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Η στρατιωτική σύγκρουση ως δοκιμασία

Όσο κι αν κάποιος προετοιμάζεται για τον πόλεμο, αυτός δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. 
Αυτή είναι μια κοινοτοπία που έχει αποδειχθεί επανειλημμένα από τις στρατιωτικές συγκρούσεις 
της πρόσφατης ιστορίας. Όποιος μπορέσει να προσαρμοστεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες θα βγει νικητής από την αντιπαράθεση. Κάθε ένοπλη 
σύγκρουση αποκαλύπτει αναπόφευκτα την πραγματική δύναμη των όπλων και την αξιοπιστία
του στρατού. Ή αποκαλύπτει τις αδυναμίες και τους λανθασμένους υπολογισμούς της 
πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας. Οι αδυναμίες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που 
αποκαλύφθηκαν από την ειδική επιχείρηση θα πρέπει να συζητηθούν χωριστά. Αξίζει μόνο να 
σημειωθεί ότι οι ελλείψεις δεν είναι σε καμία περίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα. Προς το παρόν, 
ας αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των ουκρανικών εθνικιστικών μορφωμάτων. 
Ας ξεκινήσουμε, ως συνήθως, με τα δυνατά σημεία.

Ο σύγχρονος αντίπαλος του συμμαχικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία από άποψη 
αποτελεσματικότητας μπορεί να μόνο να αμυνθεί. Το κύριο ερώτημα σε αυτή την ιστορία είναι αν 
τα ρωσικά χτυπήματα είναι αυτά που στέρησαν από τους εθνικιστές τη δυνατότητα να επιτεθούν ή 
αν ήταν εξαρχής ανίκανοι να εξαπολύσουν επίθεση μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση, στην 
Ουκρανία, οι συμμαχικές δυνάμεις αντιμετώπισαν έναν στρατό που απέχει πολύ από το 
μοντέλο του 2014.

Υπάρχει μια έκφραση που λέει ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια οι ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας 
(ΕΔΟ) κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν συνδυασμό «του ισχυρότερου Ρώσου στρατιώτη στον 
κόσμο, ενός φανατικού φασίστα αξιωματικού και ενός Αμερικανού στρατηγού». Προσθέτοντας μια
όχι αμελητέα ποσότητα διεθνούς τρομοκρατίας. Δώστε προσοχή στο κύριο συστατικό αυτού του 
κοκτέιλ - τον φασίστα αξιωματικό. Αυτός ο σύνδεσμος είναι ο ισχυρότερος και πιο 
επικίνδυνος για τις συμμαχικές δυνάμεις. Η αποναζιστικοποίηση πρέπει πρώτα και κύρια να 
σαρώσει αυτή τη βρωμιά από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, είναι πλέον το 
πλέον προστατευόμενο περιουσιακό στοιχείο των εθνικιστών - δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου 
αξιωματικοί στην πρώτη γραμμή, σε κίνδυνο εκτίθενται είτε οι απλοί στρατιώτες είτε οι 
δυνάμεις της Φόλκστουρμ (Volkssturm).

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ΕΔΟ έχουν μετατραπεί τους τελευταίους πέντε μήνες 
σε αμυντικό στρατό. Από το 2014, τις περισσότερες φορές διεξάγονται μάχες στο Ντονμπάς, 
κυρίως σε ανοιχτό έδαφος. Απλώς δεν υπήρχε πουθενά χώρος και ευκαιρία να αποκτήσουν 
εμπειρία σε επιθετικές επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου οι 
εθνικιστές ήταν ανίκανοι να εξαπολύσουν ισχυρά χτυπήματα κατά του στρατού των Λαϊκών 
Δημοκρατιών.

