομίχλη, το 

χάος και την ένταση μιας κρίσης, της σύγκρουσης και του πολέμου». Επίσης, παρέχει 

μια κοινή λογική προσέγγιση, βασισμένη σε μεθοδική σκέψη και όχι σε επιβαλλόμενους 

νόμους ή κανόνες και δόγματα. Η Στρατηγική Αντίληψη ( και όχι  το δόγμα) ορίζει τις 

«θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες οι στρατιωτικές δυνάμεις κατευθύνουν τις δράσεις τους 

για την υποστήριξη των αντικειμενικών σκοπών. Είναι επιτακτική, αλλά απαιτεί κρίση 

στην εφαρμογή, είναι δυναμική και θα πρέπει να αναθεωρείται συνεχώς για να είναι 

επίκαιρή. 
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Ελληνική Στρατιωτική Ορολογία τη Λέξης «Δόγμα» 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι ξένοι πήραν από εμάς από τις λέξεις «Διδαχή» και 

«Διδάσκω» και τις υιοθέτησαν ως Доктрины-Doctrine. Γιατί στην πραγματικότητα τα    

« Doctrines – Διδάγματα-Διδαχές –Μαθήματα » αποτελούν τις Βασικές Αρχές, που η 

μέχρι σήμερα πολεμική μας εμπειρία στην Τέχνη του Πολέμου μας υπαγορεύει ότι έχουν 

αξία. Επειδή αξίζουν θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο  διδασκαλίας «Διδαχής» 

(Μαθήματος), για να κατανοηθεί το περιβάλλον των συγκρούσεων και του Πολέμου. Η 

εφαρμογή τους επαφίεται στην ορθή διαλεκτική κρίση εκείνου, που θα κλιθεί να τις 

εφαρμόσει. Η υιοθέτηση από τους ξένους της λέξης «Doctrine» σε αντιδιαστολή με την 

λέξη «Dogma», που επίσης έχουν στο δικό τους λεξιλόγιο, έγινε ακριβώς για να τονίσει 

ότι η Διδασκαλία, ακόμη και εάν αποτελεί την επίσημη Στρατιωτική Αντίληψη δεν θα 

πρέπει να ακολουθείται “τυφλά”, όπως αναμένεται να γίνεται για ένα Δόγμα. Έτσι για τους 

ξένους δεν υπάρχει καμιά σύγχυση ή απορία στη Λογική τους. Οι αγγλικοί και μετά από 

αυτούς και όλοι οι άλλοι Στρατιωτικοί Κανονισμοί αναφέρουν «Don’t be dogmatic with 

doctrines». “Μην είστε απόλυτοι με τις διδασκαλίες/διδαχές”.  

Αποδείχθηκε προβληματική η υιοθέτηση στη ελληνική στρατιωτική ορολογία της 

λέξης «Δόγμα», ως “εύκολη” μετάφραση των λέξεων Догма (dogma), Доктрины 

(docrine), και Концепция (concept) για να περιγραφεί όλο το πλέγμα των εγγράφων, από 

τις πολιτικές κατευθύνσεις για την άμυνα μέχρι τις βασικές οδηγίες διεξαγωγής των 

επιχειρήσεων. Έχουμε λοιπόν το Δόγμα του Αρχιστρατήγου, το Δόγμα Διακλαδικών 

Επιχειρήσεων, το Δόγμα Αμφιβίων Επιχειρήσεων, το Δόγμα του Στρατού Ξηράς. Ποιό 

όμως είναι το Δόγμα  της Χώρας, η Στρατηγική ή η Επιχειρησιακή Στρατηγική αυτής, 

επί της οποίας θα συντονίζονται όλοι και βέβαια θα αποτελόυν απόρροια της Εθνικής 

Στρατηγικής;  Θα συγγράψουμε πρώτα τα Δόγματα των Χερσαίων, Ναυτικών, 

Αεροπορικών και Διακλαδικών Επιχειρήσεων και κατόπιν θα προσπαθήσουμε  να τα 

συμβιβάσουμε στο Στρατιωτικό Δόγμα; Πού είναι η δική μας Πολιτική Εθνικής Άμυνας;. 

Αλλά και από την άλλη, πώς τους ζητάμε «να μην τα ακολουθούν στα τυφλά» αφού 

όλα τα έχουμε αναγάγει σε «Δόγματα»; Και πώς να μην τους δημιουργεί πολύ σοβαρό 

πρόβλημα στη λογική της σκέψης τους, όταν αντίθετα τους λέμε ότι αυτά αποτελούν 

«αντικείμενο  συνεχούς προσαρμογής» στις τόσο  συγκεχυμένες  καταστάσεις, που είναι 

οι πολεμικές επιχειρήσεις; Πώς να μας εμπιστευτούν οι έλληνες με το παράλογο !!!  

«Δεν πρέπει να  δογματίζουμε, όταν εφαρμόζουμε τα Δόγματα.» 
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Российской Федерации 

Военная доктрина Российской Федерации 
26 декабря 2014 года, 15:30 

Ключевые слова: Вооружённые Силы 

"Военная доктрина Российской Федерации"  
(утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976) 

 

Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

Κείμενο - Σχόλια 
26 Δεκεμβρίου  2014 

Αντγος ε.α. Σεραφείμ Παπαποστόλου 

Επίτιμος Επιτελάρχης του Γ’ΣΣ/NRDC-GRC 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καινούργια στοιχεία  του εγγράφου με κόκκινα γράμματα  
                       Τα Σχόλια με μελανί γράμματα 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το πρώτο τμήμα της επικαιροποιημένης Στρατιωτικής Αντίληψης και το Τμήμα Ι «Γενικές Διατάξεις», 

έχει υποστεί μόνο μικρές αλλαγές. Ελαφρώς έχει αλλάξει τη δομή του και έχουν προστεθεί τρείς νέοι  

ορισμοί. 

 
Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Военная доктрина 

Российской Федерации) στο εξής: - Στρατιωτική Αντίληψη) ως Θεσμικό Κείμενο 

1. Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Военная доктрина 

Российской Федерации) στο εξής: - Στρατιωτική Αντίληψη) είναι το πλέον σημαντικό έγγραφο 

για τον Αμυντικό Σχεδιασμό Προγραμματισμό στη Ρωσία. Είναι μία συστηματική προσέγγιση του 
αντικειμένου της Άμυνας, που εγκρίθηκε επίσημα από το Ρωσικό Κράτος, εκφράζει τις απόψεις του 
σε ότι αφορά τις ενέργειές για την προετοιμασία της Ενόπλου Αμύνης ( Άμυνας με τη χρήση όπλων) 
και την Προστασία της Ρωσίας 

2. Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας λαμβάνει υπόψη και βασίζεται στην 
ανάλυση των στρατιωτικών απειλών κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Συμμάχων της και 
στις βασικές διατάξεις των εγγράφων για την στρατιωτικό πολιτική και στρατιωτικό-οικονομική 
ασφάλεια και άμυνα του κράτους. 

3. Η νομική βάση για το Στρατιωτική Αντίληψη είναι το Σύνταγμα της Ρωσίας, οι γενικώς 
αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών της 

Ρωσίας για την άμυνα, τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό, οι ομοσπονδιακοί συνταγματικοί 
νόμοι, οι ομοσπονδιακοί νόμοι και κανονισμοί και διατάγματα του Προέδρου της Ρωσίας και της 
κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Στο άρθρο 3 της Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας που περιγράφει τον κατάλογο των 

νομικών εγγράφων που αποτελούν τη θεωρητική νομική βάση της. Μαζί με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα 

περιλαμβάνει και τους Ομοσπονδιακούς Νόμους και Κανονισμούς. Γιατί; Αν το ομοσπονδιακό 

συνταγματικό δίκαιο κάνει κάποιες τροποποιήσεις στο σύνταγμα - τότε, έχει ήδη τροποποιηθεί σύμφωνα με 

το νόμο. Η βάση λοιπόν μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στο σύνταγμα. 

4. Η Στρατιωτική Αντίληψη ενσωματώνει:  τις βασικές διατάξεις της αντίστοιχης  
Στρατιωτικής Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσίας του 2000, την Ιδέα περί της 
(μακροπρόθεσμης) Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας μέχρι το 2020, τη 
Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσίας μέχρι το 2020, καθώς και τις σχετικές 

διατάξεις της Αντίληψης της Εξωτερικής Πολιτικής Ρωσίας το 2008 και τη Ναυτική Αντίληψη (για τη 
Θάλασσα) της Ρωσίας για την περίοδο έως το 2020, τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Αρκτικής 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://www.kremlin.ru/by-keyword/91
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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, τη Ρωσική Εξωτερική Πολιτική και την διασφάλιση της Εθνικής Ασφάλειας για την περίοδο μέχρι το 
2020, και άλλα στρατηγικά έγγραφα σχεδιασμού. 

5. Στη Στρατηγική Στρατιωτική Αντίληψη αντικατοπτρίζεται η δέσμευση της Ρωσίας για τη 
χρήση των πολιτικών, διπλωματικών, νομικών, οικονομικών, περιβαλλοντολογικών, 
πληροφοριακών, στρατιωτικών  και άλλων μέσων, για την προστασία των εθνικών συμφερόντων 
της Ρωσίας και των συμφερόντων των συμμάχων αλλά και την ανάληψη στρατιωτικής δράσης 
μόνο μετά από την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων των πολιτικών, διπλωματικών, νομικών, 
οικονομικών, πληροφοριακών και άλλων μη βίαιων μέσων. 

Καθίσταται πολύ δύσκολο να δικαιολογηθεί η ύπαρξη του άρθρου 5 στην Στρατηγική Στρατιωτική 

Αντίληψη της Ρωσίας, γιατί αφορά στη χρήση άλλων μέσων πλην στρατιωτικών. Αυτό αντικατοπτρίζει τη 

δέσμευση της Ρωσίας για τη χρήση των πολιτικών, διπλωματικών, νομικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, 

πληροφοριακών, στρατιωτικών και άλλων μέσων για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της 

Ρωσίας και των συμφερόντων των συμμάχων της. Γιατί ακόμη να μιλάμε για κάποιου είδους δέσμευση; 

Πως εξασφαλίζεται αυτή η δέσμευση; Και αν περιλαμβάνονται και «άλλα μέσα», πως, που και τι μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε από αυτά; Υπάρχουν οι αντίστοιχες δεσμεύσεις μέσων από τους διπλωματικούς, 

οικονομικούς κλπ. φορείς του Κράτους; 

Με την πρόσθεση δε της δέσμευσης για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ από την 

εξάντληση όλων των δυνατοτήτων (των πολιτικών, διπλωματικών, νομικών, οικονομικών, πληροφοριακών 

και άλλων μη βίαιων μέσων) αφήνεται η Στρατιωτική Επιχειρησιακή Σχεδίαση των Στρατιωτικών 

Διοικητών χωρίς χρόνο έναρξης και λήξης. Η χρήση των Αμερικανικών Δυνάμεων εναντίον της 

Τρομοκρατίας έγινε πολύ δύσκολη και  μερικές φορές απέτυχε ακριβώς για τον λόγο αυτό. 

6. Οι διατάξεις της Στρατιωτικής Αντίληψης μπορούν να επανακαθορίζονται με έγγραφα του 

Προέδρου της Ρωσίας προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, προκειμένου να προσαρμόζεται ο 
Αμυντικός Σχεδιασμός (βλέπε Παράρτημα) στο γενικό Στρατηγικό Σχεδιασμό της χώρας (ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ). 

Για τις φραστικές ολισθήσεις της Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας μπορεί κανείς να μιλάει για  

πολύ καιρό. Αλλά αυτή η επιθυμία γρήγορα χάνεται όταν σκεφτόμαστε την αξία της εφαρμογής του στη 

πράξη. Είναι αρκετό να αναλογιστούμε το περιεχόμενο του άρθρου 6. Εάν λοιπόν τις διατάξεις της 

Στρατιωτικής Αντίληψης  της Ρωσίας μπορεί κάποιος, κάποτε, να τις προσαρμόζει κατά αυθαίρετο 

τρόπο, τότε γιατί τις χρειαζόμαστε και τις αναφέρουμε εδώ; 

Στη σοβιετική εποχή, όπως ισχυρίζονται μερικοί, κυριαρχούσε δήθεν το "δίκαιο του τηλέφωνου". Ένα 

"τηλεφώνημα από κάπου ψηλά" ανέτρεπε τα πάντα. ‘Έτσι το περιεχόμενο των εγγράφων ακόμη και των 

δογμάτων, είχε για όλους μικρό ενδιαφέρον και η δημοσίευση τους κανένα σχεδόν αντίκτυπο, αλλά 

συνέχιζαν να τα συντάσσουν κυρίως για λόγους προπαγάνδας. Τώρα όμως που στη Ρωσία οικοδομείται μια 

νόμιμη κατάσταση θα πρέπει να είναι δυνατόν ο Πρόεδρος της Ρωσίας σε συμφωνία με τον Ανώτατο 

Στρατιωτικό Διοικητή να εγκρίνει το έγγραφο αυτό, οι διατάξεις του θα πρέπει να μεταδίδονται αμέσως 

και προς τα "κάτω" μέσα από στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, έως ότου αποτελέσουν 

αντικείμενο επιχειρησιακής σχεδίασης (Σχέδιο) του διοικητή της στρατιωτικής επιχείρησης που θα το 

εφαρμόσει ανάλογα. Όταν σε αυτό το σύστημα, υπάρχει μια θέση ότι αυτό "μπορεί" να προσαρμοστεί και 

να επανακαθορισθεί, τότε αναφύεται το ερώτημα « Πότε μπορεί;» Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι στην 

πραγματικότητα μπορεί να έχουμε μια νέα Στρατιωτική Αντίληψη. Και πόσο εύκολα θα προσαρμοσθούν 

όλοι σε αυτή; 

7. Η εφαρμογή της Στρατιωτικής Αντίληψης επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των 
στρατιωτικών θεμάτων από τη Διοίκηση του Κράτους και τους ομοσπονδιακούς φορείς της 

εκτελεστικής της εξουσίας., σύμφωνα με τους Ομοσπονδιακούς Νόμους, τις Κανονιστικές Πράξεις 
του Προέδρου της Ρωσίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  

Αλλά και η αναγνώριση ότι μέσω της Στρατιωτικής Αντίληψης θα πραγματοποιείται η εστίαση της 

κρατικής διοίκησης στα στρατιωτικά θέματα, μας προκαλεί ένα χαμόγελο. Πόσο μάλλον η υλοποίηση όλων 

των στρατιωτικών θεμάτων από τη Διοίκηση του Κράτους και τους ομοσπονδιακούς φορείς. 
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Αναλογιζόμαστε το πλήθος των Νόμων και των Κανονιστικών Διατάξεων που απαιτούνται, και όταν η 

κατάσταση είναι ακόμα «εν ειρήνη».  

Στρατηγική Αντίληψη  (βασίζεται στις διατάξεις της θεωρίας της Στρατιωτικής Στρατηγικής και 
αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξή της 

8. Βασικοί Ορισμοί (Έννοιες) της Στρατιωτικής Αντίληψης - Στρατηγικού Δόγματος:  
 

Παρέμεινε η ίδια, σχεδόν όλοι οι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο, αν και 

ορισμένοι έχουν επαναδιατυπωθεί. Για παράδειγμα, οι όροι «Στρατιωτική Ασφάλεια», «Στρατιωτική 

Απειλή», «Ένοπλες Συγκρούσεις», κ.λπ. προτείνεται συνεχίσουν να ερμηνεύονται όπως στη παλιά 

Αντίληψη. Στον ορισμό του «Περιφερειακού Πολέμου" τώρα δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ενδεχόμενη 

δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων, καθώς και τη διατήρηση της μαχών στην περιοχή, στα παρακείμενα 

ύδατα και τον εναέριο χώρο ή εξωτερικό χώρο πάνω από αυτό.  

 

Στη νέα έκδοση εισάγονται δύο νέες έννοιες: Ετοιμότητα Κινητοποίησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας- 

και το Σύστημα της μη Πυρηνικής Αποτροπής. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην ικανότητα των ενόπλων 

δυνάμεων, την οικονομία και την κυβέρνηση της χώρας να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τα σχέδια 

κινητοποίησης για τον πόλεμο. Το σύστημα της μη πυρηνικής αποτροπής, με τη σειρά του, αποτελεί θέσπιση  

στρατιωτικών, τεχνικών, διπλωματικών και άλλων μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην πρόληψη της 

επιθετικότητας με τη χρήση μόνο συμβατικών μέτρων αποφέροντας την αποτροπή με την χρήση πυρηνικών.  

 

α) η Στρατιωτική Ασφάλεια της Ρωσίας (στο εξής: - Στρατιωτική Ασφάλεια) – είναι η 
κατάσταση εκείνη της επίτευξης με επιτυχία της προάσπισης των ζωτικών συμφερόντων, ( του 

ατόμου, της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους), κατά των εξωτερικών και εσωτερικών 
στρατιωτικών απειλών, που συνοδεύονται από τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας. Η 
κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την απουσία στρατιωτικής απειλής (ων) . 

Η διασφάλιση της στρατιωτικής ασφάλειας αναγνωρίζεται ως η κυρίαρχη κατεύθυνση της 

δραστηριότητας του ρωσικού κράτους. Ο κύριος σκοπός της διασφάλισης της στρατιωτικής ασφάλειας είναι 

η πρόληψη, η συγκράτηση και η εξουδετέρωση των στρατιωτικών απειλών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Για 

την εξασφάλιση της κατάστασης αυτής της ασφάλειας, διατίθεται το σύνολο των πόρων και των δυνάμεων 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για τη Ρωσία η κατοχή πυρηνικών ικανοτήτων της δίνει τη δυνατότητα να μπορεί 

να εγγυηθεί ότι θα βλάψει κάθε επιτιθέμενο και σε όλες τις συνθήκες. Η Ρωσική Ομοσπονδία διατηρεί το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της όπλα για ανταπόδοση σε επίθεση  εναντίον της ή εναντίον των 

Συμμάχων της με όπλα μαζικής καταστροφής ή με περίπτωση μιας μεγάλης κλίμακας επιθετικότητα με 

συμβατικά όπλα και σε κρίσιμες για την εθνική ασφαλή την Ρωσία καταστάσεις. 

Στρατιωτική ασφάλεια παρέχεται από ένα σύνολο μέτρων, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε περιόδο 

απειλών και προκλήσεων και μέχρι την έναρξη του πολέμου (ένοπλη σύγκρουση). 

β) ο κίνδυνος του πολέμου – είναι η κατάσταση των διακρατικών ή ενδοκοινοτικών 
σχέσεων, που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο παραγόντων που θα μπορούσαν, υπό ορισμένες 

συνθήκες και περιστάσεις, να οδηγήσουν σε στην εκδήλωση  μιας στρατιωτικής απειλής. 

γ) η στρατιωτική απειλή – είναι η κατάσταση των διακρατικών ή ενδο-κοινοτικών 
σχέσεων, που χαρακτηρίζεται από την πραγματική υψηλή πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης 
μεταξύ των αντιμαχόμενων μελών, (του κάθε μέλους (ή ομάδας κρατών) ευρισκομένου σε ένα 
υψηλό βαθμό ετοιμότητας), και των αυτονομιστικών ή τρομοκρατικών οργανώσεων, με την χρήση 
στρατιωτικής ισχύος (ένοπλης βίας). 

Σύμφωνα με το άρθρο 8γ) Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας, η Στρατιωτική Απειλή καλείται να 

περιλάβει και την «κατάσταση των διακρατικών ή ενδο-κοινοτικών σχέσεων, που χαρακτηρίζεται από την 

πραγματική υψηλή πιθανότητα μιας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών με 

υψηλό βαθμό ετοιμότητας του κάθε μέλους (ομάδα κρατών), των αυτονομιστικών (τρομοκρατικών 

οργανώσεων), με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος ( ένοπλης βίας).  

Δηλαδή απειλείται το άμεσα το κράτος; Το πλέον φυσιολογικό θα είναι η στρατιωτική απειλή να 

περιλάβει και κάποιους από τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τις διακρατικές σχέσεις,  αλλά αυτοί δεν 
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αφορούν το κράτος στο σύνολό του. Στην πραγματικότητα, στις διακρατικές σχέσεις μπορεί να υπάρχει μια 

συμμαχία, οι διεθνείς σχέσεις καλής γειτονίας, υπάρχουν οι ουδέτεροι και τέλος και οι εχθρικά διακείμενοι. 

Οι τελευταίοι μπορεί να υιοθετήσουν ενέργειες που να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απειλές εναντίον των 

συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένης και της απειλής χρήσεως της στρατιωτικής ισχύος για την 

επίλυση των αντιφάσεων που προκύπτουν στις διεθνείς σχέσεις. Έτσι δεν είναι; Αλλά δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί συνιστά από μόνη της στρατιωτική απειλή για το κράτος.  

Ωστόσο, με αυτό το μάλλον αμφιλεγόμενο είδος στρατιωτικής απειλής τίθενται σε αμφιβολία η 

διατήρηση της ειρηνική κατάστασης και αυτή  «η ύπαρξης της Στρατιωτικής Ασφάλειας για τη Ρωσία» 

όπως ορίζεται στο άρθρο 8α). Άρα υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η πιθανότητα μιας 

στρατιωτικής σύγκρουσης χάνει τον επείγοντα ή άμεσο χαρακτήρα. Αφού τελικά θα πρέπει να εκτιμηθεί 

το τι είναι πραγματικό και τι είναι εκτός της πραγματικότητας . Οι στρατοί για τη λήψη των προβλεπομένων 

Στρατιωτικών Μέτρων Αντίδρασης σε στρατιωτική απειλή θα πρέπει να εκτιμήσουν ότι η εχθρική 

ενέργεια είναι Επικείμενη. Και για να είναι επικείμενη σημαίνει να έχει εκτιμηθεί ότι οι συγκεκριμένες 

εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες αρχίζουν από στιγμή σε στιγμή και ότι οι εχθρικές δυνατότητες και 

μέσα αναπτύσσονται εναντίον μας. Γι’ αυτό και η στρατιωτική απειλή κατά της χώρας χωρίς επικείμενη 

στρατιωτική ενέργεια δεν μπορεί να θέτει τον στρατιωτικό μηχανισμό σε κατάσταση Ετοιμότητας. Με μόνη 

την πιθανότητα σύγκρουσης, ακόμη και εάν είναι μεγάλη, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κινητοποίηση του 

κράτους ή η επιστράτευση.  

Ορολογίας ανακρίβεια; Ωστόσο, με αυτό το χλωμό φόντο, το να διαπραχθούν εννοιολογικές ακροβασίες 

και  ιδεολογικές ρωγμές είναι σχεδόν βέβαιο. Αποτέλεσμα η άσκοπη μόνιμη υψηλή ετοιμότητα των 

Ενόπλων Δυνάμεων, και επικίνδυνος εφησυχασμός των Υπηρεσιών Πληροφοριών, των οποίων το έργο 

της έγκαιρης και ακριβούς Εκτίμησης της Επικείμενης Εχθρικής Ενέργειας για να δικαιολογηθεί η 

Στρατιωτική Ετοιμότητα τελειώνει πριν καν να αρχίσει. Η αδικαιολόγητη επιβολή των Ενόπλων Δυνάμεων 

σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας έχει πολύ υψηλό κόστος για το κράτος και κυρίως δίνει στον εχθρό 

δυνατότητες για να εκτιμήσει και σχετικά εύκολα ακόμη και να δοκιμάσει την πραγματική μας αποτρεπτική 

ικανότητα. 

δ) η στρατιωτική σύγκρουση -είναι μια μορφή επίλυσης των διακρατικών ή 
ενδοκοινοτικών διαφορών με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Ο όρος καλύπτει όλα τα είδη της 

ένοπλης αντιπαράθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλης κλίμακας, περιφερειακών ή 
τοπικών πολέμων και ένοπλων συγκρούσεων. 

ε) οι ένοπλες συγκρούσεις – από αυτές, οι  διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις , όπου 
η ένοπλη σύγκρουση έχει πεδίο εφαρμογής  μεταξύ των κρατών, οι εσωτερικές ένοπλες 
σύγκρουσης, όπου τα αντιπαρατιθέμενα μέρη ευρίσκονται εντός της επικρατείας ενός κράτους. 

Ένοπλη Σύγκρουση. Είναι μια μορφή της σύγκρουσης που διεξάγεται για την επίλυση των 

πολιτικών, εθνικών, θρησκευτικών, εδαφικών και άλλου είδος διαφορών με τη χρήση όπλων, με την χώρα 

(χώρες) να συμμετέχουν στις σχετικές στρατιωτικές επιχειρήσει και οι εντάσεις να κλιμακώνονται και να 

φτάνουν σε μια κατάσταση που είναι γνωστή ως πόλεμος. Σε μια ένοπλη σύγκρουση οι αντίπαλες πλευρές 

προσπαθούν να πετύχουν τοπικά τους στρατιωτικούς και πολιτικούς τους στόχους. Μια ένοπλη σύγκρουση 

μπορεί προκύπτει από μια κλιμάκωση ενός ενόπλου επεισοδίου, μία συνοριακή σύγκρουση, μια 

περιορισμένη ένοπλη αψιμαχία, όταν αναζητούνται λύσεις με τη χρήση βίας. Μια ένοπλη σύγκρουση μπορεί 

να είναι διεθνής (με δύο ή περισσότερες χώρες να συμμετέχουν) ή εσωτερική (με τους αντιδίκους να 

αναλαμβάνουν τα όπλα εντός της ίδιας χώρας να επιτύχουν τους στόχους τους).  

στ) ένας τοπικός πόλεμος - ένας πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων κρατών, με περιορισμένους στρατιωτικούς ή πολιτικούς στόχους, κατά τον οποίο οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται εντός των συνόρων των αντιμαχόμενων κρατών και κυρίως 
πλήττονται τα ίδια συμφέροντα (περιφερειακά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα), μόνο αυτών των 
ιδίων των κρατών.  

