
Η Ουάσινγκτον παίζει το παιχνίδι της «προώθησης» μέσω της πρωτοφανούς κλιμάκωσης

Η εμφάνιση των αμερικανικών PMCήδων και ενδεχομένως των «παραθεριστών» στα ουκρανικά 
μέτωπα, ιδίως στην κατεύθυνση του Χάρκοβο, ο αυξανόμενος αριθμός των μισθοφόρων και ο 
σχηματισμός ολόκληρων μονάδων υπό τη διοίκηση ξένων ειδικών, δείχνει ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες αποφάσισαν να παίξουν αλλιώς, πιο επικίνδυνα, εμφανέστατα τυχοδιωκτικά και 
άρχισαν να αλλάζουν τη φύση του πολέμου.

Ο λόγος είναι σαφής - οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να χάσουν την Ουκρανία.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ δεν έχουν σκοπό να χάσουν ολόκληρο τον πόλεμο. Το διακύβευμα είναι πολύ
υψηλό. Ολόκληρος ο κόσμος, η νέα παγκόσμια τάξη και ο ρόλος του παγκόσμιου ηγεμόνα σε 
αυτήν, το καθεστώς της μοναδικής υπερδύναμης με όλες τις επακόλουθες συνέπειες, είναι 
τελικά το διακύβευμα.

Μόνο η τελική νίκη στον πόλεμο και η διατήρηση της ιδιότητάς τους ως υπερδύναμης θα 
επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να διαγράψουν όλα τα ανεξόφλητα χρέη τους, να 
επανεκκινήσουν την πυραμίδα του δολαρίου και να λύσουν πολλά από τα συσσωρευμένα 
οικονομικά και χρηματοπιστωτικά τους προβλήματα. Και ταυτόχρονα να λύσει μια για πάντα 
το «ρωσικό ζήτημα», να μεταρρυθμίσει τον ΟΗΕ και να απαλλαγεί από τη Ρωσία ως μόνιμο 
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Και προφανώς να απαλλαγεί και από την Κίνα.

Αν οι ΗΠΑ χάσουν την Ουκρανία, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση.

Η Ουκρανία είναι το καταλληλότερο εφαλτήριο για πόλεμο με τη Ρωσία. Το πεδίο της μάχης, ο 
πολιορκητικός κριός, η πρώτη γραμμή. η «Αντι-Ρωσία». Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο.

Δεν υπάρχει δεύτερη Ουκρανία, και τίποτε άλλο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.
Μέτωπα υπάρχουν και μπορεί να ανοίξουν πολλά. Όμως κανένα από αυτά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει το ρόλο της Ουκρανίας.

Οι χώρες της Βαλτικής δεν είναι κατάλληλες για το ρόλο μιας δεύτερης Ουκρανίας. Ακόμη κι όλες 
μαζί, είναι πολύ μικρές, για τόσο μεγάλους στόχους.

Η Πολωνία βρίσκεται πολύ μακριά από τη Μόσχα και, κυρίως, δεν έχει στενή πολιτιστική και 
ιστορική σχέση με τη Ρωσία. Επομένως, αν βάλει κάποιος τους Πολωνούς να αλληλοσκοτωθούν, 
αυτό δεν θα επηρεάσει τη Ρωσία. Υπάρχουν πολύ λίγοι Ρώσοι στην Πολωνία για να τους 
χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρασυρθεί η  Ρωσία σε μια νέα σύγκρουση.

Υπάρχει το Καζακστάν, αλλά προσπάθησαν ήδη να ταρακουνήσουν το Καζακστάν στις αρχές του 
έτους και δεν τα κατάφεραν. Και οποιαδήποτε νέα απόπειρα είναι απίθανο να πετύχει στο μέλλον. 
Το ίδιο ισχύει για ολόκληρη την Κεντρική Ασία.

Ο Καύκασος, έχει επίσης,  δοκιμαστεί. Η Γεωργία και η Τσετσενία βρέθηκαν  σε πόλεμο με τη 
Ρωσία. Τώρα οι μονάδες της Τσετσενίας πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της 
ουκρανικής εκστρατείας, ενώ η Γεωργία απέχει επιμελώς από νέες συγκρούσεις. Προσπαθούν να 
αναμοχλεύσουν την κρίση και να πυροδοτήσουν εκ νέου το μέτωπο στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
αλλά αυτό δεν είναι της ίδιας κλίμακας με την Ουκρανία.



