
Ο έβδομος μήνας της ειδικής επιχείρησης ήταν μέχρι στιγμής εξαιρετικά περιπετειώδης. 
Υπήρχαν αρκετές εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν έξι μήνες ή και περισσότερο. 
Ορισμένες από αυτές ήταν κοσμοϊστορικές και βαρυσήμαντες. Ορισμένες ήταν εξαιρετικά 
δυσάρεστες. Άλλες, αντίθετα, ήταν πραγματικά νικηφόρες.

Και πριν συνοψίσουμε τα αποτελέσματα, ας θυμηθούμε τουλάχιστον τα πιο σημαντικά γεγονότα 
του 7ου μήνα, που τυπικά παραμένει μια ειδική επιχείρηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας 
κανονικός πόλεμος, και όχι πλέον μόνο εναντίον της Ουκρανίας:

1. Η επίθεση κατά της Χερσώνας, η οποία φαινόταν ήδη αδύνατη λόγω της ματαιότητάς της, 
άρχισε στα τέλη Αυγούστου. Στις 29 Αυγούστου οι ΕΔΟ με μεγάλη δύναμη (περίπου 10 χιλιάδες) 
εξαπέλυσε επίθεση και... Τις πρώτες ημέρες έχασαν έως και τις μισές δυνάμεις τους. Περισσότερα 
από 50 άρματα μάχης και 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν ήδη την τρίτη ημέρα. Έτσι κατάφεραν να 
καταλάβουν μόνο μερικά χωριά - Σουχόι Σταβόκ, Όλγκινο και κάποια άλλα. Κάποια στιγμή 
έφτασαν στην Κοστρόμκα, αλλά τους σταμάτησαν και τους απώθησαν. Όλα τα νοσοκομεία του 
Νικολάεφ και της Οδησσού γέμισαν με τραυματίες, ενώ μερικοί μεταφέρθηκαν στα μετώπισθεν. Σε
μια περιοχή της Ουκρανίας, κηρύχθηκε μάλιστα πένθος για τις τεράστιες απώλειες της τοπικής 
τους ταξιαρχίας.

2. Στα μέσα του μήνα, τα ρωσικά στρατεύματα έπληξαν τα φράγματα στον ποταμό Ίνγκουλετς
κοντά στο Κριβό Ρογκ, προκαλώντας μεγάλη άνοδο της στάθμης του νερού. Ως αποτέλεσμα, οι 
πλωτές διαβάσεις που είχαν στήσει οι ΕΔΟ για τον εφοδιασμό των μονάδων στο τμήμα 
Αντρέεφσκι, κοντά στο χωριό Σουχόι Στάβοκ, παρασύρθηκαν από τα νερά και καταστράφηκαν. 
Αυτό περιέπλεξε δραματικά την κατάσταση για τις ΕΔΟ σε αυτή τη γραμμή του μετώπου.

3. Παρά την αποτυχία των πρώτων ημερών της επίθεσης στη Χερσώνα, οι προσπάθειες 
συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα για την επέκταση του προγεφυρώματος κοντά 
στο Σουχόι Στάβοκ και την περαιτέρω προέλαση. Έγιναν προσπάθειες επίθεσης σε άλλα σημεία 
της κατεύθυνσης της Χερσώνας, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να προκαλέσουν περαιτέρω 
απώλειες. Οι συνολικές απώλειες είναι άγνωστες, αλλά σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές 
εκτιμήσεις ξεπερνούν τους 5.000 νεκρούς και τους 10.000 τραυματίες. Ως αποτέλεσμα των 
πληγμάτων πυροβολικού και των βομβαρδισμών, το χωριό Σουχόι Στάβοκ έπαψε να υπάρχει. Το 
προγεφύρωμα του Αντρέεφσκι που είχε καταληφθεί από τις ΕΔΟ κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
καταστράφηκε σχεδόν πλήρως μέχρι το τέλος του μήνα.

