Απνινγηζκόο Έμη Μελώλ Ρσζν-Οπθξαληθνύ Πνιέκνπ
Γπάυει ο Αντιστπάτηγορ ε.α. Ιωάννηρ Κπασσάρ
«Ὅζα θπξηεύνληαη ζηόλ πόιεκν ἀλήθνπλ ζηνὺο ληθεηέο, (Τά θαηά πόιεκνλ θξαηνύκελα,
ηῶλ θξαηνύληωλ εἶλαη θάζηλ, Πνιηηηθά 1255)». Αξηζηνηέιεο(384-322 π.Υ), Αξραίνο
Έιιελαο Φηιόζνθνο.
Σελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 2022, ν Πνύηηλ αλήγγεηιε ηελ έλαξμε ηεο «Δηδηθήο
ηξαηησηηθήο Δπηρεηξήζεσο» θαηά ηεο Οπθξαλίαο. Οη Ρσζηθέο δπλάκεηο θαηέιαβαλ
πξώηα ηελ Kherson (Υεξζώλα) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ Mariupol (Μαξηνύπνιε), κεηά
από 3 κήλεο πνιηνξθίαο(24 Φεβξνπαξίνπ-20 Μαΐνπ 2022), απνθηώληαο ηνλ έιεγρό
ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο. ηηο αξρέο Ηνπιίνπ νινθιήξσζαλ ηελ θαηάιεςε ηνπ
κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηεο επαξρίαο Donbas (Νηνκπάο), [Donetsk (Νηνλέζθ) θαη
Luhansk (Λνπγθάλζθ)]. Ζ επηρείξεζε δηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Κηέβνπ απέηπρε. Ζ
Ρσζία θαηέρεη ζπλνιηθά 126,610 km2 νπθξαληθνύ εδάθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 21%
ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο ηεο ρώξαο.

Σα υάλματα
Δίλαη βέβαην όηη ν Πνύηηλ πνηέ δελ θαληάδνληαλ όηη, ν πόιεκνο ζα εμειίζζνληαλ κ’
απηό ην ηξόπν. Απέηπρε λα θαηαιάβεη ηελ Οπθξαλία εληόο νιίγσλ εκεξώλ θαη λα
επηβάιιεη κηα θηινξσζηθή θπβέξλεζε, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έζεζε[1]. Οη
Ρώζνη επηηειείο δηέπξαμαλ δύν κεγάια θαη έλα κεγαιύηεξν ιάζνο. Γελ εθηίκεζαλ
νξζά ηηο δπλαηόηεηεο ηόζν ηηο δηθέο ηνπο, όζν θαη ηνπ αληηπάινπ, ηελ αληίδξαζε ηνπ
ΝΑΣΟ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δλώζεσο θαη δηέζπεηξαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε πνιιέο
θαηεπζύλζεηο, ζε κεγάιε έθηαζε.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Εειέλζθπ έπεηζε ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ λα πνιεκήζνπλ
ζθιεξά γηα ηηο ιίγεο πηζαλόηεηεο πνπ ηνπο έδηλε ε ηεξάζηηα δηαθνξά ηζρύνο ησλ δύν
ρσξώλ. Απέηξεςαλ ηελ θαηάιεςε ηεο πξσηεπνύζεο, αλαθαηέιαβαλ ην Υάξθνβν θαη
ζηαζεξνπνίεζαλ ην κέησπν. Ζ γελλαία ζηάζε ησλ Οπθξαλώλ ζπλέβαιιε ζηελ
απνζηνιή βνήζεηαο από πνιιέο ρώξεο θαη εηδηθόηεξα από ηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην. Όια ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε αξρηθή επηζεηηθή νξκή ησλ ξσζηθώλ
ζηξαηεπκάησλ έρεη κεησζεί θαηά πνιύ.
Η Γιεξαγωγή
Ζ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί είλαη ην απνηέιεζκα ζθιεξώλ καρώλ, ζηηο νπνίεο
θπξίαξρν ξόιν δηαδξακαηίδεη ην ππξνβνιηθό θαη ε εθηεηακέλε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
Drones. Τπνινγίδεηαη όηη από πιεπξάο επηηηζεκέλσλ έρνπλ ξηρζεί πεξηζζόηεξα από
ηξία εθαηνκκύξηα βιήκαηα ππξνβνιηθνύ, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη ξνπθέηεο θαη νη
πύξαπινη, ελώ από ηνπο ακπλόκελνπο 900.000. Σν νπθξαληθό ππξνβνιηθό, ηελ
πεξίνδν Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2022, ζηηο κάρεο ηνπ Kramatorsk (Κξακαηόξζθ) θαη
Sloviiansk (ινβηάλζθ) ηεο επαξρίαο (Λνπγθάλζθ), θαηαλάισζε ζε 20 εκέξεο ηελ
εηήζηα παξαγσγή ησλ ΖΠΑ ζε βιήκαηα 155 ρηι. (Οη αξηζκνί ππνινγίδνληαη θαηά
εθηίκεζε, πξνεξρόκελνη από δηάθνξεο πεγέο).