Η Μολδαβία και η Υπερδνειστερία είναι και πάλι ανεπαρκείς σε κλίμακα. Ως πρόσθετη ζώνη 
σύγκρουσης στην Ουκρανία, μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά αν η Ρωσία κερδίσει στην 
Ουκρανία, η Υπερδνειστερία θα είναι ένα μπόνους και η σύγκρουση στη Μολδαβία δεν θα 
αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Ούτε και η εμπλοκή της Ρουμανίας.

Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν την Ουκρανία.

Αν χάσουν την Ουκρανία, θα χάσουν ένα μοναδικό προγεφύρωμα για έναν πόλεμο με τη Ρωσία. 
Και όχι μόνο για τον χερσαίο πόλεμο, αλλά και για όλους τους άλλους τύπους πολέμων - 
πληροφοριακούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς. Και εκείνους της τρομοκρατίας, επίσης. Ειδικότερα 
δε με τη χρήση βιολογικών όπλων.

Η Ουκρανία είναι το μεγαλύτερο και πιο βολικό προγεφύρωμα για κάθε είδους πολέμους κατά
της Ρωσίας. Ένα προγεφύρωμα μέσω του οποίου η Ρωσία και η Ουκρανία, καθώς και η 
Ρωσία και η Ευρώπη, μπορούν να πιέζονται μεταξύ τους επ' αόριστον.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ουκρανία μετατράπηκε σε μια αντιρωσική χώρα.

Η Ουκρανία έχει συστηματικά μετατραπεί σε «Αντιρωσια», όχι μόνο τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά 
καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Ακόμη περισσότερο, ξεκινώντας από την εποχή της 
Αυστροουγγαρίας, η οποία ήταν ένας από τους δημιουργούς του «ουκρανισμού» και της 
Ουκρανίας ως αντιρωσικής χώρας.

Ως εκ τούτου, στην Ουάσιγκτον, συνειδητοποιώντας ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν 
την Ουκρανία και όταν τα γεγονότα από τον 6ο μήνα της ΕιΣτΕπ άρχισαν να εξελίσσονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι ΕΔΟ υφίσταντο τη μία ήττα μετά την άλλη, σταδιακά εγκατέλειπαν 
θέσεις, έχαναν εξοπλισμό και προσωπικό, και όταν αντιλήφθηκαν ότι το Κίεβο αργά ή 
γρήγορα θα υποστεί βαριά στρατιωτική ήττα, οι ΗΠΑ προκειμένου να την αποτρέψουν, 
αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο ρισκάροντας εκτός των άλλων να εμφανιστούν και
με τις δικές τους δυνάμεις, ειδικότερα με τη μορφή PMCήδων  και των «παραθεριστών».

Όλα δείχνουν ότι στην Ουάσινγκτον, αποφάσισαν να ανεβάσουν τους τόνους.

Ουσιαστικά, άρχισαν να μεταφέρουν τον πόλεμο από το καθεστώς του «δια πληρεξουσίου» και «δι'
αντιπροσώπων», όταν η Ουκρανία πολεμούσε με τις δικές της δυνάμεις και μέσα και η συλλογική 
Δύση απλώς έριχνε χρήματα και όπλα, στο νέο καθεστώς, δηλαδή έναν περιορισμένο πόλεμο 
μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας με συγκαλυμμένη μορφή.

