
Ο μήνας Σεπτέμβριος – «η 7η σφραγίδα» της ΕιΣτΕπ - αποτελέσματα και προοπτικές

Κατά τη διάρκεια του 7ου μήνα, η ειδική επιχείρηση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Αλλά στην 
ουσία ο περιορισμένος πόλεμος μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας είχε 
ήδη αρχίσει. Ο μήνας αποδείχθηκε υπερκορεσμένος από τα πιο σημαντικά γεγονότα, και τα 
γεγονότα ήταν πολύ αντιφατικά, τόσο θετικά και πολυαναμενόμενα όσο και απροσδόκητα 
αρνητικά.

Ας ξεκινήσουμε με την κατάσταση στα μέτωπα:

Στη περιοχή της Χερσώνα:

Τον Αύγουστο είχε διαφανεί ότι μια επίθεση από τις ΕΔΟ θα ήταν μάλλον αδύνατο να 
πραγματοποιηθεί, διότι όλοι οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των 
δυτικών, μιλούσαν για την πλήρη ματαιότητά της.

Ωστόσο, το Κίεβο εξακολουθούσε να ρίχνει στρατεύματα στην επίθεση, τα οποία όπως ήταν 
αναμενόμενο ανακόπηκαν και ηττήθηκαν. Για κάποιο χρονικό διάστημα, οι ΕΔΟ εξακολουθούσε 
να διατηρεί ένα προγεφύρωμα κοντά στο χωριό Σουχόι Στάβοκ, αλλά μέσα σε ένα μήνα 
εξαλείφθηκε και αυτό.

Οι σωρευτικές απώλειες των ΕΔΟ στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια του μήνα ανήλθαν σε 
περισσότερους από 5.000 νεκρούς. Όλα τα νοσοκομεία στο Νικολάεφ, στην Οδησσό και σε πολλές 
άλλες πόλεις γέμισαν με τραυματίες. Ο αριθμός των οχημάτων που χάθηκαν ανέρχεται σε 
εκατοντάδες.

Η επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κατέρρευσε από τις πρώτες κιόλας ημέρες, και όσο 
κι αν το Κίεβο προσπάθησε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της Χερσώνα, δεν τα κατάφερε.

Η έκβαση της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Χερσώνα ήταν απολύτως 
σύμφωνη με τις προβλέψεις.

Στη περιοχή της Ζαπορόζιε:

Ο κύριος στόχος του Κιέβου προς αυτή την κατεύθυνση ήταν να ανακτήσει τον έλεγχο του 
πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη Ζαπορόζιε ή τουλάχιστον να αναγκάσει τη Ρωσία να 
αποσύρει τα στρατεύματά της και να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία 
θα μπορούσε στη συνέχεια να καταλάβει χωρίς κανένα εμπόδιο.

Για το σκοπό αυτό, οι ΕΔΟ βομβάρδιζαν τον ΑΗΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα, τράβηξαν τη 
διεθνή προσοχή στην ασφάλεια του εργοστασίου και ήλπιζαν να τον καταλάβουν κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης της αποστολής του ΔΟΑΕ.

Ωστόσο, οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες και τα στρατεύματα που φρουρούσαν το εργοστάσιο 
εργάστηκαν επαγγελματικά, δεν επιτράπηκε στους πράκτορες της SBU να εισέλθουν στο 
εργοστάσιο και η δύναμη απόβασης καταστράφηκε.

Το σχέδιο του Κιέβου να καταλάβει το εργοστάσιο απέτυχε.



Επίσης, το Κίεβο δεν κατάφερε να πείσει τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της υπό διεθνή 
πίεση. Ο ΔΟΑΕ στην έκθεσή του ζήτησε την ασφάλεια του σταθμού και την αποχώρηση των 
στρατευμάτων, αλλά στην πράξη δεν άλλαξε τίποτα.

Επιπλέον, ο Ρωσικός στρατός έπληξε αρκετούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της Ουκρανίας, 
απενεργοποιώντας το Χάρκοβο και πολλές άλλες περιοχές ταυτόχρονα, γεγονός που αποτέλεσε 
αποτελεσματική απάντηση στον βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού και ανάγκασε το Κίεβο να 
μειώσει τη δραστηριότητά του στην περιοχή αυτή.

