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Η πρώτη επέτειος της Ειδικής Στρατιωτικής Eπιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία 
συμπληρώνεται στις 24 Φεβρουαρίου. Η ρωσική στρατηγική του πολέμου φθοράς δεν έχει 
ακόμη αποφέρει το επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα, αλλά παρ' όλα αυτά υπήρξε επιτυχής.  

Οι απατηλές «δυτικότροπες» αντιλήψεις της ελίτ της Μόσχας ότι η Ρωσία μπορεί να καταστεί 
εταίρος διαλόγου της Δύσης έχουν διαλυθεί σε βάθος πρόσφατα, με την εντυπωσιακή αποκάλυψη 
της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, ότι οι διαπραγματεύσεις της Δύσης με τη 
Ρωσία σχετικά με τη Συμφωνία του Μινσκ ήταν μια «προσπάθεια να δοθεί χρόνος στην Ουκρανία»
και ότι το Κίεβο τον χρησιμοποίησε «για να γίνει ισχυρότερο». 

Η Μόσχα αντέδρασε με πικρία και μια αίσθηση ταπείνωσης που η ρωσική άρχουσα ελίτ έπεσε
θύμα εξαπάτησης. Αυτή η συνειδητοποίηση επηρεάζει τη σύγκρουση στην Ουκρανία καθώς 
εισέρχεται στο δεύτερο έτος. Έτσι, η προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας - των 
περιφερειών Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ [Ντονμπάς], Ζαπορόζιε, Χερσώνα - και της Κριμαίας, που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, είναι πλέον τετελεσμένο 
γεγονός και η αναγνώρισή του από το Κίεβο αποτελεί προϋπόθεση για οποιεσδήποτε 
μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες. 

Η αρχική αισιοδοξία της Μόσχας τον Φεβρουάριο-Μάρτιο ότι «η ύψιστη τέχνη του πολέμου είναι 
να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς να πολεμήσεις» (Σουν Τζου) έχει επίσης δώσει τη θέση της στον 
ρεαλισμό ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν θα επιτρέψει να τελειώσει ο πόλεμος οποτεδήποτε 
σύντομα μέχρι πλήρους αφαίμαξης και αποδυνάμωσης της Ρωσίας. Αυτό οδήγησε στην απόσυρση 
των Ρώσων από τις περιοχές Χάρκοβο και Χερσώνα με σκοπό να δημιουργήσουν μια καλά 
οχυρωμένη αμυντική γραμμή και να οχυρωθούν. 

Ο Πούτιν αποδέχθηκε τελικά το αίτημα των διοικητών του στρατού για μερική 
επιστράτευση. Η επακόλουθη μεγάλη ανάπτυξη στην Ουκρανία, παράλληλα με την ενίσχυση 
στη Λευκορωσία, έθεσε τη Ρωσία για πρώτη φορά σε ηγετική στρατιωτική θέση καθώς ο 
πόλεμος εισέρχεται στο δεύτερο έτος.

Το Κρεμλίνο έχει θέσει σε εφαρμογή τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ενεργοποίηση της 
αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Από τη σκοπιά μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής, ένα ιστορικό 
αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα είναι η ανάδειξη της Ρωσίας σε μια αδιαμφισβήτητη 
στρατιωτική δύναμη που συγκρίνεται με τον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό, την οποία η Δύση 
δεν θα τολμήσει ποτέ ξανά να αντιμετωπίσει. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό. 

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε σε μια 
έκτακτη συνέντευξή του στο περιοδικό Argumenti i Fakti (Επιχειρήματα και Γεγονότα) ότι το 
πρόσφατα εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων θα εγγυηθεί την προστασία της 
εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας και «θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για πρόοδο, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε ο Πούτιν, θα ιδρυθούν οι στρατιωτικές περιφέρειες της 
Μόσχας και του Λένινγκραντ, θα συγκροτηθούν τρεις μηχανοκίνητες μεραρχίες πεζικού στις 
περιοχές Χερσώνα και Ζαπορόζιε (που ενσωματώθηκαν τον Σεπτέμβριο) και θα δημιουργηθεί ένα 
σώμα στρατού στη βορειοδυτική περιοχή της Καρελίας που συνορεύει με τη Φινλανδία.    



Η εκτίμηση στο εσωτερικό της Δύσης είναι ότι ο πόλεμος εξελίσσεται άσχημα για την 
Ουκρανία. Το Spiegel ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Πληροφοριών της Γερμανίας (BND) «ενημέρωσε τους πολιτικούς της Μπούντεσταγκ για θέματα 
ασφαλείας, σε μια μυστική συνάντηση αυτή την εβδομάδα ότι αυτή τη περίοδο, ο ουκρανικός 
στρατός χάνει καθημερινά έναν τριψήφιο αριθμό στρατιωτών στις μάχες».  

