
Απαντήσεις του εμπειρογνώμονα Μπορίς Ρόζιν, σε ερωτήσεις για το κανάλι των πολιτικών 
ανταποκριτών : «Βουίνκορ Κατένοκ» (Военкор Котенок) σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
ΕιΣτΕπ.

02.10.22

Ερώτηση: Σε επίπεδο φημών, επανεμφανίστηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια του Κιέβου 
για τη δημιουργία μιας «βρώμικης βόμβας» (πυρηνικής). Πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί για τη 
κατασκευή αυτής της βόμβας και ποιος είναι ο σκοπός του σχεδίου: εκβιασμός, προβοκάτσια ή 
έκρηξη βόμβας σε μια ρωσική πόλη;

Απάντηση: Είναι ένα αρκετά ρεαλιστικό σενάριο, που θα μπορούσε να υλοποιηθεί ειδικά με τη 
βοήθεια των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Μια τέτοια βόμβα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόκληση στο έδαφος της Ουκρανίας ή για ένα χτύπημα στα παραμεθόρια εδάφη της Ρωσίας, 
καθώς και για εκβιασμό με την έννοια του εκφοβισμού απειλώντας με ένα τέτοιο πλήγμα. Άλλωστε
ο κίνδυνος μιας τέτοιας απειλής ήταν ένας από τους γνωστούς λόγους για την έναρξη της ΕιΣτΕπ. 
Και αυτή η απειλή εξακολουθεί να υφίσταται.

Ερώτηση: Σχετικά με το γεγονός ότι και τα δύο σκέλη του Nord Stream-1 υπέστησαν ζημιές, αλλά 
μόνο το ένα σκέλος του Nord Stream-2 - πρόκειται για παράλειψη ή για συνειδητό βήμα εκ μέρους 
του εχθρού προκειμένου να κρατήσει ανοιχτό το πεδίο των διαπραγματεύσεων;

Απάντηση: Η πραγματική έκταση της ζημίας είναι ακόμη ασαφής, όπως και η φύση της 
υπονόμευσης των γραμμών του αγωγού. Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να 
αποκόψουν την Ευρώπη από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες όσο το δυνατόν 
περισσότερο, προκειμένου να εδραιώσουν την οικονομική υποδούλωση της Ευρώπης. 
Αναμένονται περαιτέρω βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των δημοψηφισμάτων, πολλοί περίμεναν ότι το 
Κίεβο θα επιχειρούσε να κάνει την υπέρβαση. Αυτό όμως δεν συνέβη. Οι ΕΔΟ έχουν μήπως 
ξεμείνει από δυνάμεις; Ή μήπως φοβόντουσαν την απάντηση;

Απάντηση: Όπως βλέπουμε, οι ΕΔΟ και το ΝΑΤΟ επικεντρώθηκαν στο να αξιοποιήσουν την 
επιτυχία τους στην Μπαλακλέγια. Και αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε με επιτυχία μέχρι το 
Κράσνι Λιμάν, το οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
μπροστά στον κίνδυνο μιας περικύκλωσης. Πράγματι, απέτυχαν να διαταράξουν τα 
δημοψηφίσματα, γεγονός όμως που δεν τους εμπόδισε να σημειώσουν μια επιχειρησιακή επιτυχία.

Ερώτηση: Είναι επίκαιρη η προσάρτηση εδαφών, ορισμένα από τα οποία εξακολουθούν να 
κατέχονται από τις ΕΔΟ; Ή μήπως είναι σοφότερο να περιμένουμε την απελευθέρωσή τους εντός 
των διοικητικών ορίων;

Απάντηση: Τα εδάφη θα πρέπει να διασφαλιστούν νομικά και όσο πιο γρήγορα τόσο το 
καλύτερο. Διαμορφώνουν ένα πολιτικό τετελεσμένο μη αναστρέψιμο, ενώ η προσάρτηση σε καμία 
περίπτωση δεν επηρεάζει τα ζητήματα της απελευθέρωσης των υπόλοιπων εδαφών και άλλων 
περιοχών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως ειπώθηκε το καλοκαίρι, τα δημοψηφίσματα 
διεξήχθησαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας, θα εξαχθούν συμπεράσματα από την πρόσφατη ιστορία της 
ανταλλαγής του Αζόφ με την έννοια ότι ακόμη και οι αντιδημοφιλείς αποφάσεις χρειάζονται 
ενημερωτική κάλυψη; Δεν νομίζετε ότι είναι πλέον καιρός να αντιστρέψουμε την κατάσταση, στην 



οποία μαθαίνουμε για τέτοιου είδους  γεγονότα από τον εχθρό, γεγονός που αυξάνει το αρνητικό 
τους αντίκτυπο;

Απάντηση: Δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της κυβέρνησης όσον 
αφορά την κάλυψη του εγχειρήματος της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου. Για άγνωστους 
λόγους, το κόστος από την ισχύουσα προσέγγιση δεν θεωρείται κρίσιμο. Κατά συνέπεια, δεν 
αναμένεται σημαντική «μεταστροφή» στο θέμα αυτό.