To M777, ην ακεξηθαληθό ππξνβόιν ηωλ 155 ρηι, έρεη αλαδεηρζεί ζε
πξωηαγωληζηή ηνπ πνιέκνπ.

εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα από ηνλ Ακεξηθαλό δηζεθαηνκκπξηνύρνπ Έινλ Μάζθ,
νπνίνο ελεξγνπνίεζε ην ζύζηεκα δνξπθόξσλ Starlink γηα ηελ παξνρή δνξπθνξηθνύ
δηαδηθηύνπ (ελεξγνπνηείηαη από ρηιηάδεο κηθξνύο δνξπθόξνπο ζε ρακειή γήηλε
ηξνρηά). Γώξηζε επίζεο ζηελ Οπθξαλία ρηιηάδεο ηεξκαηηθά (πνκπνδέθηεο εδάθνπο
πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο δνξπθόξνπο), ώζηε ε ρώξα λα ζπλερίζεη λα έρεη δίθηπν
επηθνηλσληώλ, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππάξρνληνο από ηνπο Ρώζνπο θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ πνιέκνπ.

Ο Έινλ Μάζθ
Σπαςματικέρ Αναμνήσειρ
Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ελόο πνιέκνπ αληαλαθιά ην πλεύκα θαη ηελ λννηξνπία πνπ
δηαθαηέρεη ηνπο εκπιεθόκελνπο ιανύο. Οη Ακεξηθάλνη ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θόξν ηελ
αεξνπνξία, ελώ νη Ρώζνη θαη νη Οπθξαλνί ην ππξνβνιηθό. Οη ΖΠΑ έρνπλ ηηο
ππνδνκέο θαη είλαη πξσηνπόξνη ζηελ θαηαζθεπή ησλ αεξνζθαθώλ, αιιά γεληθά νη
πξντζηάκελνη παξαρσξνύλ πεξηζζόηεξε ειεπζεξία ελεξγεηώλ ζηνπο πθηζηακέλνπο. Ζ
Ρσζία έρεη παξάδνζε ζην ππξνβνιηθό, αιιά έρεη ελζηαιαρηεί ζ΄ όια ηα θιηκάθηα ηεο
ηεξαξρίαο ε επηζπκία λα ειέγρνπλ ηα πάληα. Οη ηαιηληθέο εθθαζαξίζεηο[2] άθεζαλ
ην απνηύπσκά ηνπο ζηνπο Ρώζνπο θαη δηακόξθσζαλ έλα θιίκα αλαζθάιεηαο ζην
πξνζσπηθό. Ζ «Γακόθιεηνο πάζε» ηεο ηηκσξίαο έρεη πξνζδώζεη αθακςία ζην ηξόπν
πνπ ιεηηνπξγνύλ νη Αμησκαηηθνί, ελώ ν απζηεξόο έιεγρνο δελ αθήλεη ρώξν γηα
νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία.
Οι Απώλειερ
Οη κέρξη ηώξα απώιεηεο ησλ εκπνιέκσλ είλαη αλακθηζβήηεηα κεγάιεο, ρσξίο λα είλαη
δπλαηή επηβεβαίσζε ηνπο, θαζόζνλ θάζε ρώξα θαη ηα δηεζλή πξαθηνξεία εηδήζεσλ
παξέρνπλ δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο. Ζ Οπθξαληθή Κπβέξλεζε δήισζε όηη νη λεθξνί
ζηξαηησηηθνί ηεο αλέξρνληαη ζε 10.000, ελώ νη επηβεβαησκέλνη ζάλαηνη Ρώζσλ
ζηξαηησηηθώλ ζύκθσλα κε ην BBC αλέξρνληαη ζε 5.701[3]. Ο θόξνο αίκαηνο ησλ
ακάρσλ είλαη κεγάινο, θαζώο εθαηνληάδεο πνιίηεο Οπθξαλνί εμαθνινπζνύλ λα
ράλνπλ ηε δσή ηνπο θάζε κήλα θαη πνιινί πεξηζζόηεξνη λα ηξαπκαηίδνληαη[4].

