
Το Κίεβο πάει για τα ρέστα του

Η επίθεση στο Χάρκοβο, κατά τη διάρκεια της οποίας το Κίεβο σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία 
του κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν από μόνη της αρκετά επικίνδυνη για τις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις, που πήραν όλα τα ρίσκα ακόμη και μαζί με τους προστάτες τους, που αυτή 
τη φορά δεν δίστασαν να ριχτούν κι οι ίδιοι στη μάχη. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, το 
Κίεβο δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένο να σταματήσει και ετοιμάζεται να συνεχίσει, «παίζοντάς 
τα όλα για όλα».

Το Κίεβο σκοπεύει να συνεχίσει τις επιθέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις ταυτόχρονα: στο Λιμάν, 
στο Λισιτσάνσκ, στο Ντονιέτσκ (Πεσκί), κοντά στο Ουγκλένταρ, στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε, ακόμη και 
στη Χερσώνα, όπου έχει ήδη χάσει μερικές ταξιαρχίες.

Το Κίεβο παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Για την ακρίβεια, «δίνει τα ρέστα του»

Το Κίεβο πέτυχε στην κατεύθυνση του Χάρκοβο, στέλνοντας στην επίθεση σχεδόν όλες τις 
δυνάμεις που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες. Τέσσερις έως δέκα 
ταξιαρχίες εκπαιδεύονται σε χώρες του ΝΑΤΟ. Μια τεράστια ποσότητα στρατιωτικού 
εξοπλισμού που προμηθεύτηκε από τους δυτικούς χορηγούς του και φυσικά μισθοφορικές 
μονάδες και αμερικανούς PMCήδες.

Αν τα ρωσικά στρατεύματα είχαν καταφέρει να σταματήσουν την επίθεση του ουκρανικού στρατού
στο Χάρκοβο και ακόμη περισσότερο να παγιδεύσουν τον εχθρό σε ένα τεράστιο καζάνι, όλα θα 
μπορούσαν να είχαν καταλήξει σε στρατιωτική ήττα για το Κίεβο.

Αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα κι ούτε θα μπορούσαν να την έχουν, όχι 
λόγω έλλειψης επιτελικότητας ή μαχητικής ικανότητας, αλλά επειδή υστερούσαν αριθμητικά, σε 
μια αναλογία 1:8 (το λιγότερο). Εξάλλου δεν ήταν ανάγκη να επιχειρηθεί να ακολουθήσει 
κανείς τον αντίπαλο σε απονενοημένες και τυχοδιωκτικές κινήσεις. Στη προκειμένη περίπτωση 
επρόκειτο για «σχέδιο» που τα ΝΑΤΟικά επιτελεία που το σχεδίασαν, όπως τα ίδια κομπάζουν, 
ήταν τόσο «επιτελικό» (!)  που δεν θα τολμούσαν ποτέ να το εφαρμόσουν στη περίπτωση που 
στη θέση των Ουκρανών, θα βρίσκονταν δικές τους μονάδες. Επιπλέον η προτεραιότητα για τις 
συμμαχικές δυνάμεις δεν ήταν η ίδια. Ήταν η διάσωση του ανθρώπινου δυναμικού τους και η 
ασφαλής διαφυγή του πληθυσμού των περιοχών που είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσαν να 
καταληφθούν και επομένως για να μην χαθούν κι αυτοί μαζί με τις περιοχές. Και προπάντων όλα 
αυτά έπρεπε να γίνουν σύντομα και συντεταγμένα, παράλληλα με την άμυνα. Το εγχείρημα αυτό - 
για όποιον ξέρει ή όποιον μπορεί να αντιληφθεί - από μόνο του συνιστά μια ολόκληρη 
επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η αντεπίθεση στο μέτωπο του Χάρκοβο με φόντο τις προηγούμενες αποτυχίες και ήττες, ήρθε ως 
από μηχανής θεός για τις ΕΔΟ και την ουκρανική κοινωνία.

Μετά τη παρατεταμένη στρατιωτική και κοινωνική κατάθλιψη από τις μακροχρόνιες αποτυχίες - 
στη Μαριούπολη, το Σεβεροντόνετσκ και στη Χερσώνα - η ευφορία από τα προσωρινά και 
αντικειμενικά περιορισμένα αποτελέσματα, ενισχυμένη από τα ΜΜΕ και τη συστηματική δουλειά 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φούσκωσε τα μυαλά των υπερφίαλων Ουκρανών, που θα τα 
παίξουν όλα για όλα νομίζοντας, ότι θα ρεφάρουν. Μέσα σε αυτή την ευφορία που έχει 
προφανώς επεκταθεί και στις δυτικές κοινωνίες κανείς δεν σκέφθηκε να κάνει την απλή 
ερώτηση: 
καλά ποιος ήταν αλήθεια ο στόχος αυτής της επιχείρησης, προκειμένου να κριθεί ως επιτυχής;



Γιατί εάν ήταν να προωθηθούν απλά και μόνο μερικά χιλιόμετρα για να μετακινήσουν τη 
γραμμή του μετώπου, χωρίς να καταστρέψουν τον εχθρό, να πιάσουν αιχμαλώτους κλπ τότε 
το μόνο για το οποίο μπορούν να υπερηφανεύονται  είναι το μέγεθος της τρύπας που άνοιξαν 
όχι στο μέτωπο, αλλά στο νερό. Ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς το κόστος που πλήρωσαν γι 
αυτό.

