
Σχετικά με την απόφαση της Ρωσίας να ανακοινώσει ότι προχώρησε σε μερική επιστράτευση

Χθες στις 9:00 π.μ. ώρα Μόσχας, ο πρόεδρος της Ρωσίας ανακοίνωσε σε διάγγελμά του, που 
μεταδόθηκε σε εθνικό επίπεδο, την έναρξη της μερικής επιστράτευσης .

Η απόφαση ελήφθη μετά από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας. Η απόφαση δικαιολογήθηκε από 
την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου, όπου τα ρωσικά στρατεύματα καλούνται να 
πολεμήσουν στη γραμμή επαφής, η οποία ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, απέναντι σε 
συντριπτικές εχθρικές δυνάμεις και στη συνεχή άφιξη νέων στρατευμάτων από χώρες του 
ΝΑΤΟ με τη μορφή μισθοφόρων και ειδικών στρατιωτικών.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατιωτική επίθεση από το ΝΑΤΟ με τη μορφή μονάδων ξένων 
μισθοφόρων και στρατιωτικών ειδικών που λειτουργούν υπό ουκρανική σημαία, καθώς και 
ουκρανικών μονάδων που εκπαιδεύονται και οπλίζονται από χώρες της Συμμαχίας.

Ο πρόεδρος επεσήμανε επίσης συγκεκριμένα ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εγκαταλείψει «τους 
ανθρώπους που ζουν κοντά της, στην Ουκρανία, στο έλεος όλων αυτών».

Προφανώς εννοούσε κυρίως τον πληθυσμό της περιοχής του Χάρκοβο, από την οποία η 
ρωσική διοίκηση αναγκάστηκε να αποσύρει τα στρατεύματα μεταξύ 6 και 10 Σεπτεμβρίου. 
Ωστόσο, στην ομιλία του προέδρου δεν υπήρξε άμεση αναφορά στην περιοχή, οπότε μπορεί 
κανείς να συμπεράνει ότι τα όσα ειπώθηκαν ισχύουν και για άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Ο αριθμός των ανδρών των ρωσικών δυνάμεων που εμπλέκονται στην ειδική επιχείρηση είναι 
γνωστός εδώ και πολύ καιρό.

Η αρχική δύναμη των δυνάμεων της ΕιΣτΕπ ήταν περίπου 200.000 άνδρες. Μαζί με τις 
μονάδες της λαϊκής πολιτοφυλακής των Λαϊκών Δημοκρατιών, ο αριθμός τους έφτανε τις 
300.000.

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, ο αριθμός μειώθηκε εν μέρει λόγω απωλειών, αλλά
κυρίως λόγω της εναλλαγής, της απόσυρσης μονάδων από την εμπόλεμη ζώνη για την ανάπαυση 
και την αποκατάστασή τους.

Αυτή τη στιγμή το μέγεθος ττων στρατευμάτων της ΕιΣτΕπ εκτιμάται ότι είναι περίπου 150.000, 
το οποίο προφανώς δεν επαρκεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αξιόπιστος έλεγχος ενός 
μετώπου μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Αυτό είναι ακόμη πιο ελλιπές για την ανάκτηση του ελέγχου της περιοχής του Χάρκοβο, για 
την απελευθέρωση του Χάρκοβο, του Νικολάεφ, της Οδησσού και άλλων ουκρανικών πόλεων 
και εδαφών, ό,τι επιβάλλεται για την τελική και οριστική υλοποίηση των στόχων της ΕιΣτΕπ, 
δηλαδή της αποστρατιωτικποίησης και  της αποναζιστικοποίησης.

Η δύναμη των ΕΔΟ ήταν αρχικά περίπου 300.000 και μαζί με την Εθνική Φρουρά και τα 
εθνικιστικά τάγματα έφτασε τις 600.000. Παρά τις τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια των 
πολεμικών επιχειρήσεων, το Κίεβο διατηρεί τον αριθμό των στρατευμάτων σε πάνω από 300.000 
μέσω των τεσσάρων διαδοχικών βίαιων επιστρατεύσεων που έχει ήδη πραγματοποιήσει, 
εξασφαλίζοντας ουσιαστικά ένα διπλάσιο αριθμητικό (σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις 3-4 φορές 
υψηλότερο) πλεονέκτημα έναντι των συμμαχικών δυνάμεων.



Ομάδες ξένων μισθοφόρων και στρατιωτικών ειδικών, καθώς και προσωπικό ιδιωτικών 
στρατιωτικών εταιρειών (PMC), που έφτασαν στην Ουκρανία αύξησαν την αριθμητική 
υπεροχή των δυνάμεων «Ουκρανο- Νατοϊκών» δυνάμεων έναντι των συμμαχικών 
στρατευμάτων.

Τα γεγονότα της 6ης-10ης Σεπτεμβρίου στην περιφέρεια Χάρκοβο, όπου τα ρωσικά στρατεύματα 
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν κάτω από την επίθεση υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων, ανέδειξαν 
ιδιαίτερα το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και άμεσα διαθέσιμων εφεδρειών.

Συνεπώς, η απόφαση του προέδρου να προβεί σε μερική επιστράτευση είναι απολύτως 
δικαιολογημένη και λογική.

