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Η κέρξη ζηηγκήο ξσζηθή ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ
αθόινπζν πίλαθα, νδεγεί ζηελ εθηίκεζε όηη ε Μόζρα επηδηώθεη:
 Να εμνπδεηεξώζεη ηηο αζύκκεηξεο απεηιέο, πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ
θαζεζηώηνο Assad, κε ζηόρν ηελ πνιηηηθή ηνπ επηβίσζε.
 Να αλαβαζκίζεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, αξρηθά ζε επίπεδν αζθάιεηαο, κε
ηνπο ζηηηηθνύο θξαηηθνύο θαη κε θξαηηθνύο δξώληεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
(αιανπηηηθό ζπξηαθό θαζεζηώο, Hezbollah, ζηηηηθή θεληξηθή θπβέξλεζε ηεο
Βαγδάηεο θαη Ιξάλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αηγύπηνπ.
 Να θαηαδείμεη όηη πξνηίζεηαη λα απμήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηεο παξνπζία ζηελ
Αλαηνιηθή Δπξώπε.
 Να αλαβαζκίζεη ην ξόιν ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία.
Πξνο ην παξόλ, ε Οπάζηγθηνλ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε ακεραλία, θαζώο
αθελόο δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα αληηδξάζεη, αθεηέξνπ δελ ζίγνληαη δσηηθά
ζπκθέξνληά ηεο.
Σν επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ην Ιζιακηθό Κξάηνο αλακέλεηαη λα απνιέζεη εδάθε
ζηε δπηηθή πξία θαη λα πεξηνξηζζεί αλαηνιηθόηεξα, πέξημ ησλ δύν θύξησλ αζηηθώλ
θέληξσλ πνπ ειέγρεη (Raqqah ζηε πξία θαη Μνζνύιε ζην Ιξάθ).
Αληίζηνηρα, απώιεηεο αλακέλεηαη λα θαηαγξάςεη θαη ε Jabhat al-Nusrah (ζπγαηξηθή
ηεο Al-Qaeda), θπξίσο ζηηο επαξρίεο Idlib θαη Υαιεπίνπ.
Η εκκνλή ζηε ζηνρνπνίεζε κεηξηνπαζώλ ζνπληηώλ αληαξηώλ, από ηηο ξσζηθέο
δπλάκεηο, πηζαλόλ λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έλαξμε ελόο proxy war (πόιεκνο δη'
αληηπξνζώπσλ) κεηαμύ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη Ρσζίαο, ζην ζπξηαθό έδαθνο.

Ρωζική ανηι-ηζιχανηιζηική(;) ζηραηιωηική δραζηηριόηηηα
(ηέιε Απγνύζηνπ – αξρέο Οθησβξίνπ 2015)
Ημερομηνία

Περιοχή

Δραζηηριόηηηα

Σέιε Απγ

Σνπξθία, πξία
(Λαηηάθεηα)

Σν ξσζηθό αξκαηαγσγό Nikolay Fichenkov
κεηέθεξε ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο
πξνζσπηθνύ (ΣΟΜΠ) BTR-82A ζηε Λαηηάθεηα.

Ρσζία, πξία
(Λαηηάθεηα)

Η Ρσζία μεθίλεζε αθελόο ηελ παξνρή
δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ πξνο ηηο δπλάκεηο ηνπ
Assad, αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο
ζηξαηησηηθήο βάζεο ζηελ Jableh, λόηηα ηεο
Λαηηάθεηαο.

26 Απγ

1

3 επ

Σνπξθία, Αλαηνιηθή
Μεζόγεηνο

Σα ξσζηθά αξκαηαγσγά Novocherkassk θαη
Korolev δηήιζαλ από ην Βόζπνξν, κε
πξννξηζκό ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην.

5 - 28 επ

πξία

Πεδνλαύηεο ηεο 810εο ηαμηαξρίαο πεδηθνύ από
ηε λαπηηθή βάζε ηεο εβαζηνύπνιεο (Κξηκαία)
αλαπηύρζεθαλ ζηε πξία.

6 επ

πξία (Homs θαη
Slinfah)

Ρώζνη ζηξαηησηηθνί ζύκβνπινη αλαπηύρζεθαλ
ζηηο ζπξηαθέο πόιεηο Homs θαη Slinfah.

πξία (Λαηηάθεηα)

Έληνλε δξαζηεξηόηεηα ζην δηεζλέο αεξνδξόκην
Bassel al-Assad λνηηναλαηνιηθά ηεο Λαηηάθεηαο,
όπνπ ξσζηθά κεηαθνξηθά αεξνζθάθε κεηέθεξαλ
πξνθαηαζθεπαζκέλα νηθήκαηα γηα ζηξαηησηηθό
πξνζσπηθό πεξίπνπ 1.000 αλδξώλ, θαζώο θαη
έλαλ θηλεηό πύξγν ελαέξηαο θπθινθνξίαο.