Τοπικός Πόλεμος. Είναι ο πόλεμο μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών που επιδιώκουν την επίτευξη 

των περιορισμένων πολιτικών στόχων τους και όπου οι πολεμικές επιχειρήσεις εξελίσσονται γενικά εντός 

των ορίων των αντιμαχόμενων πλευρών. Αφορούν κυρίως στα συμφέροντα των χωρών που εμπλέκονται 

(εδαφικά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα). Ο τοπικός πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί από επιχειρησιακές 

στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της σύγκρουσης, ενώ θα μπορούσαν να 
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ενισχυθούν κα από άλλες ενισχύσεις που θα μετακινηθούν από άλλες περιοχές. Περιλαμβάνει αναγκαστικά 

μια περιορισμένη στρατηγική ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των εμπλεκομένων κρατών. Υπό 

ορισμένες συνθήκες, οι τοπικοί πόλεμοι μπορούν να κλιμακωθούν σε ένα περιφερειακό ή μεγάλης κλίμακας 

πόλεμο. 

ζ) ο περιφερειακός πόλεμος - ένας πόλεμος που αφορά δύο ή περισσότερα κράτη 
από την ίδια περιοχή, που έχει ως αποτέλεσμα οι εθνικές ή συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις, 
χρησιμοποιώντας συμβατικά και πυρηνικά όπλα καταστροφής , τόσο στο έδαφος, τα  
παρακείμενα ύδατα και στον αέρα (εξωτερικό) και πάνω από αυτά, θα επιδιώξουν την επίτευξη 
σημαντικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων.  

Περιφερειακός Πόλεμος. Ένας πόλεμος σε συγκεκριμένη περιοχή που αφορά δύο ή περισσότερες 

χώρες (ομάδες χωρών) που επιχειρούν υπό εθνική διοίκηση η υπό την διοίκηση ενός συνασπισμού ενόπλων 

δυνάμεων κρατών που διαθέτουν τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές δυνατότητες. Η περιοχή διεξαγωγής 

περιορίζεται από τα νερά των θαλασσών/ωκεανών και του εναέριου χώρου και του διαστήματος, και με τις 

αντιμαχόμενες πλευρές να επιδιώκουν τους κρίσιμους για αυτές στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους. 

Ένας περιφερειακός πόλεμος απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση και την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων 

και των οικονομικών δυνατοτήτων, καθώς και την δέσμευσης τόσο των υλικών πόρων όσο του ηθικού 

θάρρους που είναι διαθέσιμα στις εμπόλεμες χώρες. Τα τυχόν πυρηνικά όπλα που κατέχουν οι χώρες ή οι 

σύμμαχοί τους που συμμετέχουν σε ένα περιφερειακός πόλεμο, χαρακτηρίζουν και την απειλή/κίνδυνο των 

πυρηνικών όπλων, εάν τελικά χρησιμοποιηθούν. 

Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των εννοιών των περιφερειακών και 

τοπικών πολέμων. Γιατί θέλουμε να τους ξεχωρίσουμε; Ένας περιφερικός πόλεμος δικαιολογεί και την 

χρήση πυρηνικών όπλων; Δηλαδή, εάν θέλαμε να έχουμε ελευθερία επιλογής της απειλής χρήσης 

πυρηνικών όπλων, θα ονομάζαμε το πόλεμο περιφερικό; Θα ήταν πολύ δύσκολο για κάποιον να εξηγήσει 

τότε τις διαφορές μεταξύ τους και μάλιστα υπό την πίεση  των γεγονότων της πιθανής χρήσης πυρηνικών 

όπλων. Είναι σημαντικό ότι ανακηρύσσοντας τον πόλεμο «περιφερειακό», υπάρχει μια πολύ καλή 

δικαιολογία για να δύναται η Ρωσία να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων, προκειμένου να υπερασπιστεί τους 

συμμάχους της που δεν έχουν πυρηνικά όπλα. 

η) ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας – είναι ο πόλεμος μεταξύ κρατών ή 

συνασπισμών από τα μεγαλύτερα κράτη του κόσμου, κατά τον οποίο θα επιδιώξουν μια συνολική 
επίτευξη στους πολιτικούς και στρατιωτικούς τους στόχους. Ο μεγάλης κλίμακας πόλεμος μπορεί να 
είναι το αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της ένοπλης σύγκρουσης σε τοπικό ή περιφερειακό πόλεμο, 
με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κρατών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Θα απαιτήσει την 
επιστράτευση όλων των διαθέσιμων υλικών μέσων και πόρων καθώς και των πνευματικών 
δυνάμεων των συμβαλλομένων κρατών. 

Μεγάλης Κλίμακας Πόλεμος. Ένας πόλεμος μεταξύ συνασπισμών χωρών ή των μεγαλύτερων 

παγκόσμιων δυνάμεων. Αυτός μπορεί να προκύψει από την κλιμάκωση της ένοπλης σύρραξης, του πολέμου 

του τοπικού ή περιφερειακού, όταν σημαντικός αριθμός χωρών από διάφορες περιοχές του κόσμου 

συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αυτόν.  

Σε έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο, οι αντιμαχόμενες πλευρές θα επιδιώξουν πολύ σημαντικούς  

στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους. Θα απαιτηθεί από τις συμμετέχουσες χώρες να κινητοποιήσουν 

όλους τους διαθέσιμους πόρους σε μέσα και ηθικό. Η σύγχρονη ρωσική αμυντική σχεδίαση, ενώ αντανακλά 

στην με ρεαλισμό κατανόηση της τρέχουσας έλλειψης πόρων και δυνατοτήτων, βασίζεται στην προϋπόθεση 

ότι οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με άλλα εθνικά στρατεύματα πρέπει να είναι προετοιμασμένες να 

αποκρούει την επιθετικότητα και να κατατροπώσουν τον επιτιθέμενο. Εκτός αυτού, οι Ρωσικές Ένοπλες 

Δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες να διεξαγάγουν επιχειρήσεις (επιθετικές και αμυντικές) σε όλο το φάσμα  

των ένοπλων συγκρούσεων υπό συνθήκες όπου ο αντίπαλος θα καταφεύγει στη μαζική χρήση σύγχρονων και 

προηγμένων θανατηφόρων όπλων, με την χρήση των πυρηνικών όπλων να μην αποτελεί εξαίρεση. 

θ) η αμυντική πολιτική – είναι οι ενέργειες του κράτους για την επίτευξη της άμυνας 
και της ασφάλειας της Ρωσίας, καθώς και η υλοποίηση των συμφερόντων των συμμάχων της. 
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Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ  και στα άρθρα 17-42 αναλύεται η Αμυντική Πολιτική Της Ρωσίας – που είναι οι 

ενέργειες του κράτους για την επίτευξη της άμυνας και της ασφάλειας της Ρωσίας, καθώς και η υλοποίηση 

των συμφερόντων των συμμάχων  

Η αναφορά στο άρθρο 8θ) της Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας, αποτελεί μάλλον μια πολύ ισχυρή 

δέσμευση η φράση ότι "η στρατιωτική πολιτική – είναι οι ενέργειες που θα αφορούν και στα συμφέροντα 

των συμμάχων της Ρωσίας". Η σημασία είναι μάλλον ασαφής. Στις συμμαχίες τα κοινά συμφέροντα 

προσδιορίζονται με ακρίβεια και αποτελούν αντικείμενο συνεχούς διαβούλευσης στα αντίστοιχα φόρα της 

συμμαχίας. Αλλά κυρίως έχει εξ αρχής οργανωθεί εντός της συμμαχίας ο στρατιωτικός οργανισμός για την 

υλοποίηση των κοινών συμφερόντων. 

Η έλλειψη των Συμμαχικών Δυνάμεων και κυρίως η μη ύπαρξη κοινών Στρατιωτικών Αντιλήψεων των 

συμμαχικών οργανισμών που πιθανό συμμετέχει η Ρωσία είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Οι νέες 

προσπάθειες προς την Κίνα , Ινδίες είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, ενώ η επιβολή του οικονομικού εμπάργκο 

δυσκολεύει τα προγράμματα συμπαραγωγών με τις χώρες αυτές. 

ι) η στρατιωτική οργάνωση (στο εξής: - η στρατιωτική οργάνωση) – είναι το σύνολο 
οργάνων, για την κρατική και στρατιωτική διοίκηση και έλεγχο, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα άλλα στρατεύματα, οι στρατιωτικοί σχηματισμοί και σώματα (στο 
εξής: - ως οι Ένοπλες Δυνάμεις και άλλα στρατεύματα), που συνιστούν την αμυντική υποδομή για 
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, με στόχο την προετοιμασία 
για την ένοπλη άμυνα και την ένοπλη προστασία της Ρωσίας. Στην οργάνωση περιλαμβάνονται 
επίσης και ένα μέρος των κοινών εγκαταστάσεων παραγωγής και των εγκαταστάσεων για 
την έρευνα της χώρας.  

Η ίδια σύγχυση έχει και ο ορισμός του άρθρου 8.ια) της Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας, όπου στη 

στρατιωτική οργάνωση περιλαμβάνονται και στοιχεία της κρατικής διοίκησης και του κράτους ως σύνολο 

του. Σε αυτά περιλαμβάνονται "και τμήματα των επιστημονικών και των βιομηχανικών συγκροτημάτων της 

χώρας και οι κοινές τους δραστηριότητες με στόχο την προετοιμασία για ένοπλη άμυνα και την ένοπλη 

προστασία της Ρωσίας. Είναι δύσκολο να περιγραφεί και να κατανοηθεί ο τρόπος συμβολής της κυβέρνησης 

στην στρατιωτική οργάνωση του κράτους και πώς αυτό θα λειτουργεί στρατιωτικά! Ποιος θα πήγαινε τελικά 

στον πόλεμο; Οι κυβερνήσεις; 

ια) ο στρατιωτικός Αμυντικός Σχεδιασμός – ορίζεται το σύνολο των ενεργειών για 
την υλοποίηση των αμυντικών στόχων και των σκοπών της στρατιωτικής οργάνωσης, για τη 
δημιουργία και την βελτίωση των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων, την 
χρησιμοποίηση τους και την πλήρη υποστήριξη αυτών. 

 ιβ)  Ετοιμότητα Κινητοποίησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας- η ικανότητα για την 
εφαρμογή της σειράς των προσχεδιασμένων Μέτρων Ετοιμότητας του Συστήματος 
Συναγερμού, από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα άλλα στρατεύματα, τις 
Αρχές και τους Φορείς του Κράτους, τα Ομοσπονδιακά ¨Όργανα και το Στρατιωτικό-Βιομηχανικό 
Συγκρότημα και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ιγ) Το Σύστημα της μη Πυρηνικής Αποτροπής-ένα σύνολο  «μέτρων»  της 
εξωτερικής πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας για την πρόληψη της επιθετικότητας 
εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας με μη-πυρηνικά μέσα. 

Νέο Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας της Ρωσίας, επίσης, εισάγει την έννοια της "μη-

πυρηνικής αποτροπής" με βάση τη διατήρηση σε υψηλό βαθμό της Ετοιμότητας των συμβατικών 

στρατιωτικών δυνάμεων.  

Καλείται επίσης ενεργό συμμετοχή σε οργανισμούς περιφερειακής ασφάλειας, όπως την Κοινοπολιτεία 

Ανεξαρτήτων Κρατών, αποτελείται από εννέα πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. και του οργανισμού 

συνεργασίας της Σαγκάης που σχηματίζεται από τη Ρωσία, την Κίνα και πολλές δημοκρατίες του Καυκάσου 

πρώην σοβιετικών. 
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Η ρωσική στρατιωτική πολιτική, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι η επιθυμία για την πρόληψη του πυρηνικού 

πολέμου, όπως οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική σύγκρουση. Το έγγραφο αναφέρεται ότι πυρηνικά όπλα θα 

ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη πολέμους είναι τόσο που αφορούν πυρηνικά όπλα και τα 

συμβατικά όπλα. 

Κατόπιν τούτων: οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να: 

-διεξάγουν αποτελεσματικά δύο ταυτόχρονες ένοπλες συγκρούσεις οποιουδήποτε τύπου, τόσο εν 

καιρώ ειρήνης ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τη χρήση των ετοιμοπόλεμων δυνάμεων.  

 υποστηρίζουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα στρατηγικής αποτροπής με την διατήρηση της 

ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων (και των άλλων στρατευμάτων) και την αποφυγή εμπλοκής ενισχύσεων.  

- διατηρούν την ικανότητα να διεξάγουν αποστολές διατήρησης της ειρήνης, ενώ επιχειρούν είτε ως 

μέρος ενός πολυεθνικού αγήματος ή χωρίς τη βοήθεια άλλων.  

-αναλαμβάνουν την ανάπτυξη σε στρατηγικό βάθος προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την 

κλιμάκωση των εντάσεων και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των όπλων στρατηγικής αποτροπής. 

-ελιχθούν με τις προς τούτο δεσμευμένες δυνάμεις μεγάλης ετοιμότητας σε περίπτωση αυξανόμενων 

απειλών στο  στρατιωτικό, πολιτικό και στρατηγικό πεδίο. 

-κατανικήσουν την αεροδιαστημική επιθετικότητα κατά την εμπόλεμη περίοδο μέσω της χρήσης των 

διαθέσιμων δυνάμεων,  

- διεξαγάγουν ταυτόχρονα δύο τοπικούς πολέμους μετά την ολοκλήρωση της πλήρους στρατηγικές 

ανάπτυξης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
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II. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 

Κατάσταση στο Διεθνές Περιβάλλον 

9. Η παρούσα φάση της διεθνούς ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από την αποδυνάμωση της 
ιδεολογικής αντιπαράθεσης, από αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και η ένταση στους 
διάφορους τομείς της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, τις αξίες του ανταγωνισμού 
και μοντέλα ανάπτυξης τη μείωση της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής ορισμένων 
κρατών, (ομάδων κρατών) και συμμαχιών και την αυξανόμενη επιρροή άλλων κρατών, που ήδη 
ανταγωνίζονται για την κυριαρχία σε ένα πολύ-πολικό κόσμο παγκόσμιο-ποιημένων διαδικασιών. 

Στην προηγούμενη έκδοση της Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας, και το Άρθρο 8 αντί για το 9 τώρα, 

άρχιζε με την τη γνωστή σε παράγραφο: «Η διεθνής ανάπτυξη στην παρούσα φάση χαρακτηρίζεται από την 

αποδυνάμωση της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, τη μείωση της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής 

επιρροής ορισμένων κρατών (ομάδες των κρατών) και συμμαχιών και την αυξανόμενη επιρροή άλλων 

κρατών, που ανταγωνίζονται για την κυριαρχία επί των πλήρως πολύ-πολικών και παγκοσμιο-ποιημένων 

διαδικασιών». 

Δηλαδή έδινε έμφαση στην «αποδυνάμωση της ιδεολογικής αντιπαράθεσης» Η νέα έκδοση έχει ως εξής: 

"Παγκόσμια Ανάπτυξη στην παρούσα φάση χαρακτηρίζεται από αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η 

ένταση στους διάφορους τομείς της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, οι τιμές αντιπαλότητα 

και μοντέλα ανάπτυξης."  

Τώρα, οι συντάκτες του εγγράφου θεωρούν ως βασική επικίνδυνη τάση στο διεθνές περιβάλλον τον 

αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και την ένταση σε διάφορες περιοχές της διαπεριφερειακής και 

διακρατική συνεργασία, τις αξίες του ανταγωνισμού και μοντέλα ανάπτυξης, καθώς και την αστάθεια της 

οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης σε διάφορα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στο πλαίσιο της 

επιδείνωσης των σχέσεων στη διεθνή σκηνή. Επιρροή λοιπόν μεταφέρθηκε σταδιακά  από τις ιδεολογίες στα 

νέα Κέντρα Βάρους των πολιτικών και της οικονομικής ανάπτυξης.  

Είναι μια γενική εκτίμηση. Αλλά θα πρέπει να δεχθούμε ότι ποτέ δεν ήταν αλλιώς; Πότε όλα τα έθνη του 

κόσμου εξελίχθηκαν με την ίδια ταχύτητα; Το πρώτο έτος; Ή ακόμη και νωρίτερα; Και αν μια τέτοια 

κατάσταση υπήρχε στην πραγματικότητα, από πάντα, γιατί αναφέρεται εδώ; Για ποιους λόγους; 

10.Παραμένουν πολλές ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις. Υπάρχει η τάση για την 
επίλυσή τους με τη βία, τόσο διεθνώς όσο και στις περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία. Η 
υπάρχουσα αρχιτεκτονική (το σύστημα) της διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και των 
νομίμων διεθνών οργανισμών, δεν προσβλέπουν στην παροχή ασφάλειας, της αυτής ποιότητας και 
ίσης ποσότητας, για όλα τα κράτη . 

Το Άρθρο 10 του Στρατιωτικού Δόγματος η Ρωσία θεωρεί ότι απειλείται από την τάση για την 

επίλυσή των συγκρούσεων με τη βία, τόσο διεθνώς όσο και στις περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία. 

Δεν είναι ικανοποιημένη με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική (το σύστημα) της διεθνούς ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων διεθνών οργανισμών, οι οποίοι δεν προσβλέπουν στην παροχή 

ασφάλειας, της αυτής ποιότητας και ίσης ποσότητας, για όλα τα κράτη . 

11. Υπάρχει αυξημένη ένταση των στρατιωτικών απειλών και των στρατιωτικών απειλών 
στον χώρο των πληροφοριών και εσωτερικό χώρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι, παρά τη 
μείωση της πιθανότητας για τη Ρωσία να αναγκασθεί να αντιμετωπίσει το ξέσπασμα ενός πόλεμου 
μεγάλης κλίμακας με συμβατικά ή πυρηνικά μέσα καταστροφής, ο βαθμός του στρατιωτικού 
κινδύνου της Ρωσίας έχει ενταθεί 

Το Άρθρο 11 της Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας αναγνωρίζεται η απειλή στο εσωτερικό της 

Ρωσίας από τις κυβερνο-επιθέσεις. Επειδή δε αυτή η δυνατότητα των κυβερνο-επιθέσεων εναντίον της 

Ρωσίας υπάρχει εκτός από τα εχθρικά κράτη και σε τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό ο έλεγχος είναι δυσχερής και αυξάνεται ο βαθμός του στρατιωτικού κινδύνου της Ρωσίας . 
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Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση της παραπάνω παραγράφου στο άρθρο 

11.Σύμφωνα με αυτή υπάρχει η τάση μετατόπισης των στρατιωτικών απειλών στους τους κινδύνους που 

έχουν αναφανεί στον χώρο της πληροφορικής και των πληροφοριών ακόμη και εντός της εσωτερικής 

σφαίρας της Ρωσίας.  

Σημειώνεται ότι παρά την μείωση της πιθανότητας εμπλοκής της Ρωσικής Ομοσπονδίας πόλεμο μεγάλης 

κλίμακας, οι κίνδυνοι πολέμου σε ορισμένες περιοχές αυξάνονται. Παρόλη λοιπόν τη μείωση της 

πιθανότητας για τη Ρωσία να αναγκασθεί να αντιμετωπίσει το ξέσπασμα ενός πόλεμου μεγάλης κλίμακας με 

συμβατικά ή πυρηνικά μέσα καταστροφής, ο βαθμός του στρατιωτικού κινδύνου της Ρωσίας έχει ενταθεί. 

12. Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, είναι: 

Η Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας στο Άρθρο 12 απαριθμεί 14 εξωτερικές στρατιωτικές απειλές 

εναντίον της Ρωσίας. 

Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από τη Δύση. Η επέκταση προς ανατολάς του NATO και η 

ικανότητα και επιθυμία που το εξωθεί α αναλάβει ένα παγκόσμιο ρόλο προσδιορίζονται ως η υπ’ αριθμ ένα 

απειλή για τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ βέβαια είναι η πηγή των άλλων κορυφαίων απειλών που απαριθμούνται στο 

έγγραφο, ακόμα κι αν η χώρα αυτή δεν αναφέρεται ποτέ. Αυτές οι απειλές περιλαμβάνουν: τις προσπάθειες 

να αποσταθεροποιηθούν οι γειτονικές  χώρες και περιοχές, να ενασκηθεί από εκεί πολιτική και στρατιωτική 

πίεσης στη Ρωσία, να υπονομευθεί η στρατηγική σταθερότητα με στρατιωτικές συγκεντρώσεις στα γειτονικές 

κράτη και θάλασσες, να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν στρατηγικά βλήματα, καθώς επίσης και η 

στρατιωτικοποίηση του εξωτερικού διαστήματος και η επέκταση των μεγάλης ακρίβειας μη πυρηνικών 

στρατηγικών οπλικών συστημάτων. 

Στις παραπάνω γνωστές από την προηγούμενη Στρατιωτική Αντίληψη (του 2010) εξωτερικές 

στρατιωτικές απειλές έχουν προστεθεί νέες όπως η : 

Εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρατίας και οι νέες εκφάνσεις της, κάτω από τις συνθήκες της 

ανεπαρκούς και αναποτελεσματικής διεθνής αντιτρομοκρατικής συνεργασίας,  

Απειλή των τρομοκρατικών επιθέσεων με χρήση ραδιενεργών και τοξικών χημικών ουσιών,  

Εξάπλωση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα η διακίνηση όπλων και 

ναρκωτικών, 

Εμφάνιση και η υποδαύλιση των εστιών εθνικών ή θρησκευτικών εντάσεων και οι 

δραστηριότητες των διεθνών ενόπλων ριζοσπαστικών ομάδων σε περιοχές που συνορεύουν με σύνορα 

του κράτους της Ρωσίας και τα σύνορα των συμμάχων της. 

Ύπαρξη των εδαφικών διενέξεων, η ανάπτυξη αποσχιστικών κινημάτων ή τάσεων καθώς 

και ο βίαιος θρησκευτικός εξτρεμισμός, σε ορισμένα μέρη του κόσμου. 

Χρήση για πολιτικούς σκοπούς της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

και σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και την εθνική κυριαρχία, τη πολιτική 

ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και που αποτελούν κίνδυνο για διεθνή ειρήνη, την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο 

Δημιουργία διαφόρων Κινήσεων στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία, για 

την ανατροπή των νόμιμων κυβερνήσεων και επιβολή νέων των οποίων οι ακολουθούμενες πολιτικές 

απειλούν συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

Ανατρεπτική δραστηριότητα των Ειδικών Υπηρεσιών και Οργανώσεων των ξένων κρατών 

και συνασπισμών ενάντια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 

Είναι εύλογο να αναμένεται εδώ μια εξαιρετικά σαφή και ρητή απαρίθμηση των απειλών της Ρωσίας και 

την  άμεση εκτίμηση του στρατιωτικού κινδύνου που απορρέει από αυτές τις απειλές. Με αυτό το σαφή 

προσδιορισμό θα είναι δυνατό να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί απαιτούμενη στρατιωτική οργάνωση και να 

αναπτυχθούν συγκεκριμένες στρατιωτικές ικανότητες για την αντιμετώπιση τους. Αλλά είναι αυτό που 

απαριθμούνται κινδύνους και τις απειλές; 

Στη Στρατιωτική Αντίληψη της Ρωσίας και στο Άρθρο 12 απαριθμεί τις κύριες εξωτερικές στρατιωτικές 

απειλές εναντίον της Ρωσίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους παρέμειναν αμετάβλητοι, αλλά 

ορισμένα επιμέρους στοιχεία τους άλλαξαν. Προστέθηκαν και νέοι κίνδυνοι, για παράδειγμα, η εκτεταμένη 

και σοβαρή απειλή που ασκεί η διεθνής τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός. Οι συντάκτες του ισχυρίζονται ότι η 

απειλή αυξάνεται, ενώ η καταπολέμησή της δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε 



Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

35 
 

μια πραγματική απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων με τοξικά και ραδιενεργά υλικά. Επιπλέον, η αύξηση του 

διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως του λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών.  

Στην επικαιροποιημένη Στρατιωτική Αντίληψη της Ρωσίας, υπάρχουν τρεις νέες απειλές από το 

εξωτερικό που δεν έχουμε δει σε προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου: 

- Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών για πολιτικο-στρατιωτικούς στόχους  

- Η αλλαγή καθεστώτος σε γειτονικές χώρες (μεταξύ άλλων και μέσω ενός πραξικοπήματος), η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα τη νέα κυβέρνηση έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές που απειλούν τα συμφέροντα της 

Ρωσίας. 

- Οι ανατρεπτικές δραστηριότητες των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και διάφορες οργανώσεις.  

Ο κατάλογος των σημαντικών εξωτερικών κινδύνων δεν έχει αλλάξει σημαντικά, αλλά υπάρχουν 

σημαντικές αποχρώσεις. 

 Όπως και στο παρελθόν, κυριαρχείται από τα θέματα που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ: της αυξημένες 

δυνατότητες, παγκόσμια εμβέλεια και την επέκταση, η οποία είναι συνέπεια της προσέγγισης της υποδομής 

της Συμμαχίας προς τα σύνορα της Ρωσίας. 

 Οι περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους σχετίζονται με την αμερικανική στρατηγική για την αντι-

πυραυλική άμυνα και τη στρατηγική της χρήσης μη πυρηνικών συστημάτων.  

 

12. Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, είναι: 

α) η αυξανόμενη ικανότητα ισχύος επιθυμία του Οργανισμού του Βορείου - 
Ατλαντικού Σύμφωνου (ΝΑΤΟ), να κληροδοτήσει στον εαυτό του και η πρωτοκαθεδρία και η 
ανάληψη από αυτό ευθύνη για τις διεθνείς υποθέσεις αποδεχόμενο, κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου, την πιθανή παγκόσμια χρήση της ισχύος του, η επέκταση τη στρατιωτικής υποδομής των 
χωρών - μελών του ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας και  επιθυμία να η περαιτέρω αύξηση του 
αριθμού των χωρών αυτού του μπλοκ που είναι μέλη του. 