Η ςνέσεια
Οη Ρώζνη είλαη ζαθέο όηη ζα ήζειαλ λα θάκςνπλ ηελ ζέιεζε ησλ Οπθξαλώλ λα
ζπλερίζνπλ λα κάρνληαη. Θα επηζπκνύζαλ επίζεο λα είραλ θαηαιάβεη πεξηζζόηεξα
εδάθε. Οη Οπθξαλνί δείρλνπλ απνθαζηζκέλνη λα ζπλερίζνπλ ηνλ πόιεκν, κέρξη λα
εθδηώμνπλ ηνπο εηζβνιείο από ηελ παηξίδα ηνπο. Από ηελ πιεπξά ηνπο νη
Ρώζνη δηαζέηνπλ κεγάιεο εθεδξείεο θαη ηεξάζηηα απνζέκαηα εθνδίσλ θαη όπισλ θαη
επηζπκνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηα εδαθηθά ηνπο θέξδε. Οη Οπθξαλνί ζα πξνζπαζήζνπλ
λα αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο Υεξζώλαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηνλ πνηακό
Γλείπεξν. Ζ απειεπζέξσζε θαηερνκέλσλ πεξηνρώλ ζα απνθέξεη ηόζν ηαθηηθά όζν
θαη ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα.
Η Βοήθεια από την Γύση
Οη θξηθαιεόηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο Οπθξαλίαο θηλεηνπνίεζαλ
ηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο αλά ηνλ θόζκν πνιίηεο. Οη θπβεξλήζεηο έζηεηιαλ
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζηελ Οπθξαλία ζε ζηξαηησηηθή, αλζξσπηζηηθή θαη
νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη επέβαιαλ θπξώζεηο ζηνλ Πνύηηλ θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ. Μέρξη ηώξα νη Οπθξαλνί έρνπλ δερζεί ηεξάζηηα βνήζεηα[5] από
ηελ Γύζε ζε παληνεηδέο ζηξαηησηηθό πιηθό. Ζ εμνηθείσζε ηνπο κε ηα λέα κέζα ζα
απαηηήζεη θάπνην ρξόλν, αιιά ζα ηνπο δώζεη ηελ δπλαηόηεηα επηζεηηθήο επηζηξνθήο.
Σν ίδην δηάζηεκα νη ξσζηθέο κνλάδεο ζα αλαδηνξγαλσζνύλ θαη ζα αλαπιεξώζνπλ ηηο
απώιεηεο ηνπο. Οπδείο εθ ησλ εκπνιέκσλ είλαη έηνηκνο γηα ηελ ζύλαςε αλαθσρήο.
Απ’ όηη θαίλεηαη ν πόιεκνο ζα είλαη καθξύο θαη ζα ζπλερηζζεί θαη ην επόκελν έηνο.

Οη Οπθξαλνί απεηθόληζαλ ηελ Παλαγία κε ην αληηαξκαηηθό FGM148 Javelin(αθόληην).
Πξνο ην παξόλ νη εκπόιεκνη δελ επηζπκνύλ λα πξνθαιέζνπλ έλα αηύρεκα ζε θάπνην
ππξεληθό ζε θάπνην ζηαζκό ππξεληθήο ελεξγείαο θαη εηδηθόηεξα ζ’ απηόλ ηεο
Zaporizhzhia( Εαπνξίδηα[6]), νπνίνο είλαη ν κεγαιύηεξνο ηεο Δπξώπεο. Ζ Υξήζε
ππξεληθώλ ή ρεκηθώλ όπισλ, ζα πξνθαιέζεη ηελ ζπκκεηνρή θαη άιισλ ρσξώλ, κε
απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο.

Ο ζηαζκόο ππξεληθήο ελεξγείαο ηεο Zaporizhzhia( Ζαπνξίδηα)
Ο Δνεπγειακόρ Πόλεμορ
Ζ δηεζλήο ππνζηήξημε ζα κεηώλεηαη όζν πεξηζζόηεξν ζπλερίδεηαη ν πόιεκνο, εηδηθά
θαζώο ηα έζλε αγσλίδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην απμαλόκελν θόζηνο δσήο πνπ
πξνέξρεηαη από ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ. ε
δεκνζθόπεζε 10 επξσπατθώλ ρσξώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην, ην 42% ησλ
εξσηεζέλησλ δήισζε όηη νη θπβεξλήζεηο ηνπο δίλνπλ ππεξβνιηθή πξνζνρή ζηελ
Οπθξαλία ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
Ζ Ρσζία εμαθνινπζεί λα θεξδίδεη εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα δνιάξηα θάζε κέξα από
ηελ πώιεζε πεηξειαίνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εηζβνιήο. Απηό ζεκαίλεη όηη έρεη
ηελ πνιπηέιεηα λα παξαηηεζεί από έζνδα από ηηο πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ θαη λα
αζθήζεη αθόκε κεγαιύηεξε πίεζε ζην Βεξνιίλν, ην Παξίζη θαη ην Λνλδίλν, ηα νπνία
πξνεηνηκάδνληαη γηα καδηθέο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο. Σν 2023 αλακέλεηαη ε
ηηκή ηνπ ξεύκαηνο ζηε Γεξκαλία, λα εθηηλαρζεί ζην πςειόηεξν επίπεδν όισλ ησλ
επνρώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε απνπζία μέλσλ επελδύζεσλ ζα επηθέξεη κείσζε ησλ
πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ Ρώζσλ.