Η BND ανέφερε στους Γερμανούς βουλευτές ότι είναι ιδιαίτερα «θορυβημένη από τις υψηλές 
απώλειες του ουκρανικού στρατού στη μάχη για τη στρατηγικής σημασίας πόλη Μπάκχμουτ» (στο 
Ντονιέτσκ) και προειδοποίησε ότι «η κατάληψη του Μπάκχμουτ από τους Ρώσους θα έχει 
σημαντικές συνέπειες, δεδομένου ότι θα επιτρέψει στη Ρωσία να προελάσει περαιτέρω στο 
εσωτερικό της χώρας».  

Επίσης, δημοσίευμα του Reuters επικαλέστηκε ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Μπάιντεν, ο
οποίος μιλώντας προ ημερών σε μικρή ομάδα δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ότι 
υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» οι Ρώσοι να εκδιώξουν τους Ουκρανούς από το Μπάκχμουτ, 
την οποία δυτικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν χαρακτηρίσει ως «άξονα» ολόκληρης 
της ουκρανικής αμυντικής γραμμής στο Ντονμπάς.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Μπάιντεν ελπίζει να κερδίσει χρόνο μέχρι την άνοιξη για να 
ανανεώσει τον κονιορτοποιημένο ουκρανικό στρατό και να τον εξοπλίσει εκ νέου με προηγμένο 
οπλισμό. Τα παλαιά αποθέματα όπλων της σοβιετικής εποχής έχουν εξαντληθεί και οι 
μελλοντικές προμήθειες προς την Ουκρανία θα πρέπει να προέρχονται από υλικό που 
βρίσκεται εν χρήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ευκολότερο να το λες παρά να το κάνεις, 
και η δυτική αμυντική βιομηχανία θα χρειαστεί χρόνο για να επανεκκινήσει την παραγωγή.

Όλη η έπαρση ότι το Κίεβο ετοιμάζεται για μια επίθεση για να διώξει τους Ρώσους από την 
Ουκρανία έχει εξανεμιστεί. Τα σημάδια δείχνουν ότι μια ρωσική επίθεση μπορεί να έχει ξεκινήσει 
στο νότιο μέτωπο, το οποίο προχωρά σταθερά προς την πόλη Ζαπορόζιε, ένα σημαντικό 
βιομηχανικό κέντρο της Ουκρανίας. 

Αυτή η επίθεση θα είχε βαθιές επιπτώσεις. Η κατάληψη του εναπομείναντος 25% του εδάφους 
στην περιφέρεια Ζαπορόζιε, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο, θα καταστήσει 
τη χερσαία γέφυρα μεταξύ της Κριμαίας και της ρωσικής ενδοχώρας απόρθητη στην 
ουκρανική αντεπίθεση, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει τον ρωσικό έλεγχο των λιμανιών της 
Αζοφικής Θάλασσας (που συνδέουν την Κασπία Θάλασσα με τη Μαύρη Θάλασσα και τη 
ναυτιλιακή διώρυγα Βόλγα-Ντον που οδηγεί στην Αγία Πετρούπολη), εκτός από ότι θα 
επιφέρει δραματική αποδυνάμωση ολόκληρης της ουκρανικής στρατιωτικής ανάπτυξης στο 
Ντονμπάς και στις στέπες στην ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου.  

Η μεγάλη εικόνα, λοιπόν, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο είναι ότι η Δύση 
εργάζεται πυρετωδώς πάνω σε σχέδια, με την κυβέρνηση Μπάιντεν να ηγείται από τα 
μετόπισθεν, για την παράδοση βαρέων τεθωρακισμένων στον ουκρανικό στρατό μέχρι την 
άνοιξη, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών αρμάτων μάχης Leopard. Αν συμβεί αυτό, η 
Ρωσία είναι βέβαιο ότι θα ανταποδώσει με πλήγματα σε οδούς ανεφοδιασμού και αποθήκες 
στη δυτική Ουκρανία. 

Την Πέμπτη, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο εκδηλωτικός πρώην πρόεδρος της Ρωσίας που πρόσκειται 
στον Πούτιν και υπηρετεί ως αναπληρωτής πρόεδρος του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας, 
προειδοποίησε ρητά: «Οι πυρηνικές δυνάμεις δεν έχουν χάσει ποτέ μεγάλες συγκρούσεις από τις 
οποίες εξαρτάται η μοίρα τους».



Ωστόσο, υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες. Πρώτον, τα αποτελέσματα του Νταβός 2023 και της 
συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στο Ραμστάιν την Παρασκευή, καθώς και οι 
διακομματικές διαμάχες στην Ουάσιγκτον σχετικά με τον προϋπολογισμό και το ανώτατο όριο του 
αμερικανικού χρέους κ.λπ. ωθούν την κυβέρνηση Μπάιντεν να κάνει μια επιλογή μεταξύ μιας 
ριψοκίνδυνης συνέχισης της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία ή της επιβράδυνσης του τρένου της 
αρπαχτής που περνάει από την Ουκρανία, καθορίζοντας τα κέρδη τους με την αποχώρηση από το 
εγχείρημα. Για το καθεστώς (Ζ)ελένσκι, αυτό θα σημαίνει ότι τα ωραία πράγματα στη ζωή μπορεί 
κάποτε να φτάσουν στο τέλος τους. 