Στη περιοχή του Χάρκοβο:

Στις αρχές του μήνα τίποτα δεν φαινόταν να προμηνύει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν προς αυτή 
την κατεύθυνση, μέσα  στον Σεπτέμβριο.

Οι προειδοποιήσεις ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση 
προς αυτή τη κατεύθυνση, είχαν έρθει ήδη από τον Αύγουστο και πολλοί πολεμικοί ανταποκριτές 
και παρατηρητές μιλούσαν γι' αυτό. Ωστόσο, αν κρίνουμε από όσα συνέβησαν, η διοίκηση της 
ΕιΣτΕπ δεν βρίσκονταν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον δεν ενίσχυσε το μέτωπο, με 
όσες δυνάμεις μπορούσε, από τις περιορισμένες βέβαια εφεδρείες που είχε στη διάθεσή της.

Ίσως να μην περίμεναν ότι η επίθεση θα ήταν τόσο ισχυρή και ότι θα συμμετείχαν τόσοι πολλοί 
ξένοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, ολόκληρες μονάδες μισθοφόρων και PMCήδες και οι 
λεγόμενοι «παραθεριστές».

Ίσως η ανεπιτυχής επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Χερσώνα να έπαιξε κάποιο 
ρόλο και να υπήρξε μια λανθασμένη εμπιστοσύνη ότι το ίδιο θα συνέβαινε και προς την 
κατεύθυνση του Χάρκοβο.

Ως αποτέλεσμα, οι ΕΔΟ σημείωσαν τη μοναδική στρατιωτική επιτυχία κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. 

Οι ρωσικές δυνάμεις, αντίθετα, υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στον πόλεμο και για πρώτη 
φορά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν υπό την απειλή της περικύκλωσης και της ήττας, 
αφήνοντας πίσω τους τα απελευθερωμένα εδάφη.

Ένα ολόκληρο πακέτο προβλημάτων και παραλείψεων προέκυψε στην κατεύθυνση του Χάρκοβο - 
υποεκτίμηση των εχθρικών δυνάμεων, ανεπαρκής τοποθέτηση στρατευμάτων, έλλειψη 
δυνάμεων. Και προφανή λάθη στη διαχείριση. Και επίσης η κακώς προετοιμασμένη άμυνα 
γενικά - η κλιμακωτή άμυνα που απαιτούνταν για να ανακοπεί η προέλαση των ΕΔΟ στη 
Μπαλακλέγια και στη συνέχεια στο Ιζιούμ - απλά δεν υπήρχε. 

Αλλά οι κύριοι λόγοι της αποτυχίας, φυσικά, ήταν η έλλειψη δυνάμεων που συμμετείχαν στην 
αεράμυνα και η υποτίμηση των δυνατοτήτων του εχθρού, καθώς και η υποτίμηση του 
αριθμού των ξένων μισθοφόρων και του προσωπικού των PMC που θα συμμετείχαν στην 
επίθεση.

Τελικά αποδεικνύεται ότι στο Χάρκοβο, συνέβη κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Η επίθεση αυτή
σηματοδότησε μια αλλαγή στη φύση του πολέμου - ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ 
των ΗΠΑ και της Ρωσίας «δια χειρός» Ουκρανίας μετατράπηκε πλέον σε έναν περιορισμένο 
πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Και αυτή είναι μια πολύ 
σημαντική αλλαγή. Αυτή είναι που καθόρισε και την έκβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης. 



Άρα λοιπόν εκτός από τα στρατιωτικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν «στο πεδίο», οι συνέπειες 
οφείλονται περισσότερο σε μια αδυναμία εκτίμησης των προθέσεων, των σχεδίων και των 
δυνατοτήτων του εχθρού. Το ερώτημα λοιπόν πρωτίστως είναι κατά πόσον ήταν δυνατόν να 
μπορούσε ή να έπρεπε να είχε γίνει μια τέτοια πρόβλεψη και εάν όχι - όπως αποδεικνύεται - 
ποια είναι τα στοιχεία και οι λόγοι που δεν την κατέστησαν εφικτή, όπως για παράδειγμα ένα 
από αυτά θα μπορούσε να είναι τυχόν έλλειμμα πληροφόρησης. 
Δευτερευόντως, το επόμενο ερώτημα είναι κατά πόσον υπήρχε δυνατότητα και ετοιμότητα να 
υπάρξει αποτελεσματική απάντηση σε περίπτωση που είχε προβλεφθεί μια τέτοια προοπτική 
αλλαγής του χαρακτήρα της σύγκρουσης.
Ωστόσο δεν μπορούμε να μην πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει 
απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις και διατυπώσεις περί «άμεσης» εμπλοκής της 
Συλλογικής Δύσης και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ από τη μια και στα στρατιωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται «στο πεδίο» για την αντιμετώπισή της, από την άλλη. Όπως φαίνεται αυτό το 
δεδομένο δεν στάθηκε εφικτό να ξεπεραστεί, μετουσιώνοντας τις διαπιστώσεις σε πράξη.