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα, ας θυμηθούμε τους Αμερικανούς στρατηγούς. Υπό 
την «εποπτική» καθοδήγηση της ομάδας του Πενταγώνου, οι εθνικιστές μπόρεσαν να 
οργανώσουν μια επίθεση στο Ντονμπάς. Η Ουκρανία διέθετε τα πάντα γι' αυτό - στρατό 
τεθωρακισμένων, πυροβολικό, αεροπορία και πεζικό από επίστρατους. Η λαϊκή πολιτοφυλακή δεν
θα είχε το ανθρώπινο δυναμικό ή την τεχνική ικανότητα να αποκρούσει την επίθεση. Ο 
ρωσικός στρατός μετά τις 24 Φεβρουαρίου υποβίβασε τις ΕΔΟ στην αμυντική κατηγορία. Και



αυτό θεωρείται τώρα ως η μόνη δεξιότητα των εθνικιστών. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά 
ένα τακτικό πλεονέκτημα κατά περίσταση. Με τον ίδιο περίπου τρόπο η Βέρμαχτ από τα τέλη 
του 1944 και στις αρχές του 1945 ήταν ικανή μόνο για περιστασιακές επιθέσεις.

Πιθανότατα οι εαρινές επιθέσεις στην περιοχή του Χάρκοβο, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις 
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μερικά χιλιόμετρα, ήταν για τις ΕΔΟ, οι τελευταίες. Η 
επανειλημμένα εξαγγελθείσα επίθεση στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορόζιε αναβάλλεται 
συνεχώς. Γιατί; Είναι απλό - οι απώλειες από τις αντεπιθέσεις των ΕΔΟ θα είναι τόσο 
εκτεταμένες που θα επιτρέψουν στις συμμαχικές δυνάμεις στις πλάτες των δυνάμεων που θα 
υποχωρούν να διασπάσουν το μέτωπο για πολλά χιλιόμετρα. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο 
να παραμείνει το υφιστάμενο status quo, όπως ορθά αποφάσισε το ουκρανικό Γενικό 
Επιτελείο.

Οι ικανότητες των Ουκρανών στρατιωτών του πυροβολικού είναι σίγουρα ένα πλεονέκτημα. 
Έχουν περάσει οκτώ χρόνια εκπαίδευσης σε τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον αμάχων στο 
Ντονμπάς, μαθαίνοντας να αποφεύγουν τα ανταποδοτικά πυρά και να προκαλούν απώλειες, 
στα πλέον ευαίσθητα σημεία του εχθρού. Η Ουκρανία έμαθε πολύ νωρίτερα από τη Ρωσία να 
χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως ανιχνευτές αναγνωρίσεων και πυρών 
πυροβολικού.

Η δράση στη μάχη δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άσκηση - μόνο όταν οι οβίδες και οι σφαίρες 
εκρήγνυνται και σφυρίζουν από κοντά δυναμώνουν τις επαγγελματικές δεξιότητες ενός μαχητή. Οι 
Ουκρανοί έχουν εναλλάξει ολόκληρο το στρατό τους στο πλαίσιο της περιβόητης 
«Αντιτρομοκρατικής Επιχείρησης», αλλά οι πυροβολητές είναι εκείνοι που έχουν αποδειχθεί ως 
οι πλέον ετοιμοπόλεμοι. Όχι τα τεθωρακισμένα, τα οποία φαίνεται να υπερτερούσαν το 2014, 
αλλά ακριβώς  αυτοί οι «θεοί του πολέμου». Υπάρχει όμως ένα εκπληκτικό παράδοξο: όσο πιο 
ετοιμοπόλεμος είναι ένας κλάδος του ουκρανικού στρατού, τόσο περισσότερο εμπλέκεται σε 
εγκλήματα πολέμου. Και οι πυροβολητές των ΕΔΟ θα πρέπει σίγουρα να είναι οι πρώτοι που 
θα περάσουν στρατοδικείο από τις Λαϊκές Δημοκρατίες.