4. Λόγω των παρατεταμένων τακτικών βομβαρδισμών του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορόζιε,
συγκροτήθηκε μια αποστολή του ΔΟΑΕ, που τελικά κατάφερε να επισκεφθεί τον σταθμό. Την 
ημέρα της επίσκεψης το Κίεβο επιχείρησε να καταλάβει το εργοστάσιο, στο οποίο υποτίθεται ότι 
θα συμμετείχαν πράκτορες της SBU που είχαν ενσωματωθεί στην αποστολή που προσχηματικά 
είχαν εμφανιστεί ως δημοσιογράφοι. Αλλά το σχέδιο απέτυχε. Οι πράκτορες της SBU δεν 
επιτράπηκε να εισέλθουν στον σταθμό και η αποβατική δύναμη που κατευθυνόταν προς τον 
σταθμό μέσω του Δνείπερου καταστράφηκε ολοσχερώς. Το Κίεβο έχασε περισσότερους από 100 
μαχητές των Ειδικών Δυνάμεων. Μετά από αυτό, έγινε άλλη μια προσπάθεια αμφίβιας απόβασης, 
αλλά το αποτέλεσμα ήταν και πάλι το ίδιο. Η αποστολή του ΔΟΑΕ συνέταξε έκθεση μετά την 
επίσκεψή της στο εργοστάσιο. Παρά το γεγονός ότι η αποστολή είχε όλη την ευκαιρία να 
διενεργήσει μια επισταμένη αυτοψία, αφού περιηγήθηκε στο χώρο του σταθμού, παρέμεινε μόνο 
μερικές ώρες και αποχώρησε αφήνοντας δυο άτομα με την αρμοδιότητα και να παρακολουθούν εκ 
του σύνεγγυς τις εξελίξεις, προσφέροντας δήθεν καλύτερη και πλέον αξιόπιστη ενημέρωση στον 
Οργανισμό. Λίγες μέρες αργότερα ο ΔΟΑΕ συνέταξε έκθεση, την οποία παρουσίασε στο Σ.Α. του 
ΟΗΕ και στη συνέχεια έδωσε στη δημοσιότητα. Με τον τρόπο που έχει συνταχθεί η έκθεση, δεν 
αλλάζει τίποτε την ουσία από το περιεχόμενοι των μέχρι τότε εκθέσεων του προέδρου, που 



συντάσσονταν χιλιόμετρα μακρυά και παίρνοντας υπόψη μόνο τις πληροφορίες που έδινε το 
καθεστώς του Κιέβου, αγνοώντας προκλητικά κάθε στοιχείο που παρείχε η Ρωσική πλευρά. Θα 
παρουσιάσουμε αναλυτικά την έκθεση αυτή με τα σχόλια της Σεισάχθειας τις επόμενες 
ημέρες. Αν και την είχαμε ήδη επεξεργαστεί, δεν καταφέραμε να τη παρουσιάσουμε, λόγω άλλων 
προτεραιοτήτων, δεδομένου ότι οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Αυτο που μπορούμε να πούμε εκ 
των προτέρων είναι ότι η έκθεση επαναλαμβάνοντας τις ίδιες με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, 
στη τελική της μορφή τις παρουσιάζει ως συμπεράσματα της αυτοψίας, γεγονός που καθιστά 
την αναξιόπιστη προκατασκευασμένη παραποίηση των γεγονότων ως διαπιστώσεις της 
ολοιγόωρης επίσκεψης - μασκαράτας του Αργεντίνου προέδρου με την κουστωδία του. Έτσι 
λοιπόν ο ΔΟΑΕ ζήτησε για άλλη μια φορά τον τερματισμό των βομβαρδισμών, χωρίς να 
διευκρινίσει ποιος τους κάνει, συνοδεύοντας την έκκληση με τη παραπλανητική και ανέφικτη 
πρόταση,  να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη γύρω από το σταθμό. Αλλά η 
Ρωσία βρήκε άλλη λύση, διακόπτωντας τη λειτουργία του σταθμού.

5. Στα μέσα του μήνα επλήγησαν αρκετές θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στο Χάρκοβο, το Κρεμεντσούκ, το Ζμίεφ και το Πάβλογκραντ. Ένα από αυτά καταστράφηκε 
εντελώς. Αυτό προκάλεσε διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο και σε αρκετές περιοχές. Υπήρξαν 
ακόμη και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο. Δύο πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής υπέστησαν 
επείγουσα διακοπή λειτουργίας κάποιων μονάδων ισχύος λόγω γενικής δυσλειτουργίας στη 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από αυτό, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σταμάτησαν να 
βομβαρδίζουν το ZNPP για κάποιο χρονικό διάστημα.