Την περασμένη εβδομάδα, η έγκυρη ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια δημοσίευσε ένα αιχμηρό δοκίμιο 
με συγγραφέα τον Βίκτορ Μεντβέντσουκ, τον βετεράνο Ουκρανό βουλευτή και ολιγάρχη-πολιτικό 
(που ζει σήμερα τη Μόσχα), στο οποίο αναφέρεται ότι «η διαδικασία έχει ξεκινήσει» για την 
αποδόμηση του καθεστώτος στο Κίεβο. 

Ο Μεντβέντσουκ μας υπενθυμίζει «μια ενδιαφέρουσα τάση» στην ουκρανική πολιτική. Ο πρόεδρος
Ποροσένκο είχε υποσχεθεί ειρήνη με τη Ρωσία σε μια εβδομάδα, αλλά μόλις βρέθηκε στην εξουσία
δεν εκπλήρωσε τις συμφωνίες του Μινσκ και «έχασε οικτρά τις επόμενες εκλογές». Τον 
αντικατέστησε ο Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι, ο οποίος επίσης υποσχέθηκε μια διευθέτηση με τη Ρωσία 
σχετικά με το Ντονμπάς, αλλά αντ' αυτού έγινε «η προσωποποίηση του πολέμου. Δηλαδή, στον 
ουκρανικό λαό υποσχέθηκαν ειρήνη και στη συνέχεια τον εξαπάτησαν». Ο δυτικός Τύπος έχει 
κρύψει κάτω από το χαλί την πραγματικότητα ότι η βάση υποστήριξης του (Ζ)ελένσκι είναι 
μικρή και ότι υπάρχει μια σιωπηλή πλειοψηφία που επιθυμεί την ειρήνη. 

Ο θάνατος του υπουργού Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι, ενός μακροχρόνιου συνεργάτη του 
(Ζ)ελένσκι, και του πρώτου αναπληρωτή του Γεβγκένι Ένιν σε συντριβή ελικοπτέρου στο Κίεβο 
πριν από λίγο καιρό υπό μυστηριώδεις συνθήκες εγείρει ερωτηματικά, δεδομένου ότι οι 
ουκρανικές νεοναζιστικές πολιτοφυλακές λειτουργούν από το υπουργείο του. Μόλις μερικές ημέρες
νωρίτερα ήρθε η αιφνιδιαστική εξέλιξη της παραίτησης του βασικού συμβούλου του (Ζ)ελένσκι, 
Αλεξέι Αρεστόβιτς, επειδή φέρεται να έριξε σπόντες για τον ουκρανικό στρατό. 

Έκτοτε, σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, ο Αρεστόβιτς δεν σταμάτησε να εκφράζει τους 
ενδοιασμούς του για την έκβαση του πολέμου. Εξ άλλου, υπήρξε η δολοφονία του Ντένις 
Κιρέεφ, ο οποίος ήταν σημαντικός παράγοντας που συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες του 
Μαρτίου με τη Ρωσία. Σε μια μεγάλη αναδιάρθρωση του προσωπικού που έγινε πρόσφατα, μετά 
από καταγγελίες για διαφθορά, συμμετείχαν μέχρι στιγμής ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, 
ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και 
πέντε κυβερνήτες περιφερειών. 

Πέρα από αυτή τη ροπή των πραγμάτων στο Κίεβο, υπάρχει και ο παράγοντας «Χ» - η 
εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς πλησιάζει το έτος εκλογών 2024. Οι Ρεπουμπλικάνοι 
επιμένουν σε έλεγχο των δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που δαπανήθηκαν για την 
Ουκρανία - 110 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο σε στρατιωτική βοήθεια - καθιστώντας την 
κυβέρνηση Μπάιντεν υπόλογη. Ο επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς πραγματοποίησε μια 
μη δημοσιοποιημένη επίσκεψη στο Κίεβο, σύμφωνα με πληροφορίες για να μεταδώσει το 
μήνυμα ότι οι προμήθειες αμερικανικών όπλων μετά τον Ιούλιο μπορεί να γίνουν 
προβληματικές. 

Από την άλλη πλευρά, πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για το χειρισμό απόρρητων εγγράφων από τον 
πρόεδρο Μπάιντεν, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό για την Ουκρανία. 
Είναι νωρίς ακόμα, αλλά η 13ωρη έρευνα του FBI στην προσωπική του κατοικία στο Ντέλαγουερ 



την Παρασκευή δημιουργεί νέα ερωτήματα όσον αφορά τη διαφάνεια του Λευκού Οίκου στο θέμα 
αυτό. Οι νέες εξελίξεις στο σκάνδαλο των εγγράφων θα μπορούσαν να μειώσουν τη βάση της 
υποστήριξης του Μπάιντεν καθώς ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για 
επανεκλογή.

Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη όλων των δεδομένων, τείνει κανείς να συμφωνήσει με 
την πρόβλεψη του Μεντβέντσουκ ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς εισέρχεται στον 
δεύτερο χρόνο, «είτε θα επεκταθεί περαιτέρω, εξαπλούμενη στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, 
είτε θα περιοριστεί τοπικά και θα επιλυθεί». 