Λόγω των συνθηκών, ο ουκρανικός στρατός γνωρίζει καλά το έδαφος από την δική του πλευρά . 
Αυτό τους επιτρέπει να αισθάνονται πιο ελεύθεροι στην άμυνα, να ελίσσονται και να 
επιφέρουν ευαίσθητα πλήγματα στις συμμαχικές δυνάμεις. Παρεμπιπτόντως, στα τακτικά 
πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσία ισχυρού «πυροβολικού τσέπης» που 
χρησιμοποιείται εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων και ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ήταν 
ένας από τους παράγοντες που άλλαξαν την τακτική του ρωσικού στρατού στην ανατολική 
Ουκρανία.

Αδυναμίες και μειονεκτήματα των εθνικιστών

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αισθάνονται καλά λειτουργώντας αμυντικά. Οι εθνικιστές της 
Ουκρανίας, όταν διοικούνται έξυπνα, είναι καλοί σε ανοιχτό έδαφος και σε 
προκατασκευασμένα οχυρά. Είναι σαν το προπύργιο της Αβντέεβκα που σήμερα κατακλύζεται
από τον ρωσικό στρατό και τη Λαϊκή Πολιτοφυλακή. Σε αστικές συνθήκες, τα πράγματα είναι
πολύ πιο δύσκολα για τους υπερασπιστές των ΕΔΟ και της Εθνοφρουράς.

Το παράδειγμα της Μαριούπολης είναι χαρακτηριστικό. Τα μπουντρούμια του Αζόφσταλ 
άδειαζαν από βαριεστημένους και αρκετά ετοιμοπόλεμους μαχητές που απλώς αρνούνταν να 
κρατήσουν το έδαφός τους. Μόλις εξέλειπε η «ανθρώπινη ασπίδα» των αμάχων, η διάθεση για
αντίσταση εξαφανίστηκε από μόνη της. Μια ματιά στις προμήθειες τροφίμων ήταν αρκετή για να
καταλάβει κανείς ότι οι τελευταίοι αμυντικοί θα έπρεπε να είχαν βγει με το πρώτο χιόνι. Δεν 



πολέμησαν μέχρις εσχάτων στο Σεβεροντόνετσκ και το Λισιτσάνσκ και αποσύρθηκαν ήρεμα μέσω 
μιας ειδικά προετοιμασμένης επιχείρησης που θυμίζει «λαιμό μπουκαλιού». Οι αντίπαλοι στην 
άλλη πλευρά του μετώπου μιλούν για το υψηλό ηθικό των υπερασπιστών, αλλά η 
επανειλημμένη φυγή τους από τις πόλεις δείχνει το αντίθετο. Υπάρχει όλο και λιγότερη 
προθυμία μεταξύ των εθνικιστών να πολεμήσουν μέχρι τη νίκη, ή τουλάχιστον να 
καθυστερήσει τον εχθρό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το γεγονός ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι σε θέση να οργανώσουν μια ικανή 
αντεπίθεση στην παρούσα κατάστασή τους αναφέρθηκε παραπάνω. Μπορούμε μόνο να 
προσθέσουμε ότι μια επίθεση είναι πάντα ένας πολύπλοκος συντονισμός και απαιτεί 
συγκέντρωση δυνάμεων, για την οποία οι φασίστες διοικητές είναι ανίκανοι. Μέχρι στιγμής, 
είναι δυνατή μόνο η άμυνα με ελιγμούς ή η οργανωμένη εκκένωση προς τα βαθιά νώτα των 
γραμμών τους.

Μεταξύ των αδυναμιών των εθνικιστών είναι η απόλυτη εξάρτησή τους από τα πάντα. Οι ΕΔΟ 
χρειάζονται διακαώς τις πληροφορίες, τα όπλα, τα φάρμακα, τα χρήματα και τον εξοπλισμό 
του ΝΑΤΟ. Και όλα εισαγόμενης προέλευσης. Αυτό, φυσικά, δεν είναι λάθος των Ουκρανών 
στρατιωτών, αλλά είναι απλά ένα μοιραίο ελάττωμα που τους καθιστά ανίκανους για 
περαιτέρω αντίσταση.