Πρώτη στον κατάλογο των εξωτερικών στρατιωτικών απειλών, σύμφωνα με το άρθρο 12α) της 

Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας, είναι η απειλή που προέρχεται από την παγκόσμια εμπλοκή του 

ΝΑΤΟ και η επέκταση του στα σύνορα της Ρωσίας. Γι’ αυτή το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό 

προμηθευτή της διεθνούς ασφάλειας, κάτι που προσπαθεί να δείξει ότι είναι σήμερα. Δεν είναι συνεργάτης 

των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχει επισκιάσει, και έχει καταστήσει χωρίς αποτελεσματικότητα και 

αξιολύπητο τον οποιοδήποτε άλλον διεθνή ή περιφερειακού οργανισμό ασφάλειας. Δεν μπορεί σήμερα να 

συνεχίζει να υποστηρίζει ότι αποτελεί το ίδρυμα με την παγκόσμια «συμμαχία των δημοκρατικών χωρών». 

Μπορεί όμως να στηριχθεί καμία στρατιωτική απειλή επειδή υπάρχουν μέλη του ΝΑΤΟ στα σύνορα της 

Ρωσίας;. Η Ελβετία και Αυστρία βρέθηκαν να περιβάλλονται από χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και τι έγινε; 

Ένιωθαν κάποια απειλή για την ύπαρξή τους; Η στρατιωτική απειλή για τη Ρωσία, δεν είναι  προφανώς η 

όποια θέληση-επιθυμία ή ικανότητα του ΝΑΤΟ, ακόμη η  ένταση  των σχέσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και της 

Ρωσίας. Η πραγματική απειλή για τη Ρωσία βρίσκεται στα ακόμη  άλυτα  θεμελιώδη ζητήματα της 

διατήρησης της ευρωπαϊκής ασφάλειας που την κατατάσσει να συμπεριλαμβάνεται  στους πιθανούς 

αντιπάλους του ΝΑΤΟ. 

Αν και η Γεωργία δεν ήταν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, πολλοί πιστεύουν ότι η χρήση ισχύος εναντίον 

της από τη Ρωσία τον Αυγούστου 2008, ήταν μια πρόκληση για τη Συμμαχία. Πρόκληση, επειδή αποκάλυψε 

τις πραγματικές της δυσχέρειες και κυρίως την πιθανή της αδυναμία να αποφασίσει να σταθεί το ΝΑΤΟ 

απέναντι από τη Ρωσία και να υπερασπίσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ σε ανάλογες καταστάσεις. Οι 

σύμμαχοι ανησυχούν και επιθυμούν να έχουν την πλέον κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι, θα γίνει επίκληση 

του Άρθρου 5 στην περίπτωση μιας επίθεσης εναντίον των εδαφών τους και ότι αυτά θα τα υπερασπιστούν οι 

σύμμαχοί τους γρήγορα και με επάρκεια. Θέλουν να αντιληφθούν ότι έχει γίνει η επιχειρησιακή σχεδίαση της 

αντιμετώπισης των απειλών και να ελέγξουν το πώς η συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ θα εφαρμοζόταν σε 

περίπτωση κρίσης. 



Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

36 
 

Η εμμονή του ΝΑΤΟ, κατά την προηγούμενη περίοδο, αφενός να διευρύνει την Συμμαχία και αφετέρου 

να  διατηρεί καλές σχέσεις με την Ρωσία υποβλήθηκε σε ουσιαστική δοκιμασία κατά τη διένεξη στον 

Καύκασο. Και οι δύο αυτοί στόχοι θα παραμένουν να είναι ουσιαστικοί και στο μέλλον. Η διεύρυνση, επειδή 

αποτελεί την έκφραση της ελεύθερης βούλησης του δικαιώματος κυρίαρχων λαών να επιλέγουν οι ίδιοι 

τους συμμάχους τους, παρά να επιλέγονται από αυτούς, θα συνεχίσει να είναι ένα από τα σημαντικότερα 

εργαλεία για την παγίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη, και της υλοποίησης συνολικά μιας ελεύθερης και 

δημοκρατικής ζώνης ασφάλειας. 

 

 Η διεύρυνση έχει μειώσει την πιθανότητα μεγάλης κλίμακας πολέμου στην Ευρώπη και έχει ενισχύσει τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια στην όλη ευρω-ατλαντική περιοχή, όχι μόνο για τους συμμάχους αλλά και για 

τους νέους συμμάχους και τους γείτονες. Επομένως, αναμένεται ότι η διαδικασία της διεύρυνσης παραμένει 

ανοικτή, καθιστώντας επίσης σαφές ότι οι νόμιμες ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλειας της δεν 

πρόκειται να αγνοηθούν ή να παραμεληθούν. Αυτό πρέπει να οδηγεί σε ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα για τη νέα Στρατηγική Αντίληψη: την πρόβλεψη της μόνιμης σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ 

ΝΑΤΟ και Ρωσίας.  

Από το ΝΑΤΟ αναγνωρίσθηκε ότι είναι το ίδιο η πλέον σημαντική απειλή για την Ρωσία, και μάλιστα με 

πιο έντονο τρόπο σε σχέση την παλαιότερη έκδοση της Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας που 

δημοσιεύθηκε το 2010. Ωστόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις σε επίπεδα 

πρωτοφανή μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ο ανήσυχος τόνος της νέας έκδοσης έρχεται μετά από τις 

επανειλημμένες διαμαρτυρίες της Μόσχας για την απόφαση του ΝΑΤΟ να τοποθετήσει στρατεύματα στα 

συμμαχικά κράτη μέλη, όπως η Πολωνία ή τα κράτη της Βαλτικής, δηλαδή στα σύνορα με τη Ρωσία..Το 

Κρεμλίνο έχει εκφράσει επίσης την αντίθετη του στο ΝΑΤΟ και τους αμερικανούς για το σχέδιο της 

εγκατάσταση της αντιπυραυλικής τους ασπίδας στην κεντρική Ευρώπη, που η Μόσχα θεωρεί ότι κατά 

κύριο λόγο κατευθύνεται εναντίον της Ρωσίας. 

Ο σκληρότερος τόνος επίσης οφείλεται στις πρόσφατες αποφάσεις της Ουκρανίας να εγκαταλείψει την 

Ρωσία, κάτι που προκάλεσε την οργή της Μόσχας και δυνητικά προλειάνει το έδαφος για Κίεβο να ζητήσει 

την ένταξη του στο ΝΑΤΟ. Ουκρανία έχει αναλάβει την δύσκολη αποστολή για την βελτίωση των 

στρατευμάτων της στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, αν και τα βασικά μέλη της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων 

και της Γαλλίας και της Γερμανίας, παραμένουν δύσπιστα στο να γίνει η Ουκρανία μέλος της Συμμαχίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία, είναι σημαντικά χρήσιμο να διδαχθούμε 

από τον τρόπο της αλληλεπίδρασης που ενυπάρχει στο υφιστάμενο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ και 

Ρωσίας. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους είναι πολύ αναγκαία, για την συνεξέταση των πολλών 

κοινών προκλήσεων. Η Ρωσία εμφανίζεται κατά την περίοδο αυτή να αντιλαμβάνεται ότι η Δύση, και 

ειδικότερα το ΝΑΤΟ, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της σχετικά με την ασφάλειά της. Πρόκειται για 

μια αντίληψη που πρέπει να αντιμετωπιστεί – τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από τη Ρωσία. Υπάρχουν πολλά 

θέματα αμοιβαίου συμφέροντος και η συνεργασία είναι ασφαλώς προτιμητέα για την αντιμετώπιση 

τους. Η συνεργασία μπορεί μόνο να επιτευχθεί εάν και το ΝΑΤΟ και η Ρωσία είναι έτοιμοι να 

αναλάβουν έναν συνεχή και ειλικρινή διάλογο.  

 

Εάν το ΝΑΤΟ και η Ρωσία βρισκόταν σε διαφορετικές ηπείρους, και ακόμη καλύτερα, σε διαφορετικούς 

πλανήτες, τότε, βεβαίως, θα μπορούσαν να ζήσουν ανεξάρτητα και δεν θα είχε αξία η όποια διαφορά των 

απόψεων τους. Αλλά είναι γείτονες, και θα πρέπει να γίνουν εταίροι, επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν τις 

κοινές απειλές και τα κοινά αίτια αυτών των απειλών. Οπότε, αν το ΝΑΤΟ θέλει πράγματι να ζητήσει  την 

υποστήριξη της Ρωσίας για την αντιμετώπιση τους, τότε θα πρέπει να προσέξει να αποκαταστήσει την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών. Και πώς μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη, αν οι διαφορετικές απόψεις 

δεν εξεταστούν με πνεύμα αλληλοκατανόησης; Έτσι, ίσως είναι ειρωνικό, αλλά τελείως αληθινό: το ΝΑΤΟ 

είναι εκείνο που έχει συμφέρον να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Ρωσίας.  

 

β) οι προσπάθειες να για αποσταθεροποίηση της κατάστασης σε επιμέρους κράτη 
και περιφέρειες καθώς και η υπονόμευση της στρατηγικής σταθερότητας. 

Ο κατάλογος των εξωτερικών στρατιωτικών απειλών, σύμφωνα με το Άρθρο 12β) της Στρατιωτικής 

Αντίληψης της Ρωσίας, περιλαμβάνει επίσης μεταξύ των εξωτερικών απειλών και τις "προσπάθειες να 

αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στα επιμέρους κράτη και τις περιφέρειες και να υπονομεύσει τη 

στρατηγική σταθερότητα".  
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Μετά από τους κινδύνους που συνδέονται με το ΝΑΤΟ, θα πρέπει ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των 

χωρών και των περιφερειών, και μπορούμε να υποθέσουμε ότι μιλάμε για τη Λιβύη, τη Συρία και την 

Ουκρανία, καθώς και τη στάθμευση ξένων δυνάμεων κοντά στη Ρωσία. Πιθανώς σήμαινε επιπλέον 

αεροσκάφη στις χώρες της Βαλτικής, τα στοιχεία της πυραυλικής άμυνας στη Ρουμανία, καθώς και τα 

πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.  

Πως μπορεί να ενεργοποιηθεί μια τέτοια απειλή; Τι σημαίνει όλο αυτό σημαίνει; Προσπάθειες-Απόπειρες 

Τίνος; Τι είναι  η "ξεχωριστή" αναφορά στα έθνη από τις περιφέρειες; Τι είναι μια «στρατηγική 

σταθερότητα». Όπως ορίζεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας αυτή δεν είναι δεδομένη; Για 

παράδειγμα, αν Αυστραλία ή την Ινδονησία όταν προσπαθούσαν να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση 

στο Τιμόρ, αυτό θα επηρέαζε σημαντικά την ασφάλεια της Ρωσίας; Τα στρατεύματα της Ρωσίας κατά τη 

διάρκεια των εχθροπραξιών στη Νότια Οσσετία τον Αύγουστο του 2008, εισέβαλαν στο έδαφος της 

Γεωργίας. Γιατί; Επειδή η αποσταθεροποίηση της κατάστασης εκεί συνιστούσε επίσης και μια στρατιωτική 

απειλή για τη Ρωσία; Τότε γιατί ήταν αδύνατο να συνεχίσουν να έχουν αναπτυγμένα τα στρατεύματα τους 

εκεί; 

γ) η ανάπτυξη (η ικανότητα ανάπτυξης) στρατιωτικών αγημάτων ξένων κρατών (ή 
ομάδων κρατών) σε εδάφη γειτονικά με τη Ρωσία και τους συμμάχους της καθώς και η παρουσία 
τους σε παρακείμενες  υδάτινες επιφάνειες περιοχές, όπως και η ενάσκηση από εκεί πολιτικής και 
στρατιωτικής πίεσης στη Ρωσία.. 

Ομοίως, στο κατάλογο των εξωτερικών στρατιωτικών απειλών, σύμφωνα με το Άρθρο 12γ) της 

Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η στρατιωτική απειλή που προέρχεται 

μόνο από την ," ανάπτυξη των στρατιωτικών αγημάτων των ξένων κρατών (ή ομάδες κρατών), στα εδάφη 

των γειτονικών με τη Ρωσία και τους συμμάχους της, καθώς και στα παρακείμενα ύδατα" εάν δεν 

εκδηλώνουν στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες.  

Καθαρά υποθετικά: αν στα γειτονικά εδάφη θα αναπτυχθούν δυνάμεις των συμμαχικών κρατών, τότε τι 

γίνεται με τον αυξανόμενο κίνδυνο του πολέμου που μπορεί να υπάρξει; Εάν ο πιθανός εχθρός άρχισε να 

αναπτύσσει στρατεύματα στην περιοχή των συνόρων , τότε πράγματι υπάρχουν λόγοι για την ύπαρξη απειλής 

και γι 'αυτό θα πρέπει κάποιος να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Είναι όμως δυνατό, επειδή 

περιλαμβάνεται μόνο στο έγγραφο αυτό, η ανάπτυξη των αγημάτων κοντά στα σύνορα των κρατών μας και 

των συμμάχων της Ρωσίας, αποτελούν μια στρατιωτική απειλή; 

Για να επεξηγηθεί καλύτερα η στρατιωτική απειλή, προστέθηκε ότι θα ασκείται από τις περιοχές αυτές  

πολιτική και στρατιωτική πίεση στη Ρωσία.Πολιτική πίεση από Στρατεύματα; 

δ) η εγκατάσταση και ανάπτυξη των στρατηγικών πυραυλικών αμυντικών 
συστημάτων, που υπονομεύουν την παγκόσμια σταθερότητα και παραβιάζουν την ισορροπία 
δυνάμεων στο πυρηνικό τομέα, καθώς και η στρατιωτικο-ποίηση του εξωτερικού διαστήματος και η 
ανάπτυξη των στρατηγικών μη πυρηνικών οπλικών συστημάτων προσβολής ακριβείας 

Οι δύο τελευταίες κίνδυνος προς το παρόν να προσελκύει την προσοχή στη Μόσχα, μαζί με τη 

στρατηγική αντιπυραυλικής άμυνας, που θεωρούνται βασικοί κίνδυνοι για τη ρωσική αποτρεπτική 

ικανότητα, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της έννοιας της Ρωσίας στον τομέα της άμυνας .Ο κίνδυνος, 

βέβαια, έγκειται στο γεγονός ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι μπορεί να επιδεινώσει τους κινδύνους και να 

αντιδρούν υπερβολικά - όπως έκαναν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, όταν 

βρίσκονταν κάτω από την επιρροή της Πρωτοβουλίας Στρατηγικής Άμυνας (SDI), Ρόναλντ Ρήγκαν, μαζί με 

την "λαμπρή βότσαλα "και άλλα τέτοια πράγματα. Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο μέρος του αφοπλισμού της 

ημερήσιας διάταξης Γκορμπατσόφ βασίστηκε στην ανάγκη να αποφευχθεί στο μέλλον τι δεν σε θέαμα.  

ε)οι εδαφικές διεκδικήσεις κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της και η ανάμιξη στα 
εσωτερικά τους. 

Μερικές από τις τυποποιημένες και γνωστές απειλές στο ενημερωμένο ‘έγγραφο απέκτησαν νέα 

σημασία. Απειλή για την εδαφική ακεραιότητα και οι αξιώσεις των ξένων κρατών στην επικράτεια της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας αναφερόταν πάντα, αλλά μετά την ανάληψη του ελέγχου της Κριμαίας, η Μόσχα θα 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάγκη για την προστασία της χερσονήσου από το Κίεβο και τους 
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συμμάχους του.  Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία το περασμένο καλοκαίρι άρχισε να επιστέφει  στην Κριμαία με 

την  ανάπτυξη όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.  

στ)η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, των πυραύλων και της πυραυλικής 
τεχνολογίας, η αύξηση του αριθμού των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. 

ζ) η παραβίαση από ένα κράτος ή κράτη των διεθνών συμφωνιών και η αδυναμία 
υπογραφής και υλοποίησης των υπαρχόντων διεθνών συνθηκών για τον περιορισμό των 
εξοπλισμών και τη μείωση τους. 

Ως εξωτερική στρατιωτική απειλή, σύμφωνα με σύμφωνα με το Άρθρο 12ζ) της Στρατιωτικής 

Αντίληψης της Ρωσίας, αποδίδεται ως "η παραβίαση από ένα κράτος των διεθνών συμφωνιών, καθώς και η 

μη συμμόρφωση του με τις προηγούμενες υπογραφείσες διεθνείς συνθήκες για τον περιορισμό των 

εξοπλισμών και τη μείωση τους". Τι είναι - το άτομο - μέλη; Ρωσία που από ότι φαίνεται έχει συναντήσει 

εμπόδια επανειλημμένα για να εγκριθεί και συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα για την καταστροφή των 

σοβιετικών χημικών όπλων - έχει επηρεάσει αυτό έντονα τη δική της στρατιωτική ασφάλεια  ή την ασφάλεια 

των άλλων; Η μη υπογραφή Συμφωνίας δεν μπορεί εύκολα να αποτελέσει μια άμεση στρατιωτική απειλή. 

η) η χρήση της στρατιωτικής ισχύος στο έδαφος των γειτονικών κρατών με τη Ρωσία 
κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ και των κανόνων του διεθνούς δικαίου. 

θ) η ύπαρξη ή εμφάνιση εστιών και κέντρων ανωμαλίας και η κλιμάκωση των 
ένοπλων συγκρούσεων στα εδάφη που είναι γειτονικά τη Ρωσία και τους συμμάχους της.  

ι) η εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρατίας.η αυξανόμενη απειλή του παγκόσμιου 
εξτρεμισμού (τρομοκρατίας) και οι νέες εκφάνσεις του σε συνθήκες ανεπαρκούς και 
αναποτελεσματικής διεθνής αντιτρομοκρατικής συνεργασίας, μια πραγματική απειλή των 
τρομοκρατικών επιθέσεων με χρήση ραδιενεργών και τοξικών χημικών ουσιών, η εξάπλωση 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,και ιδιαίτερα η διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, 

Η παγκόσμια τρομοκρατία (ενέχονται ραδιενεργά και τοξικά υλικά), της παράνομης διακίνησης 

ναρκωτικών και όπλων, ένοπλες εσωτερικές συγκρούσεις σε εθνική και θρησκευτική βάση, καθώς και τις 

δραστηριότητες των ενόπλων ρίζες και ιδιωτικές στρατιωτικές οργανώσεις - η θέση αυτή περιλαμβάνει . ως 

ισλαμικό κράτος και η διάδοχος εταιρεία Blackwater 

ια) η εμφάνιση  και η υποδαύλιση των εστιών εθνικών  ή θρησκευτικών εντάσεων, οι 
δραστηριότητες των διεθνών ενόπλων ριζοσπαστικών ομάδων σε περιοχές που συνορεύουν με 
σύνορα του κράτους της Ρωσίας και τα σύνορα των συμμάχων της, η ύπαρξη των εδαφικών 
διενέξεων, η ανάπτυξη αποσχιστικών κινημάτων ή τάσεων καθώς και ο βίαιος θρησκευτικός 
εξτρεμισμός, σε ορισμένα μέρη του κόσμου. 

ιβ) η χρήση για πολιτικούς σκοπούς της τεχνολογίας της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών και σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία, τη 

πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφικής ακεραιότητα των κρατών και που αποτελούν κίνδυνο για 
διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. 

Η έννοια για το τι τελικά συνιστά στρατιωτικό κίνδυνο έχει τώρα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας - αυτό όμως μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε, από τα 

κινητά τηλέφωνα μέχρι τα δίκτυα των αντιφρονούντων που οργανώνονται μέσω Twitter / Facebook, 

ανάγονται  σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο - για την επίτευξη στρατιωτικών και πολιτικών στόχων.  

ιγ) η δημιουργία διαφόρων Κινήσεων στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, για την ανατροπή των νόμιμων κυβέρνησεων, και των οποίων οι ακολουθούμενες 

πολιτικές απειλούν συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

Ένα άλλο θέμα, που προστίθεται ως επικίνδυνη απειλή έχει προστεθεί και συνδέεται με την ανατροπή 

των νόμιμων κυβερνήσεων, που ακολουθείται από τη δημιουργία ενός εχθρικού καθεστώτος προς το 

συμφέρον της Ρωσίας - μια προφανή αναφορά στο Κίεβο και την ανατροπή του Προέδρου Γιανουκόβιτς. 
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 ιδ) οι ανατρεπτικές δραστηριότητες των Ειδικών Υπηρεσιών και Οργανώσεων 
των ξένων κρατών και συνασπισμών ενάντια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 

13. Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, είναι: 

Η Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας στο Άρθρο 13 απαριθμεί 4 εσωτερικές στρατιωτικές απειλές 

εναντίον της Ρωσίας. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται κατ, αρχήν οι δραστηριότητες της διά της βίας αλλαγής της συνταγματικής 

τάξης της Ρωσίας και της παραβίασης της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Στις παραπάνω γνωστές από την προηγούμενη Στρατιωτική Αντίληψη (του 2010) εσωτερικές 

στρατιωτικές απειλές έχουν προστεθεί νέες όπως η : 

Αποσταθεροποίηση της πολιτικής και της κοινωνικής κατάστασης στη χώρα, η 

παρεμπόδιση ή  διακοπή της λειτουργίας των δημόσιων αρχών, σημαντικών κρατικών, στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων και υποδομών πληροφοριών της Ρωσίας. 

Δραστηριότητα από τρομοκρατικές οργανώσεις και άτομα, που στοχεύουν στην 

υπονόμευση της χώρας και την παραβίαση της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

Προπαγανδιστική δραστηριότητα ενημέρωσης που επηρεάζει το πληθυσμό, ιδίως των νέων, 

και σκοπεύει να υπονομεύσει την ιστορική, πνευματική και πατριωτική παράδοση για την προστασία της 

πατρίδας. 

Ενέργεια που προκαλεί εθνοτική και κοινωνική ένταση, εξτρεμισμό και υποκινεί σε εθνικό 

και θρησκευτικό μίσος ή έχθρα. 

Η νέα Στρατιωτικής Αντίληψης της Ρωσίας και το Άρθρο 13 διαφέρει από την προηγούμενη γιατί 

αναγορεύει τις εσωτερικές προκλήσεις για το κυβερνών καθεστώς ως στρατιωτική απειλή για τη χώρα. 

Στο αντίστοιχο έγγραφο του 2010 απλώς αναφερόταν στις "απόπειρες βίαιης αλλαγής της συνταγματικής 

τάξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,". Στου 2014 ένα προσθέσει ως εσωτερικές απειλές και "την 

αποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης του έθνους" και ακόμη και «την 

διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με ενέργειες που έχουν στόχο τον επηρεασμό του πληθυσμού, κυρίως 

νεαρούς πολίτες της χώρας, με σκοπό να υπονομεύσουν την ιστορική, πνευματική και πατριωτική παράδοση 

για την υπεράσπιση της πατρίδας.» Η εγχώρια αντιπολίτευση είναι πλέον αντιληπτό ότι θεωρείται ως μία 

δραστηριότητα που απαιτεί στρατιωτική αντίδραση. 

Η αναφορά αυτή σχετίζεται επίσης με την εσωτερική τους κινδύνους πολέμου. Πρώτη στον κατάλογο 

είναι βίαιες προσπάθειες για να αλλάξει τη συνταγματική τάξη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2011-

2012, οι ρωσικές αρχές με αυξανόμενη ανησυχία παρακολούθησαν την ανάπτυξη του κινήματος 

διαμαρτυρίας στη Μόσχα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια, Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε 

τους διαδηλωτές ότι συνωμοτούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τον Μάιο του 2012, την παραμονή των 

προεδρικών εκλογών, οι ρωσικές αρχές ενήργησαν σκληρά εναντίον των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια 

συγκρούσεων με την αστυνομία στο κέντρο της Μόσχας, και στη συνέχεια έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για 

τη μείωση και, στη συνέχεια, να εξουδετέρωση της δράσης της ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η 

ανεξαρτητοποίηση του Κίεβου, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του Νοεμβρίου 2013, τους έδωσε σύντομα ένα 

παράδειγμα της επιτυχούς ανατροπή του καθεστώτος που δεν υπερασπίστηκε τις θέσεις του..  

Σε ένα δημοκρατικό κράτος οποιοσδήποτε  ανακοινώνει ότι έχει σχεδιάσει ή προσπαθεί να αλλάξει διά 

της βίας τη συνταγματική τάξη της χώρας (Ρωσίας), διαπράττει  ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα, που δεν μπορεί 

να αφεθεί χωρίς τιμωρία. Αλλά η τιμωρία δεν μπορεί να επιβληθεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις. Μπορεί ο 

Στρατός να αντικαταστήσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και της τάξης; Και ποιος είναι αυτός και πώς 

παραβιάζει την κυριαρχία και την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας; Ποιος διαταράσσει τη 
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λειτουργία των δημόσιων αρχών,  των σημαντικών κρατικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων καθώς και 

τις υποδομές πληροφοριών της Ρωσίας; Η μόνη ικανή δομή για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων 

είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις! Και αν ναι, τότε και πάλι, γιατί να μην χτυπήσει το ξυπνητήρι των 

εισαγγελέων, αστυνομικών και της γενναίας μυστικής αστυνομίας; Μήπως είναι οι ίδιοι αυτοί που 

διαταράσσουν; Λοιπόν, ας αποφασιστεί στη συνέχεια μεταξύ τους ποια από αυτές είναι η αρμόδια 

υπηρεσία. Και ο στρατός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις νόμιμες αρχές, διότι όπου και όποτε οι εν λόγω 

δράσεις πραγματοποιήθηκαν έχουν χαρακτηρισθεί ως μια στρατιωτική ανταρσία. 