Υπενθυμίζεται ότι η Σεισάχθεια έχει αναφερθεί τις  προηγούμενες ημέρες με ειδικά άρθρα στα
ζητήματα της επάρκειας των δυνάμεων, της ανάγκης επιστράτευσης, αλλά και του είδους της 
επιστράτευσης.

Ποιοι θα κληθούν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης:

Μετά την ομιλία του προέδρου, ο υπουργός Άμυνας Σοϊγκού διευκρίνισε σε ειδική συνέντευξή του 
ότι η επιστράτευση είναι μερική και ότι πραγραμματίζεται  να επιστρατεύθούν περίπου 300.000 
έφεδροι, κυρίως όσοι διαθέτουν ορισμένες στρατιωτικές επαγγελματικές ειδικότητες και μάχιμη 
εμπειρία.

Πρακτικά πρόκειται για το 1% περίπου του συνολικού αποθεματικού των εφεδρειών της 
Ρωσίας.

Ως εκ τούτου, η επιστράτευση που ανακοινώθηκε θα επηρεάσει μόνο ένα μικρό μέρος όσων έχουν
υπηρετήσει στο παρελθόν στο στρατό. Η πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί στο στρατιωτικό 
προσωπικό που έχει πολεμική εμπειρία και ορισμένες ειδικότητες που χρειάζονται 
περισσότερο προς στιγμήν στα στρατεύματα της ΕιΣτΕπ.

Οι πολίτες που δεν έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία δεν θα επιστρατευθούν στο 
πλαίσιο της επιστράτευσης και δεν θα σταλούν στη ζώνη ειδικών επιχειρήσεων.

Δεν προβλέπεται η συμμετοχή στρατεύσιμων στην ειδική επιχείρηση.

Οι επιστρατευμένοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους επαγγελματίες στρατιωτικούς, που 
υπηρετούν με συμβάσεις.

Η απόλυση των εν ενεργεία συμβασιούχων στρατιωτικών, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν, 
θα αναβληθεί μέχρι το τέλος του καθεστώτος επιστράτευσης (μέχρι το τέλος του πολέμου).

Η ανακοίνωση της έναρξης της μερικής επιστράτευσης μπορεί να προκαλέσει εικασίες και 
υπονοούμενα για μεγάλες απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων.

Στη προαναφερθείσα συνέντευξη ο Σεργκέι Σοϊγκού έδωσε στοιχεία στοιχεία για τις απώλειες,
οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.937 νεκρούς.

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις απώλειες των λαϊκών πολιτοφυλακών των Λαϊκών 
δημοκρατιών, καθώς και εκείνες της Ροζγκβαρντίγια (της Εθνικής Φρουράς της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας) και άλλων υπηρεσιών.



Με βάση τα στοιχεία που αποκάλυψε ο Σοϊγκού, μπορεί κανείς να βγάλει το αδιαμφισβήτητο 
συμπέρασμα ότι η απόφαση για μερική κινητοποίηση δεν οφείλεται σε απώλειες, αλλά στην 
ανάγκη να κρατηθεί ένα μακρύ μέτωπο και να αντιμετωπιστούν οι αριθμητικά υπέρτερες 
εχθρικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύονται από ξένους μισθοφόρους και 
στρατιωτικούς ειδικούς του ΝΑΤΟ, PMCήδες και «παραθεριστές».

Στην πραγματικότητα, ο πόλεμος έχει αποκτήσει μια νέα ποιότητα - από πόλεμος δι' αντιπροσώπων
που αφορούσε μόνο το προσωπικό των ΕΔΟ, έχει πάψει προπολλού να υφίσταται, και έχει ήδη 
μετατραπεί σε έναν περιορισμένο πόλεμο του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, στο ουκρανικό 
έδαφος, με στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ, που καλύπτεται πίσω από τα εθνόσημα της 
Ουκρανίας.

Η απόφαση για μερική επιστράτευση αποτελεί την αντίδραση της Ρωσίας απέναντι στην 
κλιμάκωση της κατάστασης που προκάλεσαν οι χώρες του ΝΑΤΟ και στην άμεση και σαφή 
αλλαγή της φύσης του πολέμου.

Επιπλέον, η απόφαση για μερική επιστράτευση και αύξηση του προσωπικού των Ρωσικών 
Ενόπλων Δυνάμεων κατά 300.000 (2-3 φορές περισσότερο) και κυρίως η δήλωση του προέδρου ότι
η Ρωσία «δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της στη τύχη τους»,  
δείχνουν σαφώς τη πρόθεση και το σχεδιασμό της Ρωσίας σχετικά με την ανάκτηση του 
ελέγχου των περιοχών του Χάρκοβο, από τις οποίες αποσύρθηκε στα πλαίσια τακτικής 
υποχώρησης και αναδιάταξης της γραμμής του μετώπου. Δείχνει επίσης ότι είναι 
διατεθειμένη να προχωρήσει  στη συνέχεια στην απελευθέρωση του Χάρκοβο και άλλων 
πόλεων, στα πλαίσια της ΕιΣτΕπ και της υλοποίησης των στόχων της: αποστριωτικοποίηση 
και αποναζιστικοποίηση, που συμεριλαμβάνει απαραίτητα τη διαφύλαξη της ασφάλειας και 
της προστασίας των κατοίκων του Ντονμπάς και προφανώς τη δημιουργία μιας στρατηγικά 
απαιτούμενης «ζώνης προστασίας» (buffer zone).