Ο Κπατικόρ Μησανισμόρ
Έμη κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ξσζηθήο εηζβνιήο, ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο
Οπθξαλίαο δελ θαηέξξεπζε θαη νη εξγαδόκελνη ζηνλ δεκόζην ηνκέα κηζζνδνηνύληαη
θαλνληθά. Ννζνθνκεία θαη ζρνιεία εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ. Οη θξαηηθνί
ζηδεξόδξνκνη κεηέθεξαλ εθαηνκκύξηα Οπθξαλνύο καθξηά από ηα πεδία ησλ καρώλ
θαη ζε άιιεο γεηηνληθέο ρώξεο. Σα ππνπξγεία ζπλεξγάζηεθαλ κε εζεινληέο γηα ηελ
παξάδνζε αλζξσπηζηηθώλ αγαζώλ θαη θαξκάθσλ ζε όιε ηε ρώξα. Σν θξάηνο, παξά
ηηο αλακθηζβήηεηεο δπζθνιίεο, ζπλερίδεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.
ςμπεπάσματα-Γιαπιστώσειρ
Έρεη επηβεβαησζεί αλά ηνπο αηώλεο όηη ε επίζεζε ραξίδεη ηελ λίθε. Ο Θνπθπδίδεο
έγξαςε: «Ὁ ζηξαηόο, ὁ ὁπνῖνο έπηηίζεηαη ρωξίο ἀλάπαπιαλ, κέγαλ ηξόκνλ θέξεη εἰο ηὸλ
ἐρζξόλ», (Πεινπνλλεζηαθόο
Πόιεκνο
βηβιίνλ
4). «Πνιεκῶ
ζεκαίλεη
ἐπηηίζεκαη»,. Φξεηδεξίθνο Β΄[7](εθπαίδεπζε άξζξν 2). «Ἡ ἄκπλα ἀπνηειεῖ ηὸ
πξννίκηνλ, ηήλ πξνεηνηκαζίαλ δηά ηὴλ ἐπίζεζηλ, πέξαλ ηνύηνπ δελ ὑπάξρεη ιόγνο
ὑπάξμεώο ηεο», Ναπνιέσλ (Απνκλεκνλεύκαηα, ηόκνο 9, ζει. 62).
Σελ 24ε Απγνύζηνπ 2022, κε ηελ επθαηξία ηεο 31εο επεηείνπ αλεμαξηεζίαο ηεο
Οπθξαλίαο, ν Εειέλζθπ δηεκήλπζε: «Ο πόιεκνο δελ ζα ηειεηώζεη παξά κόλνλ αθνύ
απειεπζεξωζνύλ όια ηα νπθξαληθά εδάθε πνπ ζήκεξα ειέγρνληαη από ηνλ εηζβνιέα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο». Οη Οπθξαλνί εθόζνλ
επηζπκνύλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηόηεηα πξέπεη λα επηηεζνύλ
θαη λα ληθήζνπλ ηηο ξσζηθέο δπλάκεηο.
Ο Ρσζν-νπθξαληθόο Πόιεκνο πξνζθέξεηαη γηα πνιιά ζπκπεξάζκαηα.
Λίγνη ήζαλ απηνί πνπ πίζηεπαλ όηη ζα έβιεπαλ μαλά ζε ηέηνηα έθηαζε θαηαζθεπή
ραξαθσκάησλ, ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν.
Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ
αληηαεξνπνξηθώλ όπισλ εμέπιεμε ηνπο πάληεο.

