
Τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα στο μέτωπο.

Η κατάσταση στο μέτωπο ήταν πολύ δύσκολη τον τελευταίο μήνα, δεδομένου ότι οι δυνάμεις των 
ΕΔΟ/ΝΑΤΟ εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο.

Ο λόγος για την παρατεταμένη δυσκολία είναι ότι η αποτυχία της άμυνας και της υποχώρησης 
των ρωσικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο δεν ήταν αποτέλεσμα ενός και 
μόνο λάθους. Ήταν το αποτέλεσμα ενός συστημικού προβλήματος έλλειψης ανθρώπινου 
δυναμικού και πόρων που προέκυψε από την αρχή της ειδικής επιχείρησης.

Από την αρχή, τα ρωσικά στρατεύματα ήταν λιγότερα από εκείνα των ΕΔΟ. Η αναλογία δυνάμεων 
εκτιμήθηκε από διαφορετικούς εμπειρογνώμονες ως 1:2 ή 1:3, αλλά η μεγάλη αριθμητική υπεροχή 
των ΕΔΟ ήταν προφανής σε όλους.

Στα σχόλια υπάρχει κατά καιρούς ένα ερώτημα, γιατί ξεκίνησαν την ειδική επιχείρηση αν δεν 
υπήρχαν αρκετές δυνάμεις;

Η ειδική επιχείρηση σε συνθήκες έλλειψης δυνάμεων ξεκίνησε για δύο λόγους - πρώτον, ήταν 
αδύνατο να μην ξεκινήσει, και δεύτερον, πιθανότατα το αρχικό σχέδιο ήταν να γίνει 
διαπραγμάτευση. Το Κρεμλίνο δεν υπολόγιζε αρχικά σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, ιδίως 
με ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ.

Ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν το Χάρκοβο γρήγορα και σχεδόν χωρίς μάχες, όπως 
είχαν καταφέρει να κάνουν στη Χερσώνα. Αυτό θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στα περαιτέρω 
γεγονότα.

Περίμεναν ότι οι ΕΔΟ θα παραδιδόταν και ότι θα αναγκάζονταν να πολεμήσει κυρίως με 
εθνικιστικούς σχηματισμούς, των οποίων ο αριθμός ήταν συγκρίσιμος με εκείνον των 
δυνάμεων του Ρωσικού στρατού, στην ΕιΣτΕπ.

Αλλά το αρχικό σχέδιο δεν λειτούργησε.

Το Χάρκοβο δεν μπορούσε να καταληφθεί αμέσως, οι ΕΔΟ δεν κατέθεσαν τα όπλα και δεν 
επιτεύχθηκε συμφωνία.

Μετά από αυτό, άρχισε μια ολοκληρωμένη στρατιωτική επιχείρηση. Δηλαδή, ένας πόλεμος. Και σε 
αυτόν τον πόλεμο, τα ρωσικά στρατεύματα έδρασαν σε συνθήκες 2-3 φορές μεγαλύτερης 
αριθμητικής υπεροχής του εχθρού.

Μέχρι ενός σημείου, η υπεροχή των ΕΔΟ σε ανθρώπινο δυναμικό, αντισταθμίστηκε από την 
υπεροχή των ΕΔΡΟ στο πυροβολικό και την αεροπορία. Και φυσικά εις βάρος του 
επαγγελματισμού του ρωσικού στρατού, επειδή το Κίεβο έριξε στο μέτωπο κακώς εκπαιδευμένους 
επιστρατευμένους στρατιώτες.

Ωστόσο, προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο, οι ΕΔΟ ενισχύθηκαν σημαντικά από μονάδες ξένων 
μισθοφόρων και PMCήδων, «παραθεριστών», δηλαδή επαγγελματιών στρατιωτικών με σοβαρή 
πολεμική εμπειρία. Και η αποτροπή τους από τις Ρωσικές δυνάμεις, παραμένοντας σε αριθμητική 
μειοψηφία, δεν ήταν πλέον δυνατή.

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι ξένοι μισθοφόροι και οι PMCήδες ήταν επαγγελματίες, 
χρησιμοποιούσαν σύγχρονα όπλα και εξοπλισμό και διέθεταν πληροφορίες που τους επέτρεπαν



να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο αδυναμίες και να ανοίγουν τρύπες στη Ρωσική άμυνα και 
να καταφέρνουν πλήγματα.