Επιπλέον δεν μπορούν από μόνες τους να αποτελέσουν στρατιωτική απειλή οι προπαγανδιστικές 

δραστηριότητες ενημέρωσης που έχουν συνέπειες στο πληθυσμό, ιδίως των νέων, και σκοπεύουν να 

υπονομεύσουν την ιστορική, πνευματική και πατριωτική παράδοση για την προστασία της πατρίδας και 

οι ενέργειες που προκαλούν εθνοτικές και κοινωνικές εντάσεις, εξτρεμισμό και υποκινούν σε εθνικό και 

θρησκευτικό μίσος ή έχθρα. Είναι αποστολή πολλών από τα Υπουργεία του Κράτους να ασχοληθούν και να 

εκμηδενίσουν να δυσμενή αποτελέσματα από τις παραπάνω δραστηριότητες. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα 

υποστηρίξουν με μέσα και πόρους και δεν θα είναι αυτές που θα είναι κυρίως υπεύθυνες. 

 

13. Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, είναι: 

α) οι δραστηριότητες της διά της βίας αλλαγής της συνταγματική τάξης της Ρωσίας, η 

αποσταθεροποίηση της πολιτικής και της κοινωνικής κατάστασης στη χώρα, η παρεμπόδιση ή  
διακοπή της λειτουργίας των δημόσιων αρχών, σημαντικών κρατικών, στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων και υποδομών πληροφοριών της Ρωσίας. 

β) οι δραστηριότητες από τρομοκρατικές οργανώσεις και άτομα, που στοχεύουν στην 
υπονόμευση της χώρας και την παραβίαση της κυριαρχίας, της ενότητας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

γ) οι προπαγανδιστικές δραστηριότητες ενημέρωσης που έχουν συνέπειες στο 
πληθυσμό, ιδίως των νέων, και σκοπεύουν να υπονομεύσουν την ιστορική, πνευματική και 
πατριωτική παράδοση για την προστασία της πατρίδας. 

δ) ενέργειες που προκαλούν εθνοτικές και κοινωνικές εντάσεις, εξτρεμισμό και 
υποκινούν σε εθνικό και θρησκευτικό μίσος ή έχθρα. 

 

14. Η κύρια Στρατιωτική Απειλή, είναι: 

α) η απότομη επιδείνωση της στρατιωτικής-πολιτικής κατάστασης (διεθνείς σχέσεις) 
και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη χρήση στρατιωτικής βίας. 

β) η παρεμπόδιση ενασκήσεως του έργου της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης 
της Ρωσίας και η διατάραξη της λειτουργίας: των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων και των 
συστημάτων για την προειδοποίηση πυραυλικής προσβολής και ελέγχου του διαστήματος, τους 
χώρους αποθήκευσης, τα πυρηνικά όπλα, την πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά, χημικά και άλλα 
πιθανώς επικίνδυνα αντικείμενα. 

γ) η σύσταση και εκπαίδευση παράνομων ένοπλων ομάδων μαχητών και οι 
δραστηριότητές τους στην επικράτεια της Ρωσίας ή στο έδαφος των συμμάχων της. 

δ) η επίδειξη της στρατιωτικής δύναμης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ασκήσεων 
στα εδάφη γειτονικά με τη Ρωσία και τους συμμάχους της, που γίνεται με σκοπό την πρόκληση. 

ε) η επιστράτευση των ενόπλων δυνάμεων κρατών ή επιμέρους ομάδων  κρατών, με 
μερική ή πλήρη επιστράτευση και η αναγωγή των λειτουργιών και του στρατιωτικού έλεγχου των εν 
λόγω κρατών σε πολεμικές συνθήκες. 
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Στη Στρατιωτική Αντίληψης της Ρωσία και στο Άρθρο 14 περιγράφεται κύρια Στρατιωτική Απειλή: 

Από τις ενέργειες που περιγράφουν την κύρια Στρατιωτική Απειλή μερικές έχουν αμιγώς υποθετικό 

χαρακτήρα, που σημαίνει ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να προκύψουν στο μέλλον ή να έχουν ήδη συμβεί πριν 

από τον χρόνο εκτίμησης της απειλής. Τέτοιες είναι «η απότομη επιδείνωση της στρατιωτικής-πολιτικής 

κατάστασης (διεθνείς σχέσεις) και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη χρήση στρατιωτικής βίας» και 

«η σύσταση και εκπαίδευση παράνομων ένοπλων ομάδων μαχητών και οι δραστηριότητές τους στην 

επικράτεια της Ρωσίας ή στο έδαφος των συμμάχων της». Είναι πολύ παρακινδυνευμένο να στηριχτούμε 

στον έγκαιρο εντοπισμό εκείνων ενεργειών ,  όπως  είναι η πραγματική υψηλή πιθανότητα στρατιωτικής 

σύγκρουσης μεταξύ των αντιμαχόμενων μελών με την χρήση στρατιωτικής ισχύος (ένοπλης βίας). Που και 

πότε έγινε μια απότομη επιδείνωση της στρατιωτικής-πολιτικής κατάστασης και  δημιούργησε προϋποθέσεις 

για τη χρήση στρατιωτικής βίας, και ποίος επωφελήθηκε από αυτά τα πράγματα;  

Βέβαια η Επίδειξη της Στρατιωτικής Δύναμης κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, στα εδάφη των 

γειτονικών με τη Ρωσία και τους συμμάχους της, όταν γίνεται με προκλητικό σκοπό αποτελεί πράγματι μια 

σοβαρή μορφή Στρατιωτικής Απειλής. Καθώς επίσης  απειλή είναι, όταν υπάρχει η αύξηση της 

ετοιμότητας των εχθρικών  ενόπλων δυνάμεων για τη διεξαγωγή πλήρους ή μερικής Επιστράτευσης και η 

μεταφορά των οργάνων του κράτους κάτω από στρατιωτικό έλεγχο, στην ειρήνη ή σε καιρό πολέμου. Αυτές 

οι ενέργειες εξ άλλου αποτελούν τις «κλασσικές» ενδείξεις της επικείμενης σύγκρουσης. 

 

15. Τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων Στρατιωτικών Συγκρούσεων είναι: 

α) η ολοκληρωμένη χρήση της στρατιωτικής ισχύος από τις στρατιωτικές δυνάμεις σε 
συνδυασμό με τις  ικανότητες των πολιτικών, οικονομικών , πληροφοριακών και άλλα μη 
στρατιωτικών μέσων και με εκτεταμένη χρήση του της διαμαρτυρίας των ανθρώπων και των 
δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων . 

Έτσι, το εδάφιο "α" που στο παρελθόν ήταν: ". η ολοκληρωμένη χρήση της στρατιωτικής ισχύος από τις 

στρατιωτικές δυνάμεις και από άλλα μη στρατιωτικά μέσα" Στη νέα έκδοση του αυτή η χρήση επεκτείνεται 

και σε πολιτικά, οικονομικά, πληροφοριακά - ενημερωτικά και άλλα μη στρατιωτικά μέσα. Επιπλέον, τα 

μέσα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας τις δυναμικές διαμαρτυρίες του πληθυσμού, καθώς 

και την χρήση των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. 

β) η μαζική χρήση οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού, που 
βασίζονται στις νέες αρχές της φυσικής και των οποίων αποτελεσματικότητα είναι ισοδύναμη με 
την των πυρηνικών όπλων, τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και τα 
τηλεκατευθυνόμενα και αυτόνομα οχήματα, τα ρομποτικά μοντέλα των όπλων και του στρατιωτικού 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των μη επανδρωμένων αυτόνομων εναέριων και 
θαλάσσιων οχημάτων.  

Επεκτείνεται ο κατάλογος των οπλικών συστημάτων που παρουσιάζονται στο εδάφιο «β». Εκτός από την 

χρήση (των όπλων ακρίβειας, τις υπερηχητικές πλατφόρμες, τα όπλα ηλεκτρονικού πολέμου και) γενικά των 

οπλικών συστημάτων που βασίζονται σε νέες αρχές της φυσικής, στο νέο εδάφιο προστίθενται και τα τα 

συστήματα ελέγχου και διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και τα τηλεκατευθυνόμενα και αυτόνομα οχήματα, 

τα ρομποτικά μοντέλα των όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των μη 

επανδρωμένων αυτόνομων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων.  

γ) επιπτώσεις από την αυξημένη χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν 
στο διάστημα, στον αέρα, στη ξηρά και τη θάλασσα και στη σφαίρα της πληροφορικής (ο αυξημένος 
ρόλος της αντιπαράθεσης στο πεδίο της πληροφορικής). 

δ) Υψηλός βαθμός καταστροφής των στόχων και εκλεκτικότητα καταστροφής των 
υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεων, η ταχύτητα και η ευκαμψία Πυρός και Ελιγμού των 
στρατευμάτων (και των άλλων δυνάμεων) και η ανάληψη ποικιλίας Κινήσεων και Αποστολών από 
τις δυνάμεις υψηλής ετοιμότητας για ανάπτυξη. 
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ε) ο αυξημένος ρόλος της αντιπαράθεσης στο πεδίο της πληροφορικής. 

στ) η μείωση του παράγοντα χρόνου στις προετοιμασίες για στρατιωτική ενέργεια. 

ζ) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου, με τη μετεξέλιξη 
τους σε ένα αυστηρά κάθετο σύστημα διαχείρισης του παγκόσμιου δικτύου των αυτόματων 

συστημάτων ελέγχου των στρατιωτικών δυνάμεων και των όπλων, που οδηγεί σε αυξημένη 
κεντρική διοίκηση. 

η) η δημιουργία στο έδαφος των αντιμαχόμενων μερών μιας μόνιμα εμπόλεμης 
ζώνης. 

θ) η συμμετοχή στις στρατιωτικές ενέργειες τα συγκρούσεων των παράνομων και 
παράτυπων ένοπλων ομάδων και ιδιαίτερα των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών. 

ι) η Έμμεση και Ασύμμετρη τη χρήση των μέσων για τις ενέργειες. 

ια) η Χρηματοδότηση των πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων από εξωτερικές 

δυνάμεις για την επίτευξη ορισμένων των στόχων τους. 

Η χρήση Πυρηνικών Όπλων  

16.Τα πυρηνικά όπλα θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την 
αποτροπή των πυρηνικών πολέμων αλλά και των στρατιωτικών συγκρούσεων με τη χρήση των 
συμβατικών όπλων (πόλεμο μεγάλης κλίμακας, περιφερειακό πόλεμο). 

Παρά την αλλαγή στα χαρακτηριστικά και τη φύση της σύγχρονης ένοπλης σύγκρουσης, τα πυρηνικά 

όπλα εξακολουθούν να είναι και θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη των ένοπλων 

συγκρούσεων με συμβατικά και πυρηνικά όπλα.  

Στην περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με συμβατικά μέσα καταστροφής 
(πόλεμο μεγάλης κλίμακας, περιφερειακό πόλεμο), τιθεμένης σε κίνδυνο της ίδιας της 
ύπαρξης του κράτους, η κατοχή των πυρηνικών όπλων από αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης και την αναγωγή της σε 
σύγκρουση με χρήση πυρηνικών όπλων. 
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III. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Άμυνας και Ασφάλειας) ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Τμήμα III είναι αφιερωμένο στη Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  

 

17. Οι κύριες αποστολές της Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσίας καθορίζονται 

από τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό νόμο, τη (Εθνική) Στρατηγική της Ρωσίας μέχρι το 
2020 και την παρούσα  Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη. 

 

Η παράγραφος 17 της προηγούμενης έκδοσης έχει χωριστεί σε δύο. Το νέο 17ο εδάφιο, καθορίζει τη 

διαδικασία για τον καθορισμό των κύριων καθηκόντων της στρατιωτικής πολιτικής. Θα πρέπει να 

καθορίζεται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο, η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, κ.λπ.  

 

18. Η Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσίας αποσκοπεί: στην πρόληψη του 

ανταγωνισμού των εξοπλισμών, την αποτροπή και την πρόληψη των στρατιωτικών 
συγκρούσεων, τη βελτίωση της στρατιωτικής οργάνωσης καθώς και τον τύπο, τον τρόπο 
και τη μέθοδο χρήσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων και 
υπηρεσιών και την αύξηση της ετοιμότητας τους για κινητοποίηση, των πυρηνικών όπλων 
και των μέσων καταστροφής, για την άμυνα, ασφάλεια και την προστασία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και την υπεράσπιση των συμφερόντων των συμμάχων της. 

Η παράγραφος 18 της αναφέρει ότι. Η Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσίας αποσκοπεί στην 

αποτροπή και την πρόληψη των στρατιωτικών συγκρούσεων, τη βελτίωση της στρατιωτικής οργάνωσης 

καθώς και τον τύπο, τον τρόπο και τη μέθοδο χρήσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων 

και υπηρεσιών και την αύξηση της ετοιμότητας τους για κινητοποίηση, για την άμυνα, ασφάλεια και την 

προστασία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την υπεράσπιση των συμφερόντων των συμμάχων της. 

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι στην προηγούμενη έκδοση του στρατιωτικού δόγματος της ένας από 

τους στόχους της πολιτικής ήταν να αποφευχθεί η κούρσα των εξοπλισμών. Το νέο έγγραφο δεν είναι τέτοιο 

στόχο.  

 

Δραστηριότητες της Ρωσίας για την Αποτροπή και την Πρόληψη των στρατιωτικών 
συγκρούσεων 

19.Η Ρωσία με τη συνεχής ετοιμότητα των Ενόπλων της Δυνάμεων και των άλλων 
στρατευμάτων εξασφαλίζει την αποτροπή και την πρόληψη των πολέμων και επιπλέον η ένοπλη 
προστασία που παρέχεται από την Ρωσίας και τους συμμάχους της είναι σύμφωνη με το διεθνές 
δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσίας. 

20.Η πρόληψη και η αποτροπή των πυρηνικών στρατιωτικών συγκρούσεων, όπως και για 
κάθε άλλου τύπου στρατιωτικής σύγκρουσης - αποτελεί για τη Ρωσία μια πολύ σημαντική 
αποστολή. 

21.Οι κύριες αποστολές της Ρωσίας για την αποτροπή και τον περιορισμό των 

στρατιωτικών συγκρούσεων είναι οι παρακάτω: 

α) Να Εκτιμήσει και να Προβλέψει τις εξελίξεις της πολιτικο-στρατιωτικής κατάστασης 

σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την υπάρχουσα Κατάσταση των διακρατικών 
σχέσεων στον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και της 
πληροφορικής.  

β) Να εκμηδενίσει τις πιθανές στρατιωτικές απειλές με την χρήση πολιτικών, 
διπλωματικών και άλλων ειρηνικών μέσων. 

γ) Να διατηρήσει τη στρατηγική σταθερότητα και την δυνατότητα πυρηνική 
αποτροπής σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 
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δ) Να διατηρήσει την Ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 
στον προδιαγεγραμμένο βαθμό, που απαιτεί η εμπλοκή τους στη μάχη.  

ε) Να διατήρηση την ετοιμότητα κινητοποίησης της οικονομίας της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, των οργάνων του κράτους, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
οργανισμών στο επίπεδο που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σε μια 
πολεμική περίοδο. 

στ) Να επικεντρώσει την προσπάθεια του κράτος, της κοινωνίας και των ατομικών 
πρωτοβουλιών στη προστασία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
στρατιωτικής-πατριωτικής εκπαίδευσης των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την 

προετοιμασία τους για την στρατιωτική θητεία. 

ζ) Να επεκτείνει τον κύκλο των χωρών που συνεργάζονται μαζί της, να αναπτύξει το 
επίπεδο της συνεργασίας επί τη βάσει των κοινών συμφερόντων για την ενίσχυση της διεθνούς 
ασφάλειας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ και τους  άλλους κανόνες του 
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να διευρύνει τη 
συνεργασία με τα κράτη-μέλη της BRICS (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Ινδίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της 
Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής) 

Οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν από τη Ρωσία από τη Δύση μετά την προσάρτηση της Ουκρανικής 

Χερσονήσου της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρεμποδίζουν τις εισαγωγές και 

εξαγωγές στρατιωτικών υλικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας 

που συμβάλλει στην προσπάθεια της Μόσχας για στενότερη συνεργασία με τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη 

των χωρών BRICS.  

Ως απάντηση της αυξανόμενης πίεσης (εμπάργκο) στη Ρωσία η νέα Στρατιωτική Αντίληψη της Ρωσία και 

στο Άρθρο 21.ζ. ως ένα από τα «κύρια καθήκοντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ένα από τα «κύρια 

καθήκοντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να περιέχουν και να αποτραπούν ένοπλες συγκρούσεις.» 

επισημαίνεται ότι είναι και η  ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες χώρες, όπως οι χώρες BRICS ( δηλαδή της 

Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής.  

Ο πρώτος τύπος συνεργασίας είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των μελών.  

Κίνα 

 Η μεγαλύτερη χώρα αυτής της άτυπης ομάδας είναι σαφώς η Κίνα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι με τις ακολουθούμενες διαδικασίες της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, 

προωθείται σήμερα η άποψη ότι η κινεζική ηγεσία δέχεται τις αυτές με την Ρωσία προκλήσεις και απειλές 

(άμεσες και έμμεσες). Μπορεί λοιπόν να εμπλέξουν την Κίνα υπογραμμίζοντας  τα αμοιβαία οφέλη που θα 

προκύψουν από την κοινή τους αντιμετώπιση. Η προσέγγιση αυτή είναι καθαρά πραγματιστική. Η όποια 

απόφαση μπορεί να λαμβάνεται χωρίς τις παλιές «ιδεολογικές αξίες » αλλά  με βάση την ανάλυση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της συγκεκριμένης διαδικασίας.  

Για παράδειγμα, η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας έλαβαν υπόψη 

τα εσωτερικά προβλήματα της Κίνας-πρώτα από όλα, την απειλή της αυτονομίας του Θιβέτ και της 

αυτονόμησης της περιφέρειας Xinjiang Uygur. Η εκτίμηση της σημερινής κατάστασης στην Ουκρανία 

γίνεται επίσης λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της Κίνας για το « πρόβλημα της Ταϊβάν, που είναι στην 

ουσία η δική της Κριμαία με κινεζικά χαρακτηριστικά». 

Δεν έχει όμως αποδειχθεί η Ρωσία ότι μπορεί αυτόματα να υπολογίζει στην υποστήριξη της Κίνας, με 

την αιτιολογία ότι από το 1996 οι δύο χώρες έχουν καθιερώσει μια στρατηγική εταιρική σχέση. Πρώτον, η 

Κίνα συμπεριφέρεται στην παγκόσμια σκηνή πολύ προσεκτικά, προσπαθώντας να μην αναλάβει τις τυχόν 

συμμαχικές της υποχρεώσεις που θα μείωναν την ελευθερία δράσης. Δεύτερον, δεν είναι εύκολο για τη 

Ρωσία να προβλέψει την πιθανή ανταπόκριση της Κίνας στα παγκόσμια γεγονότα, εκτός και εάν 

προσπαθήσει να τα δει με την κινέζικη «σχιστή ματιά». 
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Γι ' αυτό οι όποιες «υλοποιήσιμες» πτυχές της συνεργασίας με την Κίνα, όπως η παροχή ρωσικού 

στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμών — σίγουρα θα συνεχιστεί. Η ρωσική πλευρά παραδοσιακά θα κάνει 

οτιδήποτε για να εμποδίσει την παράνομη αναπαραγωγή της Ρωσικής τεχνολογίας στη Κίνα. Θα συνεχίσει τις 

κοινές τους στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς και την ανάπτυξη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την 

συνεργασία στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μετά βίας όμως μπορεί να αναμένεται η όποια 

σημαντική διεύρυνση του πεδίου αυτού της συνεργασίας τους. Στην πραγματικότητα, η Ρωσία και η Κίνα 

έχουν ήδη αναπτύξει έναν αλγόριθμο συνεργασίας στο στρατιωτικό τομέα. Ίσως είναι η Ρωσία που θέλει κάτι 

περισσότερο στη συνεργασία με την Κίνα. Δηλαδή, από το επίπεδο μια αμιγώς στρατιωτικής συνεργασίας με 

θέμα τις κοινές ασκήσεις στο επίπεδο των πολιτικών συμμαχιών. Αλλά η Κίνα σήμερα σαφώς δεν είναι 

έτοιμη για αυτό. Ή, ίσως, είναι έτοιμη να πάει σε κάποιο είδος συμφωνίας, με κάποιες οικονομικές 

προτιμήσεις της μέσω της ΕΕ για μεγάλα κινεζικά έργα στη Ρωσία. 

Η Ρωσία εξ άλλου προσβλέπει εκτός των άλλων και στη συνεργασία με την Κίνα για να αντιμετωπίσουν 

από κοινού τις "Έγχρωμες Επαναστάσεις", που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν. Όπως είπε ο Ρώσος 

Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Ανατόλι Antonov μετά από τις συνομιλίες μεταξύ των  Ρώσων και Κινέζων 

Υπουργών, «Εστιάσαμε σε εκείνα τα γεγονότα που έλαβαν πρόσφατα χώρα στο Hong Kong, και δύο 

υπουργοί αναγνώρισαν ότι καμία χώρα δεν είναι απρόσβλητη από "Έγχρωμες Επαναστάσεις"» « Θεωρούν 

όμως ότι αυτές οι "Έγχρωμες Επαναστάσεις", που αποτελούν πειράματα κατευθυνόμενα από την δύση 

συμπερι-λαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να υλοποιούνται κάπου πολύ μακριά από 

την Κίνα ή τη Ρωσία,» είπε ο Antonov. « Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται στην πραγματικότητα πολύ κοντά μας, 

και πιστεύουμε ότι τη Ρωσία και η Κίνα πρέπει να συνεργαστούν για να αντέξουν σε αυτή τη νέα πρόκληση 

για την ασφάλεια στις χώρες μας.» Η Ρωσία και Κίνα, κατά τα λεγόμενά του, έμαθαν το πρόβλημα της 

"Έγχρωμης Επανάστασης" από το παράδειγμα της Ουκρανίας, «όπου ένα πραξικόπημα έλαβε χώρα και τώρα 

βλέπουμε τις δοκιμασίες που υποβάλλεται αυτή η αδελφική μας χώρα για να επιβιώσει και επίσης βλέπουμε 

πόση προσπάθεια χρειάζεται να ασκηθεί από όλους για να αποκατασταθεί η ειρήνη, η ηρεμία και η τάξη στη 

χώρα». 

 

Στο παρακάτω απόσπασμα από το  "Άξον Ρωσίας-Κίνας: νέου Ψυχρού Πολέμου και η κρίση της Αμερικής 

της ηγεσίας,» συγγραφείς, Douglas E. Schoen και Melik Kaylan υποστηρίζουν ότι μόνο μια αναγέννηση της 

αμερικανική παγκόσμιας ηγεσία μπορεί να καταπολεμηθεί η αυξανόμενη απειλή από τον άξονα της ρωσο-

κινεζικής συνεργασίας.  

Με λίγα λόγια, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος, με τους από τα παλιά γνώριμους 

αντιπάλους να “μπαίνουν πάλι” στο παιχνίδι, σήμερα είναι πιο ισχυροί από ό, τι τις προηγούμενες δεκαετίες, 

και με την Αμερική με πιο συγκεχυμένες ιδέες και περισσότερο δειλή από ό, τι ήταν στα χρόνια του Κάρτερ.  

Αυτοί που ακολουθούν τον άξονα Ρωσίας-Κίνας τώρα συνεργάζονται και λειτουργούν κατά της 

Αμερικής και των δυτικών συμφερόντων και σε σχεδόν σε κάθε πιθανό τομέα αυτής της προσπάθειας τους. 

Στις προσπάθειές τους αυτές περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Επίβλεψη της μαζικής στρατιωτικής επαύξησης σε συμβατικές και πυρηνικές δυνάμεις, για την 

οποία συχνά συνεργάζονται και υποστηρίζουν αμοιβαία, καθώς και της πυραυλικής άμυνας — για 

την οποία έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία της συνεργασίας. 

 Την επιθετική πολιτική στη διεξαγωγή του εμπορίου, με συχνά ύπουλες οικονομικές πολιτικές- 

στο κάθε τι, από τις μεγάλες συμφωνίες για το αέριο και το πετρέλαιο μέχρι τη συνεργασία με τα 

πρόσφατα αναπτυγμένα έθνη για τη δημιουργία εναλλακτικών διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 Ανάληψη επιθετικής δράσης για την εδραίωση και την επέκταση των εδαφικών διεκδικήσεων στις 

σφαίρες της επιρροής τους, συχνά κατά παράβαση των κανόνων του ΟΗΕ: Η Ρωσία στην Κεντρική 

Ασία και το "εγγύς εξωτερικό" των συνόρων της. Η Κίνα, με την επιθετικότητα της στις διάφορες 

συνομιλίες για τα νησιά στα ανατολικά της και τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, καθώς επίσης και 

κατά των γειτόνων της στην Ασία.  

 Την οικονομική και στρατιωτική διευκόλυνση «απαράδεκτων» καθεστώτων, και ιδίως σε ότι 

έχει σχέση με τα πυρηνικά όπλα. Η Κίνα έχει διασφαλίσει για χρόνια τις πυρηνικές επιδιώξεις της 

Pyongyang και του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας ,με την οικονομική βοήθεια και με την άρνησή 

της για την επιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ. Η Ρωσία έχει «υποστηρίζει» το πυρηνικό πρόγραμμα 

του Ιράν, και επίσης ενεργεί ως ο ισχυρότερος σύμμαχος του καθεστώτος του προέδρου της Συρίας 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=el&a=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FThe-Russia-China-Axis-America%25C2%2592s-Leadership%2Fdp%2F1594037566
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=el&a=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FThe-Russia-China-Axis-America%25C2%2592s-Leadership%2Fdp%2F1594037566
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Μπασάρ Άσαντ, εφοδιάζοντας το με οπλικά συστήματα, βάσεις, και εξασφαλίζοντας τη 

χρηματοδότηση του — ακόμη ο πρόεδρος Πούτιν έχει διαδραματίσει τον καίριο ρόλο στην αιχμή 

του δόρατος για τη διπλωματική συμφωνία ζητώντας από τον Άσαντ να καταστρέψει το χημικά 

όπλα από το οπλοστάσιο του.  

 Χρήση των ενεργειακών πόρων και των άλλων πρώτων υλών ως όπλα σε εμπορικούς πολέμους. 