θνξεηώλ

αληηαξκαηηθώλ

θαη

Σν αμίσκα «Όηαλ ην πεδηθό πξνρωξεί ηα πάληα πξνρωξνύλ, όηαλ ζπκπηύζζεηαη ηα
πάληα ζπκπηύζζνληαη», θαίλεηαη λα έρεη δηαρξνληθή ηζρύ. Απηόο ν πόιεκνο
πηζηνπνίεζε ηελ αμία ηνπ εθπαηδεπκέλνπ θαη απνθαζηζκέλνπ ζηξαηηώηε ηνπ πεδηθνύ.
Σα κεηαθνξηθά, ν εθνδηαζκόο θαη ε απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε εμαζθαιίδνπλ ηελ
επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ησλ καρίκσλ κνλάδσλ. Γηα λα ζπκβεί απηό ρξεηάδεηαη
ζθιεξή πξνζπάζεηα θαη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε.
ην πόιεκν δελ ππάξρεη δόγκα ηεξόλ θαη απαξαβίαζην, αλαιόγσο ησλ πεξηζηάζεσλ
ην πάλ κπνξεί λα είλαη νξζό θαη εζθαικέλν. ην ηέινο όια ζα θξηζνύλ εθ ησλ
απνηειεζκάησλ θαη όρη εθ ησλ πξνζέζεσλ.

Ο πόιεκνο ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία ζα είλαη καθξύο θαη παξαηεηακέλνο. Ζ έθβαζε
ηνπ πνιέκνπ ζα εμαξηεζεί από:
1. Σελ αληνρή θαη ηελ ζέιεζε ησλ εκπόιεκσλ ζε όια ηα επίπεδα(Ζγεζία,
Έλνπιεο Γπλάκεηο, Λαόο)
2. Σελ ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ππνζηεξίμεσο ζηνπο
Οπθξαλνύο από ηελ Γύζε.
3. Σελ επαηζζεζία ηεο θνηλήο γλώκεο ησλ ρσξώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
Οπθξαλία.
4. Σν απξόβιεπην γεγνλόο.

ΗΜΔΙΩΔΙ
[1] Ο Πνύηηλ δηθαηνιόγεζε ηελ επίζεζε θαηά ηεο Οπθξαλίαο επηθαινύκελνο:
i.

ii.
iii.

Σελ πξνζηαζία ησλ ξσζόθσλσλ πνιηηώλ ησλ επαξρηώλ Νηνλέηζθ θαη
Λνπράλζθ, ηελ αλεμαξηεζία ησλ νπνίσλ είρε αλαγλσξίζεη από ηελ
21ε Φεβξνπαξίνπ 2022.
Σελ απνλαδηζηηθνπνίεζε ηεο Οπθξαλίαο από ηελ εζληθηζηηθή εγεζία ηεο.
Σελ απαγόξεπζε έληαμεο ηεο Οπθξαλίαο ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ
απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηελ Ρσζία.

[2] Ο Ησζήθ Βεζζαξηώλνβηηο Σδνπγθαζβίιη(18 Γεθ 1878-5 Μαξ 1953), ν
επνλνκαδόκελνο ηάιηλ (αηζαιέληνο), γηα λα εδξαηώζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζην θόκκα
θαη γηα λα κελ ππάξρεη θακία ακθηζβήηεζε ζην πξόζσπό ηνπ, δηέηαμε ηελ ζύιιεςε
θαη ηελ εθηέιεζε κεηά από πξνθαηαζθεπαζκέλεο δίθεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ
αηόκσλ. ύκθσλα κε ηα θξαηηθά ζηνηρεία ηεο επνρήο, θαηά ην 1937 θαη ην 1938 ε ΔΝ
Κα Βε Νηε (Λατθό Κνκηζαξηάην Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ) ζπλέιαβε 1.548.366
άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 681.692 εθηειέζηεθαλ, έλαο αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε 1.000
εθηειέζεηο αλά εκέξα. Από ηα 139 κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κνπκκνπληζηηθνύ
Κόκκαηνο νβηεηηθήο Δλώζεσο θαηά ην 17ν ζπλέδξην(1934) εθηειέζζεθαλ ηα 98,
κέρξη ην 1936.