Επομένως η επιτυχία της επιχείρησης είναι μόνο το γεγονός ότι εκ των αποτελεσμάτων ενισχύονται
οι θέσεις των θερμοκέφαλων και αδίστακτων πολεμοκάπηλων της Δύσης.

Και μέσα στην ευφορία μιας τόσο επιτυχημένης επίθεσης στην περιοχή του Χάρκοβο, θα μπορούσε
κανείς να πει ότι το Κίεβο σχεδιάζει να σημειώσει την ίδια επιτυχία προς όλες τις άλλες 
κατευθύνσεις - στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορόζιε, καθώς και στο Ντονμπάς.

Έτσι λοιπόν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιτίθενται στο Κράσνι Λιμάν και 
προετοιμάζουν νέες επιθέσεις σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα - στο Λισιτσάνσκ, στο 
Πεσκί, κοντά στο Ουγκλένταρ, στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε και στη Χερσώνα.

Τα ουκρανικά στρατεύματα και ο εξοπλισμός τους συγκεντρώνονται σε όλες αυτές τις 
περιοχές όπου προστίθενται και οι νέες εφεδρείες.

Το Κίεβο θέλει να αξιοποιήσει την επιτυχία της επίθεσης στο Χάρκοβο και να τη μετατρέψει σε 
επιτυχία ολόκληρου του πολέμου, να επιτύχει μια ριζική και οριστική ρήξη, να θέσει σε φυγή τα 
ρωσικά στρατεύματα και να φτάσει στα σύνορα της 22ας Φεβρουαρίου. Και μετά στα σύνορα του 
2013.

Η επίθεση που θα γίνει σύντομα στο Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ συζητείται ήδη στα ουκρανικά 
Μέσα. Αλλά ο απώτερος στόχος είναι η ήττα της Ρωσίας.

Οι δυτικοί πολιτικοί, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ επιφυλακτικοί για τις προοπτικές του 
πολέμου, αλλά μετά την επιτυχία στο Χάρκοβο, έχουν ξαναγίνει πολύ πιο ενθουσιώδεις, 
υποστηρίζουν επίσης αυτή τη επιθετική διάθεση της ουκρανικής κοινωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι η ουκρανική αντεπίθεση μόλις 
αρχίζει. Το είπε αυτό μετά την κατάληψη του Ιζιούμ από τις ΕΔΟ.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν από την έναρξη της επίθεσης των ΕΔΟ προς την κατεύθυνση του 
Χάρκοβο ο Άντονι Μπλίνκεν είχε επισκεφθεί το Κίεβο. Προφανώς όχι για το τίποτα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Κίεβο απλά δεν μπορεί να σταματήσει και αναγκάζεται να ρίξει 
στρατεύματα σε νέες επιθέσεις,  ελπίζοντας ότι θα συνεχίσει την «επιτυχία» του.

Η επιθετική ευφορία της κοινωνίας και του στρατού, η κοινωνική απαίτηση για περισσότερες νίκες 
και η πίεση της Δύσης, η οποία έχει επενδύσει τεράστια ποσά στην Ουκρανία και τώρα ελπίζει να 
έχει αποτελέσματα, ειδικά αφού της αρκεί το προσωρινό αποτέλεσμα στην κατεύθυνση του 
Χάρκοβο, αναγκάζουν το Κίεβο να συνεχίσει τις ενεργητικές επιθέσεις.

Αν υπήρχε λογική στις σχεδιασμούς και στις κινήσεις είτε στην ουκρανική πλευρά, είτε στους 
χορηγούς του, θα ήταν σωστό για το Κίεβο να σταματήσει αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται. 
Διότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Χάρκοβο οι ΕΔΟ υπέστησαν μεγάλες απώλειες, 
σχεδόν τις ίδιες με αυτές, όπως και στην κατεύθυνση της Χερσώνας. Στο φόντο των επιτυχιών



που έχουν επιτευχθεί και υπό την επίδραση της στρατιωτικής ευφορίας, κανείς δεν δίνει 
μεγάλη σημασία σε αυτές τις απώλειες, όσο μεγάλες κι αν είναι αυτές.