Η ρωσική διοίκηση δεν φάνηκε να είναι προετοιμασμένη για αυτή την αλλαγή στη φύση του 
πολέμου.

Γιατί συνέβη αυτό; Ίσως να υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο τομέα της αντικατασκοπείας, της 
πληροφόρησης γενικότερα.  Ίσως υπήρχε μια λανθασμένη εμπιστοσύνη ότι οι ΗΠΑ δεν θα 
έριχναν τις δυνάμεις τους και τους «παραθεριστές» τους σε τέτοιο αριθμό και σε τέτοια 
έκταση και σε αυτή τη φάση, δηλαδή στην εν λόγω επίθεση. Ίσως η κατανόηση ήρθε πολύ 
αργά, όταν δεν υπήρχε χρόνος για προετοιμασία και για συγκέντρωση αποθεμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ουσία είναι ότι οι ΕΔΟ πέτυχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, ενώ τα ρωσικά 
στρατεύματα αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν από τα εδάφη που είχαν προηγουμένως 
απελευθερώσει.

Η ρωσική κοινωνία βίωσε εξαιρετικά δυσάρεστες στιγμές κατά τη διάρκεια της υποχώρησης 
προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο. Υπήρξαν πραγματικές κρίσεις πανικού σε ορισμένες 
ομάδες και δημόσια φόρουμ. Στην ουκρανική κοινωνία, αντίθετα, υπήρξε ένα είδος ευφορίας, ενώ
από την άλλη το καθεστώς του Κιέβου και οι θερμοκέφαλοι πολεμοχαρείς κύκλοι της Δύσης 
απέκτησαν τα ερείσματα για να εξακολουθήσουν να απαιτούν τη συνέχιση του πολέμου. 

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση της ουκρανικής κοινής γνώμης και του στρατού ως αποτέλεσμα της 
επίθεσης στο Χάρκοβο είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τη Ρωσία. Ίσως ακόμη πιο σημαντική 
από την απώλεια στρατιωτικών θέσεων. Επειδή η αυξημένη κινητοποίηση της ουκρανικής 
κοινωνίας και του στρατού διευκολύνει πολύ το Κίεβο να αναπληρώνει τις τάξεις του και του 
επιτρέπει να ρίχνει στη μάχη στρατεύματα που πρόσφατα είχαν αποθαρρυνθεί και ήταν στα 
πρόθυρα της λιποταξίας.

Ωστόσο, η Ρωσία έχει και η ίδια επίσης επωφεληθεί από την υποχώρηση του Χάρκοβο σε 
κάποιο βαθμό για το μέλλον.

Η κατάσταση στο μέτωπο του Χάρκοβο ανέδειξε το πρόβλημα της οξείας έλλειψης προσωπικού 
και τελικά οδήγησε στην απόφαση για μερική επιστράτευση.

Η μερική επιστράτευση ήταν άμεσο  - αν και καθυστερημένα  - επακόλουθο των γεγονότων στην 
κατεύθυνση του Χάρκοβο. Εάν δεν είχε προκύψει η «κατάσταση στο Χάρκοβο», η απόφαση για 
επιστράτευση δεν θα είχε ληφθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και μια παρόμοια κινητοποίηση θα είχε 
καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, με την πιθανότητα να προέκυπτε πιθανώς αργότερα.



Αυτό που επίσης αναδείχθηκε στην επίθεση προς τη κατεύθυνση του Χάρκοβο ήταν η αρχική 
έλλειψη προσωπικού των αερομεταφερόμενων δυνάμεων άμυνας από τη μία πλευρά και από 
την άλλη, η ετοιμότητα των ΗΠΑ να εμπλέξουν στον πόλεμο μισθοφόρους, PMCήδες και 
«παραθεριστές».