[3] ύκθσλα κε ηo BBC θαη ηνλ εηδεζενγξαθηθό ηζηόηνπν Mediazona, από ηνπο
5.701 θαηαγεγξακκέλνπο ζαλάηνπο Ρώζσλ ζηξαηησηηθώλ, έσο ηηο 18 Απγνύζηνπ
2022, ην 17% (966) είλαη αμησκαηηθνί θαη νη ππόινηπνη ζηξαηηώηεο(4.735). Σν 40%
ησλ απσιεηώλ πξνέξρεηαη από ην Πεδηθό θαη ηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο. Οη ΖΠΑ θαη ην
Ζλσκέλν Βαζίιεην εθηηκνύλ όηη ν αξηζκόο ησλ λεθξώλ έρεη μεπεξάζεη ηηο 15.000, ελώ
ην Οπθξαληθό Τπνπξγείν Ακύλεο ππνινγίδεη ηνπο λεθξνύο ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ ζε
45.850(25 Απγ 2022). Οη λεθξνί ζηξαηηώηεο πξνεξρόκελνη από ηηο επαξρίεο Νηνλέζθ
θαη Λνπγθάλζθ αλέξρνληαη ζε 3.367, ζύκθσλα κε ην Ρσζηθό Τπνπξγείν Ακύλεο. Οη
λεθξνί άκαρνη ππνινγίδνληαη κεηαμύ 12.000 θαη 28.000(Οπθξαλία) θαη 5.514(ΟΖΔ).
[4] 6,7 πεξίπνπ εθαηνκκύξηα θαηαγεγξακκέλνη πξόζθπγεο είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε
όιε ηελ Δπξώπε, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ επηζηξέςεη ζηελ
παηξίδα ηνπο(Ζ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο έρεη θαηαγξάςεη
πεξίπνπ 11 εθαηνκκύξηα ζπλνξηαθέο δηειεύζεηο από ηελ Οπθξαλία θαη 4,7
εθαηνκκύξηα επηζηξνθέο).
[5] ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΤΚΡΑΝΙΑ (Αθνξά κέξνο ησλ
νπιηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί)
ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟ
Ζ Οπθξαλία έρεη παξαιάβεη πεξηζζόηεξα από 300 ζπζηήκαηα βαξένο ππξνβνιηθνύ
δηακεηξήκαηνο 155 ρηι. 190 ξπκνπιθνύκελα(134 M777 από ηηο ΖΠΑ θαη άιια από
άιιεο ρώξεο) θαη 130 απηνθηλνύκελα (ην CAESAR από ηελ Γαιιία, ην PzH 2000 από
ηελ Γεξκαλία θαη άιια).

Τν CAESAR από ηελ Γαιιία
HIMARS από ηηο ΗΠΑ

Τν PzH 2000 από ηελ Γεξκαλία

Τν

Ο νπθξαληθόο ζηξαηόο κέρξη ζηηγκήο έρεη ιάβεη δώδεθα HIMARS
(High Mobility Artillery Rocket Systems, Τςειήο Κηλεηηθόηεηαο Ππξαπιηθά
πζηήκαηα
Ππξνβνιηθνύ)
θαη
12
ζπζηήκαηα
M270 MLRS( Multiple Launch Rocket System, Πνιιαπινί Δθηνμεπηέο Ρνπθεηώλ).
Σα έρεη ήδε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξνζβνιή απνζεθώλ ππξνκαρηθώλ θαη
θαπζίκσλ, θαζώο επίζεο γηα ηελ πξόθιεζε εθηεηακέλσλ δεκηώλ ηεο κεγαιύηεξεο
νδηθήο γέθπξαο ζην πνηακό Γλείπεξν (Antonviskiy Bridge).
ΣΔΘΩΡΑΚΙΜΔΝΑ
Ζ Οπθξαλία έρεη δεηήζεη από ηε Γύζε πεξηζζόηεξα ηεζσξαθηζκέλα γηα λα
αλαπιεξώζεη ηηο κεγάιεο απώιεηεο ηεο. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ε ρώξα έρεη ιάβεη
πάλσ από 300 άξκαηα κάρεο T-72 ζνβηεηηθήο θαηαζθεπήο από ηελ Πνισλία θαη ηελ
Σζερηθή Γεκνθξαηία. Αλακέλεηαη ε παξάδνζε ακεξηθαληθώλ αξκάησλ κάρεο M1

Abrams θαη γεξκαληθώλ Leopard 2. Ζ Οπθξαλία έρεη παξαιάβεη εθαηνληάδεο
ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ από ρώξεο εληόο θαη εθηόο ηνπ
ΝΑΣΟ .
DRONES
ηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ, ε Οπθξαλία ρξεζηκνπνηνύζε απνθιεηζηηθά ηα ηνπξθηθήο
θαηαζθεπήο Bayraktar TB-2 drones, ηα νπνία θαζνδεγνύληαη κε ιέηδεξ θαη δύλαληαη
λα πξνζβάιινπλ ζηόρνπο κε ηηο 2 βόκβεο MAM (Lightweight Smart Micro Munition,
Έμππλεο Μηθξνύ Mεγέζνπο Βόκβεο, νη νπνίεο θαζνδεγνύληαη κε ιέηδεξ) Οη ΖΠΑ
έρνπλ ζηείιεη εθαηνληάδεο άιια drones, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο απξνζδηόξηζηνπ
αξηζκνύ «θακηθάδη» Switchblade 600 (αλαπηπζζόκελσλ πηεξύγσλ) κίαο ρξήζεσο,
πνπ θέξνπλ θεθαιέο δηάηξεζεο αξκάησλ κάρεο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηερλεηή
λνεκνζύλε γηα ηνλ εληνπηζκό ζηόρσλ. Ζ Οπθξαλία έρεη δεηήζεη πηεζηηθά γηα πην
πξνεγκέλα drones κεγάιεο εκβέιεηαο πνπ κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ από
ξαδηνπαξεκβνιέο θαη παξεκβνιέο GPS θαη λα βαζίδνληαη ζε δνξπθνξηθέο
επηθνηλσλίεο γηα έιεγρν θαη πινήγεζε.