 Εκπροσωπούν τους δύο κορυφαίους δράστες του κυβερνο-πολέμου σε όλο τον κόσμο — 

δραστηριότητα που σχεδόν εξ ολοκλήρου κατευθύνθηκε εναντίον των ΗΠΑ ή δυτικών στόχων. 

 Πόλεμος με τη κλοπή πληροφοριών και κατασκοπεία ενάντια στη Δύση-μια προσπάθεια που 

συνεχίζεται εδώ και χρόνια, αλλά αν συνοψίζαμε στο 2013, όταν Κίνα προσέφερε προσωρινά, και 

στη συνέχεια η Ρωσία έκανε αποδεκτή την αίτηση για άσυλο, στον πρώην πράκτορα της 

αμερικανικής υπηρεσίας ασφαλείας NSA και κατόπιν εγκέφαλο για τις διαρροές πληροφοριών από 

αυτή, Edward Snowden. 

 Διευκόλυνση, έστω και έμμεσα, σε τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. 

 Συμπορεύτηκαν στα Ηνωμένα Έθνη, όταν οι Ρώσοι εμπόδισαν — και οι Κινέζοι που απείχαν από 

την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας με το οποίο κηρύσσεται άκυρο το 

δημοψήφισμα στη Κριμαία. 

Πράγματι, η Ρωσία και η Κίνα έχουν επιδεινώσει σχεδόν κάθε απειλή ή πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα — από την τρομοκρατία μέχρι τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τη δυνατότητα 

στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, προκαλώντας αστάθεια στο δυτικό ημισφαίριο. 

 

Ινδία 

Οι τοπικοί οι αναλυτές λένε ότι η Ρωσία είναι ήδη ένας από τους κύριους προμηθευτές όπλων σε 

ορισμένα από τα μέλη των BRICS, όπως η Ινδία, με την οποία έχει συνεργασία και σχέδια για κοινή άμυνα. 

« αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει κρίσιμη για τις ανάγκες της άμυνας 

της Ινδίας, ειδικά τώρα που η Ινδία έχει επιτρέψει τις ξένες άμεσες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, μέχρι 

[μερίδιο] 49%. Μέχρι το 2013, η Ινδία [εκπροσωπεί] το 38% των σημαντικών εξαγωγών όπλων της Ρωσίας, 

με τη Μόσχα να παρέχει το 75% των εισαγωγών οπλικών συστημάτων της Ινδίας» είπε η Monika Chansoria, 

του κέντρο μελετών  στο Νέο Δελχί. Δεκαπέντε χρόνια μετά την υπογραφή της Ινδο-ρωσικής στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης, εξακολουθεί να υπάρχει και «ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Νέου Δελχί 

στην κοινή σχεδίαση [έρευνα και ανάπτυξη] και την κατασκευή των αμυντικών συστημάτων και επέκταση 

των τεχνολογιών για αεροπορικές και διαστημικές εφαρμογές» είπε Monika Chansoria.  

Γι΄ αυτό είναι πολύ πιθανή η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στην παραγωγή 400 στρατιωτικών 

ελικόπτερων Ka-226. Επίσης, όπως είπε ο Petr Topychkanov, συνεργάτης του κέντρου Carnegie για την μη-

Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων στη Μόσχα, δήλωσε ότι η αγορά από την Ινδία όπλων είναι «ελπιδοφόρα 

για τη Ρωσία, επειδή η Ρωσία δεν κάνει μόνο εξαγωγές όπλων σε αυτή τη χώρα, αλλά επίσης συνεργάζεται 

στην παραγωγή νέων συστημάτων όπως το βλήμα BrahMos ή το μαχητικό αεροσκάφος Su-35MKI». Το 

BrahMos είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος τύπου Κρουζ που αναπτύχθηκε από κοινού από NPO 

Mashinostroeyenia, ένα γραφείο του ρωσικού σχεδιασμού εξοπλισμών και το Κρατικό Οργανισμό για την 

Αμυντική Έρευνα και Ανάπτυξη της Ινδίας. 

Νότια Αφρική και Βραζιλία 

Εν τω μεταξύ, οι τοπικοί παρατηρητές λένε ότι: «η ώθηση της Ρωσίας να εντείνει τους δεσμούς με άλλες 

χώρες των BRICS, όπως εκφράζεται στη νέα Στρατηγική Αντίληψη, αποτελεί την φυσική συνέχεια της 

εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας κατά τα προηγούμενα χρόνια». « Η Ρωσία έχει πάντα στόχο να έχει μια 

πιο σταθερή και πλήρως διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών BRICS..., ενώ την ίδια στιγμή, 

ορισμένα από τα θέματα ασφαλείας δεν είναι ακόμη ώριμα και κατάλληλα για αντιμετώπιση τους μεταξύ 

των χωρών αυτών (BRICS), αλλά, μάλλον, είναι προτιμότερες από την Ρωσία άλλες μορφές της διεθνούς 

συνεργασίας»," είπε η Victoria Panova, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής 

Πολιτικής της Ρωσίας στο Πανεπιστήμιο MGIMO στη Μόσχα. «Για τα θέματα μη-διάδοσης των [όπλων 

μαζικής καταστροφής] ή τον Αφοπλισμό δεν ενδιαφέρεται με τον ίδιο τρόπο για την Νότια Αφρική ή τη 
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Βραζιλία όπως για τις άλλες τρεις χώρες (Ινδία, Κίνα, Ρωσία)» είπε η Panova. «Όμως και οι πέντε χώρες θα 

μπορούσαν να ενδιαφέρονται πολύ για τις κοινές πολιτικές και την εμβάθυνση της συνεργασίας τους σχετικά 

με τις πληροφορίες και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο». 

η) Να ενίσχυσει το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της Οργάνωσης 
του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ) (CSTO), να αυξήσει την ικανότητάς του, να 
επιτείνει τη συνεργασία στο πεδίο της διεθνούς ασφάλεια εντός της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών (CIS), εντός του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) και του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), να αυξήσει την συνεργασία με τη 
Δημοκρατία της Αμπχαζίας και της Δημοκρατίας της Νότιας Οσσετίας και να εξασφαλίσει την 
κοινή τους άμυνα και ασφάλεια, να υποστηρίξει τα εθνικά της δίκαιά στο διάλογο για  ευρωπαϊκή 
ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, να βοηθείσαι να οικοδομηθεί στην περιοχή 
Ασίας-Ειρηνικού το νέο μοντέλο ασφαλείας πάνω σε συλλογική βάση υπερβαίνοντας την τάση 

για ομαδοποίηση των χωρών της περιοχής.· τέλος να αναπτύξει το τομέα των σχέσεων με τους 
άλλους α-κρατικούς οργανισμούς (την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ). 

Η  Στρατιωτική Αντίληψη της Ρωσία και στο Άρθρο 21.η.  θεωρεί ως ένα από τα «κύρια καθήκοντα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας να περιέχουν και να αποτραπούν ένοπλες συγκρούσεις.» είναι να: 

 ενίσχυσει το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της Οργάνωσης του Συμφώνου 

Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ) (CSTO),  

 αυξήσει την ικανότητάς του, να επιτείνει τη συνεργασία στο πεδίο της διεθνούς ασφάλεια εντός της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS),  

αυξήσει την ικανότητάς του, να επιτείνει τη συνεργασία στο πεδίο της διεθνούς ασφάλεια εντός του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

αυξήσει την ικανότητάς του, να επιτείνει τη συνεργασία στο πεδίο της διεθνούς ασφάλεια εντός του 

Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO),  

 αυξήσει την συνεργασία με τη Δημοκρατία της Αμπχαζίας και της Δημοκρατίας της Νότιας 

Οσσετίας και να εξασφαλίσει την κοινή τους άμυνα και ασφάλεια,  

 υποστηρίξει τα εθνικά της δίκαιά στο διάλογο για  ευρωπαϊκή ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

το ΝΑΤΟ,  

 βοηθείσαι να οικοδομηθεί στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το νέο μοντέλο ασφαλείας πάνω σε 

συλλογική βάση υπερβαίνοντας την τάση για ομαδοποίηση των χωρών της περιοχής 

 

Δημοκρατία της Αμπχαζίας και της Δημοκρατίας της Νότιας Οσσετίας 

Η Ρωσία από την 26
η
 Αυγούστου 2008 αναγνώρισε την κυριαρχία της Αμπχαζίας και της Νότιας 

Οσσετίας, που αποτελούσαν περιοχές της Γεωργίας και έχει από καιρό προσπάθησε ανεξαρτησία από 

αυτό. Αυτό συνέβη μετά τη γεωργιανή στρατιωτική επίθεση εναντίον της πόλεως Τσχινβάλι της Νότιας 

Οσσετίας στις αρχές Αυγούστου. Οι ηγέτες της Ρωσίας έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η αναγνώριση της 

ανεξαρτησίας των δύο πρώην Γεωργιανών Αυτόνομων Επαρχιών αντικατοπτρίζει τη σημερινή 

πραγματικότητα και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

Στη νέα Στρατιωτική Αντίληψη της Ρωσία και στο Άρθρο 21.η.  προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού 

δικτύου ασφαλείας με τη Ρωσία και εισηγείται την αύξηση της στρατιωτικής συνεργασίας της Οσσετίας με 

την Ρωσία, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της Νότιας Οσσετίας Λεονίντ Tibilov, σχολιάζοντας την υπογραφή 

από τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν της Στρατηγικής Αντίληψης της Ρωσία, το οποίο 

υπογραμμίζει την συνεργασία με τη δημοκρατία αυτή. Σύμφωνα με το έγγραφο μία από τις κύριες 

προτεραιότητες της στρατιωτικο-πολιτική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Αμπχαζίας και της 

Νότιας Οσετίας είναι η αλληλεπίδραση, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή άμυνα και την ασφάλεια. Το 

κείμενο αναφέρεται επίσης στο δόγμα της συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Αμπχαζίας και της Νότιας 

Οσσετίας, προκειμένου να διασφαλίσει την κοινή άμυνα και την ασφάλεια." 



Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

48 
 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία ικανοτήτων της στρατιωτικής συνεργασίας και του συντονισμού των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί η δια-λειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων 

της Νότιας Οσετίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αντίσταση στον επιτιθέμενο. 

Νωρίτερα, μια παρόμοια συμφωνία είχε υπογραφεί μεταξύ της Ρωσίας και της Αμπχαζίας.   

Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), 

Ο δεύτερος τύπος τις προσδοκώμενης συνεργασίας στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών, που επιθυμεί η 

Ρωσία έχει ασιατική κατεύθυνση και είναι φυσικά κατά κύριο λόγο ο Οργανισμός Συνεργασίας της 

Σαγκάης (κινεζικής εμπνεύσεως ένωση «Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)», στον οποίον 

συμμετέχουν Κίνα, Ρωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργισία και Τατζικιστάν. Ιδρύθηκε το 2002, με 

πρωτοβουλία της Κίνας και με στόχο την ανάσχεση της διεισδύσεως των ΗΠΑ στην Ασία) που χωριστά 

αναφέρεται στο κείμενο της Στρατηγικής. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) δεν είναι 

στρατιωτικός οργανισμός, αν και στο φόρουμ του ασχολείται με ορισμένα από τα θέματα που αφορούν την 

άμυνα και την ασφάλεια των χωρών μελών. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα βήμα συζήτησης που 

επιτρέπει τις πολυμερείς συσκέψεις για την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής της Κεντρικής Ασίας και των 

γειτονικών χωρών. Η ύπαρξη αυτού του βήματος δίνει το πλεονέκτημα της εξέτασης  σε πρώιμο στάδιο των 

αντιθέσεων και την αποφυγή σύγκρουσης των συμφερόντων ορισμένων μελών. Έτσι σαφής η επιθυμία της 

Ρωσίας να αναπτύξει την συνεργασία στο πλαίσιο SCO. 

Ωστόσο, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) έχει γίνει ποτέ (και στο εγγύς μέλλον, είναι 

απίθανο να γίνει) ένα ασιατικό αντίβαρο στο ΝΑΤΟ. Ακόμη και στις διασκέψεις κορυφής, οι συμμετέχοντες 

προτιμούν συχνά πολυμερείς και διμερείς συζητήσεις. Ως εκ τούτου, την ανάπτυξη της συνεργασίας στο 

πλαίσιο SCO, που αναφέρεται στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη (2014) θα είναι πολύ περιορισμένη. 

Αυτά μπορούν να προστεθούν και η υπάρχουσα δυσπιστία μεταξύ των μεμονωμένων μελών του SCO και την 

ύπαρξη διαφορών όσον αφορά την κατανόηση της αποστολής αυτής της οργάνωσης. Οι Κινέζοι, για 

παράδειγμα, από την αρχή της δημιουργίας του οργανισμού αυτού δήλωσαν ότι θα πρέπει να αντισταθούν 

στις «τρεις απειλητικές δυνάμεις»-τρομοκρατία, αποσχιστικές τάσεις και ο εξτρεμισμός.  

Αν και για την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό (ιδιαίτερα τον ισλαμικό — σε αυτό το στάδιο) είναι όλοι 

σαφείς, τι γίνεται όμως στη συνέχεια για τις αποσχιστικές τάσεις; Είναι ένα θέμα που μέλλει να κατανοηθεί, 

επειδή οι απόψεις στη Ρωσία και την Κίνα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, όπως για παράδειγμα, για το ζήτημα 

της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας, της Νότιας Οσσετίας.  

Τα παραπάνω μειώνουν σημαντικά την ικανότητα του οργανισμού να εκπληρώσει τους  στόχους όπως 

ορίζονται στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη (2014) της Ρωσίας. 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση -  ΝΑΤΟ -  Ηνωμένες Πολιτείες ,  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρωσική στρατιωτική δόγμα προσφέρει 

«διάλογο επί ίσοις όροις» για την ευρωπαϊκή και την Ασία-Ειρηνικό ασφάλεια, ο έλεγχος των όπλων, της 

διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.  

Υπάρχει επίσης μια αναφορά για τη συνεργασία στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας, η πρόταση 

της Ρωσίας για το 2010 στο ΝΑΤΟ, η οποία είναι προς το παρόν δεν υπάρχουν περαιτέρω 

εξελίξεις. Συνειδητοποιώντας ότι η πρόταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί εντελώς νεκρός, το δόγμα απαιτεί να 

μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να επιτύχουν στρατιωτική υπεροχή σε βάρος ενός συστήματος αντιπυραυλικής 

άμυνας ή τη χρήση των μη πυρηνικών συστημάτων στρατηγικών.  

Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (το νέο μοντέλο ασφαλείας) 

Και, τέλος, Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη (2014) της Ρωσίας στο Άρθρο 21.η. γίνεται μια 

προσπάθεια να καθοριστεί ο ρόλος της Ρωσίας στις μεγαλύτερες περιοχές του κόσμου και αναφέρεται η 

περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αλλά πώς η Ρωσία θα μπορούσε να συμβάλει «να βοηθείσαι να οικοδομηθεί στην 

περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το νέο μοντέλο ασφαλείας πάνω σε συλλογική βάση υπερβαίνοντας την τάση για 

ομαδοποίηση των χωρών της περιοχής » . Δηλαδή το νέο μοντέλο ασφαλείας να  βασίζεται σε «συλλογική 

βάση» υπερβαίνοντας την τους «συνασπισμούς». Είναι δυνατό αυτό;  

Η Ρωσία έχει πολύ μικρή επιρροή με τις χώρες στην περιοχή αυτή. Να συνδέσετε πολιτικά θέματα με την 

εξαγωγή όπλων σε αυτές τις χώρες, Ρωσία δεν θα — μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της αγοράς. Ο όγκος 

των εμπορικών σχέσεων με τις περισσότερες χώρες στην περιοχή είναι σχετικά μικρός, και η οικονομική 
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ανάπτυξή της Ρωσίας σήμερα υπολείπεται από τις ίδιες αυτές χώρες. Και εδώ είναι που μόνο η Κίνα πρέπει 

να είναι ευτυχής με τη δήλωση της Ρωσίας: για επιθυμία να διεκδικήσει το αδέσμευτο καθεστώς της περιοχής 

Ασίας-Ειρηνικού. Έτσι κατά πάσα πιθανότητα αυτή η φράση στο έγγραφο εμφανίστηκε ως μια επίδειξη 

αλληλεγγύης προς την ηγεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αλλά είναι δυνατό — να καλέσει την 

Κίνα να κάνει κάποιο είδος της μια ευγένεια. 

 

θ) Να συμμορφώνεται με τις διεθνείς συνθήκες για τον περιορισμό και τη μείωση των 
στρατηγικών επιθετικών όπλων. 

ι) Να επισυνάψει και να υλοποιήσει τις συμφωνίες για τον έλεγχο των συμβατικών 
όπλων, καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

ια) Να δημιουργήσει ρυθμιστικούς μηχανισμούς για τη αμοιβαία (διμερή και πολυμερή) 
συνεργασία στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας και την πάταξη κατά το δυνατόν των 
πυραυλικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, και της δημιουργίας ενός 
αμυντικού αντι-πυραυλικού συστήματος με ρωσική συμμετοχή, επί ίσοις όροις. 

ιβ) Να εναντιωθεί στις προσπάθειες κρατών (ή κρατών μελών) για την εξασφάλιση της 
στρατιωτικής τους υπεροχής μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών συστημάτων αντιπυραυλικής 
άμυνας ή μέσω της ανάπτυξης των όπλων στο διάστημα ή τέλος μέσω της ανάπτυξης 
στρατηγικών συστημάτων ακρίβειας με μη-πυρηνικά όπλα. 

ιγ) Να προχωρήσει στη σύναψη διεθνούς συνθήκης για την πρόληψη της ανάπτυξης 
όπλων οιουδήποτε τύπου στο εξώτερο διάστημα. 

ιδ) Να εναρμονίσει εντός του ΟΗΕ τα στοιχεία για την ασφαλή διεξαγωγή των 
διαστημικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ενεργειών στο διάστημα 
που θα περιγράφεται σε ένα μνημόνιο συμφωνίας που να απαγορεύει την τυχόν ανάπτυξη όπλων 
στο διάστημα. 

ιε) Να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της 
παρακολούθησης των αντικείμενων και των επιδράσεων τους στο χώρο πλησίον της Γης, 
περιλαμβανομένου και του μηχανισμού για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό· 

ιστ) Να συμμετέχει σε διεθνείς ειρηνευτικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των 
αυτών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με τους διεθνείς (περιφερειακούς) 
οργανισμούς. 

ιζ) Να συμβάλλει αποφασιστικά στη λειτουργία του διεθνούς μηχανισμού για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, 
Παραγωγής και Αποθήκευσης των Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και 
για την συνολική καταστροφή τους. 

ιη) Να συμμετέχει στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. 

ιθ) Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου της χρήσης των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών για πολιτικούς-σκοπούς και σε ενέργειες 
αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφικής 
ακεραιότητα των κρατών μελών , που είναι επικίνδυνες για διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια και την 
παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα. 

Συμπέρασμα 

Έτσι, τελικά η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη (2014) περιγράφει μεν τις δυνατότητες διεθνούς 

συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων, αλλά αποκρύπτει τη σχετική σπανιότητα των 

πόρων σε αυτόν τον τομέα, τουλάχιστον, στην κατεύθυνση της Ασίας. Ένας αριθμός των άρθρων του 

εγγράφου είναι περισσότερο μία δήλωση προθέσεων, δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε συγκεκριμένη 
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δράση, αλλά μάλλον για να καταδείξει την υποστήριξη της Ρωσίας στους άλλους παίκτες στην παγκόσμια 

σκηνή και να κατευνάσει τους γείτονες. 

Χρησιμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

Οι βασικές-κύριες αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε περίοδο 
ειρήνης, κατά τη διάρκεια επικείμενης απειλής άμεσης επιθετικής ενέργειας και του 
πολέμου. 

22. Η Ρωσία θεωρεί ότι είναι νόμιμο να κάνει χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων της και των 
άλλων στρατευμάτων, για να αποκρούσει μια επίθεση εναντίον της και (ή) εναντίον των συμμάχων 
της, για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης κάτω από τις εντολές του Συμβούλιου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ καθώς και των άλλων οργανισμών συλλογικής ασφάλειας και για να εξασφαλίσει την 
προστασία τους πολίτες της έξω από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και 
κανόνες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών της Ρωσίας. 

23.Η χρησιμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε καιρό ειρήνης με 
από απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας και με τον τρόπο που προβλέπεται από τον 
ομοσπονδιακό νόμο. Η χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων, άλλες δυνάμεις και υπηρεσίες 
πραγματοποιείται αποφασιστικά, σκόπιμα και με ολοκληρωμένο τρόπο με βάση την έγκαιρη και 
συνεχή ανάλυση της εξελισσόμενης στρατιωτικό-πολιτική και στρατιωτικό-στρατηγική Εκτίμηση της 
Κατάσταση. 

24. Ρωσία θεωρεί την ένοπλη επίθεση εναντίον του κράτους – μέλους της Ένωσης Κρατών ή 
κάθε δραστηριότητα με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον του, ως επίθεση εναντίον της 
Ένωσης και εφαρμόζει αντίμετρα. 

25. Ρωσία θεωρεί την ένοπλη επίθεση στο κράτος - μέλος της Οργάνωσης του Συμφώνου 
Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ)(CSTO) ως επίθεση εναντίον όλων των κρατών μελών ΟΣΣΑ και 
εφαρμόζει στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα που είναι σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Συλλογική 
Ασφάλεια. 

26. Κατά την υλοποίηση των ενεργειών της στρατηγικής αποτροπής η Ομοσπονδίας της 
Ρωσίας προβλέπει τη χρήση των όπλων ακριβείας. 

27.Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε ανταπόδοση 
της χρήσης ισχύος εναντίον της και (ή) εναντίον των συμμάχων της, καθώς και άλλα 
πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής, ακόμη και στην περίπτωση επίθεσης κατά 
της Ρωσίας με συμβατικά όπλα, όταν απειλείται η ίδια η ύπαρξη του κράτους. 

Η απόφαση για τη χρήση των πυρηνικών όπλων λαμβάνεται από τον Πρόεδρο της Ρωσίας. 

28. Η διαμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σύμφωνα με τις 
αποστολές εκτελούνται σύμφωνα με: το σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων, το Σχέδιο για την 
ενεργοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, το Προεδρικό Διάταγμα, τις εντολές και οδηγίες 
(Κατευθύνσεις Αμυντικής Σχεδίασης – ΚΑΣ) του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ρωσίας καθώς και με άλλες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ρωσίας και τα έγγραφα του 
στρατηγικού σχεδιασμού για την άμυνα. 

29.Η Ρωσία συνεισφέρει με στρατεύματα στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΣΣΑ. Για να 
συμμετέχουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις θα πρέπει το θέμα να τεθεί στο Συμβουλίου του 
Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας. Η Ρωσία συμβάλλει με στρατεύματα  στη 
συλλογική  Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης (ΔΤΑ) του ΟΣΣΑ,  προκειμένου να έχει ετοιμότητα για να 
ανταποκριθεί ταχέως στις στρατιωτικές απειλές εναντίον των  κρατών - μελών του ΟΣΣΑ και να 
επιλύει άλλα προβλήματα, όπως καθορίζεται από τη Συνθήκη του Οργανισμού Συλλογικής 
Ασφάλειας. Η χρήση της δύναμης αυτής γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται από τη συμφωνία 
σχετικά με τη διαδικασία για την ταχεία Ανάπτυξη, Προσαρμογή και Υποστήριξη  της συλλογικής  
Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (ΔΤΑ) του ΟΣΣΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας, της Συλλογικής 
Ασφάλειας.  
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30. Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης με εντολή του ΟΗΕ ή την εντολή 
της ΚΑΚ Ρωσίας. Η  συνεισφορά των  στρατευμάτων  γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται από 
τον ομοσπονδιακό νόμο και τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσίας. 

31. Προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ρωσίας και των πολιτών της και να 
διατηρείται η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, οι Σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ταχέως και εκτός της Ρωσίας, σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και 
τις αρχές του διεθνούς δικαίου των διεθνών συνθηκών της Ρωσίας και της ομοσπονδιακής 
νομοθεσίας. 

Национального Центра Управления Обороной 

Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου Εθνικής Άμυνας (Κ-ΕΘ.Α της Ρωσίας 

 

Το Национального Центра Управления Обороной Российской Федерации (НЦУО) ή National 

Defense Command and Control Center (NTsUO) of the Russian Federation, όπως το ονομάζουν οι Ρώσοι στα 

αγγλικά και από αυτά ως το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου Εθνικής Άμυνας (Κ-ΕΘ.Α) της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, είναι ανάλογης αποστολής με το ελληνικό Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ). 

Το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου Εθνικής Άμυνας (Κ-ΕΘ.Α) αναμφισβήτητα αποτελεί τη μεγαλύτερη 

καινοτομία στον οργανωτικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό που έχουν υποστεί οι Ένοπλες Δυνάμεις της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, αν κρίνουμε από τον τρόπο του πως διαφημίζεται, ως ένα γιγάντιο άλμα για το 

συντονισμό και τον έλεγχο τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο όλων των αντικειμένων 

που έχουν σχέση με την άμυνα και ασφάλεια της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές το Κ-ΕΘ.Α (NtsUO- НЦУО) έχει οργανωθεί προκειμένου να έχει την 

ικανότητα να ελέγχει τις επιπτώσεις των πιθανών πυρηνικών προσβολών, αποστολή που το αναβιβάζει στη 

κορυφή των Κέντρων Ελέγχου, ανάμεσα στα κέντρα ελέγχου των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. 

Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση ημέρα και νύχτα όλων των αντικειμένων που αφορούν την ασφάλεια 

και την αμυντική πολιτική, που είναι πιθανό να επηρεάσουν τη Ρωσία, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός των 

συνόρων της. 