Το Κίεβο έχει ξοδέψει ένα σημαντικό μέρος των αποθεματικών του, έχει χάσει πολύ εξοπλισμό και 
μια επίθεση στο Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ δεν θα είναι το ίδιο με μια επίθεση στην 
Μπαλακλέγια και το Ιζιούμ. Οι ρωσικές δυνάμεις και οι λαϊκές πολιτοφυλακές των δημοκρατιών 
έχουν πολύ διαφορετικές δυνάμεις εκεί και πολύ διαφορετικά κίνητρα για να υπερασπιστούν τον 
εαυτό τους. Κανείς δεν θα υποχωρήσει εκεί χωρίς μάχη.

Υπάρχει επίσης μια άλλη σημαντική δυσκολία στην προώθηση προς το Ενεργκοντάρ και τον ΑΗΣ 
Ζαπορόζιε Κι αυτό είναι ο Δνείπερος. Η διάβαση του Δνείπερου κάτω από αεροπορικές επιδρομές 
και πλήγματα πυροβολικού υπόσχεται σίγουρες απώλειες. Δύο ταξιαρχίες θα μπορούσαν να 
πνιγούν στον Δνείπερο κάθε φορά μόνο κατά τη διάβαση. Ή ακόμη και μερικά σώματα στρατού. Οι
απόπειρες διέλευσης των δυνάμεων δολιοφθοράς και κρούσης και οι πανωλεθρίες που υπέστησαν 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ΔΟΑΕ ,το έχουν ήδη αποδείξει αυτό.

Η επίθεση στη Χερσώνα έχει ήδη επιχειρηθεί και είναι απίθανο ότι μια προσπάθεια 
επανάληψής της θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο επιτυχής.

Και στην περιοχή Ουγκλένταρ, η επίθεση των ΕΔΟ αναμένεται επίσης και προετοιμάζεται, οπότε 
δεν θα είναι εύκολη - όπως υπολογίζουν - σαν  περίπατος.

Αν εξετάσουμε την κατάσταση του Κιέβου και τις προοπτικές της Ουκρανίας ρεαλιστικά, 
αφαιρώντας τις ιδέες του ουκρανισμού, της ρωσοφοβίας και των δυτικών συμφερόντων, το σωστό 
θα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος και να συμφωνήσουν με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, τώρα που οι 
ΕΔΟ ελέγχουν μια μεγάλη περιοχή στο Χάρκοβο, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα ισχύει και 
αύριο. Θα μπορούσε - εάν φυσικά δέχονταν η Ρωσία, πράγμα αδύνατον - να αναγνωρίσει τη 
ρωσική Κριμαία, τις δημοκρατίες του Ντονμπάς, να παραιτηθεί από την περιοχή της Χερσώνας και 
μέρος της Ζαπορόζιε για να κρατήσει την περιοχή του Χάρκοβο.
Και μόνο που δεν το συζητάει δείχνει την επιμονή των κέντρων αποφάσεων για τη συνέχιση 
του πολέμου και τον απώτερο στόχο της καταστροφής και διάλυσης της Ρωσίας.
Προφανώς τα κέντρα αυτά εκμεταλλεύονται την επικρατούσα ευφορία στα μυαλά του κόσμου
που φούσκωσαν υπέρ το δέον τα ΜΜΕ και τα υπόλοιπα παραπλανητικά «δίχτυα».

Επειδή το Κίεβο δεν πρόκειται να καταφέρει να πάρει πίσω περισσότερα από όσα  έχει πάρει υπό 
τον έλεγχό του αυτή τη στιγμή, αλλά αντίθετα κινδυνεύει να χάσει ακόμη περισσότερα στο μέλλον, 
η σημερινή του αδιαφορία για διαπραγματεύσεις και οι προετοιμασίες και οι δηλώσεις περί 
συνέχισης των επιθέσεων, δείχνουν τον τυχοδιωκτισμό του Κιέβου από τη μια και τον απώτερο 
στόχο της Συλλογικής Δύσης από την άλλη. Ακόμη και αν κατάφερνε να προχωρήσει μερικά 
χιλιόμετρα ακόμη κοντά στο Ουγκλένταρ, στην περιοχή της Χερσώνας και αλλού - πράγμα πολύ 
αμφίβολο - θα πρόκειται για άλλη μια «προσωρινή επιτυχία». Οι ΕΔΟ θα έχουν χάσει όλες τις 
εφεδρείες τους στις νέες επιθέσεις και μετά από αυτό θα πρέπει να υποχωρήσουν και πάλι, 
περιμένοντας μια νέα βοήθεια από τα Αμερικανούς PMCήδες και τους «παραθεριστές», που 
αυτή τη φορά θα είναι λιγότερο ριψοκίνδυνοι από ό,τι ήταν στη προηγούμενη «αντεπίθεση» 
με ξένες (δηλ ουκρανικές) πλάτες. Από την άλλη, έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο βήμα, το οποίο
είναι από άλλη πλευρά και άλλη διάσταση ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο. Δηλαδή  εάν έρθουν και πάλι
σε βοήθεια, ο πόλεμος θα μετατραπεί σε μια ολοκληρωμένη μάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ 
στο έδαφος της Ουκρανίας, κάτι που και πάλι δεν υπόσχεται στο Κίεβο  - αλλά και σε όλους 
εμάς  - τίποτα καλό.