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΔΡΑΜΤΝΑ
Οη ΖΠΑ θαη άιινη ζύκκαρνη ηνπ ΝΑΣΟ έρνπλ πξνκεζεύζεη ηελ Οπθξαλία κε
πεξηζζόηεξα
από
2.000
θνξεηά
ππξαπιηθά
ζπζηήκαηα
αεξάκπλαο,
ή MANPADS (MAN-Portable Air Defense Systems, Φνξεηά πζηήκαηα Αξεακύλεο)
όπσο Stingers θαη άιια παξόκνηα όπια. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη απνηειεζκαηηθά
ελαληίνλ καρεηηθώλ ειηθνπηέξσλ θαη αεξησζνύκελσλ αεξνζθαθώλ πνπ ίπηαληαη ζε
ρακειά ύςε. Ζ Οπθξαλία έρεη δεηήζεη εηζέηη από ηε Γύζε λα ηελ πξνκεζεύζεη κε
ζπζηήκαηα αεξάκπλαο κεζαίνπ θαη κεγάινπ βειελεθνύο πνπ ζα είλαη ηθαλά λα
θαηαξξίςνπλ ππξαύινπο θξνπδ θαη αεξνζθάθε ζε κεγάια ύςε.
Έρεη ιάβεη αξθεηά ζνβηεηηθά ζπζηήκαηα αεξάκπλαο κεγάινπ βειελεθνύο S-300 από
ηε ινβαθία. Οη ΖΠΑ έρνπλ επίζεο δεζκεπηεί λα δώζνπλ ζηελ Οπθξαλία δύν
ζπζηήκαηα
αεξάκπλαο
κεζαίαο
εκβέιεηαο NASAMS
(National/Norwegian Advanced Surface
to Air Missile System Δζληθό/Ννξβεγηθό
Πξνεγκέλν Ππξαπιηθό ύζηεκα Δπηθαλείαο-Αέξνο).

Ζ Γεξκαλία έρεη ππνζρεζεί λα πξνκεζεύζεη ηελ Οπθξαλία κε 30 απηνθηλνύκελα
αληηαεξνπνξηθά ππξνβόια Gepard, αιιά δελ ηα έρεη παξαιάβεη αθόκε.
ΜΑΥΗΣΙΚΑ ΑΔΡΟΚΑΦΗ
Από ηελ έλαξμε ηεο εηζβνιήο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ, ε Οπθξαλία δήηεζε καρεηηθά
αεξνζθάθε. Ωζηόζν, νη ΖΠΑ θαη νη ζύκκαρνί ηνπο ήηαλ απξόζπκνη λα ηελ
πξνκεζεύζνπλ, θνβνύκελεο όηη ζα πξνθαινύζαλ ηε Μόζρα, ε νπνία πξνεηδνπνίεζε
ην ΝΑΣΟ όηη ν εθνδηαζκόο ηεο Οπθξαλίαο κε καρεηηθά αεξνζθάθε ζα ηζνδπλακεί
κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πόιεκν. Σνλ Μάξηην, ην Πεληάγσλν απέξξηςε ηελ
πξόηαζε ηεο Πνισλίαο γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζνβηεηηθήο θαηαζθεπήο καρεηηθώλ
αεξνζθαθώλ MiG-29 ζηελ Οπθξαλία, κέζσ ακεξηθαληθήο βάζεο ζηε Γεξκαλία,
επηθαινύκελν ην θίλδπλν θιηκαθώζεσο ηεο εληάζεσο κεηαμύ Ρσζίαο θαη ΝΑΣΟ. Ζ
Οπθξαλία έρεη ην δηθό ηεο ζηόιν MiG-29s, αιιά δελ είλαη ζαθέο πόζα από απηά θαη
άιια ηδεη εμαθνινπζνύλ λα είλαη επηρεηξεζηαθά. Νσξίηεξα απηό ην κήλα, ε ινβαθία
αλαθνίλσζε ηελ πξόζεζή ηεο λα δώζεη MIG-29 πνπ δηαζέηεη ζηελ Οπθξαλία, θαζώο
αλακέλεη ηελ παξάδνζε ακεξηθαληθώλ αεξνζθαθώλ F-16 FIGTER, αιιά δελ έρεη
ιεθζεί θαλέλα κέηξν αθόκε.