Πρόκειται για τον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία υπό τη σημαία της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν θέλουν να ξεκινήσουν έναν ανοιχτό πόλεμο με απόλυτα εμφανή 
τρόπο, φυσικά, επειδή φοβούνται την εξάπλωση των εχθροπραξιών στο έδαφός τους. 
Επιπλέον σε μια τέτοια περίπτωση η ανταλλαγή πυρηνικών χτυπημάτων δεν θα ήταν μακριά. 
Ως εκ τούτου, στέλνουν μισθοφόρους, PMCήδες  και «παραθεριστές» για να πολεμήσουν 
κάτω από ουκρανικές σημαίες και διακριτικά του ουκρανικού στρατού. Μπορεί ακόμη και να 
έχουν μάθει να φωνάζουν «Δόξα στην Ουκρανία» με έντονη αγγλική προφορά. Ακόμη και αν 
κάποιοι από αυτούς συλληφθούν, οι ΗΠΑ θα δηλώσουν δημόσια - όπως κάνουν πάντα και 
μάλιστα στις «μπλακ οπς» (στις μαύρες και άραχνες σκοτεινές επιχειρήσεις), ότι «δεν θα 
έπρεπε να βρίσκονται εκεί». Και αν δεν συλληφθούν, θα πουν ακόμη πιο απλά: «δεν υπάρχουν 
τέτοιοι».



Στην ουσία, όμως, πρόκειται ήδη για μια άμεση αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και των 
δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αν και υπό ουκρανική σημαία.

Ο πόλεμος αντιπροσώπων της Δύσης με τη Ρωσία «δια χειρών»  Ουκρανίας μετατρέπεται 
σταδιακά σε έναν περιορισμένο συγκαλυμμένο πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο ουκρανικό 
έδαφος.

Αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου και βέβαιου κινδύνου.

Η Ουάσινγκτον περνά τον πόλεμο σε νέο επίπεδο αρχίζοντας να στέλνει όχι μόνο όπλα αλλά και 
τους δικούς της στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Και αναλαμβάνει όλο και περισσότερο την ευθύνη του πολέμου.

Ενώ προηγουμένως σχεδόν όλοι οι διοικητές, από τους αξιωματικούς πεδίου μέχρι τους επιτελικούς
αξιωματικούς και τους στρατηγούς, ήταν Ουκρανοί πολίτες και οι αξιωματικοί των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ τους παρείχαν μόνο πληροφορίες, στο μέτωπο του Χάρκοβο, οι διοικητές του ΝΑΤΟ, το 
προσωπικό των ιδιωτικών σρατιωτικών εταιρειών PMC και οι «παραθεριστές» ανέλαβαν 
όλες τις λειτουργίες διοίκησης, από τον σχεδιασμό ολόκληρης της επιχείρησης μέχρι τον 
επιχειρησιακό έλεγχο και τη διοίκηση των μονάδων.

Και τα γεγονότα τουλάχιστον - μιας και οι εξελίξεις δεν το επιβεβαιώνουν -  στο μέτωπο του 
Χάρκοβο έδειξε ότι μπαίνοντας στο παιχνίδι η Ουάσινγκτον πέτυχε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, το κύριο αποτέλεσμα δεν είναι το γεγονός ότι οι ΕΔΟ επανέφεραν 4 χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους υπό τον έλεγχο του Κιέβου και ότι κατέλαβαν την Μπαλακλέγια, 
το Ιζιούμ και μια σειρά άλλων οικισμών.

Το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι, για πρώτη φορά, τα στρατεύματα υπό ουκρανική σημαία 
μπόρεσαν να διεξάγουν μια εδαφικά επιτυχημένη επίθεση και ανάγκασαν τα ρωσικά 
στρατεύματα να υποχωρήσουν υπό την απειλή περικύκλωσης.

Το κύριο αποτέλεσμα είναι ψυχολογικό, δημοσιογραφικό και πληροφοριακό.

Η Ουκρανία και τα ουκρανικά στρατεύματα, μετά την επιτυχία τους στην κατεύθυνση του 
Χάρκοβο, πιστεύουν και πάλι στις δικές τους δυνάμεις. Αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν οι 
δυνάμεις τους που εξασφάλισαν την επιτυχία, αλλά οι δυνάμεις των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, οι μισθοφορικές 
δυνάμεις, οι PMCήδες, οι «παραθεριστές», οι στρατιωτικοί σύμβουλοι και το αρχηγείο του ΝΑΤΟ. 
Αλλά η ίδια η Ουκρανία, η ουκρανική κοινωνία και ο ουκρανικός στρατός πιστεύουν ότι είναι δική 
τους επιτυχία. Και αυτό τους δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουν. Πίστη στη 
διοίκησή τους.

