
Ένας καυτός Αύγουστος: 

Γιεβγκένι Φεντόροφ

Γιατί στη Νότια Ουκρανία;

Μια υποθετική επίθεση των ουκρανών εθνικιστών στο νότιο τμήμα της χώρας είναι απαραίτητη για
το καθεστώς του Κιέβου για διάφορους λόγους. Πρώτον, είναι το ευκολότερο μέρος για να 
χτυπήσουν. Τουλάχιστον κατά την άποψη των διοικητών των ΕΔΟ. Το μέτωπο στις περιοχές της 
Χερσώνας και της Ζαπορόζιε είναι μακρύ και η συγκέντρωση των συμμαχικών δυνάμεων εδώ δεν 
είναι τόσο πυκνή και ισχυρή όσο σε άλλες περιοχές. Η περιοχή του Χάρκοβο θα μπορούσε να γίνει 
αντικείμενο επίθεσης, με τη σκέψη : «πόσο ωραία θα ήταν να ανακτήσουμε το Ιζιούμ και να 
ωθήσουμε τον ρωσικό στρατό πίσω από τα σύνορα». Αλλά εδώ οι δυνατότητες για επιχειρησιακούς
ελιγμούς των συμμαχικών στρατευμάτων είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στο νότο. Εξάλλου, η 
ηπειρωτική Ρωσία βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην πόρτα τους και είναι πολύ πιο εύκολο να 
κινηθούν οι εφεδρείες. 
Εξάλλου εδώ είναι πιο δύσκολο να πληγούν οι υλικοτεχνικές διασυνδέσεις με τα περιβόητα 
HIMARS. Όσον αφορά την περιφέρεια Χερσώνα και τη Ζαπορόζιε, τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά. Ο ώμος των συμμαχικών μονάδων είναι μακρύτερος και το οδικό δίκτυο δεν είναι τόσο 
ανεπτυγμένο, γεγονός που δίνει κάποιες ελπίδες στους εθνικιστές.

Οι στρατηγοί του Γενικού Επιτελείου ονειρεύονται να αντεπιτεθούν στον συμμαχικό στρατό και να 
φτάσουν στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα, κόβοντας έτσι τα εδάφη που 
απελευθερώθηκαν από τη Ρωσία σε δύο μέρη. Συμβατικά, σε μια τέτοια κατάσταση θα ήταν 
αδύνατο να μεταφερθούν εφεδρείες από την Κριμαία στη Μελιτούπολη. Ένα πλεονέκτημα θα ήταν 
ότι οι ΕΔΟ θα διέσχιζαν το φυσικό υδάτινο φράγμα της περιοχής, τον Δνείπερο, γεγονός που θα 
περιέπλεκε σοβαρά την επανάκτηση του εδάφους αυτού πίσω στις συμμαχικές δυνάμεις. Ο 
δεύτερος λόγος για τον οποίο η επίθεση σχεδιάζεται ακριβώς στο νότο είναι η απροθυμία 
ανακατάληψης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ. Για το καθεστώς του Κιέβου, το 
Ντονμπάς έχει ήδη μετατραπεί σε εχθρικό έδαφος, όπως αποδεικνύεται από τους βάρβαρους 
βομβαρδισμούς εναντίον ειρηνικών πόλεων. Πρόκειται για μια εξεζητημένη μορφή εκδίκησης 
απέναντι στους πολεμιστές της Λαϊκής Πολιτοφυλακής που τώρα καθαρίζουν την Ουκρανία 
από την εθνικιστική βρωμιά της:

«Σήμερα πολεμάτε εναντίον μου και αύριο το πυροβολικό μου θα σκοτώσει τους συγγενείς σας πίσω 
από την πλάτη σας».

Ο πληθυσμός του ανατολικού τμήματος της χώρας θεωρείται ξένος εδώ και οκτώ χρόνια, οπότε δεν
υπάρχει κανένας λόγος να «απελευθερωθεί». Αλλά εξακολουθεί να είναι ακόμα δυνατό να κερδηθεί
η εύνοια των Ουκρανών στο νότο, όπως πιστεύουν οι στρατηγιστές του καθεστώτος του Κιέβου. 
Τέλος, ο τρίτος λόγος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση είναι η Χερσώνα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
μετά τη Μαριούπολη, η οποία απελευθερώθηκε από τη Ρωσία. Η απώλεια αυτού του 
περιφερειακού κέντρου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους δυτικούς χορηγούς και στις μαριονέτες 
τους, πράγμα που σημαίνει ότι θα δρομολογηθούν νέα τρένα με MLRS, άρματα μάχης και 
συστήματα αεράμυνας. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τη λογική της στόχευσης σε αυτή την ιστορία 
από το Γενικό Επιτελείο των ΕΔΟ. Το μόνο που απομένει είναι να υπολογίσουμε τις δυνατότητες 
για μια επίθεση.