ΑΝΣΙΑΡΜΑΣΙΚΟΙ ΠΤΡΑΤΛΟΙ
Οη δπηηθνί ζύκκαρνη έρνπλ επίζεο παξάζρεη ζηελ Οπθξαλία κεγάιν αξηζκό θνξεηώλ
αληηαξκαηηθώλ όπισλ, ηα νπνία θαηέζηξεςαλ πνιιά ξσζηθά άξκαηα θαη
ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα.
i.

ii.

iii.

iv.

MILAN (Missile
d'Infanterie Léger Antichar, Διαθξύο
Αληηαξκαηηθόο
Πύξαπινο Πεδηθνύ) είλαη έλα γαιιν-γεξκαληθό αληηαξκαηηθό ζύζηεκα
θαηεπζπλόκελσλ ππξαύισλ. Άγλσζηνο Αξηζκόο.
NLAW (Next
generation Light Anti-tank Weapon ή Next
Generation Light Anti-armour Weapon), από ηελ ζνπεδηθή εηαηξεία Saab
Bofors Dynamics, 6.900 πύξαπινη.
FGM-148 Javelin(αθόληην),
or
AAWS-M(Advanced AntiTank Weapon System-Medium) είλαη έλα ακεξηθαληθήο θαηαζθεπήο θνξεηό
αληηαξκαηηθό ππξαπιηθό ζύζηεκα ζε ρξήζε από ην 1996, ζπλερώο
αλαβαζκηδόκελν, 6.500 πύξαπινη.
BGM-71 TOW (Tube-launched, Optically
tracked, Wire
guided)
"Αληηαξκαηηθόο πύξαπινο ακεξηθαληθήο θαηαζθεπήο νπηηθά θαζνδεγνύκελνο
κε ηελ βνήζεηα εθηπιηζζόκελνπ ζύξκαηνο, 1.500 πύξαπινη.

[6] Ο ππξεληθόο ζηαζκόο ηεο Εαπνξίδηα βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Οπθξαλία ζηηο
όρζεο ηνπ πνηακνύ Γλείπεξνπ. Απέρεη πεξίπνπ 200 ρηιηόκεηξα από ηελ πεξηνρή ηνπ
Νηνλκπάο θαη 550 ρηιηόκεηξα από ην Κίεβν. Ζ θαηαζθεπή νινθιεξώζεθε ην 1995,
Δίλαη ν κεγαιύηεξνο ππξεληθόο ζηαζκόο ζηελ Δπξώπε, ν έλαηνο κεγαιύηεξνο ζηνλ
θόζκν θαη παξάγεη ην έλα πέκπην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Οπθξαλίαο. Γηαζέηεη
έμη αληηδξαζηήξεο, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο παξάγεη 950 MW θαη ζπλνιηθά 700
MW, αξθεηή ελέξγεηα γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε 4 εθαηνκκπξίσλ ζπηηηώλ. Σν ππξεληθό
εξγνζηάζην απηή ηε ζηηγκή ππνιεηηνπξγεί. Ζ κνλάδα 1 είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Οη
κνλάδεο 2 θαη 3 έρνπλ απνζπλδεζεί από ην δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα απνζεξκαλζνύλ. Ζ
κνλάδα 4 ιεηηνπξγεί ζε ηζρύ 690 MW. Οη κνλάδεο 5 θαη 6 είλαη ζε δηαδηθαζία
απνζέξκαλζεο. Σν εξγνζηάζην βξίζθεηαη λνηίσο ηνπ Γλείπεξνπ, ζε πεξηνρή πνπ
ειέγρεηαη από ηνπο Ρώζνπο, ελώ ε πόιε ηεο Εαπνξίδηα θείηαη βνξείσο ηνπ πνηακνύ

θαη αλήθεη ζηνπο Οπθξαλνύο. Σν νπθξαληθό πξνζσπηθό έρεη παξακείλεη ζηηο ζέζεηο
ηνπ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, βξηζθόκελν ζε ζπλερή
πξνζηξηβή κε ηνπο Ρώζζνπο.
[7] Ο Φξεηδεξίθνο Β΄ ηεο Πξσζίαο κέινο ηνπ Οίθνπ ησλ Υνεληζόιιεξλ (1712-1786),
ν επηθαινύκελνο θαη Μέγαο, ήηαλ βαζηιηάο ηεο Πξσζίαο από ην 1740 έσο ην 1786).
Καηά ηελ βαζηιεία ηνπ θαηέζηεζε ηελ Πξσζία κεγάιε επξσπατθή δύλακε.