6. Στις 6 Σεπτεμβρίου, οι ΕΔΟ εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο
και μετά από πολυήμερες μάχες κατέλαβαν την Μπαλακλέγια, στη συνέχεια έφτασαν στο 
Κουπιάνσκ και το Ιζιούμ, αναγκάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις να υποχωρήσουν υπό την 
απειλή περικύκλωσης. Ως αποτέλεσμα, το Κίεβο ανέκτησε τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της 
περιφέρειας του Χάρκοβο, η οποία είχε προηγουμένως απελευθερωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, 
συμπεριλαμβανομένου του Ιζιούμ και του δυτικού μισού του Κουπιάνσκ. Στο τέλος του μήνα το 
Κουπιάνσκ είχε καταληφθεί πλήρως. Αυτή ήταν η πρώτη πραγματικά σημαντική στρατιωτική 
επιτυχία του Κιέβου καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

7. Η επιτυχία του Κιέβου στην περιοχή του Χάρκοβο οφειλόταν κυρίως στη βοήθεια της 
Δύσης, διότι δεν περιελάμβανε μόνο εξοπλισμό από δυτικές προμήθειες, αλλά και μεγάλο 
αριθμό μισθοφόρων, στρατιωτικών ειδικών «παραθεριστών» από χώρες του ΝΑΤΟ και 
υπαλλήλων των αμερικανικών PMC. Ορισμένες από τις μονάδες που συμμετείχαν στην επίθεση 
στελεχώθηκαν εξ ολοκλήρου από αλλοδαπούς. Ξένοι ειδικοί κατέλαβαν θέσεις διοίκησης και 
χρησιμοποίησαν πληροφορίες από δορυφόρους του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, ο πόλεμος 
πέρασε σε ένα νέο στάδιο και μετατράπηκε από έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Ρωσίας «δια χειρός ΕΔΟ» σε έναν περιορισμένο πόλεμο μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας 
στο ουκρανικό έδαφος.

8. Η υποχώρηση προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο 
Άμυνας ως ανασυγκρότηση δυνάμεων, αν και στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια σαφή 
αμυντική αποτυχία που οφειλόταν σε ένα σύνολο παραγόντων, με κυριότερο την οξεία έλλειψη
ανθρώπινου δυναμικού. Απλώς δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό για να οργανωθεί μια αξιόπιστη 
άμυνα σε ολόκληρο το μέτωπο των 1.000 και πλέον χιλιομέτρων. Η αεροπορική και η πυροβολική 
υπεροχή δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τη προαναφερθείσα έλλειψη και να υπερκεράσει το 
αριθμητικό πλεονέκτημα των ΕΔΟ.

9. Με δεδομένη την προφανή έλλειψη δυνάμεων για τη συνέχιση της επιχείρησης (του 
πολέμου), πολύ περισσότερο υπό τις τροποποιημένες συνθήκες, αφού πλέον οι ΕΔΟ 



ενισχύθηκαν σημαντικά από ξένους μισθοφόρους και στρατιωτικούς ειδικούς από χώρες του 
ΝΑΤΟ, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε μερική επιστράτευση, με στόχο τη στράτευση 300.000 
εφέδρων, που αντιπροσωπεύει περίπου το 1,2% του συνολικού δυναμικού επιστράτευσης της 
χώρας.

10. Οι πρώτες ημέρες της επιστράτευσης έδειξαν ότι παράλληλα με τους φυγάδες που 
εγκατέλειψαν τη χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση, προέκυψε μια εισροή εθελοντών. 
Υπήρχαν ακόμη και ουρές όσων επιθυμούσαν να πάνε στην πρώτη γραμμή. Οι εθελοντές ήταν 
σαφώς περισσότεροι από όσους είχαν προσπαθήσει να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ορισμένοι μάλιστα
παραπονέθηκαν ότι τα γραφεία στρατολόγησης και κατάταξης τους αρνήθηκαν τη προσφορά τους: 
για λόγους ηλικίας, άλλοι χωρίς λόγο, άλλοι λόγω απλής στρατιωτικής άγνοιας, λέγοντας ότι δεν 
τους επιτρεπόταν να εγγραφούν χωρίς να έχει προηγηθεί προσωπική ή μαζική κλήση. Αντιθέτως, 
ορισμένοι στρατιωτικοί κομισάριοι επέδειξαν υπερβολικό ζήλο στην έκδοση κλήσεων προς όλους, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση της υγείας ή το επάγγελμα. Ο πρόεδρος αναγκάστηκε 
μάλιστα να μιλήσει για αυτές τις υπερβολές και ορισμένοι κυβερνήτες ανέλαβαν να 
παρακολουθούν προσωπικά τη διαδικασία της επιστράτευσης.