Από τα καλά αποτελέσματα, εκτός από την απόφαση για μερική επιστράτευση, η απόσυρση των 
στρατευμάτων προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο ήταν στο σύνολό της ομαλή. Η υποχώρηση 
αποτέλεσε μια οργανωμένη συγκροτημένη επιχειρησιακή τακτική κίνηση. Αποφεύχθηκαν μεγάλες 
απώλειες. Κατάφεραν μάλιστα να εκκενώσουν μέρος του πληθυσμού. Επιπλέον προκλήθηκαν 
σημαντικές απώλειες στις προελαύνουσες μονάδες ΕΔΟ/NATO, πράγμα επίσης πολύ σημαντικό.

Στη περιοχή του Ντονμπάς:

Κοντά στο Ντονιέτσκ, οι μάχες συνεχίστηκαν για ένα μήνα στη Μαρίνκα και στον οικισμό Πεσκί. 
Δεν υπήρξε σημαντική προέλαση, αλλά οι δυνάμεις της Λαϊκής Πολιτοφυλακής απέκρουσαν 
αρκετές επιθέσεις των ΕΔΟ στο Πεσκί και μάλιστα προχώρησαν ελαφρώς, καταλαμβάνοντας ένα 
οχυρό στα περίχωρα του Περβομάισκογιε.

Στην κατεύθυνση του Άρτεμοβσκ (Μπάχμουτ), οι «Μουσικοί» της ορχήστρας του Βάγκνερ 
απελευθέρωσαν πλήρως το χωριό Κοντέμα και προχώρησαν ελαφρώς προς το Μπάχμουτ από τα 
νότια. Οι μάχες συνεχίστηκαν στο εσωτερικό της πόλης και εκεί σημειώθηκε κάποια πρόοδος.

Με δεδομένα τα γενικότερα γεγονότα στη γραμμή του μετώπου στο Χάρκοβο, τα αποτελέσματα 
στο Ντονιέτσκ και στο Μπαάχμουτ μπορούν να αξιολογηθούν ως πολύ καλά.

Στο Κράσνι Λιμάν:

Οι σφοδρές μάχες συνεχίστηκαν στην περιοχή του Κράσνι Λιμάν επί ένα μήνα, ως αποτέλεσμα της 
πρώτης φάσης της υποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων και της αναδιάταξης των αμυντικών 
γραμμών στο μέτωπο του Χάρκοβο.

Οι ΕΔΟ συγκέντρωσαν έξω από την πόλη όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν προηγουμένως 
συνολικά στην αντεπίθεση κατά της Μπαλακλέγια και του Ιζιούμ. Επιπλέον μετέφεραν και κάποιες 
πρόσθετες εφεδρείες από άλλους τομείς.

Ως αποτέλεσμα, τα ρωσικά στρατεύματα αναγκάστηκαν μετά από μια ηρωική και αποτελεσματική 
αντίσταση ενός περίπου μηνός, να εγκαταλείψουν το Κράσνι Λιμάν, προκειμένου να αποφύγουν 
την περικύκλωση.

Η υποχώρηση από το Κράσνι Λιμάν ήταν άλλο ένα αποτέλεσμα των προηγούμενων αδυναμιών
και ελλείψεων. Της έλλειψης ικανού αριθμού όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στην 
ΕιΣτΕπ, της κακώς οργανωμένης άμυνας στη συγκεκριμένη γραμμή του μετώπου και της 
υποτίμησης των υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων που θα ρίχνονταν στην επίθεση και της 
πρόθεσης των ΗΠΑ να τις ενισχύσουν με ισχυρές δυνάμεις μισθοφόρων, με προσωπικό των 
PMC και με «παραθεριστές».

Παρ' όλα αυτά, ο εχθρός υπέστη επίσης σημαντικές απώλειες στις μάχες στο Κράσνι Λιμάν και η 
προέλασή του καθυστέρησε περισσότερο από 3 εβδομάδες, γεγονός που επέτρεψε την έναρξη των 
δημοψηφισμάτων και της επιστράτευσης.



Επιστράτευση:

Η απόφαση για την επιστράτευση ήταν ένα σημαντικό στρατιωτικοπολιτικό αποτέλεσμα του 7ου 
μήνα, συνέπεια των γεγονότων στο Χάρκοβο.