Προσπαθώντας να ενισχύσει την επίθεση, το Κίεβο κινδυνεύει να σπαταλήσει όλα τα αποθέματά 
του και τελικά να υποστεί μια στρατιωτική ήττα, την απειλή της οποίας φαινόταν να έχει αποτρέψει
κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Χάρκοβο.

Επομένως, η καλύτερη λύση για το Κίεβο θα ήταν να σταματήσει. Και μάλιστα και για τη 
Δύση, διότι το παιχνίδι μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έχει κάθε προοπτική να οδηγήσει τον κόσμο 
σε πυρηνικό πόλεμο.

Αλλά η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να παίζει το παιχνίδι, πιστεύοντας ότι μετά από μια 
«επιτυχημένη» επίθεση των ΕΔΟ στην κατεύθυνση του Χάρκοβο είναι δυνατόν να νικήσει τη 
Ρωσία.

Και το Κίεβο, που σπρώχνεται στη μάχη από τους δυτικούς χορηγούς και την ίδια του την 
κοινωνία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ευφορίας και ταυτόχρονα έχει και το ίδιο τις 
δικές του φιλοδοξίες, δυστυχώς δεν μπορεί να σταματήσει ούτε αυτό.

Το Κίεβο έχει βρεθεί σε μια κατάσταση όπου λογικά θα έπρεπε να είχε σταματήσει, αλλά δεν 
μπορεί. Ο (Ζ)ελένσκι και η κλίκα του δεν το καταλαβαίνουν, ούτε θέλουν να το καταλάβουν. 

Το ίδιο το Κίεβο έχει βρεθεί σε κατάσταση πολεμικής ευφορίας, έχει πάρει θάρρος, έχει νιώσει τη 
γλυκιά γεύση της νίκης και γι' αυτό είναι αποφασισμένο να συνεχίσει.

Οι νίκες μεθούν, στροβιλίζουν το κεφάλι και η ψυχή απαιτεί συνέχιση του συμποσίου.

Πόσο μάλλον τώρα που είναι ακόμη Σεπτέμβριος, το ψύχος επίκειται  σύντομα και το πράσινο 
γρασίδι θα εξαφανιστεί, αφήνοντας εκτεθειμένο έμψυχο δυναμικά και στρατιωτικό υλικό. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να επιτεθούν. Ή τώρα ή ποτέ.

Το Κίεβο αντιλαμβάνεται ότι ίσως δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για επίθεση. Ποιος ξέρει τι θα 
συμβεί τότε, όταν θα αρχίσει ο χειρότερος χειμώνας της εποχής μας στην Ευρώπη με ελλείψεις 
φυσικού αερίου, υπέρογκες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα, που θα κάνουν τον 
κόσμο να κοιτάει τα δικά του προβλήματα κι όχι εκείνα της Ουκρανίας, άσχετα εάν οι κυβερνήσεις 
των χωρών τους τα προκάλεσαν, τόσο τα μεν, όσο και τα δε. Και το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, σε 
περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές στο Κογκρέσο είναι επίσης ένα μεγάλο 
ερώτημα. Και το τι θα συμβεί μέχρι την άνοιξη στην ίδια την Ουκρανία είναι επίσης άγνωστο.

Το Κίεβο ζει με την αίσθηση ότι έφτασε πλέον μια ιστορική ευκαιρία να νικήσει τη Ρωσία, μια 
μεγάλη ιστορική νίκη που οι Ουκρανοί εθνικιστές ονειρεύονται εδώ και αιώνες. Θα παρουσιαστεί 
άραγε ποτέ ξανά μια τέτοια ευκαιρία;

Η σύνεση και η κοινή λογική δεν μετράνε πλέον. Το Κίεβο αυτοπαγιδεύεται σαν να μην έχει 
άλλη επιλογή από το να συνεχίσει την επίθεσή του και να ρίξει όλες τις εφεδρείες του στη 
μάχη.
Το Κίεβο αναγκάζεται να τα δώσει όλα.

Κάνοντας όμως τα πάντα, μπορεί κανείς ενδεχομένως να κερδίσει πολλά, αλλά μπορεί και να 
χάσει πολλά. Στη προκειμένη περίπτωση το Κίεβο είναι δυνατόν όχι μόνο να χάσει πολλά, 
αλλά να χάσει τα πάντα.