Από αυτό συντονίζονται στις Αποστολές τους για την επίτευξη της Στρατιωτικής Ασφάλειας οι Ρωσικές 

Ένοπλες Δυνάμεις, δηλαδή οι Στρατιωτικές Περιοχές που είναι διηρημένη η Ρωσία, αλλά και οι Σχηματισμοί 

και οι ανεξάρτητες ταξιαρχίες, αλλά και το σύνολο των πυρηνικών, συμβατικών, χημικών ή βιολογικών 

στρατιωτικών δυνάμεων. 

Αλλά δεν είναι μόνο η Στρατιωτική Ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαρτάται από το NTsUO. 

Αυτό επίσης διαχειρίζεται επίσης διάφορους Οργανισμούς και Υπουργεία στρατηγικής σημασίας για την 

άμυνα και την ασφάλεια.  

Τέτοιοι είναι οι οργανισμοί που εξαρτώνται από το Υπουργείο Εσωτερικών ( EMERCOM  , Rosatom  ή  

Roshydromet ) μεταξύ των άλλων. Επίσης οι ανεξάρτητες Υπηρεσίες όπως: η FSB(Federal Security Service) 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας, η FSO (Federal Protective Service ) Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Προστασίας και η MVD (Special Force) δηλαδή οι Ειδικές Δυνάμεις της Ρωσίας. 

Είναι ένα είδος Στρατηγείου Της Ανώτατης Διοίκησης από την οποία ο Πρόεδρος-Αρχιστράτηγος 

(σήμερα ο Πούτιν) φέρεται να έχει συνδέσει όλες τις στρατηγικές κρατικές δομές, έτσι ώστε να μην ξανα-

υπάρξουν ελλείψεις στην ασφάλεια και την άμυνα της Μητέρας Πατρίδας.  

«Η ύπαρξη της δομής  αυτής εξασφαλίζει την άμεση λήψη των αποφάσεων από την Κυβέρνηση σχετικά 

με τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων και Στρατιωτικών Σχηματισμών καθώς 

και των Κυβερνητικών Οργάνων σε απάντηση στις αναδυόμενες απειλές, την κινητοποίηση των δυνάμεων 

και την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων. Άρα αποτελεί ένα επιπλέον αποτρεπτικό παράγοντα 

για την επίθεση εναντίον της Ρωσίας» είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.  

Επειδή μια σειρά από δραστηριότητες που εκτελούνται στο σήμα — άφιξη τις λειτουργικές ομάδες, 

πλήρωμα, εργασίες ανάπτυξης, συλλογή δεδομένων, κατάσταση, κ.λπ., έχουν ήδη υλοποιηθεί από τότε που 

ξεκίνησε η συνεχής επιχειρησιακή υπηρεσία εφημερίας βάρδιες σε όλες τις κατευθύνσεις των 

δραστηριοτήτων των οργάνων της στρατιωτικής διοίκησης, "δήλωσε ο επικεφαλής της το ρωσικό Γενικό 

Επιτελείο.  

«Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω και πάλι, για να κατανοηθεί πλήρως το τι είναι το Εθνικό Κέντρο. Είναι η 

πλέον ισχυρή, αυτοτελής εγκατάσταση στη Ρωσία, που επανδρώνεται από επαγγελματίες που προέρχονται 

από όλους τους κρατικούς φορείς και έχουν προετοιμαστεί να εκτελέσουν τα επιχειρησιακά τους καθήκοντα, 

από το τακτικό μέχρι το στρατηγικό επίπεδο. Το Κέντρο έχει το ιδιαίτερο δικό του «έμβλημα» που 

απεικονίζει την παγκόσμια του εμβέλεια και ευθύνη. Οι ομοιόμορφες στολές του προσωπικού έχουν επίσης 

σχεδιασθεί ανάλογα. Είναι σε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους, είναι 

εφοδιασμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα επικοινωνιών, αυτοματισμού και πληροφορικής».  

http://www.rusadas.com/2014/08/emercom.html
http://www.rusadas.com/2011/02/la-atomflot-la-flota-nuclear-de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Service_for_Hydrometeorology_and_Environmental_Monitoring_of_Russia
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«Από το Κέντρο πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων εντός των Ενόπλων 

Δυνάμεων και των Στρατιωτικών Οργανώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας που είναι σχετικές με την 

εφαρμογή του Σχεδίου της Άμυνας του Κράτους» Valery Gerasimov Στρατηγός. 

Με την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου έχει επιτευχθεί η στοχοθετημένη βελτίωση στο σύστημα διοικήσεως 

και ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων (ΣΔΕΠ) με τη χρήση όχι μόνο των σύγχρονων αλλά και των 

μελλοντικών δυνατοτήτων της πληροφορικής. Υπάρχει πλέον ένα εντελώς νέο επίπεδο για τον ελέγχου όχι 

μόνο των επιχειρησιακών αποστολών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των αλληλεπιδράσεων των 

ενεργειών τους  στα άλλα ομοσπονδιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας κατά τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες στην ειρήνη αλλά και κατά τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών. Είναι σημαντικό ότι η δομή του 

κέντρου και των επιχειρησιακών του λειτουργιών δεν αλλάζουν κατά τη μετάβαση του κράτους από την 

ειρήνη στον πόλεμο. 

 

32. Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων, των άλλων στρατευμάτων και των 
Κρατικών Φορέων σε καιρό Ειρήνης είναι: 

α) η προστασία της εθνικής κυριαρχίας, της ακεραιότητας της Ρωσίας και του 
απαραβίαστου της επικράτειάς της. 

β) η στρατηγική (πυρηνικής και μη πυρηνικής) αποτροπής, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόληψης των στρατιωτικών συγκρούσεων. 

γ) η διατήρηση της συγκρότησης, της ετοιμότητας για επιστράτευση και μάχη και η 
συνεχής αναβάθμιση και προετοιμασία των Στρατηγικών Πυρηνικών Δυνάμεων και μέσων και η 

εξασφαλισμένη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και ενεργοποίηση τους μέσω των συστημάτων 
ελέγχου, και με τέτοιο τρόπο που να εγγυάται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζημιών και απωλειών, 
που να μην μπορεί να αντέξει ο επιτιθέμενος, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε κατάσταση. 

δ) η έγκαιρη προειδοποίηση του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ρωσίας σχετικά με την επίθεση από τον αέρα και το διάστημα, η προειδοποίηση της κυβέρνησης 
και της διοίκησης και των στρατιωτικών δυνάμεων, για τους κινδύνους του πολέμου και των 
στρατιωτικών απειλών. 

ε) η διατήρηση της ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων 
για έγκαιρη και ταχεία ανάπτυξη των στρατιωτικών τμημάτων σε δυνητικά επικίνδυνες 
στρατηγικές κατευθύνσεις, καθώς η ετοιμότητά τους για χρήση τους στη μάχη. 

στ) η διατήρηση των κρίσιμων εγκαταστάσεων για την αντιαεροπορική άμυνα της 
Ρωσίας και η ετοιμότητα για την απόκρουση των επιθέσεων από τον αέρα και το διάστημα. 

ζ) η ανάπτυξη και η συντήρηση του στρατηγικού τομέα του διαστήματος με την 
τοποθέτηση διαστημοπλοίων σε τροχιά, τα οποία παρέχουν επίσης και υποστήριξη στις ενέργειες 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας. 

η) η προστασία και η ασφάλεια των σημαντικών κρατικών και στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων επικοινωνιών και των ειδικών φορτίων. 

θ) η κατασκευή νέας, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός και κυρίως η διατήρηση σε 
επιχειρησιακή λειτουργία της υπάρχουσας υποδομής και εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, 
καθώς και η ύπαρξη της δυνατότητας επιλογής της διπλής χρήσης υποδομής για τη χρήση από 

τα στρατεύματα (δυνάμεις) και για τον κρατικό αμυντικό τομέα. Η προετοιμασία των επικοινωνιών 
και συγκοινωνιών για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής η ανακατασκευής υλικών 
ειδικού σκοπού και της  κατασκευής και επισκευής των δρόμων, με την ειδική αμυντική αξία. 

ι) η προστασία των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας έξω από τη Ρωσία από 

ένοπλες επιθέσεις εναντίον τους. 

ια) η συμμετοχή σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις για  την αποκατάσταση της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας, η υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη και εξάλειψη της απειλή για την 
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ειρήνη, η καταστολή των πράξεων επιθετικότητας και των παραβιάσεων της ειρήνης, επί τη βάσει 
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή άλλου οργανισμού εξουσιοδοτημένου 

να λάβει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα διεθνές δίκαιο. 

ιβ) η καταπολέμηση της διεθνούς πειρατείας και η διατήρηση της ασφάλειας της 

ναυσιπλοΐας. 

ιγ) η εξασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας της Ρωσίας στους Παγκόσμιους 

Ωκεανούς. 

ιδ) η μάχη κατά των τρομοκρατικών επιθέσεων εντός του εδάφους της Ρωσίας και 
αντιμετώπιση και καταστολή των ενεργειών της διεθνούς τρομοκρατίας στο εξωτερικό. 

ιε) η προετοιμασία για τις δραστηριότητες της Πολιτικής Πολεμικής Κινητοποίησης 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. 

ιστ) η συμμετοχή για τη προστασία της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας. 

ιζ) η συμμετοχή στη διαχείριση των επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών και την 
αποκατάσταση των ειδικών λειτουργιών και εγκαταστάσεων του κράτους. 

ιη) η συμμετοχή στις προβλεπόμενες ενέργειες στην Κατάσταση Ετοιμότητας της 
Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 

ιθ) η εξασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην 
Αρκτική. 

Η νέα Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη συνηγορεί επίσης για την επέκταση της στρατιωτικής 

παρουσίας της Ρωσίας στην Αρκτική. Αυτό ακολουθεί δηλώσεις Ρώσων πολιτικών ηγετών. Τον Απρίλιο 

(2014), ο Putin είπε η περιοχή ήταν πάντα μια σφαίρα "ειδικού ενδιαφέροντος" για τη Ρωσία. Για πρώτη 

φορά σε μια νέα έκδοση που εμφανίζεται σχετικά με τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας στην Αρκτική, που 

είναι επίσης στρατηγικής σημασίας για τις χώρες της περιοχής που είναι πλούσια σε υδρογονάνθρακες. Στη 

Ρωσική περιοχή της Αρκτικής και σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, τα υπάρχοντα ορυκτά ανέρχονται σε 

30 τρισεκατομμύρια δολάρια που είναι περισσότερα κατά 10 φορές από το ετήσιο ΑΕΠ της Ρωσία. 

Γι’ αυτό και στη νέα Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας και στο Άρθρο 32 που 

παρουσιάζονται οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων, των άλλων στρατευμάτων και των 

Κρατικών Φορέων σε καιρό Ειρήνης στο Εδάφιο 32.ιθ. έχει προστεθεί η Αποστολή της εξασφάλιση των 

εθνικών συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αρκτική. 

Η απόφαση από το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να ορίσει την Στρατιωτική Διοίκηση Αρκτικής τον 

περασμένο Δεκέμβριο, έδωσε αφορμή για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την άμυνα της περιοχής 

αυτής σε συνδυασμό με την απόκτηση αεροσκαφών, ραντάρ και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού για την 

νεοσύστατη αυτή δύναμη, και είναι μία σαφής απόδειξη της δέσμευσης της Μόσχας να ενισχύσει τις 

στρατιωτικές της δυνατότητες στην Αρκτική. Η Στρατιωτική Διοίκηση Αρκτικής έχει ενεργοποιηθεί για 

τον καλύτερο συντονισμό όλων των ρωσικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Αρκτικής. Ο 

τελικός στόχος για τη Ρωσία είναι να αναπτύξει μια Συνδυασμένη Διακλαδική Δύναμη στην Αρκτική μέχρι 

το 2020, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο.  

Ο πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος της Ρωσίας στην Αρκτική βρίσκεται στο ναυτιλιακό τομέα. Με τη 

νέα Ναυτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας επιζητείται η αύξηση της ναυτικής παρουσίας της στην 

Αρκτική. Ήδη, ο Ρωσικός Στόλου του Βορά, εδρεύσει στην Αρκτική, μετράει για δύο-τρίτα του ρωσικού 

ναυτικού. Θα υπάρξει σημαντική αύξηση και Ρωσικών Χερσαίων Δυνάμεων με έδρα την περιοχή 

αυτή. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, δύο νέες λεγόμενες Αρκτικές Ταξιαρχίες  (η δεύτερη 

προγραμματίζεται για το 2017)θα εδρεύουν μόνιμα πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, και το σημερινό 

Σύνταγμα Πεζοναυτών θα διατεθεί στο Βόρειο Στόλο και η δύναμη του θα αυξηθεί κατά το ένα τρίτο.  

Η Ρωσία σχεδιάζει την κατασκευή: 10 Σταθμών Έρευνας και Διάσωσης μαζί με 16 Λιμένες (βαθέων 

υδάτων), 13 Αεροδρομίων καθώς και 10 Θέσεων Ραντάρ κατά μήκος της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού. Τα 

περισσότερα από αυτά τα αεροδρόμια, που κατασκευάστηκαν επί της σοβιετικής εποχής,  θα πρέπει να 
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ανακαινιστούν, αλλά θα κατασκευαστούν και νέα. Αυτή έκρηξη ειδικών για πολύ ψυχρά κλίματα 

κατασκευών θα «επιτρέψει τη χρήση μεγαλύτερων και πλέον σύγχρονων βομβαρδιστικών και μέχρι το 2025 

στα ύδατα της Αρκτικής θα περιπολούν  βομβαρδιστικά αεροπλάνα της επόμενης γενιάς, όπως τα stealth 

PAK DA.» είπε ο Mark Galeotti, ου NYU. 

Προς το παρόν, η περιοχή της Αρκτικής είναι μια περιοχή χαμηλής πιθανότητας για στρατιωτική 

σύγκρουση, και είναι προς το συμφέρον όλων να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Παρά το γεγονός της τήξη 

των αιώνιων πάγων που ανησυχεί τους επιστήμονες, σήμερα οι προκλήσεις ασφαλείας στην Αρκτική δεν 

είναι μόνο στρατιωτικής φύσης, εξακολουθεί να υπάρχει η απαίτηση για στρατιωτική ικανότητα στην 

περιοχή που να μπορεί να υποστηρίξει τις πολιτικές αρχές. Για παράδειγμα, η έρευνα και η διάσωση πολιτών 

και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών - σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον που δεν συγχωρεί 

παραλείψεις όπως της Αρκτικής – δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την αυξημένη στρατιωτική παρουσία. Γι 

'αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι η Ρωσία όπως και οι άλλες χώρες της Αρκτικής προωθούν την 

ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στην περιοχή.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της σταθερότητας, της 

ασφάλειας και της συνεργασίας στην Αρκτική, όπως περιγράφεται στην Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ για 

την περιοχή της Αρκτικής. «Η Αρκτική είναι ένα σκληρό περιβάλλον που επιβραβεύει την συνεργασία, 

χωρίς να δημιουργεί συγκρούσεις. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε κάτω από το πνεύμα της συνεργασίας να 

εργαζόμαστε με τα άλλα αρκτικά έθνη για τις κοινές μας ανησυχίες, όπως η έρευνα και διάσωση και η 

προπαρασκευή για άμεση αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων», είπε η υπεύθυνη τύπου του Πενταγώνου Ανχης 

Vanessa Hillman σχολιάζοντας την νέα Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας. 

Για τους Ρώσους και τον Προέδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Αρκτική είναι μια περιοχή που επιτρέπει στη 

Ρωσία να «εξασκήσει τους μυς της», χωρίς να δημιουργηθεί σημαντικός γεωπολιτικός κίνδυνος. Επειδή ο 

εθνικισμός βρίσκεται σε άνοδο στη Ρωσία, η στρατηγική για την Αρκτική του Πούτιν είναι δημοφιλής 

μεταξύ του πληθυσμού. Η ρωσική δραστηριότητα στην Αρκτική, είτε στρατιωτική, είτε οικονομική ή 

επιστημονική, παραπέμπει σε εικόνες του Μεγάλου Πέτρου και της Μεγάλης Βόρειας Αποστολής 

στο 18
ου

 αιώνα. Αυτό βοηθά το όραμα του Πούτιν να φέρει τη Ρωσία πίσω στην πρώην αυτοκρατορική 

αίγλη. 

Ακόμα κι έτσι, η Ρωσία έχει λάβει μέτρα για την αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων στην βόρεια 

περιοχή της, που φαίνονται ότι βρίσκονται μακρύτερα από ότι θα απαιτούσε απλά η υποστήριξη των 

στρατιωτικών της επιχειρήσεων εκεί. Κάποιος θα πρέπει να συνεξετάσει τις συνέπειες της αυξημένης 

στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή υπό το φως της πρόσφατης επίθεσης της Μόσχας κατά 

της Ουκρανίας. 

«Είναι δικαίωμα της Ρωσίας να αναπτύσσει τις στρατιωτικές τις δυνάμεις οπουδήποτε στο εσωτερικό της 

επικράτειας της, ωστόσο, οι ενέργειες της αυτές θα πρέπει να αφορούν και στις άλλες χώρες της περιοχής, 

επειδή η Μόσχα έχει δείξει προθυμία να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της δύναμη για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων της και εκτός των εθνικών της συνόρων. Επομένως δικαιούται κάποιος να συμπεράνει ότι η 

περιοχή της Αρκτικής δεν θα είναι διαφορετική». Luke Coffey, απόστρατος αξκός ΗΠΑ, Σύμβουλος στο 

Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. 

 
33. Τα κύρια καθήκοντα των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων και 

Κρατικών Φορέων κατά τη διάρκεια επικείμενης απειλής άμεσης επιθετικής ενέργειας είναι: 

α) η εφαρμογή της σειράς των προσχεδιασμένων πρόσθετων Μέτρων Ετοιμότητας 
του Συστήματος Συναγερμού , που αποσκοπούν στη μείωση της απειλής επίθεσης και την 
αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας για μάχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων κρατικών 
φορέων και  δυνάμεων, με σκοπό την επιστράτευση και την στρατηγική τους ανάπτυξη. 

β) η διατήρηση της πυρηνικής αποτροπής στα καθιερωμένα επίπεδα ετοιμότητας. 

γ) η συμμετοχή στην επιβολή της ισχύος του Στρατιωτικού Νόμου. 
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δ) η εφαρμογή των μέτρων για την άμυνα του κράτους, καθώς και η υπόδειξη της 
κατάλληλης σειράς των Μέτρων Στρατιωτικού Συναγερμού της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου 
Ανάγκης (ΣΣ/ΠΣΕΑ 

δ) η εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ρωσίας για την συλλογική άμυνα 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο καθώς και η πρόληψη της ένοπλης επίθεσης προς ένα άλλο 
κράτος, που έχει υποβάλει ανάλογο αίτημα στην Ρωσία. 

34. Οι κύριες αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε καιρό 
πολέμου είναι η απόκρουση της επίθεσης κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, κατανικώντας 

τα στρατεύματα (δυνάμεις) του επιτιθέμενου και αναγκάζοντάς τον να σταματήσει τις εχθροπραξίες 
με όρους που να είναι σύμφωνες και πληρούν τα συμφέροντα της Ρωσίας και των συμμάχων 

της. 

Η ανάπτυξη της στρατιωτικής οργάνωσης. 

Οργάνωση και Ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 

35. Τα κύρια καθήκοντα ( στόχοι) της στρατιωτικής οργάνωσης:  

α) η προσαρμογή, της δομής, της συγκρότησης, του μεγέθους και του τύπου των 
στοιχείων της στρατιωτικής οργάνωσης, σύμφωνα με τους Αντικειμενικούς Σκοπούς σε περίοδο 
ειρήνης, κατά τη διάρκεια απειλής άμεσης επίθεσης και του πολέμου, υπό την προϋπόθεση της 
διάθεσης επαρκών οικονομικών, υλικών και άλλων πόρων. Η αναμενόμενη περίοδος διάθεσης 

και κατανομής των πόρων αυτών περιγράφεται στα έγγραφα που αφορούν τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό και την Κοινωνικο-Οικονομική Ανάπτυξη της Ρωσίας. 

β) η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ασφάλειας του κράτους και του στρατιωτικού 
έλεγχου και την συνδυασμένη παροχή πληροφοριών αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομοσπονδιακών 
οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, τους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας και των συστατικών 
φορέων της Ρωσικής Ομοσπονδία και στις άλλες δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να επιλύονται τα 
προβλήματα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.. 

γ) η βελτίωση των αμυντικών οπλικών συστημάτων προστασίας από επίθεση από τον 
αέρα, καθώς και η βελτίωση του συστήματος της άμυνας της Ρωσίας από το διάστημα. 

δ) η βελτίωση της στρατιωτικο-οικονομική ασφάλειας της στρατιωτικής οργάνωσης 

να βασίζεται στην ορθολογική χρήση των οικονομικών, των υλικών και των άλλων διαθεσίμων 
πόρων. 

ε) η λειτουργία της Στρατιωτικής Επιχειρησιακής Σχεδίασης. 

ζ) η λειτουργία του Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

η) οι βελτιώσεις στη δημιουργία αποθεμάτων και των υπαρχόντων πόρων για τη 
Επιστράτευση, συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων των όπλων, στρατιωτικού και ειδικού 

εξοπλισμού και των λοιπών υλικοτεχνικών μέσων. 

θ) η βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Λογιστικής Υποστήριξης και 
Συντήρησης του εξοπλισμού,  του στρατιωτικού και του ειδικού υλικού. 

ι) η δημιουργία ολοκληρωμένων δομών υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων και 

άλλων στρατευμάτων, με υλικά και τεχνική, κοινωνική, ιατρική και επιστημονική υποστήριξη, καθώς 
και στους οργανισμούς για τη στρατιωτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. 

ια) η βελτίωση τους συστήματος διαχείρισης των Πληροφοριών για τις Ένοπλες  
Δυνάμεις και τα άλλα στρατεύματα. 

ιβ) η ενίσχυση του κύρους της στρατιωτικής θητείας και της συνολικής εκπαίδευσης 
στους πολίτες της Ρωσίας. 
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ιγ) η διασφάλιση της πολιτική-στρατιωτικής και στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας της 
Ρωσίας από τα ξένα κράτη. 

ιδ) η ανάπτυξη μιας ικανής βάσης για την κινητοποίηση και την ανάπτυξη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων και των υπαλλήλων του κράτους, καθώς και τη 
βελτίωση των μεθόδων της απόκτησης αποθεμάτων και προετοιμασίας για την κινητοποίηση τους 
καθώς και την έγκαιρη κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού· 

ιε) η τελειοποίηση  του συστήματος για την ΑΡΒΧ-προστασία από την ακτινοβολία, τα 
χημικά και βιολογικά όπλα τόσο των στρατευμάτων (Ένοπλες  Δυνάμεις) όσο και του πληθυσμού. 

36. Οι κύριες προτεραιότητες ανάπτυξης της στρατιωτικής οργάνωσης είναι: 

α) η βελτίωση της διοίκησης της στρατιωτικής οργάνωσης και η αποτελεσματικότητα 
των στρατιωτικών επιχειρήσεων της. 

β) η ανάπτυξη της υποδομής για την επιστράτευση του στρατιωτικού οργανισμού και η 
εξασφάλιση της ικανότητας ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

γ) η εξασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου , επάνδρωσης, εξοπλισμού και δια-
λειτουργικότητας στις στρατιωτικές μονάδες και σχηματισμούς, συνεχούς ετοιμότητας και το 
απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης τους. 

δ) η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της στρατιωτικής εκπαίδευσης 
καθώς και την οικοδόμηση των επιστημονικών ικανοτήτων. 

Οργάνωση  Ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων 

37. Το κύριο έργο της οργάνωσης και της ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των άλλων στρατευμάτων – είναι να χρησιμοποιούν τη δομή, τη συγκρότηση και την ισχύ τους 
σε συμφωνία με τις επερχόμενες στρατιωτικές απειλές, το περιεχόμενο και τη φύση των 
στρατιωτικών συγκρούσεων, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επιχειρήσεις σε περίοδο ειρήνης, την 
απειλή άμεση επίθεσης και τον πόλεμο καθώς και τις πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές, 
δημογραφικές και στρατιωτικό-τεχνικές συνθήκες και τις προοπτικές της Ρωσίας. 

38. Κατά την οργάνωση και την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων 
στρατευμάτων της Ρωσίας προκύπτει η απαίτηση:  

α) βελτίωσης της οργανωτικής δομής και της σύνθεσης των τμημάτων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων και η βελτιστοποίηση της εξουσιοδοτημένης οροφής για τα 
στρατεύματα. 

β) εξασφάλισης της ορθολογικής σχέσης για την ετοιμότητα μεταξύ εκείνων των 
στρατιωτικών σχηματισμών και μονάδων, που προορίζονται για την επιστράτευση και την ανάπτυξη 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

γ) βελτίωσης της επιχειρησιακής, στρατιωτικής και ειδικής εκπαίδευση και της 
εκπαίδευσης για την επιστράτευση. 

δ) βελτίωσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ο 
περιορισμός των στρατευμάτων. 

ε) παροχής σύγχρονου εξοπλισμού, στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού (υλικοτεχνική 
υποστήριξη) και την βελτίωση της ποιότητας τους. 

στ) ένταξης και της συντονισμένης βελτίωσης της λογιστικής υποστήριξης των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων, στους τομείς της συντήρησης, τεχνικής 
υποστήριξης, διοικητικής μέριμνας, και της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη 
στρατιωτική επιστήμη. 
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ζ) εξασφάλιση της ειδικής προετοιμασίας των στρατευμάτων για να έχουν εξαιρετική 
πίστη στην Πατρίδα, αυξάνοντας παράλληλα και το κύρος της στρατιωτικής θητείας. 

 39. Το κύριο έργο της οργάνωσης και της βελτίωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλων στρατευμάτων επιτυγχάνεται με την: 

α) διαμόρφωση και η υλοποίηση με συνεπεία της Πολιτικής για την Άμυνα και 
Ασφάλεια. 