Είναι πρόωρο να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της επιστράτευσης και να βγάλουμε 
συμπεράσματα αλλά αυτό που  διαπιστώθηκε εξαρχής είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ρωσικής 
κοινωνίας επικρότησε την απόφαση και πολλοί παρουσιάστηκαν στα κέντρα στρατολογίας 
προκειμένου να καταταχθούν χωρίς να έχουν καν λάβει κλήση. Η αυθόρμητη προσέλευση 
ήταν μαζική και δεν συγκρίνεται καν με την λιποταξία μερίδας της Ρωσικής κοινωνίας που με
το άκουσμα και μόνο της απόφασης έσπευσε να φύγει στο εξωτερικό. Η κίνηση αυτή της 
θλιβερής μειοψηφίας ήταν αρκετή για δώσει το έρεισμα στα δυτικά ΜΜΕ να δημιουργήσουν 
ολόκληρο θόρυβο, φτάνοντας στο σημείο να δείχνουν ψεύτικα βίντεο ή ακόμη και σκηνές 
συνωστισμού στα αεροδρόμια που αντιστοιχούσε σε πτήσεις του εσωτερικού.

Δεν έλειψαν βέβαια και τα προβλήματα  κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης, στη λειτουργία των 
γραφείων στρατολογίας, τα οποία όμως ήταν περιορισμένα, αφορούσαν ατομικές περιπτώσεις και 
σταδιακά επιλύονται. Πολλοί κυβερνήτες περιφερειών έχουν θέσει τη εν λόγω διαδικασία υπό τον 
προσωπικό τους έλεγχο, προκειμένου να επιτύχουν γρήγορα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δημοψηφίσματα:

Η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για την επανένωση με τη Ρωσία στο Ντονμπάς και στις περιοχές 
Χερσώνα και Ζαπορόζιε ήταν ένα ιστορικό γεγονός και αποτέλεσμα όχι μόνο του 7ου μήνα, αλλά 
και ολόκληρης της ειδικής επιχείρησης, καθώς και όλων των 8 ετών του πολέμου και κατά μία 
έννοια το αποτέλεσμα και των 30 ετών που πέρασαν από την διάλυση της ΕΣΣΔ και την 
ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Η ιστορική σημασία των δημοψηφισμάτων υπερβαίνει κατά πολύ όλα τα άλλα αποτελέσματα 
της ΕιΣτΕπ και τα γεγονότα του μήνα.

Ως αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων, η ειδική επιχείρηση πήρε το χαρακτήρα 
απελευθερωτικού πολέμου, επειδή το καθήκον της δεν είναι πλέον η απελευθέρωση των 
ανεξάρτητων δημοκρατιών, αλλά η απελευθέρωση των κατεχόμενων περιοχών της Ρωσίας.

Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία τόσο για τα κίνητρα του ρωσικού στρατού όσο και για τη ρωσική 
κοινωνία στο σύνολό της. Και, φυσικά, για τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών του Ντονμπάς
και της Νοβοροσσίας, οι οποίοι έχουν επανενωθεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Επειδή τώρα είναι 
σίγουροι ότι θα απελευθερωθούν οριστικά και ότι θα βρίσκονται υπό την προστασία ολόκληρου 
του ρωσικού στρατού. Δεν θα αποτελούν πλέον ουκρανικό έδαφός για να απειλούνται από το 
καθεστώς του Κιέβου, που θεωρούσε τις περιοχές αυτές ως τμήματα της επικράτειάς του.

Τόσο το Κίεβο όσο και η Ουάσινγκτον έχουν πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος, που 
αποτέλεσε άλλωστε τον λόγο για τις απέλπιδες προσπάθειες διακοπής των δημοψηφισμάτων, 
με αποκορύφωμα την επίθεση στο Κράσνι Λιμάν, για την οποία επιστρατεύτηκαν όλες οι 
διαθέσιμες δυνάμεις και πόροι.

Ο (Ζ)ελένσκι έκανε ακόμη και μια επιπλέον απέλπιδα προσπάθεια να ζητήσει την ταχύτερη ένταξη 
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Όμως η απαίτησή του απορρίφθηκε. Αυτό αποδεικνύει ότι τα 30 
χρόνια της ανεξαρτησίας, ήταν αρκετά για να αποκαλύψουν το ρόλο που επιφύλασσε η Δύση 



στην Ουκρανία, που δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα αναλώσιμο αντιρωσικό εργαλείο, 
για όσο βέβαια θα υπάρχει «ο τελευταίος των Ουκρανών».

