
Ο πόλεμος με το ΝΑΤΟ έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα γεγονότα στο Χάρκοβο, μεταξύ άλλων, έδειξαν ότι ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων της 
συλλογικής Δύσης με τη Ρωσία μετατρέπεται σταδιακά σε άμεσο, αν και περιορισμένο, 
πόλεμο του ίδιου του μπλοκ του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας.

Ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων είναι ένας έμμεσος πόλεμος στον οποίο οι ΗΠΑ και ολόκληρη η 
συλλογική Δύση χρησιμοποίησαν την Ουκρανία ως εργαλείο. Ταυτόχρονα, όμως, οι μάχες 
διεξάγονταν από ουκρανικά στρατεύματα.

Η ιδιαιτερότητα των γεγονότων στην κατεύθυνση του Χάρκοβο είναι ότι ολόκληρες μονάδες, 
στελεχωμένες από ξένους μισθοφόρους και υπαλλήλους της αμερικανικής Ακαδημίας PMC 
(πρώην Blackwater), έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις από την πλευρά των ΕΔΟ. Και
οι μονάδες αυτές διοικούνταν επίσης από στρατιωτικό προσωπικό από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι στην επιχείρηση του Χάρκοβο συμμετείχαν ακόμη 
και στρατιώτες του ΝΑΤΟ, οι οποίοι αποσύρθηκαν επίσημα ή πήραν άδεια ειδικά για να 
συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι λεγόμενοι «παραθεριστές».

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σχεδιάστηκε και 
ελέγχθηκε από αξιωματικούς του ΝΑΤΟ.

Υπήρξαν αναφορές από ντόπιους κατοίκους ορισμένων οικισμών που είχαν καταληφθεί από τις 
ΕΔΟ στην περιοχή του Χάρκοβο ότι ακούγονταν μόνο ξένες ομιλίες. Με άλλα λόγια, οι μονάδες 
που κατείχαν αυτούς τους οικισμούς στελεχώνονταν εξ ολοκλήρου από αλλοδαπούς.

Επιπλέον, στην επίθεση συμμετείχαν και μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που 
επανδρώθηκαν από ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό αλλά είχαν εκπαιδευτεί σε χώρες του 
ΝΑΤΟ, ιδίως στη Βρετανία. Αναφέρθηκε ότι 4 έως και 10 ταξιαρχίες των ΕΔΟ έχουν εκπαιδευθεί 
σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Συνεπώς:

1. Σημαντικό μέρος των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επίθεση προς την κατεύθυνση του 
Χάρκοβο ήταν επανδρωμένο από ξένους, συμπεριλαμβανομένων δυτικών ιδιωτικών 
στρατιωτικών εταιρειών και ενεργών μελών των στρατών του ΝΑΤΟ, που βρίσκονταν «σε 
άδεια», αν και καλύτερο θα ήταν να λέγαμε ότι ήταν «σε διατεταγμένη υπηρεσία».

2. Σημαντικό μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε παρήχθη σε χώρες του ΝΑΤΟ και 
μεταφέρθηκε στην Ουκρανία ως στρατιωτική βοήθεια. Δεν πωλήθηκαν, αλλά παραδόθηκαν 
ειδικά για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

3. Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων και η διοίκηση των μονάδων πραγματοποιήθηκαν από 
αξιωματικούς (στρατιωτικούς συμβούλους) από χώρες του ΝΑΤΟ.

4. Η εκπαίδευση μεγάλου μέρους των μονάδων των ΕΔΟ που στελεχώθηκαν από Ουκρανούς 
πολίτες πραγματοποιήθηκε επίσης στο έδαφος χωρών του ΝΑΤΟ.

Δεν πρόκειται πλέον για πόλεμο δι' αντιπροσώπων.



Πρόκειται για στοιχεία ενός περιορισμένου πολέμου μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ) και
της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας.

Δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί ως ένας ολοκληρωμένος πόλεμος του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ) με τη
Ρωσία, επειδή η Ουκρανία συνεχίζει να πολεμά με τις δικές της δυνάμεις και ακόμη και με τα 
υπολείμματα του δικού της στρατιωτικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, η φύση του πολέμου δι' 
αντιπροσώπων εξακολουθεί να παραμένει και αυτή, χωρίς όμως να είναι πλέον το κύριο 
χαρακτηριστικό τoυ πολέμου.

Στη φάση αυτή κυριαρχούν τα στοιχεία ενός περιορισμένου πολέμου του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ) με τη 
Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Επειδή οι ΜΑΚ, το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό και οι 
μισθοφόροι από χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχουν ήδη σε πολεμικές επιχειρήσεις με εξοπλισμό που 
έχει παραδοθεί στην Ουκρανία ειδικά για αυτόν τον πόλεμο. Και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 
σχεδιάζονται από αξιωματικούς του ΝΑΤΟ. Με τη χρήση των πληροφοριών του ΝΑΤΟ.