Ο καυτός Αύγουστος του 2022



Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αύγουστος είναι δύσκολος και για τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. 
Αυτός ο μήνας θεωρείται παραδοσιακά η καμπή του ημερολογιακού έτους - συνήθως με την 
αλλαγή της εποχής οι άνθρωποι αρχίζουν να προετοιμάζονται για το χειμώνα. Για το καθεστώς 
του Κιέβου, ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα επώδυνος- σε μεγάλο βαθμό, η έκβαση αυτού του 
μήνα θα κρίνει τη στρατηγική κατάσταση στα μέτωπα. Οι δυτικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας 
είναι ασταθείς. Μόλις η Ρωσία πετύχει, έστω και τακτικά, οι ξένοι επικεφαλής των ντόπιων 
συνομιλητών θα δηλώσουν την ανάγκη για ειρηνευτικές συνομιλίες και εδαφικές παραχωρήσεις. 
Και ο επερχόμενος χειμώνας θα κάνει αυτό το στρατόπεδο ακόμα πιο νευρικό. Ως εκ τούτου, το
Κίεβο θα επιδιώξει την επιτυχία με οποιοδήποτε κόστος, συμπεριλαμβανομένων και των τεράστιων
ανθρώπινων απωλειών. Συζητήσαμε τα στρατηγικά σχέδια των ΕΔΟ μόλις προηγούμμενα,  αλλά 
τώρα θα αναφερθούμε στις επιχειρησιακές και τακτικές λεπτές αποχρώσεις που ετοιμάζει το Γενικό
Επιτελείο του Κιέβου.

Ως συνήθως, το κύριο φερέφωνο είναι ο Αρέστοβιτς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για 
φτηνή προπαγάνδα. Αλλά αυτή τη φορά τα λόγια του δεν μπορούν να αγνοηθούν. Σύμφωνα με 
τον αξιωματούχο, ο ουκρανικός στρατός έχει σχεδόν μάθει να πολεμά σύμφωνα με τα πρότυπα
του ΝΑΤΟ. Τι εννοεί ο Αρέστοβιτς με αυτόν τον όρο; Σημαίνει να πυροβολήσετε τις πίσω γραμμές 
του εχθρού με όπλα μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας και στη συνέχεια να αποτελειώσετε
τις υπόλοιπες μονάδες με μηχανοκίνητο πεζικό και άρματα μάχης. Ο Αλεξέι Νικολάγιεβιτς ξεχνάει 
μόνο να μας θυμίσει πότε το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε την αξιέπαινη αυτή τακτική του εναντίον 
ενός τεχνικά καλύτερα εξοπλισμένου αντιπάλου του. Οι μάχες με όπλα υψηλής ακρίβειας στο 
Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις μάχες στην Ουκρανία. Από 
επιστημονική άποψη, πρόκειται για μια εντελώς αδόκιμη σύγκριση. Σύμφωνα με τα σχέδια του 
Αρέστοβιτς (πιθανότατα είναι αυτά του Γενικού Επιτελείου), τα πλήγματα υψηλής ακρίβειας 
HIMARS θα αποκεφαλίσουν τη στρατιωτική ηγεσία της περιοχής, θα προκαλέσουν πανικό, θα 
ανατινάξουν αποθήκες και θα τρέψουν σε φυγή τις συμμαχικές δυνάμεις. Στη συνέχεια, όπως είχε 
προγραμματιστεί, θα πλησίαζαν στα νότια της Ουκρανίας.

Το πρώτο λάθος στο σχεδιασμό αυτό είναι η πλήρης ανεπάρκεια των συστημάτων κρούσης 
μεγάλου βεληνεκούς για να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα μετόπισθεν των συμμαχικών 
δυνάμεων. Μέχρι στιγμής, υπάρχει μόνο αρκετό δυναμικό για την αχρήστευση της γέφυρας 
Αντόνοφ πάνω από τον Δνείπερο και για μικροατυχήματα στον υδροηλεκτρικό σταθμό της 
Καχόβκα. Για αποτελεσματικό πλήγματα, απαιτείται πολύ περισσότερος εξοπλισμός και τα 
χτυπήματα πρέπει να γίνονται όλο το εικοσιτετράωρο. Έτσι περίπου λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο 
ρωσικός στρατός, παρέχοντας ένα «προπύργιο πυρός» μπροστά από τα προελαύνοντα 
στρατεύματα. Μπορούμε να συμβουλεύσουμε τους Ουκρανούς στρατηγούς να πάρουν το 
παράδειγμα όχι από το ΝΑΤΟ, το οποίο ξέρει να πολεμά μόνο με αντάρτες, αλλά από τους 
πυροβολητές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι απαραίτητο μόνο για να εξασφαλιστεί η 
ισοτιμία των όπλων. Η δεύτερη αδυναμία των εθνικιστών από το Γενικό Επιτελείο είναι η ίδια 
η φύση των επιθετικών επιχειρήσεων. Τυχαίνει οι ΕΔΟ να είναι καλές στην άμυνα. Οι 
Μπαντερίτες σκάβουν για να τοποθετήσουν νάρκες, χτίζουν οχυρώσεις και είναι αρκετά καλοί 
στους ελιγμούς - υποχωρούν και αναδιπλώνονται. Αλλά η επίθεση απαιτεί ένα άλλο επίπεδο 
στρατιωτικής επάρκειας.