Η Ευρώπη και ο Nord Stream:

Ως απάντηση στα δημοψηφίσματα και προκειμένου να αλλάξουν ακόμη περισσότερο τη φύση του 
πολέμου, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια πράξη σαμποτάζ προκαλώντας καταστροφές στους 
αγωγούς φυσικού αερίου του Nord Stream. Οι υποβρύχιες ανατινάξεις τμημάτων των 
αγωγών, έγιναν σύμφωνα με τα ναζιστικά πρότυπα του εμπρησμού του κτιρίου του 
Γερμανικού Κοινοβουλίου («Ράιχσταγκ»), κατηγορώντας φυσικά άλλους ως ενόχους για την 
εν λόγω πράξη. Τότε οι κομμουνιστές, σήμερα οι Ρώσοι.

Με τον τρόπο αυτό, η Ουάσινγκτον έθεσε την Ευρώπη σε μια κατάσταση όπου δεν έχει καμία 
δυνατότητα να διαπραγματευτεί τις προμήθειες φυσικού αερίου με τη Ρωσία και να 
υποχωρήσει στον πόλεμο των κυρώσεων.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει φθηνό φυσικό αέριο για το ορατό 
μέλλον, δεν υπάρχει ουσιαστικά τίποτα να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και ο πόλεμος των 
κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί, ανεξάρτητα από τις διαμαρτυρίες του ίδιου του πληθυσμού 
της. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον ίδιο τον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σαν προοπτική τη σκληρή πραγματικότητα της 
αποβιομηχάνισης και της αύξησης της ανεργίας, ενώ οι άνεργοι είναι οι δυνητικοί μισθοφόροι 
και στρατιώτες.

Επιπλέον, σαμποτάροντας τους αγωγούς, οι ΗΠΑ άρχισαν στην πραγματικότητα να 
μεταφέρουν τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία και να εισάγουν στοιχεία εμπορικού πολέμου, 
ο οποίος εκτός από τις κυρώσεις περιλαμβάνει πλέον και την καταστροφή των υποδομών και 
των μεταφορών.

Συνοψίζοντας:

1. Η Ρωσία ανέκτησε τέσσερις ιστορικές περιοχές. Με την επιστροφή τους έληξε η 
παρατεταμένη ιστορική διαμελισμού της χώρας και διαίρεσης του ρωσικού λαού.

2. Για τη Ρωσία η ειδική επιχείρηση άρχισε να αποκτά χαρακτήρα απελευθερωτικού πολέμου.

3. Το Ντονμπάς επέστρεψε στη Ρωσία, η οποία ήταν ο κύριος στόχος του ένοπλου αγώνα του από
το 2014.

4. Για την Ουκρανία, το ενδιάμεσο αποτέλεσμα των 30 ετών ανεξαρτησίας ήταν η απώλεια 
τεσσάρων περιφερειών και μαζί με την Κριμαία πέντε.

5. Οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν τη γεωπολιτική πρόκληση της Ρωσίας, η οποία μέχρι στιγμής ήταν
η ισχυρότερη πρόκληση για την παγκόσμια ηγεμονία, την πολιτική επιρροή της, αλλά και 
ολόκληρη τη Συλλογική Δύση που βασίζεται στην αδιαμφισβήτητη εξουσία της Ουάσινγκτον 
και το αποκλειστικό δικαίωμα των ΗΠΑ να καθορίζουν τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία 
και ποιοι λαοί έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και ποιοι όχι.

6. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας των Nord Streams, η Ευρώπη βρέθηκε σε μια κατάσταση 
μεγάλης εξάρτησης από το αμερικανικό ΥΦΑ, έλλειψης αντικειμένου διαπραγμάτευσης με τη 



Ρωσία σχετικά με τις προμήθειες φυσικού αερίου και έλλειψης προοπτικών για την απόκτηση 
φθηνού φυσικού αερίου. Υπάρχει σαφής προοπτική αποβιομηχάνισης, ύφεσης, αύξησης της 
ανεργίας και περαιτέρω εμπλοκής της στον πόλεμο.

