
Περί αντεπίθεσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας

Πηγή : Πετρ Σκορομπογκάτι πολεμικός ανταποκριτής του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας 
και Προγραμματισμού

Κάτι που αφενός μοιάζει αδύνατο να μην γίνει, αλλά που  αφετέρου φέρνει το στίγμα της 
ουσιαστικής κατάρρευσης του καθεστώτος του Κιέβου. Από μία πλευρά, μπορούμε να δούμε 
κατά προσέγγιση πώς εδώ και δύο ή τρεις μήνες το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ουκρανίας (ΕΔΟ) προσπαθεί να εξοικονομήσει εμπειροπόλεμους στρατιώτες και εξοπλισμό 
ρίχνοντας εφέδρους με εκτοξευτές χειροβομβίδων και φορητά όπλα στην πρώτη γραμμή άμυνας. 
Όταν διαβάζει κανείς στα ενημερωτικά δελτία ότι  «σχηματισμοί των ΕΔΟ παρατηρούνται να 
υποχωρούν από την πρώτη γραμμή», αυτό δεν σημαίνει ότι ο εχθρός φεύγει. Είναι οι έμπειροι 
επαγγελματίες στρατιωτικοί που αντικαθίστανται από καταδικασμένες δυνάμεις της 
«Εδαφικής Άμυνας». Ούτε επίσης είναι εμφανής κάποιος βαρύς ξένος εξοπλισμός στο 
Ντονμπάς. Αν και η ροή της δυτικής βοήθειας στερεύει και πάλι από τον Αύγουστο.

Στο τέλος, οι Ουκρανοί μπόρεσαν να συγκεντρώσουν κάποιες δυνάμεις. Αλλά μέχρι στιγμής δεν 
είναι ορατές σε κανένα από τα θέατρα των συγκρούσεων. Οι Ρώσοι όχι μόνο ενισχύουν την 
αριθμητική τους και τη τεχνική τους παρουσία σε όλη τη γραμμή επαφής, αλλά πιέζουν 
κιόλας μεθοδικά σε διάφορες περιοχές, αναγκάζοντάς τους να ρίχνουν εφεδρείες για την 
αντιμετώπιση των ρηγμάτων που υφίστανται οι γραμμές του μετώπου. Ως αποτέλεσμα, το 
μέτωπο κινείται αργά, αλλά οι ΕΔΟ δεν είναι σε θέση να συγκροτήσουν μια συμπαγή επιθετική 
γροθιά. Επιπλέον, οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίζουν να καταστρέφουν τακτικά νεοσυγκροτούμενες 
μονάδες. Αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση, απλά τόσο συχνά, ώστε που και που βγάζουμε 
αυτό το συνεχές γεγονός από το μυαλό μας για χάρη μιας «ξαφνικής» εκτροπής από κάποιες 
εκρήξεις στις αποθήκες της Κριμαίας.

Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η γραμμή του μετώπου στις κατευθύνσεις Νικολάεφ-
Χερσώνα και Ζαπορόζιε μετά την εαρινή φάση της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης δεν 
σχηματίστηκε τυχαία εκεί «όπου σταμάτησαν οι στρατιωτικές μπότες», αλλά ότι οργανώθηκε 
έξυπνα κυρίως για αμυντικά και όχι για επιθετικά καθήκοντα. Και στις δύο περιπτώσεις τόσο 
από Ουκρανικής, όσο κι από Ρωσικής πλευράς, μιλάμε για μια υπό όρους «κυλιόμενη» ζώνη στη 
μη αστικοποιημένη στέπα. Στο ανοικτό έδαφος, είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί μια μεγάλη 
μάζα στρατευμάτων για μια επίθεση, πολύ περισσότερο να καλυφθεί με πυροβολικό, 
δεδομένης της ρωσικής υπεροχής στον αέρα.