Ειδικά δε σε ορισμένα επεισόδια αυτού του πολέμου, η  Ουκρανία συμμετέχει μόνο παρέχοντας το 
έδαφός της και διακριτικά του ουκρανικού στρατού στις στρατιωτικές στολές με τα χρώματα της 
σημαίας τους.Και μπαλώματα στις στρατιωτικές στολές με τα χρώματα της σημαίας τους.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, ήταν τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, δηλαδή, η 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού μισθοφόρων, ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών PMC και 
στρατιωτικών «παραθεριστών» από χώρες του ΝΑΤΟ, η προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού
του ΝΑΤΟ και ο σχεδιασμός της επιχείρησης από αξιωματικούς του ΝΑΤΟ που επηρέασαν σε 
σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα της επίθεσης των ΕΔΟ στο μέτωπο του Χάρκοβο. Θα 
μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι καθόρισε κιόλας αυτά τα αποτελέσματα.

Χωρίς ξένους μισθοφόρους, PMCήδες και «παραθεριστές» από χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΕΔΟ 
πιθανότατα δεν θα είχαν αρκετές δικές τoyς εφεδρείες για να δημιουργήσουν την αριθμητική 
υπεροχή έναντι των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή του Χάρκοβο που απαιτείται για μια 
επιτυχημένη επίθεση. Χωρίς αυτά τα «βοηθήματα» η επίθεση θα μπορούσε να είχε σταματήσει 
εντελώς. 

Αν δεν υπήρχε ο στρατιωτικός εξοπλισμός από τις χώρες του ΝΑΤΟ, ο οποίος είχε παρασχεθεί 
ειδικά για τον πόλεμο με τη Ρωσία «δωρεάν», επειδή η Ουκρανία δεν διαθέτει τα οικονομικά μέσα 
για να τα αποκτήσει, η επίθεση προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο θα ήταν επίσης λιγότερο 
επιτυχής.

Και αν αυτή η επίθεση είχε σχεδιαστεί από Ουκρανούς στρατηγούς και όχι από αξιωματικούς του 
ΝΑΤΟ, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
δεδομένων, τα οποία το Κίεβο δεν διαθέτει ή τουλάχιστον τα παίρνει από το ΝΑΤΟ, η επίθεση θα 
ήταν επίσης λιγότερο αποτελεσματική.

Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση όπου η εμπλοκή των χωρών του 
ΝΑΤΟ γίνεται όχι μόνο άμεση αλλά και καθοριστική, επηρεάζοντας ευθέως την έκβασή του .

Είναι πιθανό ότι αυτό επηρέασε επίσης την απόφαση του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών 
ενόπλων δυνάμεων να αποσύρει τα στρατεύματα. Ίσως το αρχικό αμυντικό σχέδιο να μην 
προέβλεπε ότι η επίθεση θα περιελάμβανε ολόκληρες μονάδες, στελεχωμένες από PMCσήδες, 
μισθοφόρους και στρατιωτικό προσωπικό από χώρες του ΝΑΤΟ, των οποίων οι τακτικές έχουν τις 
δικές τους ιδιαιτερότητες και το επίπεδο εκπαίδευσης στη μάχη είναι πολύ υψηλότερο από αυτό 
των μονάδων των ΕΔΟ.



Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διοίκηση της πολεμικής αεροπορίας, αντιμέτωπη με αυτή την
κατάσταση, αποφάσισε να αναθεωρήσει την άμυνα και να προετοιμαστεί ειδικά για μια 
σύγκρουση με μονάδες επανδρωμένες με PMCήδες, μισθοφόρους και στρατιωτικό προσωπικό
από το ΝΑΤΟ. Αυτός μπορεί να ήταν ο σκοπός της ανασύνταξης, δηλαδή να κερδίσουν χρόνο 
για να προετοιμαστούν για τη νέα μορφή αυτού του πολέμου και για έναν νέο τύπο εχθρικών 
μονάδων, εξοπλισμένων με νεότερο εξοπλισμό και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τακτικές 
όσον αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Μένει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η απάντηση με τα καινούργια δεδομένα από πλευράς Ρωσίας. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο μέτωπο του Χάρκοβο, οι προελαύνουσες μονάδες των ΕΔΟ 
χρησιμοποίησαν νέα τακτικά σήματα που αποτυπώθηκαν στο στρατιωτικό εξοπλισμό, άρματα 
μάχης, μεταφοράς προσωπικού, κλπ που ήταν «λευκοί σταυροί».

Η σηματοδότηση αυτή φυσικά, δεν είναι καθόλου καινούργια, δεδομένου ότι η Βέρμαχτ 
χρησιμοποιούσε τις ίδιες πινακίδες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 
προκειμένη περίπτωση το ζήτημα είναι σαφώς πολύ συμβολικό.

Οι λευκοί σταυροί ως τακτική σήμανση στα στρατιωτικά οχήματα είναι ένα πολύ κατάλληλο 
σύμβολο για να δείξει ότι ο πόλεμος αποκτά νέα ποιότητα και εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο. 
Και ταυτόχρονα να δείξει με ποιον ακριβώς η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο.

Ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων τελειώνει.

Αρχίζει ένας περιορισμένος πόλεμος με το ΝΑΤΟ.

Ένας πόλεμος στο ουκρανικό έδαφος και μάλιστα σχεδόν χωρίς την Ουκρανία.