7. Στο μέτωπο, η Ρωσία αντιμετώπισε σε οξύτατο βαθμό, έλλειψη δυνάμεων, ιδιαίτερα τη στιγμή
που η Ουκρανία ενισχύονταν ανοικτά με δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ωστόσο πήρε μια ελπιδοφόρα 
απόφαση αρχής να πραγματοποιήσει μερική επιστράτευση. Επομένως δίνεται πλέον η 
ευκαιρία στην ΕιΣτΕπ ξεπεραστεί το έλλειμμα των ανθρώπινων πόρων και να αντιμετωπιστεί 
η κρίση που εξακολουθεί να υπάρχει στα μέτωπα.

8. Τα ρωσικά στρατεύματα εγκατέλειψαν τις πόλεις Μπαλακλέγια, Ιζιούμ, Κουπιάνσκ και Κράσνι 
Λιμάν, γεγονός που έθεσε σε ισχυρή ψυχολογική δοκιμασία τη Ρωσική κοινωνία. Όμως 
διατήρησαν τη μαχητική τους ικανότητα, απέφυγαν τις βαριές απώλειες και την περικύκλωση και 
οργάνωσαν την άμυνά τους σε νέες αμυντικές γραμμές. Κατά τη διάρκεια της υποχώρησης 
προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Επιπλέον κράτησαν το μέτωπο προς στις γραμμές 
της Χερσώνας, της Ζαπορόζιε, του Ουγκλένταρ και του Ντονιέτσκ.

9. Οι ΕΔΟ ανέκτησαν τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της περιφέρειας του Χάρκοβο, έφτασαν 
μέχρι τα ρωσικά σύνορα στα βόρεια και κατέλαβαν το Κράσνι Λιμάν, αυξάνοντας έτσι τα δικά
τους κίνητρα και βελτιώνοντας την ηθικό της ουκρανικής κοινωνίας και έδωσαν ερείσματα 
στη πολεμοκάπηλη ηγεσία της Δύσης να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι «του τελευταίου των 
Ουκρανών. Ακολουθώντας ειδικά την εν λόγω προτροπή της Δύσης και υλοποιώντας τις προθέσεις
υπέστησαν ήδη σημαντικές απώλειες. Οι Ουκρανοί κάποτε τελειώνουν και είναι αμφίβολο εάν η 
Δύση δεν απειληθεί στο έπακρο, να χρησιμοποιήσει τη δικό της ανθρώπινο δυναμικό ως «βορά στα
ρωσικά κανόνια».

10. Στην επίθεση κατά της Χερσώνας οι ΕΔΟ υπέστησαν βαριές απώλειες (πάνω από 5.000 
νεκρούς) και δεν πέτυχαν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχεδόν όλες οι θέσεις που κατέλαβαν 
κατά τη διάρκεια της επίθεσης χάθηκαν.

Αν αξιολογήσουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα του έβδομου μήνα, μπορούμε να πούμε το εξής:

Τα ρωσικά στρατεύματα θα ανακτήσουν τον έλεγχο του Κράσνι Λιμάν, ενώ ταυτόχρονα το 
Ντονμπάς, η περιοχή της Χερσώνας και η Ζαπορόζιε δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην 
Ουκρανία.

Ως εκ τούτου, η Ρωσία έχει σημειώσει πιο σημαντικές και μακροπρόθεσμες επιτυχίες μέχρι το 
τέλος του 7ου μήνα, εξακολουθώντας παρά τις προσωρινές πιέσεις στο μέτωπο να έχει σαφώς 
καλύτερες προοπτικές.

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, που μεταξύ άλλων οδήγησε στην αποτυχία της 
άμυνας, θα λυθεί και ήδη αντιμετωπίζεται με την επιστράτευση.

Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, δεν έχει πρακτικά τίποτα για να ενισχύσει τα στρατεύματά της, 
καθώς σχεδόν όλος ο δυτικός εξοπλισμός που ήταν διαθέσιμος έχει ήδη εξαντληθεί. Η δυνατότητα
συγκρότησης νέων αποσπασμάτων μισθοφόρων και PMCήδων είναι επίσης μάλλον περιορισμένη,
για δε τους «παραθεριστές» η ευρύτερη τους συμμετοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη, 
ιδιαίτερα όταν οι απώλειες φθάσουν να καταμετρώνται σε φέρετρα που επιστρέφουν ως αποσκευές 
πίσω στις χώρες τους. Σε καμία περίπτωση όλοι αυτοί δεν μπορούν να υπολογίζονται ότι θα 
μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους αναλώσιμους Ουκρανούς. .Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
στη Δύση πρόθυμοι να πεθάνουν για την Ουκρανία.