Η ελλιπής άμυνα, λόγω της έλλειψης δυνάμεων για ένα μέτωπο 1.000 χιλιομέτρων, μπορεί να 
αποθάρρυνε τις ΕΔΟ, οι οποίες δεν διέθεταν όλο το φάσμα των πληροφοριών και δεν είχαν τον 
επαγγελματισμό για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όμως, δεν ίσχυε το ίδιο για τις δυνάμεις 
του μπλοκ του ΝΑΤΟ, τους επαγγελματίες του οποίου ήταν πλέον δύσκολο να αποτρέψει 
κανείς, με δεδομένο το μειονέκτημα της αριθμητικής ανισότητας.

Οι μισθοφόροι και οι Αμερικανοί PMCήδες στην επίθεση στο Χάρκοβο, αντιπροσώπευαν έως και 
το ήμισυ του συνόλου των δυνάμεων. Από τους 10-20 χιλιάδες επιτιθέμενους, 5-10 χιλιάδες 
ήταν αλλοδαποί.

Μαζί με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και τα κενά που προέκυπταν στην άμυνα, 
εκδηλώθηκαν και άλλα προβλήματα στις ρωσικές δυνάμεις - ελλείψεις στην επικοινωνία, 
κακός συντονισμός των μονάδων, ελλείψεις στις πληροφορίες και λάθη στον σχεδιασμό για 
την αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης.

Αυτό το πλέγμα αιτιών οδήγησε βασικά στην αποτυχία στη γραμμή μετώπου του Χάρκοβο, η οποία
κατέληξε σε μια μεγάλη υποχώρηση που χαρακτηρίστηκε «ανασύνταξη».

Από αυτά βγήκαν ορισμένα συμπεράσματα. Η κύρια απόφαση που αποσκοπούσε στη 
διόρθωση της κατάστασης ήταν η ανακοίνωση μερικής επιστράτευσης.

Ωστόσο, η επιστράτευση απαιτεί χρόνο. Δεν είναι το είδος της λύσης που κάνει τη διαφορά 
την επόμενη ημέρα.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την αναγγελία της επιστράτευσης και σε αυτό το διάστημα 
έχουν κληθεί περίπου 200.000 έφεδροι από τους 300.000 που είχαν προγραμματιστεί.

Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να σχηματιστούν μονάδες από αυτούς, να γίνει 
αναπροσαρμογή στη συγκρότηση  των σχηματισμών μάχης και ορισμένοι πρέπει να 
επανεκπαιδευτούν. 
Τουλάχιστον, οι στρατεύσιμοι πρέπει να ανακαλέσουν τις ικανότητές τους στο χειρισμό όπλων και 
στρατιωτικού υλικού, διότι πολλοί από αυτούς έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία για 
περισσότερα από 10 χρόνια.

Θα χρειαστούν άλλες 2-3 εβδομάδες μέχρι να φτάσουν αρκετές νέες μονάδες στο μέτωπο, για 
να αρχίσει να διαφαίνεται η λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

Και όλες αυτές τις εβδομάδες τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να συγκρατήσουν την επίθεση των 
ανώτερων εχθρικών δυνάμεων, παραμένοντας σε αριθμητική μειοψηφία, με συνολική αναλογία 
δυνάμεων περίπου 1:2, και σε ορισμένες περιοχές 1:3 και μερικές φορές ακόμη και 1:5.

Και δεν έχουν πλέον απέναντί τους τις ΕΔΟ για να αντιμετωπίσουν. Αλλά έχουν πλέον τις 
ΕΔΟ/ΝΑΤΟ που προελαύνουν εναντίον τους. Περίπου οι μισοί από τους επιτιθέμενους είναι ξένοι 
στρατιωτικοί, μισθοφόροι και PMCήδες. Πρόκειται για καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, 
φονιάδες ,πολλοί από τους οποίους έχουν εμπειρία στη μάχη.