Ερώτηση: Πότε θα πρέπει να αναμένεται η επίδραση της άφιξης των εφεδρειών από τη μερική 
επιστράτευση στην περιοχή του μετώπου; Και γενικά, πόσο επαρκής είναι ο αριθμός των 300.000 
μαχητών για την τρέχουσα κατάσταση;

Απάντηση: Από στρατηγική άποψη, η ενίσχυση του μετώπου με τις εφεδρείες θα αρχίσει να 
επηρεάζει τη φύση των πολεμικών επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Στην 
παρούσα φάση ο ρόλος των επιστρατευμένων θα είναι περισσότερο σταθεροποιητικός, δηλαδή θα 
καλύψουν τα κενά στο μέτωπο και θα αναπληρώσουν τις εν ενεργεία μονάδες. Όσον αφορά το κατά
πόσον τα αναφερόμενα νούμερα θα αποδειχθούν επαρκή, όλα εξαρτώνται από τα καθήκοντα που 
πρέπει να εκτελεστούν, διότι άλλον αριθμό στρατευμάτων απαιτούν οι αμυντικές επιχειρήσεις
και άλλον οι επιθετικές. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα της μερικής επιστράτευσης 
στη Ρωσία δεν θα περιοριστούν σε 300.000.
Η ίδια η μερική επιστράτευση είναι μια αναγνώριση του γεγονότος ότι η εξαρχής προσφυγή στην 
αρχή της εθελοντικής σύμβασης για την επάνδρωση των στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν έχει 
επιτύχει πλήρως την παροχή επαρκούς αριθμητικής ισχύος, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων της ΕιΣτΕπ.

Ερώτηση: Γιατί δεν έχουμε ακόμη αρχίσει να καταστρέφουμε γέφυρες και κρίσιμες υποδομές; 
Οφείλεται μήπως στο γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση οι ΕΔΟ θα μπορούσαν ως αντίποινα, να 
καταστρέψουν τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, μέσω των οποίων διακινούνται οι 
υδρογονάνθρακες;

Απάντηση: Οι λόγοι για τους οποίους δεν χτυπήθηκαν ορισμένες εγκαταστάσεις υποδομής και 
«κέντρα αποφάσεων» δεν μου είναι σαφείς. Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
ΕιΣτρΕπ, η καταστροφή κρίσιμων υποδομών θεωρείται απαραίτητη.

Ερώτηση: Αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει στο Κίεβο άλλα 18 Haymars, 
διευκρινίστηκε ότι αυτά θα φθάσουν στην Ουκρανία εντός 2 ετών. Σχετίζεται μήπως το 
χρονοδιάγραμμα αυτό με μείωση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω MLRS;

Απάντηση: Όχι, οι ΗΠΑ είναι αρκετά ικανοποιημένες με τα σημερινά αποτελέσματα. Ως εκ 
τούτου, ο αριθμός αυτών των MLRS στην Ουκρανία θα επιχειρηθεί να διατηρηθεί, τόσο στο 
πλαίσιο της αντιστάθμισης των απωλειών όσο και για την αντικατάσταση των συστημάτων που 
παρουσιάζουν βλάβη. Φυσικά, η προμήθεια πυραύλων για τον εξοπλισμό τους, κι αυτή επίσης θα 
συνεχιστεί.

