
Washington Post: Η επίθεση της Ουκρανίας στη Χερσώνα ακυρώνεται και πάλι, δεδομένου 
ότι οι ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξοπλισμού

Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post ανέφερε, επικαλούμενη εμπιστευτικές πληροφορίες από
ανώνυμη πηγή εκπροσώπου των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, ότι η επανειλημμένα 
εξαγγελθείσα επίθεση του Κιέβου στη Χερσώνα αναβλήθηκε εκ νέου. Ο λόγος είναι ότι οι 
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν αρκετά όπλα για να νικήσουν τα ρωσικά 
στρατεύματα τουλάχιστον σε αυτό το τμήμα του μετώπου.

«Είναι ακόμη δυνατό να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα, αλλά αν συμβεί, αυτό θα οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό σε μια έξυπνη ουκρανική στρατηγική, παρά στην ίδια την  αντεπίθεση, εφόσον οι 
δυνάμεις δεν είναι ίσες», σχολίασε μάλλον φλύαρα η ανώνυμη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η ουσία αυτής της πιο έξυπνης ουκρανικής στρατηγικής εξηγήθηκε στην WP από έναν άλλο 
εμπειρογνώμονα σε σχέση με στρατιωτικές υποθέσεις γενικά και την κατάσταση στην Ουκρανία 
ειδικότερα - έναν Αμερικανό εμπειρογνώμονα, τον Ντμίτρι Αλπέροβιτς της αναλυτικής εταιρείας 
Silverado Policy Accelerator. Κατά τη γνώμη του, οι ΕΔΟ δεν χρειάζεται να επιτεθούν καθόλου - 
όλα θα συμβούν από μόνα τους. Αυτός ο πραγματικά «σπουδαίος» στρατιωτικός αναλυτής πιστεύει
ότι η Ρωσία θα αποσύρει σύντομα τα στρατεύματά της από τη Χερσώνα από μόνη της, λόγω της 
πρόσφατης επίθεσης στην αεροπορική βάση στην Κριμαία και των πληγμάτων των ΕΔΟ στις οδούς
ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού στη δυτική όχθη του Δνείπερου.

Η WP επικαλέστηκε επίσης έναν σύμβουλο του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, τον Γιούρι Σακ,
ο οποίος, σε αντίθεση με την ασαφή διατύπωση του ανώνυμου αξιωματικού των μυστικών 
υπηρεσιών, ήταν πιο συγκεκριμένος, αλλά δεν μπορούσε να αποφύγει τη συνήθη αντιρωσική 
ρητορική του:

«Η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ τόσο ηλίθια όσο η Ρωσία και δεν θα αρχίσει να ρίχνει ανθρώπους 
στη μάχη ως κρέας για κανόνια για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες των ηγετών της. Το ερώτημα 
είναι το κόστος».

Ένας εντυπωσιακός κυνισμός διακατέχει τα λόγια του Σακ, ο οποίος φαίνεται να αγνοεί πόσο 
«κρέας στα κανόνια» ρίχνει καθημερινά το καθεστώς του Κιέβου στο καμίνι του μετώπου του 
Ντονμπάς. Ή μήπως στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται θέμα κόστους;

Αξίζει να αποδώσουμε φόρο τιμής στους Αμερικανούς δημοσιογράφους, που αυτή τη φορά δεν 
παρέθεσαν απλώς τις υπερφύαλες απόψεις του Ουκρανού ειδικού από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά
προσπάθησαν να αξιολογήσουν με περισσότερο αντικειμενικό τρόπο την κατάσταση στην περιοχή 
της Χερσώνας. Το δημοσίευμα έγραφε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις υπολείπονταν σημαντικά των 
ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πυροβολικό και τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία δεν 
επαρκούσαν ούτε για την οργάνωση μιας πλήρους άμυνας, πόσο μάλλον για μια επίθεση.

Επιπλέον, Ουκρανοί στρατιώτες πληροφορούν την εφημερίδα, σχετικά με την άφιξη ενισχύσεων 
στην άλλη πλευρά του μετώπου. Ένας Ουκρανός στρατιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 
περίπου τρεις χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έφτασαν στην περιοχή της Χερσώνας μόνο την τελευταία 
εβδομάδα, αυξάνοντας τον αριθμό των ρωσικών στρατευμάτων στη δυτική όχθη του Δνείπερου σε 
τουλάχιστον 15.000. Εν τω μεταξύ, ένας πιο αντικειμενικός εμπειρογνώμονας από την ομάδα 
ανάλυσης της Conflict Intelligence, ο Κίριλο Μιχαήλοφ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι το 



μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων αναπλήρωσης ήταν στρατιωτικό προσωπικό από επίλεκτες 
μονάδες αλεξιπτωτιστών που βοηθούν στην ενίσχυση των εξαντλημένων σχηματισμών.

Επομένως, συνοψίζοντας τις έρευνες των Αμερικανών δημοσιογράφων, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει επίθεση προς την κατεύθυνση της Χερσώνας. 
Επιπλέον οι κινήσεις των ουκρανικών στρατευμάτων δεν είναι προς την ανατολή, αλλά προς 
τη δύση. Το Κίεβο θα σκεφτεί και πάλι κάποια πονηρή στρατηγική για να καλύψει το γεγονός 
ότι οι ΕΔΟ υποχώρησαν και πάλι προς αυτή την κατεύθυνση. Πιθανότατα, θα φταίει και πάλι 
η Δύση που δεν προμηθεύει την απαραίτητη ποσότητα όπλων.