Η «επιτυχία» - όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται - στην κατεύθυνση του Χάρκοβο αποτελεί 
ισχυρό κίνητρο για την Ουκρανία και τις ΕΔΟ να συνεχίσουν τον πόλεμο και τις περαιτέρω 
επιθετικές ενέργειες.

Αυτή η επιτυχία έχει επίσης επίδραση και στις χώρες της Δύσης, όπου θα καμφθούν όλες οι 
αντιστάσεις που υπήρχαν, προς τις προμήθειες προς την Ουκρανία και ο εξοπλισμός της 
χώρας θα πάρει ενδεχομένως άλλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του στόχου 
των πολεμοκάπηλων και θυερμοκέφαλων που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου.



Και το πιο σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι βρίσκει αφορμή και δικαιολογία να
επανακινητοποιήσει προς τον κατήφορο την Ευρώπη, η οποία έχει αρχίσει να κουράζεται από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσφατα άρχισε να αναρωτιέται αν αξίζει τον κόπο. Έχοντας 
επιτύχει την προέλαση των ΕΔΟ προς το Χάρκοβο, η Ουάσιγκτον έχει το ισχυρότερο 
επιχείρημα για να υποχρεώσει την Ευρώπη να συνεχίσει τη στρατιωτική και οικονομική της 
υποστήριξη προς το Κίεβο.

Φυσικά αυτή η επιτυχία είναι σημαντική για τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ, παραμονές των 
εκλογών για το Κογκρέσο.

Είναι αλήθεια ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις λεπτομέρειες του 
πολέμου στην Ουκρανία και πολλοί δεν γνωρίζουν καν αν αυτός γίνεται στην Αφρική ή στην 
Αλάσκα, αλλά ακόμη και μια μακρινή στρατιωτική επιτυχία για τον Αμερικανό ψηφοφόρο, η οποία
μπορεί να αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ καλύτερη από μια στρατιωτική αποτυχία.

Την παραμονή των εκλογών, είναι πολύ καλύτερο να προελαύνεις παρά να υποχωρείς, έστω και 
κάπου μακριά και υπό ξένη σημαία, .

Αλλά το παιχνίδι της προώθησης των δυνάμεων - έστω και υπό την έννοια της 
υπερμεγέθυνσης των αποτελεσμάτων της του υπερτονισμού της σημασίας της, όπως 
αναφέραμε προηγούμενα -  είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι.

Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, επειδή όπως είναι φυσικό  η Ρωσία δεν θα αποδεχθεί ούτε 
αυτή, ούτε και κάποια άλλη πρόκληση;

Τι θα συμβεί αν η Ρωσία αργά η γρήγορα παίξει κι εκείνη επίσης το παιχνίδι της αντεπίθεσης;

Τι θα συμβεί από τη στιγμή που  η Ρωσία έχει την πολιτική βούληση και τη στρατιωτική 
δύναμη να απαντήσει ακόμη πιο δυναμικά;

Τι θα συμβεί αν τα ρωσικά στρατεύματα, αφού ανασυγκροτηθούν και ενισχυθούν, αρχίσουν 
να χτυπούν όχι πια τις ΕΔΟ, αλλά μισθοφορικές μονάδες, αμερικανικούς PMCήδες και 
ΝΑΤΟικούς «παραθεριστές» - ουσιαστικά μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούν υπό ουκρανική 
σημαία;

Τότε η Ουάσιγκτον είτε θα υποστεί μια ακόμη πιο οδυνηρή ήττα στην Ουκρανία, η οποία θα 
συνοδευτεί από χιλιάδες θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών, ακόμη και αν πεθάνουν σε 
άδεια ή μετά από επίσημη απόλυση, αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση ένα εξαιρετικά οδυνηρό
πλήγμα για την αμερικανική κοινωνία. Είτε θα πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι προώθησης 
και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να σταλούν στην Ουκρανία 
υπό τις δικές τους σημαίες.

Που όμως οδηγεί τελικά ένα τέτοιο παιχνίδι «προώθησης»;

Η πορεία είναι μονόδρομος και η διαδρομή θα είναι μια  «ακροβασία στον «ορίζοντα» της 
μαύρης τρύπας του πυρηνικού ολέθρου».