β) αποτελεσματική στρατιωτική και οικονομική ασφάλεια και την επαρκή 
χρηματοδότηση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

γ) αναβάθμιση της ποιότητας του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. 

δ) αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων 

Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε περίοδο ειρήνης, κατά τη διάρκεια της άμεσης απειλής 
επίθεσης και του πολέμου. 

ε) διατήρηση της ικανότητας της οικονομίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

στ) διατήρηση της υποδομής της Πολιτικής Κινητοποίησης του κράτους, που 
προβλέπει τη διεξαγωγή της Επιστράτευσης και τη στρατηγική ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων 

και άλλων στρατευμάτων. 

ζ) δημιουργία ενός μονίμου μηχανισμού για τον συναγερμό και την Πολιτική 
Επιστράτευση, που να είναι σε θέση να εξασφαλίζει τις δυνάμεις για την συνέχιση των 
λειτουργικών τους καθηκόντων, σε περίοδο ειρήνης, κατά τη διάρκεια της απειλής άμεσης επίθεσης 
και του πολέμου. 

η) βελτίωση των βάσεων στάθμευσης και ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των άλλων στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των βάσεων που βρίσκονται εκτός της 
επικράτειας της Ρωσίας, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, τη Ρωσική και ομοσπονδιακή 

νομοθεσία. 

θ) δημιουργία συστήματος της στρατιωτικής δομής υποστήριξης, κατά κλιμάκια 

(προκεχωρημένο, σταθερό, αναπτυσσόμενο) για τις στα πλέον σημαντικές στρατηγικές και 
επιχειρησιακές ενέργειες. 

ι) δημιουργία αποθεμάτων και των πόρων της επιστράτευσης από πολύ ενωρίς. 

ια) βελτιστοποίηση του αριθμού των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 

σχέση με τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση και την διεύθυνση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών από τη 
στρατιωτική εκπαίδευση, και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα υλικά και τεχνικά μέσα. 

ιβ) αύξηση της κοινωνικής υποστήριξης για το στρατιωτικό προσωπικό, τους πολίτες 
που περάτωσαν τη στρατιωτική τους θητεία και τις οικογένειές τους, καθώς και πολιτικό 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

ιγ) υλοποίηση των προβλεπομένων και καθιερωμένων με ομοσπονδιακό νόμο 
κοινωνικών εγγυήσεων για τους στρατιωτικούς, τους πολίτες που περάτωσαν τη στρατιωτική 
τους θητεία και τις οικογένειές τους, που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. 

ιδ) βελτίωση του συστήματος επάνδρωσης, μέσω της στρατολόγησης των οπλιτών 
θητείας και των προσλήψεων για στρατιωτική υπηρεσία με σύμβαση και μέσω της κατά 

προτεραιότητα της στελέχωσης των θέσεων των απλών στρατιωτών και των υπαξιωματικών, για να 
διασφαλιστεί ότι η μαχητική ικανότητα των σχηματισμών και μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που 
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εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο με εκείνο από το στρατιωτικό προσωπικό που αναλαμβάνει 
στρατιωτική υπηρεσία στο πλαίσιο μιας ατομικής σύμβασης. 

ιε) διατήρηση του νόμου και της τάξης εντός της στρατιωτικής οργάνωσης και 
εμπέδωση της στρατιωτικής πειθαρχίας στα στρατιωτικά τμήματα, ενώ ταυτόχρονα να γίνεται 
πρόληψη και καταστολή των κρουσμάτων ή εκδηλώσεων διαφθοράς. 

ιστ) βελτίωση της προκαταρκτικής στρατιωτική εκπαίδευσης και της στρατιω-
πατριωτικής εκπαίδευση των πολιτών. 

ιζ) διασφάλιση του δημόσιου πολιτικού έλεγχου επί των δραστηριοτήτων των 

ομοσπονδιακών οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και της εκτελεστικής εξουσίας της Ρωσίας στα 
θέματα που αφορούν τον τομέα της άμυνας. 
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Κινητοποίηση  

Προετοιμασία της οικονομίας, των δημόσιων αρχών, των τοπικών κυβερνήσεων και 
οργανώσεων. 

Δίνεται έμφαση στη κινητοποίηση και την ετοιμότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που 

βέβαια εξαρτάται από την ικανότητα του κράτους να προβλέπει τις κρίσεις και τις στρατιωτικές 
απειλές από αυτές καθώς και τον χαρακτήρα που θα έχει η πιθανή ή επικείμενη στρατιωτική 
σύγκρουση  

40. Με την (Πολιτική) Κινητοποίηση προετοιμάζεται η Ρωσική Ομοσπονδία να εφαρμόσει 
σταδιακά τα Σχέδια Ετοιμότητας και Συναγερμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: το επίπεδο της Κινητοποίησης - Ετοιμότητας της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας εξαρτάται από την ικανότητα του κράτους να προβλέπει τις κρίσεις και τις 
στρατιωτικές απειλές από αυτές καθώς και τον χαρακτήρα που θα έχει η πιθανή ή επικείμενη 
στρατιωτική σύγκρουση, η Ετοιμότητα επιτυγχάνεται με την διατήρηση του απαραίτητου 

(ανάλογα με την απειλή) επιπέδου κινητοποίησης, την στρατιωτική εκπαίδευση και τον εξοπλισμό 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων με σύγχρονα όπλα και τη διατήρηση της 
στρατιωτικής επιχειρησιακής (τεχνικής) ικανότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

41.Ο σκοπός της Πολιτικής Κινητοποίησης είναι η σχεδίαση: της Οικονομίας του Κράτους, 

των Δημόσιων Αρχών, των Τοπικών Κυβερνήσεων και Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και η εκ των 
προτέρων οργάνωση τους για την ομαλή μετάπτωση των εν ειρήνη λειτουργιών τους σε αυτές 
κατά τη περίοδο πολέμου ή εκτάκτων αναφγκών, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ανάγκες 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων καθώς και οι ανάγκες του πληθυσμού σε καιρό 
πολέμου. 

42. Τα κύρια καθήκοντα της προετοιμασίας για την Πολιτική Κινητοποίηση: 

α) η εξασφάλιση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να επιβιώνει σε καιρό πολέμου. 

β) η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου (για την Οικονομική Κινητοποίηση, που να διέπει 
τη χρήση οικονομικών και άλλων μέτρων, που  να καλύπτει την περίοδο της κινητοποίησης, την 
περίοδο εφαρμογής του Στρατιωτικού Νόμου και τον Πόλεμο, στο οποίο να περιλαμβάνονται οι 

λειτουργίας των οικονομικών και φορολογικών συστημάτων, καθώς και των πιστωτικών και 
νομισματικών ιδρυμάτων. 

γ) η κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων καθώς και 
των κρατικών αρχών , αλλά κυρίως η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε καιρό πολέμου. 

δ) η δημιουργία Ειδικών Μονάδων που να λειτουργούν για τις πολεμικές ανάγκες των 
Ενόπλων Δυνάμεων ή προς όφελος της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

ε) η συντήρηση των βιομηχανικών δυνατοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε επίπεδο 
επαρκές για την κάλυψη των αναγκών του κράτους και των αναγκών του πληθυσμού σε καιρό 
πολέμου. 

στ) η διασφάλιση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των άλλων στρατευμάτων και κρατικών αρχών, τους τομείς της οικονομίας για να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις στο πλαίσιο του πολέμου. 

ζ) η οργάνωση της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων που έχουν καταστραφεί λόγω της 
στρατιωτικής δράσης, Σε αυτή να συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας, που προορίζονται για την κατασκευή όπλων, στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού, 
καθώς και η κάλυψη σε μεταφορικά μέσα. 

η) η διανομή τροφίμων και μη εδώδιμων ειδών από περιορισμένους πόρους, σε περίοδο 
του πολέμου. 



Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

60 
 

Θεσμικά Κείμενα για την Κινητοποίηση της Ελλάδος 

ΕΙΡΗΝΗ 

φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

CIVIL 

PROTECTION 

Ο σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και ψυχολογική και ψυχολογική 

προπαρασκευή και κινητοποίηση των Δυνάμεων και Μέσων της χώρας, 

που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών, στη διαφύλαξη των κάθε 
είδους αγαθών, υλικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων 

και μνημείων της χώρας, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στις περιπτώσεις αναγκών που προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές 

ή άλλες καταστροφές. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 

CIVIL OR 

POLITICAL 

MOBILAZATION 

Είναι η πρόσκληση πολιτών, με μέριμνα των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, από μη καλούμενες κλάσεις, που δεν έτυχαν αναστολής 

κατάταξης από το Συμβούλιο Αναστολών, προς ικανοποίηση των αναγκών 

της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, σε έμψυχο δυναμικό.  
 

Ενεργείται με την επίδοση ειδικών ‘’Φύλλων Ατομικής Πολιτικής 

Επιστράτευσης’’ (ΦΑΠΠΕ) μέσω των αστυνομικών αρχών ακόμα και από 

τον καιρό της ειρήνης. 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  για ΠΟΛΕΜΟ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ MOBILIZATION α. Είναι η προπαρασκευή για πόλεμο ή άλλες επείγουσες ανάγκες με τη 

συγκέντρωση και οργάνωση των εθνικών πόρων (πολιτικών, 

οικονομικών, στρατιωτικών , αστυνομικών).  

 

β. Είναι η μέθοδος με την οποία οι ένοπλες δυνάμεις ή μέρος αυτών 

φέρονται σε κατάσταση ετοιμότητας προς πόλεμο ή για άλλες επείγουσες 
εθνικές ανάγκες. Περιλαμβάνει συγκέντρωση και οργάνωση προσωπικού, 

εφοδίων και υλικών για ενεργό στρατιωτική υπηρεσία. 

 Είναι έννοια ευρύτερης της επιστράτευσης. Βλέπε Επιστράτευση. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

(ΕΘΝΙΚΗ) 

CIVIL 

EMERGENCY 

PLANING 

Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός ο αναφερόμενος στην οργάνωση, 
προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς 

επιβίωση στον ΠΟΛΕΜΟ και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, που 

εξασφαλίζεται με την Πολιτική Κινητοποίηση και την Πολιτική Άμυνα.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

CIVIL 

MOBILIZATION 

Είναι η μετάπτωση των Πολιτικών Δυνάμεων από την κατάσταση  της 

ειρήνης στην πολεμική ή στην κατάσταση εκτάκτων αναγκών  σε 

περίοδο ειρήνης.  

Διακρίνεται σε Γενική και Μερική.  
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΜΥΝΑ 

CIVIL DEFENSE Η οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων 

της χώρας για την προστασία της από τις κάθε είδους εχθρικές 

προσβολές και την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών ιδίως στον 
πολιτικό τομέα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ECONOMIC 

MOBILIZATION 

Είναι η διαδικασία προετοιμασίας και εκτέλεσης τέτοιων μεταβολών στην 

οργάνωση και λειτουργία της εθνικής οικονομίας που είναι αναγκαίες για 

την εξασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων 
σε μια επείγουσα εθνική ανάγκη. 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ MOBILIZATION α. Είναι η μέθοδος με την οποία οι ένοπλες δυνάμεις ή μέρος αυτών 

φέρονται σε κατάσταση ετοιμότητας, προς πόλεμο ή για άλλες 
επείγουσες εθνικές ανάγκες. Περιλαμβάνει συγκέντρωση και οργάνωση 

προσωπικού, εφοδίων και υλικών για ενεργό στρατιωτική υπηρεσία.  

β. Είναι η κατάταξη προσωπικού από την εφεδρεία, που γίνεται με 

πρόσκληση και / η επίταξη μέσων και υλικών από τους πόρους της χώρας 
ώστε να συμπληρωθούν οι μονάδες (ενεργές και αποστρατευόμενες) με 

την εμπόλεμη σύνθεση που προβλέπεται από την οργάνωση του στρατού. 

Βλέπε Κινητοποίηση.  

ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Σ 

MOBILIZATION 

PLAN 

Με τον όρο αυτό νοούνται εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις, οι οποίες 
υλοποιούνται με ενέργειες από τον καιρό της ειρήνης για να 

εξασφαλισθεί η ταχεία και ομαλή διεξαγωγή της επιστράτευσης. 

ΕΘΝΙΚΟ NATIONAL Είναι η καθιέρωση μεταξύ ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ ενός 
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ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

(ΕΘ ΣΣΥ) 

ALERT 

SYSTEM 

συστήματος, που περιλαμβάνει καταστάσεις και μέτρα συναγερμού, 

τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις ανάγκης, για 

αντιμετώπιση εξωτερικής, Τουρκικής κυρίως απειλής, και σε εθνικό 
πλαίσιο. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΦΟΔΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Σ (ΥΕΦΕ) 

MATERIAL AND 

SUPPLIES OF 

MOBILIZATION 

Είναι τα ειδικά αποθέματα σε εφόδια και υλικά που απαιτούνται για τη 

κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών πολεμικής περιόδου. 

Προστασία από Εχθρικές Ενέργειες 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

CIVIL SECURITY Επιβολή μέτρων στον αστικό πληθυσμό, με σκοπό τη παρεμπόδιση και 
εξουδετέρωση των πρακτόρων του εχθρού που κινούνται μεταξύ του 

άμαχου πληθυσμού.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνεται και από τις στρατιωτικές αρχές. 

ΑΜΥΝΑ 

ΑΜΑΧΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

CIVIL DEFENSE Είναι κινητοποίηση, οργάνωση και διεύθυνση του άμαχου πληθυσμού που 
έχει σκοπό να μειώσει με παθητικά μέτρα, τα αποτελέσματα της 

εχθρικής δράσης εναντίον όλων των εκδηλώσεων της ζωής του άμαχου 

πληθυσμού. 
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IV. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ. 

 

Το Τμήμα IV «στρατιωτικά και αμυντικά οικονομική ασφάλεια" της είναι 

αφιερωμένη στην ιδιαίτερα οι οικονομικές πτυχές της κατασκευής και του εκσυγχρονισμού 

των ενόπλων δυνάμεων. Λόγω ενός αριθμού προγραμμάτων και έργων τμήμα σχετικά με 

τη στρατιωτική και οικονομική άμυνα και την ασφάλεια είναι πολύ διαφορετική από τις 

αντίστοιχες θέσεις στην προηγούμενη έκδοση του . 

43. Η κύρια αποστολή της στρατιωτικής και οικονομικής ασφάλειας για την άμυνα είναι να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την μόνιμα βιώσιμη ανάπτυξη και την διατήρηση των 
στρατιωτικό-οικονομικών και στρατιωτικό-τεχνικών δυνατοτήτων του Κράτους στο επίπεδο 
που απαιτείται για την εφαρμογή της Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και την εξασφάλιση 
των αναγκών της στρατιωτικής οργάνωσης σε περίοδο ειρήνης, κατά τη διάρκεια της απειλής άμεση 
επίθεσης και σε καιρό πολέμου. 

44. Τα καθήκοντα της Στρατιωτικής και Οικονομικής Ασφάλειας για την Άμυνα είναι: 

α) η επίτευξη του εκείνου του επιπέδου της οικονομικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης 
της στρατιωτικής οργάνωσης, που θα πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη των αποστολών 
που της έχουν ανατεθεί. 

β) η κοστολόγηση της άμυνας και η με ορθολογικό σχεδιασμό κατανομή των 
οικονομικών και υλικών πόρων για να εξασφαλιστεί η στρατιωτική οργάνωση και να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητας της κατά την χρησιμοποίηση της. 

γ) η έγκαιρη και πλήρης εξασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων για την οργάνωση και ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 
στρατευμάτων, κατά την επιχειρησιακή τους χρήση τους, την στρατιωτική και ειδική εκπαίδευση, την 
επιστράτευση καθώς και για την κάλυψη των άλλων αναγκών της στρατιωτικής οργάνωσης. 

δ) η συγκέντρωση του επιστημονικού δυναμικού, των οικονομικών και υλικοτεχνικών 

μέσων για τη παραγωγή εξοπλισμού υψηλής ποιότητας καθώς και εκείνου και για τον επαν-
εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

ε) η εξασφάλιση της συνέργειας των πολιτικών και στρατιωτικών τομέων της 
οικονομίας που αφορούν σε ειδικές σφαίρες της παραγωγής και ο συντονισμός επί των 

στρατιωτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του κράτους προς το συμφέρον της άμυνας 

στ) η εξασφάλιση της νομικής προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων για 

προϊόντα που προέρχονται από τις δραστηριότητες του στρατεύματος, εκείνων που δημιουργούνται 
ειδικά από αυτό, καθώς και εκείνων που έχουν διπλό σκοπό.(πολιτικό και στρατιωτικό). 

ζ) η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις που η Ρωσία αναλαμβάνει, σύμφωνα με 
τις διεθνείς συνθήκες που συνάπτονται στη σφαίρα της στρατιωτικό-οικονομικής συνεργασίας. 

Εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων των όπλων, στρατιωτικού 
και ειδικό εξοπλισμό 

45. Ο κύριος στόχος του εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων, με 
οπλικά συστήματα, στρατιωτικό και ειδικό εξοπλισμό, είναι η δημιουργία και η συντήρηση των 
διασυνδεδεμένων και ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με τους στόχους και 
την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων, τις μορφές και τις μεθόδους 
χρήσης τους, την οικονομική  δυνατότητα και την ικανότητα κινητοποίησης της Ρωσίας. 
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Εξοπλιστικοί Στόχοι  

46. Εξοπλιστικοί Στόχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων για όπλα, 
στρατιωτικό και ειδικό εξοπλισμό: 

α) Κατασκευή  σύγχρονων οπλικών συστημάτων, ο εκσυγχρονισμός του σύνθετου 

υλικού, ο στρατιωτικός και ειδικός εξοπλισμός των τομέων - των στρατηγικών πυρηνικών 
δυνάμεων, των σχηματισμών και μονάδων που ευρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, των δυνάμεων 
γενικού ρόλου, των αντιτρομοκρατικών μονάδων, των μονάδων μηχανικού, των στρατιωτικών 
μονάδων οδοποιίας, καθώς και η διατήρησή τους σε κατάσταση για να χρησιμοποιηθούν σε 
στρατιωτικές αποστολές. 

β) Η δημιουργία οπλισμού πολλαπλών λειτουργιών με τη χρήση τυποποιημένων 

δομικών στοιχείων. 

γ) Η ανάπτυξη των δυνάμεων και μέσων της αντιπαράθεσης στο τομέα της 
πληροφορικής. 

δ) Η ποιοτική βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της χρήσης των 
σύγχρονων τεχνολογιών και των διεθνών προτύπων, καθώς και δημιουργία ενός ενιαίου πεδίου 
πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων, ως τμήμα της του χώρου των 

πληροφοριών της Ρωσίας. 

ε) η επίτευξη της λειτουργικής, τεχνικής και οργανωτικής ενοποίησης  στα οπλικά 
συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων. 

στ) η δημιουργία νέων τύπων όπλων ακριβείας και των μέσων για τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις στον αέρα, τα και την άμυνα του διαστήματος, καθώς και των μέσων για τις 
επικοινωνίες, τα συστήματα ελέγχου ,επιτήρησης και πληροφοριών, τα συστήματα ηλεκτρονικού 
πολέμου, τα μη-επανδρωμένα εναέρια οχήματα κρούσεως, τα ρομποτικά συγκροτήματα, τα 
σύγχρονα συστήματα μεταφοράς και τέλος της αντι-αεροπορικής ασφάλειας.· 

ζ) ο καθορισμός των βασικών συστημάτων πληροφορικής, η ενσωμάτωση τους με τα 
συστήματα διοίκησης- ελέγχου και τα οπλικά συστήματα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου 
των επιχειρήσεων όλων των επιπέδων (στρατηγικών, επιχειρησιακών και τακτικών). 

47. Οι Εξοπλιστικοί Στόχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων , 
προβάλλονται για υλοποίηση στο κυβερνητικό πρόγραμμα για στην Κατάσταση των Εξοπλισμών 
και σε άλλα κυβερνητικά προγράμματα.. 

Απαιτούνται αποφάσεις για την Επιχειρησιακή Απαίτηση και τις Επιχειρησιακές 
Προδιαγραφές, όταν αναπτύσσονται εξ αρχής στρατιωτικοί ή ειδικού τύπου εξοπλισμοί, σε 

περίπτωση που μια ξένη χώρα με νέους τύπους όπλων ζητά την κατασκευή τους από την 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ρωσίας. 

Εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων με όπλα, υλικά και 
ειδικά υλικά. 

48. Η εξασφάλιση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων με υλικά και μέσα 
σημαίνει την αποθήκευση των υλικών και μέσων, την συντήρηση τους, που εκτελούνται στο πλαίσιο 
των ολοκληρωμένων και συντονισμένων συστημάτων της τεχνικής και διοικητικής 
υποστήριξης. 

49.Το κύριο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε καιρό ειρήνης – η 
αποθήκευση κατά κλιμάκια των υλικών και των εφοδίων, η βελτίωση και τη συντήρηση των 
αποθεμάτων, η εξασφάλιση της επιστράτευσης και της στρατηγικής ανάπτυξης των στρατιωτικών 
δυνάμεων (των δυνάμεων) και τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών. Με βάση τον σχεδιασμό και το 
χρονοδιάγραμμα της οικονομίας μας, κάποιοι από τους κλάδους και οργανισμούς της 
βιομηχανίας θα εργαστούν σε περίοδο πολέμου, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και 
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γεωγραφικές συνθήκες, τις κατευθύνσεις της στρατηγικής και των δυνατοτήτων του συστήματος 
μεταφορών. 

50. Το κύριο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων υλικού κατά τη 
διάρκεια της άμεσης απειλής επίθεσης – η προώθηση του υλικού και των μέσων στα 

στρατεύματα (δυνάμεις) για τα κράτη και ανάλογα με τους κανόνες του πολέμου. 

51. Οι Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων για τον Εξοπλισμό σε 
καιρό πολέμου: 

α) Η συμπλήρωση των αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ομαδοποίηση των 

στρατιωτικών δυνάμεων (των δυνάμεων), η σειρά εισόδου στον αγώνα, τη χρονική στιγμή της 
σύστασής τους και την αναμενόμενη διάρκεια του πολέμου. 

β) Η συμπλήρωση και η αποκατάσταση των απωλειών των όπλων, των οπλικών 
συστημάτων, του στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού και των εφοδίων κατά τη διάρκεια των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων - πολέμου, να ακολουθεί τους Πίνακες Οργανώσεως Προσωπικού και 
Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων και να είναι ανάλογη με την βιομηχανική 
οργάνωση που ασχολείται με τον ανεφοδιασμό, την επισκευή των όπλων και του λοιπού 
στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού.Η ανάπτυξη του Στρατιωτικο-Βιομηχανικού Συμπλέγματος  

Αμυντική Βιομηχανία 

 
Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας και στα Άρθρα 52 και 53 αναφέρεται στην ανάπτυξη 

του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα έκδοση που είχε 

λάβει ελάχιστες αλλαγές με την προηγούμενη έκδοση. Η Ρωσία είναι μία ενεργό στρατιωτικό-πολιτικό και 

στρατιωτικό- τεχνική συνεργασία με διάφορες χώρες του εξωτερικού. Η σχέση αυτή αντικατοπτρίζεται 

επίσης στο επικαιροποιημένη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της για την Αμυντική Βιομηχανία. 

Έτσι, στο Άρθρο 53, το οποίο περιγράφει το έργο της Αμυντικής Βιομηχανίας  που είναι «να 

εξασφαλίσει την αποτελεσματική της λειτουργία, επειδή αποτελεί τον τομέας υψηλής τεχνολογίας της 

οικονομίας της χώρας, που δύναται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των Ενόπλων της Δυνάμεων σε σύγχρονα 

οπλικά συστήματα, εξοπλισμού και εξοπλισμού ειδικών χρήσεων και να διατηρήσει τη στρατηγική παρουσία 

της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών». 

Ενώ στο Άρθρο 54, περιγράφει με λεπτομέρεια της αποστολές της αμυντικής βιομηχανίας που οι 

πλέον σημαντικές είναι: 

 ανάπτυξη των μεγάλων επιστημονικών και βιομηχανικών υποδομών. 

 εξασφάλιση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ρωσίας  

  συντήρηση του σε όλα τα στάδια του κύκλου επιχειρησιακής ζωής του υλικού 

  απόκτηση των τεχνολογιών αιχμής,  

  διατήρηση του ελέγχου από το κράτος του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. 

  ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων,. 

 εξέλιξη των πλέον ελπιδοφόρων μοντέλων των οπλικών συστημάτων  

 ανάπτυξη των τραπεζών γνώσης των τεχνολογιών αιχμής και των καινοτομιών  

  υλοποίηση του Προγράμματος των Εξοπλιστικών Στόχων της Αμυντικής Βιομηχανίας,  

  καθιέρωση ενός Συστήματος Διαχείρισης για τον πλήρη κύκλο ζωής των όπλων,  

  βελτίωση του Συστήματος Προμηθειών,  

  εφαρμογή οικονομικών κινήτρων  

  εισαγωγή οργανωτικών και οικονομικών μηχανισμών  

 κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε αυτή. 

 παραγωγή συγχρόνων μοντέλων, με προτεραιότητα τα όπλα, το στρατιωτικό και τον ειδικό 

εξοπλισμό στο τον καθορισμένο τύπο και την απαιτούμενη ποιότητα. 

 

 

 Ρωσική Αμυντική Βιομηχανία παρουσιάζει  καλή ανάπτυξη σε ποσοστά χάρη στις χρηματοδοτικές 

ενέσεις από το κράτος. Έτσι η αυξημένη απαίτηση για την άμυνα του Ρωσικού κράτους για το τρέχον έτος 

είναι δεν φοβάται τις δυτικές κυρώσεις 
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Τα σχέδια για την υποκατάσταση των προϊόντων από χώρες του ΝΑΤΟ θα υποβληθούν για έγκριση 

στον Πρόεδρο κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας (MIC). Τα πιο σοβαρά προβλήματα 

αναμένονται όσον αφορά τα προϊόντα υποκατάστασης από τις χώρες του ΝΑΤΟ και όχι η αντικατάσταση 

των προερχομένων από την Ουκρανία. Ειδικότερα, πρόκειται για ηλεκτρονικά εξαρτήματα των οπλικών 

συστημάτων που στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, σχεδόν σε κάθε χώρα χρησιμοποιεί σήμερα 

εισαγόμενων μέρη, όπως το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών αγοράζουν στη Νοτιοανατολική Ασία έως 

το 60% των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Οι δυτικές κυρώσεις δεν έχουν επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό τους τρέχουσες δείκτες, αλλά η επιρροή τους τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη. 