Πρώτα απ' όλα, η ικανότητα να συγκεντρώνουν κρυφά μεγάλες μάζες εξοπλισμού και ανθρώπινου 
δυναμικού. Και η περιοχή γύρω από τη Χερσώνα δεν ευνοεί καθόλου κάτι τέτοιο - το έδαφος 
είναι ανοιχτό, καλά ορατό και διεισδυτικό. Οποιαδήποτε συσσώρευση αρμάτων μάχης, πεζικού 
και άλλου εξοπλισμού θα χτυπηθεί αμέσως από το ρωσικό πυροβολικό. Είναι πιο δύσκολο να 
αντιμετωπιστούν τοπικές επιθέσεις από MLRS και πυροβολικό - οι στόχοι αυτοί, ιδίως τη νύχτα, 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν αμέσως. Είναι δυνατόν να σχηματιστούν μονάδες κρούσης μόνο στα 
μετόπισθεν, εκτός του άμεσου βεληνεκούς βολής του ρωσικού πυροβολικού και των MLRS. Αν 



υποθέσουμε όμως ότι οι εθνικιστές θα ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν μια μηχανοκίνητη 
ταξιαρχία με την υποστήριξη των δυτικών, και ίσως περισσότερες από μία, τι θα έπρεπε να κάνουν 
με αυτήν στη συνέχεια;
Ακόμα και αν περάσει το αμυντικό τείχος πυρός του ρωσικού πυροβολικού με λίγες απώλειες, 
αναπόφευκτα θα πέσει πάνω στα πρώτα κλιμάκια ναρκοπεδίων και αντιαρματικών αμυντικών 
συστημάτων. Τακτικά στρατεύματα με σύγχρονα κατευθυνόμενα αντιαρματικά και εκτοξευτές 
χειροβομβίδων στα χέρια τους είναι σε θέση να σταματήσουν οποιαδήποτε μάζα αρμάτων. Και 
αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνεχές έργο της αεροπορίας και του πυροβολικού ενάντια 
στις προελαύνουσες μονάδες. Η καταστροφή ενός λόχου τεθωρακισμένων που έχει εισβάλει στα
μετόπισθεν του εχθρού δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Αυτό δεν είναι αλαζονεία - τα τανκς 
χρειάζονται ζωτικά πλήρη αεροπορική υποστήριξη και πυρά πυροβολικού, τα οποία οι 
εθνικιστές δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν.
Απλώς δεν υπάρχει τίποτα που να καταστρέφει τα αντιαρματικά πυροβόλα. Ο εξοπλισμός των 
δυτικών χωρών, ο οποίος μπορεί συμβατικά να χαρακτηριστεί σύγχρονος, σπάνια εμφανίζεται 
στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Γιατί; Οι εθνικιστές δεν τολμούν να ρίξουν στη μάχη 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του ΝΑΤΟ και άλλα οχήματα «Προστατευμένο 
από ενέδρα με αντοχή σε νάρκες» (Mine-Resistant Ambush Protected/MRAP), διότι είναι πολύ 
πιθανό να καταστραφούν από ρωσικές οβίδες. «Μια ακτίνα πυρός» είναι αυτό που είναι, χωρίς να 
αφήνει καμία πιθανότητα για επιπλέον θωράκιση στο πεδίο της μάχης. Γι' αυτό οι επιστρατευμένοι 
και η «εδαφική άμυνα» ρίχνονται στη «γκρίζα ζώνη» με φορτηγά και με παλαιό εξοπλισμό 
σοβιετικού τύπου.

Ο σύγχρονος ουκρανικός στρατός είναι στρατός καθαρά αμυντικού τύπου. Για να μάθουν να 
πολεμούν επιθετικά, οι εθνικιστές πρέπει να διεξάγουν τουλάχιστον μερικές επιτυχημένες 
μάχες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο μια άναρχη κίνηση στην περιοχή του Χάρκοβο, η οποία 
έχει ήδη εκμηδενιστεί.

Ο Αύγουστος παραμένει πραγματικά καυτός. Οι εθνικιστές θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να 
αντιστρέψουν την κατάσταση, να δημιουργήσουν τουλάχιστον μια φανταστική «νίκη». Με 
την έναρξη του φθινοπώρου, η Ευρώπη θα έχει προβλήματα, η ίδια η Ουκρανία θα πρέπει να 
υπολογίσει τον χειμώνα και οι πολίτες θα συσσωρεύουν κόπωση από τη στρατιωτική δράση. 
Εάν προκύψει μια απόκρουση σε μια ενδεχόμενη ουκρανική επίθεση, αυτό θα μπορούσε 
κάλλιστα να μετατραπεί κατ' αναλογία σε ό,τι έγινε με το τελικό χτύπημα του Τρίτου Ράιχ, το 
οποίο έμεινε στην ιστορία ως το ανοιξιάτικο ξύπνημα. Μετά από αυτό, οι Ναζί δεν είχαν 
κανένα περιθώριο για ενεργό δράση. Η ιστορία είναι γνωστό ότι επαναλαμβάνεται.