Σύμφωνα με μαχητές και διοικητές που αμύνονταν στο Κράσνι Λιμάν, υπήρχαν πολλοί Πολωνοί 
μεταξύ των επιτιθέμενων, στον αέρα ακούγονταν πολωνικά, ρουμανικά και άλλες ευρωπαϊκές 
γλώσσες. Σε αρκετές περιπτώσεις εθεάθησαν και έγχρωμοι στρατιώτες.

Ακριβώς οι ίδιες παρατηρήσεις έγιναν στην κατεύθυνση του Χάρκοβο, κοντά στο Ιζιούμ και στην 
Μπαλακλέγια. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι σε ορισμένες μονάδες που εισέρχονταν σε 
οικισμούς με ουκρανικές σημαίες, δεν ακουγόταν καθόλου ουκρανικές ομιλίες, παρά μόνο σε ξένη 
γλώσσα.

Ως εκ τούτου, τα ρωσικά στρατεύματα βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση όταν έπρεπε να αμυνθούν 
απέναντι σε μια ανώτερη εχθρική δύναμη και σε έναν έμπειρο, επαγγελματικά εκπαιδευμένο, καλά 
εξοπλισμένο και ενημερωμένο εχθρό.

Η υπεράσπιση υπό αυτές τις συνθήκες είναι πράγματι δύσκολο έργο.

Αν και τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί σε πιο βολικές αμυντικές γραμμές, η 
κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη.

Η κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης κύριων 
δυνάμεων, το οποίο έχει προκαλέσει τις περισσότερες δυσκολίες.

Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες η πολυπλοκότητα της κατάστασης στο μέτωπο 
θα συνεχιστεί.

Και δεν αποκλείεται να υπάρξουν δυσάρεστα νέα σε ορισμένες περιοχές. Φυσικά θα ήθελε κανείς 
να τις αποφύγει, αλλά σε έναν πόλεμο όλα είναι πιθανά.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Κίεβο και η Ουάσινγκτον κατανοούν, αντίστοιχα από την 
πλευρά τους ότι σε 2-3 εβδομάδες τα ρωσικά στρατεύματα θα προσεγγιστούν από εφεδρείες και 
επομένως το «παράθυρο ευκαιρίας» για τις ΕΔΟ/NATO μπορεί σύντομα να κλείσει.

Τις επόμενες εβδομάδες το Κίεβο θα ρίξει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και εφεδρείες στην επίθεση,
προσπαθώντας να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους οικισμούς όσο υπάρχει η ευκαιρία.

Το πώς το Κίεβο περιμένει να τις κρατήσει στο μέλλον, αποτελεί βέβαια ένα άλλο μεγάλο ερώτημα,
αλλά αυτό μάλλον δεν απαιτεί αυτή τη στιγμή απάντηση, δεδομένου ότι εστιάζει πρωτίστως  σε 
επιθετικές ενέργειες, με σκοπό να εξασφαλίσει την κατάληψή τους.

Καταλαβαίνουν τόσο στο Κίεβο, όσο και στην Ουάσινγκτον ότι τώρα έχουν την καλύτερη 
ευκαιρία να αλλάξουν με κάποιο τρόπο την κατάσταση στα μέτωπα υπέρ τους και ότι ίσως να 
μην υπάρξει άλλη.

Επομένως θα κάνουν το παν, προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευκαιρία.

Εξάλλου πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι με την άφιξη των εφεδρειών στο μέτωπο, δεν 
πρόκειται να εξαφανιστούν όλα τα προβλήματα μέσα σε μια μέρα.

Πρώτον, μια απότομη αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων στο μέτωπο θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα σε δυσκολίες συνεργασίας, και τα ρωσικά στρατεύματα είχαν ήδη προβλήματα με 
αυτό, και είναι πιθανό ότι θα επιδεινωθούν.



Δεύτερον, οι εφεδρείες θα εμφανιστούν στο μέτωπο, αποτελούμενες από μαχητές με 
διαφορετικό βαθμό εμπειρίας. Ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν καθόλου εμπειρία μάχης. Κάποιοι
κάποτε την είχαν, αλλά δεν θα αντιστοιχεί υποχρεωτικά για τις ίδιες συνθήκες. Θα χρειαστεί χρόνος
μέχρι οι νέες μονάδες να είναι τόσο καλά εκπαιδευμένες και έτοιμες για μάχη όσο και οι ενεργές.

