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Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρείται εντε-
λώς πρόωρο το συμπέρασμα ότι η Ρω-
σία θα επιδιώξει λύση μέσω διαπραγμα-
τεύσεων στην ουκρανική κρίση. Αφενός 
γιατί οι ρωσικές προτεραιότητες, όπως 
τις περιγράφουν οι Ρώσοι αξιωματούχοι 
από την αρχή του πολέμου, δεν έχουν 
αλλάξει και δεν μπορούν να επιβληθούν 
στην Ουκρανία χωρίς πλήρη επικράτη-
ση στο πεδίο της μάχης. Αφετέρου δι-
ότι, παρά τις συνομιλίες, οι στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις στην Ουκρανία συνε-
χίζονται με αμείωτη ένταση και με εμ-
φανή στόχο να κάμψουν την ουκρανι-
κή αντίσταση. Κανένα από τα δύο μέ-
ρη δεν φαίνεται να έχει στην παρούσα 
φάση του πολέμου μια συνεκτική στρα-
τηγική εξόδου.

γού Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του εκπρόσωπου του 
Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ για τους 16.000 εθελοντές 
από τη Μέση Ανατολή και τη Συρία που πρόκειται να 
πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων. Σκοπός είναι οι 
μαχητές αυτοί, που έχουν εμπειρία από μάχες μέσα σε 
πόλεις στη Συρία, να αναλάβουν το δύσκολο έργο της 
προέλασης μέσα στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και να με-
τριάσουν τις ρωσικές απώλειες. 

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία θα κριθούν από τα περι-
θώρια αντοχής του ουκρανικού στρατού και του άμα-
χου πληθυσμού κατά την πολιορκία των πόλεων, αλ-
λά και από τις αντοχές της ρωσικής οικονομίας απένα-
ντι στις σκληρές ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώ-
σεις. Αν και οι δύο πλευρές επιμείνουν, το αδιέξοδο θα 
παραταθεί επί μακρόν. Και στο πεδίο των διαπραγμα-
τεύσεων, αλλά και σε αυτό των προσπαθειών διαμε-
σολάβησης δεν υπήρξε κάποια πρόοδος. Ο τρίτος γύ-
ρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρώσους και 
Ουκρανούς στα δάση της Λευκορωσίας ήταν άκαρπος 
όπως και οι δύο προηγούμενοι, ενώ και στη συνάντη-

ση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών 
Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ουκρανό ομό-
λογό του Ντμίτρο Κουλέμπα στην Ατ-
τάλεια δεν επήλθε συμφωνία, ούτε καν 
για τη δημιουργία ανθρωπιστικών δι-
αδρόμων. Ωστόσο, σύμφωνα με ανα-
λυτές που έχουν γνώση της περιοχής, 
αυτή η πρώτη συνομιλία σε επίπεδο 
υπουργών Εξωτερικών ήταν μια ανα-
βάθμιση των διαπραγματεύσεων και 
ένα θετικό σημάδι για το μέλλον, μετά 
από τρεις εβδομάδες. 

Στο πλαίσιο αυτό, μάλλον ευχάριστη 
έκπληξη ήταν η φράση του Ντ. Πεσκόφ, του εκπροσώ-
που του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε όχι 
απίθανη μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλ. Πούτιν και 
τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «αρκεί να έχει προετοιμαστεί 
πλήρως». Η δήλωση αυτή προκάλεσε ευφορία στα διε-
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Σ
ε πόλεμο χαρακωμάτων εξελίσσεται η 
ουκρανική εκστρατεία του Ρώσου Προέ-
δρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Για τρίτη εβδο-

μάδα οι Ουκρανοί εξακολουθούν να προβάλ-
λουν ισχυρή αντίσταση σε οχυρωμένες θέσεις 
στις μεγάλες πόλεις που βρίσκονται υπό ρωσι-
κή πολιορκία, δηλαδή στο Κίεβο, στο Χάρκο-
βο και στη Μαριούπολη. Οι Ρώσοι προσπα-
θούν να αποκόψουν τις πόλεις αυτές από την 
υπόλοιπη χώρα περικυκλώνοντάς τες, κάτι που 
έχουν πετύχει στη Μαριούπολη, ενώ προσπα-
θούν να αποκόψουν από την υπόλοιπη Ου-
κρανία και την Οδησσό. Λόγω της σθεναρής 
ουκρανικής αντίστασης, οι Ρώσοι έχουν απο-
φύγει προς το παρόν την προσπάθεια να κα-
ταλάβουν τις πόλεις με έφοδο και περιορίζο-

νται στον συνεχή βομβαρδισμό τους με πυ-
ροβολικό και εναέρια μέσα - το τελευταίο δι-
άστημα και με βόμβες διασποράς. Οι Ουκρα-
νοί πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα σε νεκρούς 
και τραυματίες ανάμεσα στον άμαχο πληθυ-
σμό, ενώ πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες 
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. 

Η κατάσταση δείχνει να οδηγείται σε τέλμα, 
σε έναν πόλεμο όπου οι Ουκρανοί δεν μπο-
ρούν και οι Ρώσοι δεν διαθέτουν την απαραί-
τητη αποφασιστικότητα για να τον κερδίσουν. 
Αν και το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ρωσίας 
δεν έχει δώσει -μετά την πρώτη εβδομάδα του 
πολέμου- νεότερες πληροφορίες για τις ρωσι-
κές απώλειες, φαίνεται ότι αυτές είναι αρκετές 
ώστε να βάλουν τον Πρόεδρο Πούτιν και τους 
επιτελείς του σε σκέψεις. Κάπως έτσι θα πρέ-
πει να ερμηνευτούν οι δηλώσεις του υπουρ-
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θνή χρηματιστήρια και οδήγησε σε απο-
κλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, κα-
θώς οι αγορές την ερμήνευσαν ως σο-
βαρή ένδειξη ότι μπορεί να σταματή-
σει ο πόλεμος. 

Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντη-
σης αναφέρθηκε, πάντως, και ο Σ. Λα-
βρόφ, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος Πούτιν 
δεν αρνείται συνάντηση με τον Ζελέν-
σκι, ωστόσο πρέπει να γίνουν προετοι-
μασίες - έχουν ήδη γίνει στη Λευκορω-
σία, ενώ το Κίεβο έχει τις ρωσικές απαι-
τήσεις στα χέρια του. Ο ίδιος ο Πούτιν 
δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, μι-
λώντας στο Κρεμλίνο κατά τη συνάντησή 
του με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο, ότι οι εκπρόσωποι 
της Μόσχας που συνομιλούν με την ου-
κρανική πλευρά τού έχουν αναφέρει ότι 
έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στη διαδι-
κασία διαπραγμάτευσης, η οποία πρα-
κτικά συνεχίζεται σε καθημερινή βάση.

Την απευθείας διαπραγμάτευση με 
τον Πούτιν είχε ζητήσει πρώτος ο Ου-
κρανός Πρόεδρος Ζελένσκι και είναι σα-
φές ότι αυτές οι δηλώσεις των Ρώσων 
αξιωματούχων ενισχύουν τη διαπραγμα-
τευτική του θέση και το κύρος του, αρκεί 
να θυμηθεί κανείς ότι την πρώτη εβδο-
μάδα του πολέμου οι Ρώσοι έκαναν λόγο 
για κυβέρνηση «ναρκομανών και ναζί» 
στο Κίεβο που θα πρέπει να εκδιωχθεί 
από τα αξιώματά της και από τη χώρα. 
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