Ερώτηση: Πώς αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα των Shahed-136 που αγοράστηκε από το 
Ιράν; Αποτελούν αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ένα σοβαρό εργαλείο ή μια προσωρινή 
λύση;

Απάντηση: Η αποτελεσματικότητα αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αποδειχθεί 
όπως άλλωστε αναμένονταν, αρκετά υψηλή, ιδίως όταν αξιολογείται παράλληλα και η σχέση 
κόστους/απόδοσης. Όμως, όπως και το HIMARS, δεν είναι υπερόπλο, αλλά επιτελεί με 



επιτυχία την αποστολή του, γεγονός που εξηγεί την υστερία για τα «ιπτάμενα μοτοποδήλατα» 
- όπως αποκαλούνται -  στην Ουκρανία. Δεδομένου της έκτασης του μετώπου, είναι απίθανο ότι 
ο εχθρός θα είναι σε θέση να κάνει οτιδήποτε μεσοπρόθεσμα, εκτός από το να ενισχύσει την 
προστασία ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών στόχων και να αναπτύξει εκεί αντιαεροπορικές 
μονάδες και άλλα μέσα κατά των UAV.

Υ.Γ. Για τον Κράσνι Λιμάν.

Η κατάσταση μετά την αποχώρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από το Κράσνι Λιμάν 
παραμένει δύσκολη. Οι μάχες συνεχίζονται κοντά στο Τέρνι, το Τορσκόγιε και στη δασώδη περιοχή
κοντά στην Κρεμένιε.  Η διοίκηση του σχηματισμού σε αυτή την πλευρά, πρέπει αυτή τη στιγμή να
επιλύσει το έργο της σταθεροποίησης του μετώπου στη γραμμή Κρεμνά-Σβάτοβο. Η επίλυση αυτού
του προβλήματος μετά την αναπλήρωση των μονάδων και τον κορεσμό των θέσεων μάχης με το 
επιστρατευμένο στρατιωτικό προσωπικό θα επιτρέψει την επανάληψη των επιθετικών 
επιχειρήσεων το χειμώνα, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης του Κράσνι Λάιμαν. 
Προς το παρόν, τα αμυντικά καθήκοντα βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα και αυτά είναι 
που πρέπει να επιλυθούν, αυτή τη στιγμή.
Το μόνο θετικό στοιχείο γύρω από το Κράσνι Λιμάν, με φόντο τα προφανή αρνητικά, είναι ότι τα 
στρατεύματα μπόρεσαν να αποφύγουν την περικύκλωση. Τα λάθη του εχθρού με την κατοχή 
της Μαριούπολης, τα οποία οδήγησαν στην καταστροφή ολόκληρου του στρατεύματός τους 
στη Μαριούπολη, δεν βιαζόμαστε να τα επαναλάβουμε εμείς από τη πλευρά μας, για 
προφανείς λόγους. Αλλά το πρόβλημα του εφοδιασμού των πλευρών μας, εξακολουθεί να είναι 
πολύ οξύ.

***

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη: 

Από τις 11 η ώρα, μια σοβαρή επιχειρησιακή κρίση εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της 
Νικόπολης. Εάν οι τρέχουσες τάσεις επεκταθούν, το ζήτημα του ελέγχου των επικοινωνιών προς 
την κατεύθυνση του Κριβόρσγκ μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα με επανάληψη των ήδη 
γνωστών αιτιών που επέβαλαν την απόσυρση των δυνάμεων από το Ιζιούμ και το Κράσνι 
Λιμάν. Ας δούμε τι μπορεί να κάνει η διοίκηση της περιοχής τις επόμενες 24 ώρες προκειμένου να 
μετριάσει τις συνέπειες της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Ζολοτόγια 
Μπάλκα. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται βομβαρδισμοί εναντίον των εχθρικών δυνάμεων, από αέρος 
και με πυρά του πυροβολικού.

Από τις 23.30 οι εχθρικές ομάδες κρούσης μάχονται με τα Ρωσικά στρατεύματά κοντά στον 
οικισμό Ντουντσάνι. Προς το παρόν δεν γίνεται λόγος για μια σημαντική διείσδυση στο Βερίσλαβ. 
Οι ΕΔΟ έχουν τώρα δύο επιλογές, είτε να προσπαθήσει να διεμβολίσει τις άμυνες κοντά στο 
Ντουντσάνι, είτε να προσπαθήσει να τις παρακάμψει, με επακόλουθη έφοδο προς το Βερίσλαβ. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να στήσουν οδοφράγματα στο Ντουντσάνι και να προσπαθήσουν να 
επιτεθούν στα πλευρά και τα νώτα των δυνάμεων του Κριβόρσγκ, ώστε να απειλήσουν τις 
επικοινωνίες και να τις αναγκάσουν να αποσυρθούν, αφήνοντας θέσεις στο Όλγκινο, στο 
Αρχάγγελσκ κ.λπ.