Τρίτον, τα προβλήματα επικοινωνίας και σχεδιασμού των επιχειρήσεων που υπήρχαν 
παλαιότερα δεν θα εξαφανιστούν επίσης γρήγορα.

Θα παραμείνει προφανώς δύσκολο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά την ίδια στιγμή η 
κατάσταση θα δυσκολεύει και για τον αντίπαλο, ίσως περισσότερο ακόμη.

Σημασία όμως έχει ότι το βασικό πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού βαδίζει με την 
ολοκλήρωση της επιστράτευσης, σε λύση.

Πρόκειται για έναν μεγάλο και σοβαρό πόλεμο με έναν σοβαρό εχθρό. Ο αντίπαλός  δεν είναι 
πλέον το Κίεβο ή οι ΕΔΟ. Ο εχθρός είναι πλέον η συλλογική Δύση και το μπλοκ του ΝΑΤΟ.

Το δεδομένο όμως της ισχύος και της σοβαρότητας του αντιπάλου, δεν αποκλείει σε καμία 
περίπτωση τα δικά του προβλήματα, που δεν είναι καθόλου λίγα. Δεν πάνε όλα καλά, όπως τα 
είχανε σχεδιάσει. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το ρυθμό προέλασης των ΕΔΟ, που συναντά
μεγάλες δυσκολίες.

Επιπλέον, οι ΕΔΟ/ΝΑΤΟ, παρά την αριθμητική τους υπεροχή και τον επαγγελματισμό του ξένου - 
μισού σχεδόν από το σύνολο - αριθμού των επιτιθέμενων, υπέστησαν πολύ σημαντικές απώλειες 
στις γραμμές του μετώπου Χάρκοβο και Λιμάν. Και είναι απίθανο να είναι σε θέση να 
πολεμήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με τέτοιες απώλειες. Δεν είναι δυνατόν να 
προχωρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χάνοντας τους μισούς επιτιθέμενους κάθε 2-3 
εβδομάδες. Με αυτό το επίπεδο απωλειών, ένας ολόκληρος στρατός μπορεί να χαθεί μέσα σε 
ένα χρόνο. Και όχι μόνο ο ουκρανικός στρατός. Και είναι απίθανο οι Πολωνοί να είναι 
διατεθειμένοι να χάσουν το μισό στρατό τους, όπως έχει ήδη κάνει το Κίεβο.
Κι ας μην ξεχνάμε τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει στις χώρες τους οι θάνατοι και τα φέρετρα 
των επαγγελματιών του ΝΑΤΟ, σε χώρες που δεν βρίσκονται επισήμως σε πόλεμο, ούτε 
υπερασπίζονται τη πατρίδα τους.

Εξάλλου, παρά την αριθμητική υπεροχή τους, τον επαγγελματισμό των ξένων, την πλήρη 
τεχνική - πληροφορική υποστήριξη και τον σύγχρονο οπλισμό που διαθέτουν, οι ΕΔΟ/NATO 
δεν κατάφεραν ποτέ να περικυκλώσουν και να νικήσουν τα ρωσικά στρατεύματα σε κανένα 
σημείο του μετώπου.

Και ούτε μία πραγματικά μεγάλη πόλη δεν έχει καταληφθεί από τις ΕΔΟ/NATO. Οι μεγαλύτερες 
είναι το Ιζιούμ, το Κράσνι Λιμάν, η Μπαλακλέγια και το Κουπιάνσκ.

Επομένως η κατάσταση στο μέτωπο είναι λοιπόν περίπλοκη, όχι όμως και απελπιστική, όπως 
παρουσιάζεται από τα δυτικά ΜΜΕ, αλλά και από τη σχετική ανησυχία των φίλιων ΜΜΕ του 
εξωτερικού ή των εγχώριων ΜΜΕ.

Ο πόλεμος αυτός, όσο κι αν διαρκέσει, θα έχει πολλούς γύρους, κι όποιος αντέξει.

Η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και 
τελικά να νικήσει.



Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά, που βγήκε νικηφόρα, από τις δυσκολίες.