9 επ

Ρσζία, Οπθξαλία

Η Ρσζία αλαθνίλσζε όηη αλαπηύζζεη δύν λέεο
ζηξαηησηηθέο βάζεηο, θαηά κήθνο ησλ ζπλόξσλ
ηεο κε ηε βνξεηναλαηνιηθή Οπθξαλία. ηηο ελ
ιόγσ βάζεηο, ζην Soloti ηεο επαξρίαο Belgorod
θαη Boguchar ηεο επαξρίαο Voronezh, ζα
κπνξνύλ λα ζηξαηνπεδεύζνπλ 8.500
ζηξαηηώηεο, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα θαη βαξέα
όπια.

9 - 24 επ

πξία (Tartus,
Λαηηάθεηα)

Σνπιάρηζηνλ έμη ξσζηθά θνξηεγά πινία
απέπιεπζαλ από ην ξσζηθό ιηκέλα
Novorossiysk θαη ειιηκελίζηεθαλ ζηελ Tartus θαη
ζηε Λαηηάθεηα.

13 επ

πξία (Tartus)

Ρσζηθέο δπλάκεηο μεθίλεζαλ ηελ επέθηαζε ηνπ
αγξνηηθνύ αεξνδξνκίνπ Hamidiyah, ζην λόηην
ηκήκα ηεο επαξρίαο Tartus.

8 επ

14 επ

Ρσζία (Central
Military District)

15 επ

Κεληξηθή Αζία
(Σαηδηθηζηάλ)

ηελ Κεληξηθή ηξαηησηηθή Πεξηθέξεηα ηεο
Ρσζίαο μεθίλεζε ε δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο
ζηξαηησηηθή άζθεζε «Κέληξν 2015» (Center
2015), κε αληηθείκελν ηελ εμνπδεηέξσζε
παξαζηξαηησηηθώλ έλνπισλ νκάδσλ. ηελ
άζθεζε ζπκκεηείραλ 95.000 Ρώζνη ζηξαηηώηεο,
170 αεξνζθάθε, 20 πνιεκηθά πινία, θαζώο θαη
ζηξαηεύκαηα από ην Καδαθζηάλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Οξγαληζκνύ γηα ηε Γηαθπβεξλεηηθή πλζήθε
πιινγηθήο Αζθάιεηαο (Collective Security
Treaty Organization - CTSO) ζην Σαηδηθηζηάλ, ν
πξόεδξνο Putin θάιεζε ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα
ελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ
Ιζιακηθνύ Κξάηνπο. Σα κέιε ηνπ CTSO
ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηε
κεηαθνξά έλνπισλ ζρεκαηηζκώλ θαη
ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ. Δπηπξόζζεηα,
δεκνζηεύζεθε όηη ν Putin εμεηάδεη ηελ απνζηνιή
θαη αλάπηπμε ξσζηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηά
κήθνο ησλ λόηησλ ζπλόξσλ ηνπ Σαηδηθηζηάλ,
θαζώο ε ζπλδεδεκέλε κε ην Ιζιακηθό Κξάηνο
ηδηραληηζηηθή νξγάλσζε «Ιζιακηθό Κίλεκα ηνπ
Οπδκπεθηζηάλ» (Islamic Movement of
Uzbekistan - IMU) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε
γεηηνληθή επαξρία Kunduz ηνπ Αθγαληζηάλ.

2

Αίγππηνο

Τπνγξάθεθε ξσζν-αηγππηηαθή ζπκθσλία γηα ηε
δηεμαγσγή θνηλώλ αληη-ηξνκνθξαηηθώλ
αζθήζεσλ, ηνλ Οθηώβξην θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2015, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
δπλαηόηεηαο ησλ αηγππηηαθώλ δπλάκεσλ ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.

19 επ

Λεπθνξσζία

Ο Ρώζνο πξόεδξνο Putin εμέδσζε δηάηαγκα, κε
ην νπνίν θαινύζε ην ππνπξγείν Άκπλαο θαη ην
ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ λα ππνγξάςνπλ
ζπκθσλία κε ηε Λεπθνξσζία, γηα ηελ θαηαζθεπή
κηαο ξσζηθήο αεξνπνξηθήο βάζεο ζην έδαθνο
ηεο Λεπθνξσζίαο.

21 επ

πξία (Tartus)

Γεκνζηεύζεθε όηη 1.700 Ρώζνη εηδηθνί είραλ
κεηαβεί ζηε ξσζηθή λαπηηθή βάζε ηεο Tartus.