Στην περίπτωση της Χερσώνας, πρόκειται επίσης για ένα υδάτινο φράγμα και για την εξάρτηση 
από ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Σε αυτό, η καταστροφή των γεφυρών πάνω από τον Δνείπερο θα 
περιπλέξει μόνο υπό όρους τη ζωή των ρωσικών στρατιωτικών σχηματισμών, διότι το βεληνεκές 
του πυροβολικού θα είναι επαρκές για να επιχειρεί από την αριστερή όχθη, η αεροπορία θα 
μπορεί να λειτουργεί με κάλυψη από την αεράμυνα, θα δημιουργούνται διαβάσεις και ούτω 
καθεξής. Η απώλεια εδάφους στη δεξιά όχθη δεν θα αλλάξει ριζικά τη διάταξη. Αντιθέτως, 
έχοντας εξαντλήσει την προελαύνουσα συγκέντρωση των ΕΔΟ, ο ρωσικός στρατός θα 
αντεπιτεθεί και μπορεί κάλλιστα να καταλάβει το Νικολάεφ. Οι Ουκρανοί στρατιώτες δεν 
έχουν καθόλου εμπειρία επίθεσης κάτω από πυρά πυροβολικού.

Οι Ουκρανοί και Δυτικοί αντίπαλοί μας τα καταλαβαίνουν όλα αυτά πολύ καλά. Σε γενικές 
γραμμές, οι περισσότερες επιχειρησιακές αποφάσεις του εχθρού τους τελευταίους μήνες φαίνονται 
εξαιρετικά σοφές. Η τακτική της εξοικονόμησης δυναμικού σε συνθήκες άνισης δύναμης και 
της προσδοκίας μιας μακράς αντιπαράθεσης έχει εφαρμοστεί με επιτυχία. Και ως εκ τούτου, 
κάποιες στιγμές φαίνονται εξαιρετικά παράξενες και αστάθμητες, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 



αρχίσει κανείς να πιστεύει τις ιστορίες ορισμένων «ύποπτων» καναλιών περί «καρφιών» 
στους κύκλους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ουκρανίας και ότι επηρεάζονται  
τόσο πολύ από τις προπαγανδιστικές σκοπιμότητες, ώστε να αδιαφορούν για τις ανθρώπινες 
ζωές.

Γιατί να προσπαθούν να κρατήσουν τη σχεδόν χαμένη πόλη του Σεβεροντόνετσκ, «καίγοντας» 
μισθοφόρους, ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμό; Γιατί να μετακινούν το πυροβολικό στη Χερσώνα 
και να μην τολμούν να επιτεθούν και να καταλήξουν να χάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας του 
Ντονιέτσκ; Ποιος ρίχνει συνεχώς στρατιώτες χωρίς θωρακισμένη κάλυψη απέναντι σε επιτιθέμενες 
συμμαχικές θέσεις; Ποιο είναι το νόημα να βομβαρδίζουν γέφυρες με μια απόσταση εβδομάδων, 
όταν ο αντίπαλος έχει χρόνο να τις επισκευάσει;

Μετά την πρόσφατα αναβληθείσα αντεπίθεση στη Χερσώνα, υπήρχαν πονηρές υποψίες ότι είχαν 
επιλεχθεί άλλες κατευθύνσεις για να εξαπολυθούν επιθέσεις - Χάρκοβο, Ιζιούμ, Ουγκλεντάρ, 
Ζαπορόζιε. Μέχρι την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου είναι λογικό να υπάρξει 
τουλάχιστον κάποια κίνηση. Οι ξένοι εταίροι-χορηγοί το περιμένουν κι εκείνοι επίσης. Και οι 
πολίτες της Ουκρανίας, θύματα μιας προπαγάνδας που υπόσχεται νίκες. Στρατηγιστές που 
περιμένουν, μετά από οποιαδήποτε πρόοδο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, να 
οργανώσουν εκεχειρία με τη Ρωσία από θέση ισχύος. Ο ίδιος ο (Ζ)ελένσκι, ο οποίος δεν μπορεί
να παραμένει επ' άπειρον με την εικόνα του θύματος και να υπόσχεται συνεχώς κάτι 
περισσότερο.

Όμως η Ουκρανία έπεσε σε παγίδα, και όχι τόσο με δική της υπαιτιότητα. Αφού εξέφρασε την
πρόθεση να εξαντλήσει τον ρωσικό στρατό σε αμυντικές μάχες, με στόχο την τελική του ήττα, 
σήμερα το Κίεβο είναι καταδικασμένο να επιτεθεί αργά ή γρήγορα. Αλλά η συντριβή των 
τελευταίων αποθεμάτων του θα μπορούσε να κοστίσει στην Ουκρανία τη πλήρη παράδοσή 
της. Ο χρόνος για μια καλοκαιρινή εκστρατεία εξαντλείται γρήγορα.