Επιπλέον προβλήματα προέκυψαν κατά τη φάση του εφοδιασμού και της εκπαίδευσης των 
επιστρατευμένων. Σε ορισμένα μέρη υπήρχαν περισσότερα προβλήματα, σε άλλα λιγότερα. Κάπου 
προσπάθησαν να κατασχέσουν τον εξοπλισμό που είχαν αγοράσει με δικά τους έξοδα. Οι τιμές του 
στρατιωτικού εξοπλισμού αυξήθηκαν απότομα στα εξειδικευμένα καταστήματα. Παρ' όλα αυτά τα 
προβλήματα, η διαδικασία επιστράτευσης ξεκίνησε και συνεχίζεται με επιτυχία και κανονικούς 
ρυθμούς.

11. Παρά την «ανασυγκρότηση» και τη διαδικασία επιστράτευσης που τέθηκε σε κίνηση, η 
έλλειψη προσωπικού στο μέτωπο δεν μπόρεσε να επιλυθεί γρήγορα και έγινε εμφανής στο 
τέλος του μήνα στο Κράσνι Λιμάν, όπου οι ανώτερες δυνάμεις των ΕΔΟ και του NATO 
αναγκάσαν τελικά τα ρωσικά στρατεύματα να  υποχωρήσουν και πάλι. Το Κίεβο πέτυχε άλλη 
μια επιτυχία, αν και αυτή τη φορά όχι τόσο εύκολα όσο στη Μπαλακλέγια και το Ιζιούμ. Οι 
σκληρές μάχες για το Κράσνι Λιμάν διήρκεσαν πάνω από τρεις εβδομάδες και κόστισαν πολύ 
ακριβά στο Κίεβο. Μόνο στο Λιμάν, οι ΕΔΟ έχει υποστεί σχεδόν τόσες απώλειες όσες και σε 
ολόκληρη την αντεπίθεση στο Χάρκοβο.

12. Το κύριο ιστορικό γεγονός του μήνα είναι, φυσικά, τα δημοψηφίσματα για την επανένωση 
με τη Ρωσία που διεξήχθησαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, 
καθώς και στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορόζιε. Οι κάτοικοι τάχθηκαν σχεδόν ομόφωνα υπέρ 
της ενσωμάτωσης με τη Ρωσία, με ποσοστά 99%, 98%, 93% και 87% αντίστοιχα. Η συμμετοχή 
ήταν 97%, 94%, 85% και 79%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα στις δημοκρατίες ξεπέρασαν ακόμη 
και εκείνα της Κριμαίας. Τα αποτελέσματα στη Ζαπορόζιε και στη Χερσώνα ήταν επίσης 
απροσδόκητα υψηλά για πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και του Κιέβου.

Τα δημοψηφίσματα διεξήχθησαν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, κάτω από βομβαρδισμούς, 
αλλά παρόλα αυτά διεξήχθησαν με μεγάλη τάξη. Οι λίγοι δυτικοί παρατηρητές που εργάστηκαν 
στο δημοψήφισμα με δική τους πρωτοβουλία επιβεβαίωσαν το εν λόγω γεγονός. Η Δύση, όπως 
ήταν αναμενόμενο, αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα. Αλλά η γνώμη της δεν είχε πλέον 
σημασία και η τελετή υπογραφής της συνθήκης πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Η μακρά ιστορική 
διαδικασία διαίρεσης της Ρωσίας και διαίρεσης του ρωσικού λαού είχε πλέον τελειώσει. Η 
διαδικασία επανένωσης είχε αρχίσει. Και αυτό, φυσικά, είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία. 
Αυτό αντανακλάται και στην ομιλία του προέδρου, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι ο κόσμος δεν θα 
είναι πλέον ο ίδιος.



13. Ο (Ζ)ελένσκι, μη γνωρίζοντας πώς να αντιδράσει στα δημοψηφίσματα και στην απώλεια 4
περιφερειών, υπέβαλε βιαστικά αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η διαδικασία υποβολής 
αίτησης ήταν καρικατούρα. Η αίτηση αποτέλεσε έκπληξη ακόμη και για τις ΗΠΑ, όπου 
απορρίφθηκε ευγενικά σχεδόν αμέσως, δηλώνοντας εμμέσως ανετοιμότητα για έναν ανοιχτό 
πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, η Πολωνία και πολλές άλλες χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή 
τους στο Κίεβο. Αλλά αυτή που υπερισχύει στο θέμα αυτό είναι φυσικά η γνώμη των ΗΠΑ.

14. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αντέδρασαν επίσης στα δημοψηφίσματα και στην 
επανένωση με τη Ρωσία των περιοχών Ντονμπάς, Χερσώνα και Ζαπορόζιε. Η απάντηση των 
ΗΠΑ ήταν το σαμποτάζ του Nord Stream, στον πρώτο και στον δεύτερο αγωγό. Ως αποτέλεσμα της
δολιοφθοράς, οι αγωγοί έχουν τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας, η περίοδος επισκευής, σύμφωνα με 
τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, θα είναι έξι μήνες, ενώ ορισμένοι εμπειρογνώμονες αμφιβάλλουν για
το κατά πόσον είναι γενικά εφικτή μια τέτοια επιχείρηση. Φυσικά, οι ίδιες οι ΗΠΑ δεν 
παραδέχθηκαν ότι οργάνωσαν αυτό το σαμποτάζ, αλλά πρακτικά κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να 
το κάνει, πολύ περισσότερο να το πραγματοποιήσει εν αγνοία τους και χωρίς την άδεια και τη 
συναίνεσή τους. Οι δολιοφθορές πραγματοποιήθηκαν στην ελεγχόμενη από το ΝΑΤΟ ζώνη στις 
οικονομικές ζώνες της Δανίας και της Σουηδίας. Εκτός από τις ΗΠΑ, μόνο η Βρετανία θα ήταν σε 
θέση να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά είναι απίθανο να είχε προβεί το Λονδίνο, σε 
κάτι τέτοιο χωρίς να έχει γνώση γι αυτό, η Ουάσινγκτον. Η Βαρσοβία, η οποία επίσης 
ενδιαφερόταν να υπονομεύσει τον Nord Stream, δύσκολα θα μπορούσε να οργανώσει και να 
διενεργήσει μια τέτοια επιχείρηση τεχνικά από μόνη της. Ως εκ τούτου, ο οργανωτής του σαμποτάζ
είναι προφανής, αλλά ωστόσο στην παρούσα κατάσταση, παραμένει ατιμώρητος.

15. Στις 30 Αυγούστου πέθανε ο Γκορμπατσόφ. Για τη Ρωσία, η περεστρόικα και η εποχή της 
Μπελοβέζσκαγια, που αποτέλεσε την άμεση συνέπειά της, πέρασαν οριστικά στην ιστορία με 
το θάνατο του Γκορμπατσόφ. Πόσο μάλλον που άλλοι συμμετέχοντες και συνεργάτες των εν 
λόγω συμφωνιών απεβίωσαν ο ένας μετά τον άλλο. Αν και το κύριο σημάδι του τέλους της εποχής 
ήταν η πρόσφατη έναρξη της επανένωσης της Ρωσίας και του ρωσικού λαού, που διαιρέθηκε με τις 
κατάπτυστες και ατιμωτικές αποφάσεις και συμφωνίες το 1991.
Πόσο μάλλον που άλλοι συμμετέχοντες και συνεργάτες των εν λόγω συμφωνιών πέθαναν ο ένας 
μετά τον άλλο. Αν και το κύριο σημάδι του τέλους της εποχής ήταν η έναρξη της επανένωσης της 
Ρωσίας και του ρωσικού λαού, που διαιρέθηκε το 1991.

Και είναι πολύ συμβολικό ότι την ίδια στιγμή η βρετανική εποχή, η εποχή της Ελισάβετ της 
Δεύτερης, που ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έφτασε και αυτή στο τέλος της, με 
το θάνατο της Ελισάβετ. Η Βρετανία, όπως είναι γνωστό, έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις 
που έλαβε ο Γκορμπατσόφ. Επομένως, είναι ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι ο Γκορμπατσόφ 
και η Ελισάβετ Β' απεβίωσαν σχεδόν την ίδια εποχή. Και αυτό ακολουθήθηκε από την επανένωση 
της Ρωσίας και του ρωσικού λαού.

Και ο «περιορισμένος» πόλεμος του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στην Ουκρανία άρχισε και τυπικά, επίσης 
λίγο μετά τον θάνατο της Ελισάβετ της Δεύτερης, αφού κατάφερε να διορίσει τη Λιζ Τρας 
πρωθυπουργό της Βρετανίας δύο ημέρες πριν.

Έτσι, αυτός ήταν ο έβδομος μήνας των ειδικών επιχειρήσεων, αν και στην πραγματικότητα 
πρόκειται εδώ και καιρό για έναν πόλεμο, όχι πόλεμο με την Ουκρανία και ούτε καν πόλεμο δι' 
αντιπροσώπων, αλλά έναν περιορισμένο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και του μπλοκ του ΝΑΤΟ στο 
ουκρανικό έδαφος. Και αυτή τη στιγμή πλέον, ακόμη και στο ίδιο το ρωσικό έδαφος.