Το πραγματικό μειονέκτημα των ΕΔΟ ήταν η μετατροπή αρκετών σχηματισμών σε ένα σωρό 
ένοπλου όχλου. Η χώρα αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει πολλά κύματα επιστράτευσης, να 
δώσει όπλα σε όσους το επιθυμούσαν, να απελευθερώσει εγκληματίες από τις φυλακές, μόνο 
και μόνο για να συγκρατήσει την επίθεση των συμμαχικών στρατευμάτων. Και όλα αυτά με 
αριθμητική υπεροχή έναντι του στρατού της Ρωσίας και των Λαϊκών Δημοκρατιών.

Οι ληστές που έχουν πάρει στα χέρια τους όπλα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
μισθοφόροι) είναι ικανοί μόνο για τρία πράγματα. Η πρώτη είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες 
εναντίον του ίδιου τους του πληθυσμού, συγκαλυμμένες ως αστυνομικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη
είναι να δουλεύουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου ως «βορά για τα κανόνια». Συχνά αθώοι, 
επιστρατευμένοι άνδρες στρατολογούνται επίσης ενεργά για αυτόν τον ρόλο. Αυτό, 
παρεμπιπτόντως, καθιστά δυνατή τη διάσωση της ζωής αυτών των ίδιων των φασιστών 
αξιωματικών. Το τρίτο είναι τα εγκλήματα πολέμου κατά των στρατιωτών των συμμαχικών 
δυνάμεων. Το τελευταίο θα παραμείνει για πάντα μια μελανή κηλίδα στην ουκρανική στρατιωτική
ιστορία.

Μια άλλη αδυναμία των εθνικιστών επιβεβαιώθηκε έμμεσα από τον (Ζ)ελένσκι, όταν απέλυσε 
τον επί χρόνια φίλο του Μπακάνοφ από τη θέση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών 
ασφαλείας (SBU). Και, ταυτόχρονα, την επικεφαλής του γραφείου του εισαγγελέα, 
Βενεντίκτοβα. Δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό η προδοσία της ηγεσίας των υπηρεσιών ασφαλείας 
επηρέασε την επιτυχία της ρωσικής ειδικής επιχείρησης (και αν επρόκειτο πράγματι για προδοσία), 
αλλά οι επιδόσεις των υπηρεσιών ασφαλείας δεν φαίνονται προς το παρόν, καθόλου 
ικανοποιητικές. Πρώτα απ' όλα η ακατανόητη και φρικτή σκηνοθεσία στη Μπούτσε, μετά η 
αποτυχία να οργανωθεί ένα αντάρτικο κίνημα στα απελευθερωμένα εδάφη. Αν ο ρωσικός 
κόσμος είναι πράγματι τόσο απαίσιος όσο ωρύεται η προπαγάνδα, τότε πού είναι το λαϊκό 
απελευθερωτικό κίνημα στη νοτιοανατολική Ουκρανία; Οι μεμονωμένες τρομοκρατικές 
ενέργειες κατά της νέας κυβέρνησης δεν μετράνε, γίνονται όλο και πιο σπάνιες και δεν έχουν 
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Είναι πρόωρο να πούμε ότι σύντομα οι αδυναμίες του εθνικιστικού στρατού θα υπερισχύσουν 
των δυνατοτήτων του και ότι το μέτωπο θα καταρρεύσει. Αυτή τη στιγμή είναι η ιδανική 



εποχή του έτους για στρατιωτική δράση, η οποία εξισορροπεί σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες 
των ΕΔΟ. Μόλις η ειδική επιχείρηση μετακινηθεί στην περίοδο φθινοπώρου-χειμώνα, το 
σύνολο των μειονεκτιμάτων θα περάσει αναπόφευκτα την κρίσιμη γραμμή και τότε θα δούμε 
έναν εντελώς διαφορετικό εχθρό.