Χρησιμοποιούνται ακόμα  κάποια από στρατηγικά απόθεμα για το εισαγόμενο υλικό, αλλά με το χρόνο θα 

εξαντληθούν σε σημείο που πρέπει να γίνει η πλήρης αντικατάσταση τους. 

 

Επίσης το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα των εξοπλισμών του κράτους (LG) για τα έτη 2016-2025 έχει 

συνδυάσει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του με τα εκτελούμενα τρέχοντα προγράμματα. Το 

δεύτερο Πενταετές Σχέδιο θα επιδιώξει να επιτύχει το 70
% 

 των όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού για το 

έτος 2020 και 2025 να είναι σύγχρονα. Επίσης σκοπεύει στη σημαντική μείωση των τύπων των όπλων και 

του στρατιωτικού εξοπλισμού για να διατηρήσει τη λογική των δημοσιονομικών δεικτών της Ρωσίας. 

Μείωση των αμυντικών δαπανών στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση είναι εξαιρετικά απίθανο, έτσι 

αυξημένος Προϋπολογισμός του Κράτους για το 2015, θα εκτελεστεί κατά πιθανότητα κοντά στο 100%. Η 

συνολική στρατιωτικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ το 2013 ανήλθε σε 1.000 δισεκατομμύρια δολαρίων 

(περίπου 600 δισεκατομμύρια από αυτά εμπίπτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες), η ρωσική στρατιωτική 

προϋπολογισμού - $ 68 δισεκατομμυρίων για τη σχεδιαζόμενη αύξηση σε 98 δισεκατομμύρια μέχρι το 2016. 

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Επιτροπής των Πολιτειακών Πρωτοβουλιών (CGI) Alexei Kudrin ζήτησε 

την ανάγκη επανεξέτασης των μειώσεων στις δαπάνες άμυνας και ασφάλειας που καλύπτουν το ένα τρίτο της 

δομής προϋπολογισμού.  

Το 2011, η κριτική της απόφασης να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες έγινε αιτία να χάσει τη θέση του 

ο Υπουργός Οικονομικών. Ωστόσο, ούτε ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών Anton Siluanov είναι 

ικανοποιημένος από την εξέλιξη του προϋπολογισμό κατά την τρέχουσα περίοδο. Υποστηρίζει ότι οι δαπάνες 

για την άμυνα και την ασφάλεια στο σημερινό περιβάλλον είναι πολύ υψηλές και πρέπει να μειωθούν υπέρ 

των δαπανών για την υποδομή του κράτους και την εκπαίδευση. Μεταξύ των πιθανών τρόπων τομέων 

μειώσεων είναι και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι δαπάνες για την αγορά όπλων. «Αλλά αυτή η 

απόφαση βρίσεται μόνο στην αρμοδιότητα του Προέδρου,» είπε ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών. 

Βελτιωμένη οικονομική απόδοση θα επιτευχθεί με τη μείωση των κονδυλίων για συντήρηση του 

εξοπλισμού, την εκπαίδευση  και την συντήρηση του για ένα πλήρη κύκλο ζωής των όπλων. 

52. Η κύρια αποστολή της Αμυντικής Βιομηχανίας είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσματική 
της λειτουργία, επειδή αποτελεί τον τομέας υψηλής τεχνολογίας της οικονομίας της χώρας, που 

δύναται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των Ενόπλων της Δυνάμεων σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, 
εξοπλισμού και εξοπλισμού ειδικών χρήσεων και να διατηρήσει τη στρατηγική παρουσία της 

Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών . 

53. Οι Αποστολές της Αμυντικής Βιομηχανίας περιλαμβάνουν: 

α) την ενίσχυση της Αμυντικής Βιομηχανίας, με τη δημιουργία και την ανάπτυξη των 
μεγάλων επιστημονικών και βιομηχανικών υποδομών. 

β) την ανάπτυξη του συστήματος των διακρατικών συνεργασιών, για την ανάπτυξη, 
κατασκευή και επισκευή των όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού. 

γ) την εξασφάλιση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ρωσίας στον τομέα των 
στρατηγικών όπλων και των άλλων τύπων του στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού, σύμφωνα με 
τα εξοπλιστικά προγράμματα. 

δ) την εγγυημένη διάθεση των πρώτων υλών και των ορυκτών στη παραγωγή των 
όπλων, του στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού και τη συντήρηση του σε όλα τα στάδια του 
κύκλου επιχειρησιακής ζωής καθώς και στα εγχώρια τμήματα της παραγωγής των βασικών 

στοιχείων των υλικών. 
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ε) την απόκτηση των τεχνολογιών αιχμής, που διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για 
την ανάπτυξη και τη παραγωγή των προηγμένων οπλικών συστημάτων, των μοντέλων των όπλων 
, των στρατιωτικών υλικών και του ειδικού εξοπλισμού. 

στ) τη διατήρηση του ελέγχου από το κράτος των στρατηγικής σημασίας οργανισμών 

και ιδρυμάτων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. 

ζ) την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων, για να καταστεί δυνατή η 

ποιοτική ανανέωση της επιστημονικής, τεχνικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης. 

η) τη δημιουργία, διατήρηση και εφαρμογή, τόσο στις στρατιωτικές όσο και στις βασικές 
βιομηχανίες, των τεχνολογιών που είναι κρίσιμες για την παραγωγή και την επισκευή του 
εξοπλισμού που ήδη βρίσκεται σε επιχειρησιακή χρήση καθώς και για την εξέλιξη των πλέον 
ελπιδοφόρων μοντέλων των οπλικών συστημάτων και του άλλου ειδικού εξοπλισμού. Επίσης 
επιδιώκεται η υποστήριξη της ανάπτυξης των τραπεζών γνώσης των τεχνολογιών αιχμής και 
των καινοτομιών καθώς και η απόκτηση της προηγμένης επιστημονικής γνώσης για την ανάπτυξη 
ριζοσπαστικά νέων τύπων υλικού για το στρατιωτικό και ειδικό εξοπλισμό, που θα ήτανε ανέφικτος 
με τη υπάρχουσα τεχνολογική γνώση. 

θ) τη βελτίωση του Προγράμματος των Εξοπλιστικών Στόχων της Αμυντικής 

Βιομηχανίας, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος εφοδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 
στρατευμάτων με όπλα, στρατιωτικό και ειδικό εξοπλισμό, καθώς η εξασφάλιση της ετοιμότητας 
Αμυντική Βιομηχανία κατά την κινητοποίηση. 

ι) την ανάπτυξη και την κατασκευή των προηγμένων συστημάτων και των μοντέλων 
των όπλων, του στρατιωτικού και ειδικού εξοπλισμού, τη βελτίωση της ποιότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των στρατιωτικών προϊόντων και την καθιέρωση ενός Συστήματος 
Διαχείρισης για τον πλήρη κύκλο ζωής των όπλων, στρατιωτικού και  του ειδικού εξοπλισμού. 

ια) τη βελτίωση του Συστήματος Προμηθειών, του μηχανισμού των παραγγελιών για 

την προμήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών για τις ομοσπονδιακές ανάγκες. 

ιβ) την εφαρμογή οικονομικών κινήτρων και μέτρων για την υποστήριξη της άμυνας, 

που προβλέπονται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. 

ιγ) τη βελτίωση της οργάνωσης της Αμυντικής Βιομηχανίας, μέσω της εισαγωγής 
οργανωτικών και οικονομικών μηχανισμών για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και 
η ανάπτυξή της. 

ιδ) τη βελτίωση της στελέχωσης και την οικοδόμηση της αναγκαίας επιστημονικής 
ικανότητας της Αμυντικής Βιομηχανίας, διασφαλίζοντας την κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων σε αυτή. 

ιε) την εξασφάλιση της βιομηχανικής-τεχνολογικής ετοιμότητας στο στρατιωτικο-
βιομηχανικό σύμπλεγμα για την ανάπτυξη και παραγωγή συγχρόνων μοντέλων, με 
προτεραιότητα τα όπλα, το στρατιωτικό και τον ειδικό εξοπλισμό στο τον καθορισμένο τύπο και την 
απαιτούμενη ποιότητα. 

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδίασης ¨Όπλων  ιδρύθηκε πρόσφατα (20-1-2015)  για να λάβει ευρείες 

εξουσίες, για να εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των  σχεδίων. Η Γενική Διεύθυνση Σχεδίασης Όπλων 

αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη δημιουργία στρατηγικών οπλικών συστημάτων και, κατά συνέπεια, θα 

έχει ευρείες εξουσίες των πόρων έργα συντήρηση. Η κατάσταση και η ατομική ευθύνη του Γενικού 

Διευθυντή αυξήθηκαν  σημαντικά. 

Σύμφωνα με τα σχέδια, το μερίδιο της σύγχρονης τεχνολογίας στα Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, το 

2020 αναμένεται να αυξηθεί σε 70%, ενώ σε ορισμένα γένη και είδη στρατευμάτων - έως 100%.Επί του 

παρόντος, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει τη δημιουργία νέων οπλικών συστημάτων, όπως το μαχητικό 

πέμπτης γενιάς T-50 (PAK έργο FA), το νέο στρατηγικό βομβαρδιστικό PAK DA, τα αντιαεροπορικά 

πυραυλικά συστήματα S-500 και ενοποιημένη πλατφόρμα Tank "Άρματα". 
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Πολιτικο – Στρατιωτική και Στρατιωτικό-Τεχνική Συνεργασία της Ρωσίας με ξένα κράτη 

54. Ρωσία έχει στρατιωτική, πολιτική και στρατιωτική-τεχνική συνεργασία με τα ξένα κράτη 

(στο εξής: - την πολιτικο-στρατιωτική και στρατιωτική-τεχνική συνεργασία) και διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών οργανισμών , με βάση την εξωτερική πολιτική, την 
οικονομική σκοπιμότητα και σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δίκαιο και διεθνείς συνθήκες της 
Ρωσίας. 

Πολιτικό-Στρατιωτική Συνεργασία 

55. Τα καθήκοντα της Πολιτικό- Στρατιωτικής Συνεργασίας είναι η: 

α) ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και της στρατηγικής σταθερότητας στο παγκόσμιο 
και περιφερειακό επίπεδο, με βάση τον κανόνα του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· και την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ρωσίας. 

β) δημιουργία και βελτίωση των συμμαχικών σχέσεων με τα κράτη - μέλη Οργανισμού 
της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας και των κρατών  μελών - στους συμμετέχοντες της ΚΑΚ και με 
τη Δημοκρατία της Αμπχαζίας και της Δημοκρατίας της Νότιας Οσσετίας, και φιλικές σχέσεις και 
συνεργασία με άλλα κράτη. 

γ) βελτίωση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία περιφερειακών 
συστημάτων ασφαλείας με τη συμμετοχή της Ρωσίας. 

δ) ανάπτυξη των σχέσεων με τους διεθνείς οργανισμούς για την πρόληψη των 
συγκρούσεων, τη διατήρηση και την ενίσχυση της ειρήνης σε διάφορες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των ρωσικών στρατευμάτων στις επιχειρήσεις διατήρησης 
της ειρήνης. 

ε) διατήρηση ισότιμων σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα κράτη και διεθνείς οργανισμούς 
για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής 
τους. 

στ) την ανάπτυξη του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για να κατανοηθούν οι 
εθνικές τους προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των απειλών που θέτει η διαδεδομένη χρήση των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. όταν αυτές χρησιμοποιούνται για πολιτικούς 
σκοπούς· 

 56. Οι κύριες προτεραιότητες της Πολιτικό-Στρατιωτικής Συνεργασίας είναι με : 

Παράγραφος 56 αποκαλύπτει μια λίστα με τους κύριους εταίρους Πολιτικής-Στρατιωτικής 

συνεργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και επίσης δείχνει τις προτεραιότητες της συνεργασίας μαζί τους. Η 

στρατιωτική-πολιτική συνεργασίας με τις χώρες αυτές είναι αμοιβαία επωφελής για να εργαστούν με σκοπό 

την κοινή άμυνα και την ασφάλεια.  

Οι προτεραιότητες της συνεργασίας είναι με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, των χωρών της Οργάνωσης 

του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ) που έχει συγκροτήσει η Ρωσία με την Αρμενία, Καζαχστάν, 

Κιργισία, Λευκορωσία, Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν, τα. Κράτη του Οργανισμός Συνεργασίας της 

Σαγκάης (SCO) καθώς και με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ένα νέο στοιχείο είναι η 

συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας.  

α1)  τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας: 
           συντονισμού κατά την ανάπτυξη των εθνικών ενόπλων δυνάμεων και τη χρήση 

των στρατιωτικών υποδομών. 
           ανακοίνωση και  συντονισμό των μέτρων για τη διατήρηση της άμυνας της 

Ένωσης Κρατών μελών,  σύμφωνα με το Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ένωσης αυτής. 
 
α2)   την Αμπχάζια και την Νέα Οσσετία : 
             συντονισμό των μέτρων για τη διατήρηση της άμυνας και της ασφάλειας. 
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β)  τα κράτη - μέλη CSTO - την ενοποίηση των προσπαθειών και τη δημιουργία 
συλλογικής τις δυνάμεις τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συλλογική ασφάλεια και την ενιαία 
άμυνα. 

γ)  τα άλλα κράτη - οι τους συμμετέχοντες του CIS - εξασφάλιση της περιφερειακής 

και της διεθνούς ασφάλειας, επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. 

δ)  τα κράτη της SCO - να συντονίσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των 

νέων απειλών του πολέμου και των στρατιωτικών απειλών για τον ενιαίο χώρο, καθώς και τη 
δημιουργία του αναγκαίου νομικού και κανονιστικού πλαισίου. 

ε)  τον ΟΗΕ, άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
περιφερειακών θεσμικών οργάνων - τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 
στρατευμάτων στη διαχείριση των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης, στο σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για ειρηνευτικές επιχειρήσεις, καθώς και να 
συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, συντονισμό και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών στον τομέα του 
ελέγχου των εξοπλισμών και την ενίσχυση της στρατιωτικής ασφάλειας και τέλος την αυξημένη 
συμμετοχή μονάδων και  στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σε 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

 

Στρατιωτική-Τεχνική Συνεργασία 

57. Το έργο της Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας είναι η υλοποίηση των στόχων και 
των βασικών αρχών της κρατικής πολιτικής στον τομέα αυτό, όπως ορίζεται από τον ομοσπονδιακό 
νόμο. 

     58. Οι κύριες Κατευθύνσεις της Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας καθορίζονται και στις  

σχετικές Στρατηγικές Αντιλήψεις που εγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο.  

Η επικαιροποιημένη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας ορίζει ότι οι Κατευθύνσεις για την  

Στρατιωτική-Τεχνική Συνεργασία θα πρέπει να καθορίζεται από τον Πρόεδρο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο (Άρθρο. 57). Οι κύριες κατευθύνσεις της στρατιωτικής-τεχνικής 

συνεργασίας με ξένες χώρες θα πρέπει να τις διατυπώνει ο Πρόεδρος κατά την ετήσια ομιλία του στην 

Ομοσπονδιακή Συνέλευση.  

 

Οι διατάξεις της Στρατηγικής Στρατιωτικής Αντίληψης μπορεί να αναπροσαρμοστούν ακόμη 
και να εξειδικευτούν ανάλογα με τη μεταβαλλόμενη φύση των στρατηγικών και 
στρατιωτικών απειλών, των προκλήσεων στον τομέα της στρατιωτικής ασφάλειας και 
άμυνας, καθώς και τις συνθήκες ανάπτυξης της Ρωσίας. 

Όπως και πριν, η επικαιροποιημένη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας περιέχει μια 

ξεχωριστή (τελευταία)  παράγραφο σύμφωνα με την οποία μπορούν οι διατάξεις της να «αναπροσαρμοστούν 

ακόμη και να εξειδικευτούν ανάλογα με τη μεταβαλλόμενη φύση των στρατηγικών και στρατιωτικών 

απειλών, των προκλήσεων στον τομέα της στρατιωτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τις συνθήκες 

ανάπτυξης της Ρωσίας». 

 

 

Αντγος ε.α. Παπαποστόλου Σεραφείμ 
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Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

Αντγος ε.α. Σεραφείμ Παπαποστόλου 

Επίτιμος Επιτελάρχης του Γ’ΣΣ/NRDC-GRC 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περίληψη    

Εισαγωγή    

Σκοπός της Ανάλυσης της Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας.    

Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) (το θεσμικό έλλειμμα της Ελλάδος)    

Η Ορολογία στη Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας    

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη ως Θεσμικό Κείμενο ΑΡΘΡΑ  

1 

Βασίζεται στην ανάλυση των στρατιωτικών απειλών κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 

των Συμμάχων της. 

2  

Η νομική βάση είναι το Σύνταγμα της Ρωσίας, οι γενικώς αναγνωρισμένες αρχές και 

κανόνες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών της Ρωσίας 

3  

Ενσωματώνει:  τις βασικές διατάξεις της αντίστοιχων θεσμικών κειμένων και τη 

Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Αρκτικής. 

4  

Αντικατοπτρίζεται η δέσμευση της Ρωσίας για τη χρήση των πολιτικών, διπλωματικών, 

νομικών, οικονομικών, περιβαλλοντολογικών, πληροφοριακών, στρατιωτικών  και άλλων μέσων, 

για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας 

5  

Επανακαθορίζεται  ε έγγραφα του Προέδρου της Ρωσίας προς την Ομοσπονδιακή 

Συνέλευση, 

6  

Επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των στρατιωτικών θεμάτων από τη Διοίκηση του 

Κράτους και τους ομοσπονδιακούς φορείς της εκτελεστικής της εξουσίας., 

7  

Βασικοί Ορισμοί (Έννοιες)  

της Στρατιωτικής Αντίληψης 

8  

II. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ  

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 

 

Κατάσταση στο Διεθνές Περιβάλλον 9-  

Αρχιτεκτονική (το σύστημα) της διεθνούς ασφάλειας, 10  

Στρατιωτικών απειλών στον χώρο των πληροφοριών και εσωτερικό χώρο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. 

  

Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12  

Κίνδυνος Πολέμου προερχόμενος από το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 13  

Η κύρια Στρατιωτική Απειλή, 14  

Χαρακτηριστικά των σύγχρονων Στρατιωτικών Συγκρούσεων 15  

Η χρήση Πυρηνικών Όπλων 16  

III. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

(Άμυνας και Ασφάλειας) ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

 

 Η απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας για την χρήση των όπλων. 17  

 Σκοπός της Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ρωσίας 18  

Δραστηριότητες της Ρωσίας για την Αποτροπή και την Πρόληψη των στρατιωτικών συγκρούσεων 
 

  

Η συνεχής ετοιμότητα των Ενόπλων της Δυνάμεων και των άλλων στρατευμάτων 19  

Η πρόληψη και η αποτροπή των πυρηνικών και των άλλων στρατιωτικών συγκρούσεων, 20  

Οι κύριες αποστολές της Ρωσίας 

για την αποτροπή και τον περιορισμό των στρατιωτικών συγκρούσεων 

21  

  

α) Να Εκτιμήσει και να Προβλέψει την Κατάσταση 
β) Να εκμηδενίσει τις πιθανές στρατιωτικές απειλές με την χρήση όλων των  μέσων. 

γ) Να διατηρήσει τη στρατηγική σταθερότητα και την δυνατότητα πυρηνική αποτροπής 

σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

δ) Να διατηρήσει την Ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 

στον προδιαγεγραμμένο βαθμό, που απαιτεί η εμπλοκή τους στη μάχη. 

ε) Να διατήρηση την ετοιμότητα κινητοποίησης της οικονομίας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, των οργάνων του κράτους, 

στ) Να λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

στρατιωτικής-πατριωτικής εκπαίδευση των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την προετοιμασία τους 

για την στρατιωτική θητεία. 

ζ) Να επεκτείνει τον κύκλο των χωρών που συνεργάζονται μαζί της,καινα διευρύνει τη 

συνεργασία με τις χώρες BRICS . 

η) Να ενίσχυσει το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της Οργάνωσης του 

Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ) (CSTO), να αυξήσει την ικανότητάς του, να επιτείνει τη 

συνεργασία στο πεδίο της διεθνούς ασφάλεια εντός της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS), εντός 

του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Οργανισμού 

  



Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσίας 

71 
 

Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), να αυξήσει την συνεργασία με τη Δημοκρατία της Αμπχαζίας και της 

Δημοκρατίας της Νότιας Οσσετίας και να εξασφαλίσει την κοινή τους άμυνα και ασφάλεια, να υποστηρίξει 

τα εθνικά της δίκαιά στο διάλογο για  ευρωπαϊκή ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, να 

βοηθείσαι να οικοδομηθεί στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το νέο μοντέλο ασφαλείας πάνω σε συλλογική 

βάση υπερβαίνοντας την τάση για ομαδοποίηση των χωρών της περιοχής.· 

θ) Να συμμορφώνεται με τις διεθνείς συνθήκες για τον περιορισμό και τη μείωση των 

στρατηγικών επιθετικών όπλων. 

ι) Να επισυνάψει και να υλοποιήσει τις συμφωνίες για τον έλεγχο των συμβατικών όπλων, 

καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

ια) Να δημιουργήσει ρυθμιστικούς μηχανισμούς για τη αμοιβαία (διμερή και πολυμερή) 

συνεργασία στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας και την πάταξη κατά το δυνατόν των πυραυλικών απειλών, 

συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, και της δημιουργίας ενός αμυντικού αντι-πυραυλικού 

συστήματος με ρωσική συμμετοχή, επί ίσοις όροις. 

ιβ) Να εναντιωθεί στις προσπάθειες κρατών (ή κρατών μελών) για την εξασφάλιση της 

στρατιωτικής τους υπεροχής μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας ή 

μέσω της ανάπτυξης των όπλων στο διάστημα ή τέλος μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών συστημάτων 

ακρίβειας με μη-πυρηνικά όπλα. 

ιγ) Να προχωρήσει στη σύναψη διεθνούς συνθήκης για την πρόληψη της ανάπτυξης όπλων 

οιουδήποτε τύπου στο εξώτερο διάστημα. 

ιδ) Να εναρμονίσει εντός του ΟΗΕ τα στοιχεία για την ασφαλή διεξαγωγή των διαστημικών 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ενεργειών στο διάστημα που θα περιγράφεται σε 

ένα μνημόνιο συμφωνίας που να απαγορεύει την τυχόν ανάπτυξη όπλων στο διάστημα. 

ιε) Να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της παρακολούθησης 

των αντικείμενων και των επιδράσεων τους στο χώρο πλησίον της Γης, περιλαμβανομένου και του μηχανισμού 

για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό· 

ιστ) Να συμμετέχει σε διεθνείς ειρηνευτικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των αυτών 

υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με τους διεθνείς (περιφερειακούς) οργανισμούς. 

ιζ) Να συμβάλλει αποφασιστικά στη λειτουργία του διεθνούς μηχανισμού για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής και 

Αποθήκευσης των Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και για την συνολική 

καταστροφή τους. 

ιη) Να συμμετέχει στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. 

ιθ) Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου της χρήσης των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών για πολιτικούς-σκοπούς και σε ενέργειες αντίθετες προς 

το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφικής ακεραιότητα των κρατών μελών , 

που είναι επικίνδυνες για διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια και την παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα.  

 

Οι βασικές-κύριες αποστολές 

των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων 

σε περίοδο ειρήνης, κατά τη διάρκεια  επικείμενης απειλής άμεσης επιθετικής ενέργειας και του 

πολέμου. 

  

 Η νομιμοποίηση της χρήσης των Ενόπλων Δυνάμεων 22  

 Η  απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας  για την χρήση των. 23  

 Η χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον της Ρωσίας , ως επίθεση εναντίον της Ένωσης και 

εφαρμόζει αντίμετρα. 
24  

 Η ένοπλη επίθεση στο κράτος - μέλος της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας 

(ΟΣΣΑ)(CSTO) ως επίθεση εναντίον όλων 

25  

 Πρόβλεψη για τη χρήση των όπλων ακριβείας. 26  

 Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε ανταπόδοση 

της χρήσης ισχύος εναντίον της και (ή) εναντίον των συμμάχων της, καθώς και άλλα 

πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής, ακόμη και στην περίπτωση επίθεσης κατά 

της Ρωσίας με συμβατικά όπλα, όταν απειλείται η ίδια η ύπαρξη του κράτους. 

27  

 Η διαμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατευμάτων σύμφωνα με τις αποστολές 28  

 Συνεισφορά με στρατεύματα στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΣΣΑ. 29  

 Εκτέλεση επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης με εντολή του ΟΗΕ ή την εντολή της ΚΑΚ 

Ρωσίας. 
30  

 Χρήση ταχέως και εκτός της Ρωσίας, σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές 

του διεθνούς δικαίου των διεθνών συνθηκών της Ρωσίας και της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. 
31  

Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων   

Αποστολές Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων, των άλλων 

στρατευμάτων και των Κρατικών Φορέων σε καιρό 

Ειρήνης 

32  

Αποστολές Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 

στρατευμάτων και Κρατικών Φορέων κατά τη διάρκεια 

επικείμενης απειλής άμεσης επιθετικής ενέργειας 

33  

Αποστολές Οι κύριες Αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 

στρατευμάτων σε καιρό πολέμου 

34  
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Στρατιωτική Οργάνωση. Οργάνωση και Ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων 

στρατευμάτων 
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