Συνεπώς, οι επιτυχίες του Κιέβου είναι προσωρινές, ενώ τα επιτεύγματα της Ρωσίας είναι 
μακροπρόθεσμα.

Φυσικά πολλά εξαρτώνται από την περαιτέρω εξέλιξη του πολέμου, η φύση του οποίου έχει 
αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια του 7ου μήνα.

Και αυτό το στοιχείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα.

Για τη Ρωσία, η ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε απελευθερωτικό 
πόλεμο. Και ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας μέσω των ΕΔΟ/ΝΑΤΟ έχει μετατραπεί σε 
έναν περιορισμένο πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος.

Ο πόλεμος αυτός, ο οποίος για τη Ρωσία μετατρέπεται σε απελευθερωτικό πόλεμο, ενώ για τις 
ΗΠΑ σε πόλεμο για τη διατήρηση της δικής του παγκόσμιας, μονοπολικής τάξης και του 
ηγεμονικού τους ρόλου, παίρνει όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά του Γ' Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν αποδείξει ότι είναι έτοιμες να κλιμακώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση, να 
χρησιμοποιήσουν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ακόμη και ανοιχτά, να σαμποτάρουν αγωγούς, δηλαδή να 
διεξάγουν εμπορικό πόλεμο και να παρασύρουν ολόκληρη την Ευρώπη σε μια παγκόσμια σύρραξη.
Επιπλέον παίζοντας βρώμικα και μη έχοντας αναστολές είναι διατεθειμένες να τραβήξουν το σχοινί
μέχρι να το κόψουν.
Αντιλαμβάνονται ότι διεξάγουν έναν υπαρξιακό αγώνα, δεδομένου ότι με τις αντιλήψεις τους 
και τις πράξεις τους δεν έχουν καμία θέση σε έναν πολυπολικό κόσμο.
Για τις ΗΠΑ, όπως και για τις υπόλοιπες χώρες της Συλλογικής Δύσης, παίζονται αυτή τη στιγμή 
όλα για όλα και σε όλα τα επίπεδα: σε στρατιωτικό, σε οικονομικό για «χαρτονομίσματά τους» 
και τα εικονικά - άυλα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα, σε πολιτικό για τα διεφθαρμένα 
πολιτικά τους συστήματα, σε ιδεολογικό για τις παρακμιακές και εκφυλισμένες τους αντιλήψεις, σε 
κοινωνικό για τη σαπίλα των κοινωνιών τους κλπ κλπ.

Απέναντί τους η Ρωσία έχει επίσης αποδείξει ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω, γιατί
απλά δεν έχει πουθενά χώρο για να υποχωρήσει.

Με αυτά τα δεδομένα και αυτές τις συνθήκες, ο κόσμος πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον 
Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο - ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα και μια ακόμη πιο 
ανησυχητική προοπτική. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν θα 
είναι εκ των πραγμάτων συμβατικός, επειδή κανείς από τους αντιπάλους δεν έχει τους πόρους 
και τη δύναμη κάνοντάς τον να υπερισχύσει, ιδιαίτερα εφόσον θα είναι μακροχρόνιος, 
δεδομένου ότι για κανέναν δεν μπορεί να υπάρξει γρήγορη νίκη.
Επομένως θα είναι πυρηνικός και τότε όχι μόνο δεν θα υπάρξει γρήγορη νίκη, αλλά δυστυχώς 
γρήγορη καταστροφή.

Οι εκτιμήσεις αυτές σίγουρα δεν είναι ευχάριστες και προκαλούν δυσαρέσκεια στους 
αναγνώστες, ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται επίμονα.
Ωστόσο είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει δεν παύουν να είναι απόλυτα ρεαλιστικές.
Συνειδητοποιώντας την απειλή, ας φροντίσουμε λοιπόν να την αποτρέψουμε, πριν από την 
ύστατη στιγμή, με τη δύναμή και την αποφασιστικότητά μας