πξία (Λαηηάθεηα)

ηελ αεξνπνξηθή βάζε Bassel al-Assad
(λνηηναλαηνιηθά ηεο Λαηηάθεηαο), ε Ρσζία
αλέπηπμε καρεηηθά αεξνζθάθε: 6 x Su-34, 12 x
SU-25, 12 x Su-24 θαη 4 x Su-30. Δπηπξόζζεηα,
ζηελ ίδηα αεξνπνξηθή βάζε ήδε ζηάζκεπαλ
δεθάδεο ξσζηθά επηζεηηθά θαη κεηαθνξηθά
ειηθόπηεξα, έλα ηάγκα ηεο 810εο ηαμηαξρίαο
πεδνλαπηώλ, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα
κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ (ΣΟΜΠ), άξκαηα κάρεο
θαη δύλακε ππξνβνιηθνύ.

22 επ

Αλαηνιηθή
Μεζόγεηνο

Σν αληηηνξπηιηθό Smetlivy, νη θξεγάηεο Pytlivy
θαη Ladny, θαζώο θαη ην θαηαδξνκηθό Moskva,
από ην ξσζηθό ζηόιν ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο,
αλαπηύρζεθαλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζηξαηησηηθέο
αζθήζεηο.

24 επ

Αλαηνιηθή
Μεζόγεηνο

Σν ππνπξγείν Άκπλαο ηεο Ρσζίαο αλαθνίλσζε
όηη ην ξσζηθό πνιεκηθό λαπηηθό ζα δηεμάγεη
αζθήζεηο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, από 30
επηεκβξίνπ έσο 7 Οθησβξίνπ 2015.

Ιξάθ

Ο Ρώζνο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Sergey Lavrov
αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ελόο αληηηδηραληηζηηθνύ ζηξαηησηηθνύ θέληξνπ
ζπληνληζκνύ, ζηε Βαγδάηε.

Ρσζία

Οη ξσζηθέο Δηδηθέο Γπλάκεηο (Spetsnaz) ηεο
ηαμηαξρίαο ηεο λόηηαο ζηξαηησηηθήο πεξηθέξεηαο
δηεμήγαγαλ αζθήζεηο αεξνκεηαθνξάο δπλάκεσλ
θαη δηάζσζεο νκήξσλ, ζηε ξσζηθή επαξρία
Krasnodar Kray (αλαηνιηθά ηεο Κξηκαίαο).

28 επ

Ρσζία (Βόξεηνο
Καύθαζνο)

Ρσζηθέο δπλάκεηο μεθίλεζαλ αληηηξνκνθξαηηθέο
επηρεηξήζεηο ζε πέληε πεξηνρέο ηνπ λόηηνπ
Dagestan, όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε
ζπλεξγαδόκελε κε ην Ιζιακηθό Κξάηνο ζνπληηηθή
νξγάλσζε Wilayat Qawqaz.

28 επ

Σνπξθία, Αλαηνιηθή
Μεζόγεηνο

Σν ξσζηθό αξκαηαγσγό Nikolay Filchenkov
δηήιζε από ην Βόζπνξν, κε πξννξηζκό ηελ
Αλαηνιηθή Μεζόγεην.

16 επ

21 - 22 επ

27 επ

28 επ

3

30 επ - 3 Οθη

πξία

Γηεμήρζεζαλ ξσζηθέο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο
ζηηο επαξρίεο Homs, Hama, Idlib, Raqqah,
Υαιεπίνπ θαη Λαηηάθεηαο, θαηά ύξησλ
αληαξηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ππνζηεξηδόκελνπ από ηε Γύζε Διεύζεξνπ
πξηαθνύ ηξαηνύ (Free Syrian Army – FSA),
ζέζεσλ ηεο Jabhat al-Nusrah (ζπγαηξηθήο ηεο
Al-Qaeda) θαη ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο.

Αξκελία

Μηα κνλάδα ηεο 15 ξσζηθήο κεραλνθίλεηεο
ηαμηαξρίαο αλαπηύρζεθε ζην πεδίν βνιήο
“Bagramyan” ζηελ επαξρία Armavir ηεο
Αξκελίαο, όπνπ ζπκκεηείρε ζηελ άζθεζε
«Άθζαξηνο Αδειθόηεηα» (Indestructible
Brotherhood), κε αληηθείκελν ηελ εμνπδεηέξσζε
παξαζηξαηησηηθώλ έλνπισλ νκάδσλ.

εο

30 επ - 4 Οθη

Πξνγξακκαηίζζεθε ε αλάπηπμε κηαο ξσζηθήο
αληηηξνκνθξαηηθήο νκάδαο ζηελ Tartus.
Πηγές: Institute for the Study of War, TurkishNavy Net, Al-Watan, The New York Times,
Reuters, Syrianhr, Al Masdar News
Αξρέο Οθη

πξία
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