
Τα Ρωσικά στρατεύματα «ανασυγκροτούνται» στο μέτωπο της Χερσώνα.

Στις 4 Οκτωβρίου τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν μια άλλη, τρίτη ανασύνταξη. Αυτή τη
φορά στην περιοχή της Χερσώνα, στο τρίγωνο των περιοχών Ζολοτάγια Μπάλκα, Ντουντσάνι και 
Νταβίντοβ Μπροντ.

Αυτή δεν ήταν τόσο σημαντική ανασύνταξη όσο νωρίτερα στην κατεύθυνση του Λιμάν, όταν τα 
στρατεύματα αποσύρθηκαν από το Κράσνι Λιμάν προς την Κρεμενούγιο. Ούτε ήταν τόσο μεγάλη 
όσο στην περιφέρεια του Χάρκοβο, όταν αποσύρθηκαν πίσω από τον ποταμό Όσκολ, αφήνοντας 
την Μπαλακλέγια, το Ιζιούμ και το μισό Κουπιάνσκ.

Ωστόσο, υπό το πρίσμα των γεγονότων του τελευταίου μήνα, όταν τα ρωσικά στρατεύματα 
υποχώρησαν επανειλημμένα, εγκαταλείποντας προηγουμένως απελευθερωμένα εδάφη και 
οικισμούς, μια νέα ανασύνταξη προκάλεσε νέα κρίση απαισιοδοξίας, που σε ορισμένα μέρη 
μετατράπηκε σε κρίσεις πανικού.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνουν ορισμένες σημαντικές διευκρινίσεις:

Πρώτον, η ανασύνταξη στην περιφέρεια Χερσώνα δεν είναι πραγματικά τόσο μεγάλης κλίμακας
όσο οι δύο προηγούμενες. Τα στρατεύματα έχουν αποσυρθεί όχι πολύ μακριά και έχουν καταλάβει
πιο ευνοϊκές αμυντικές γραμμές. Αρκετά χωριά γύρω από τα οποία γίνονταν πρόσφατα μάχες 
έμειναν πίσω. Το Νταβίντοφ Μπροντ βρίσκεται στη ζώνη μάχης σχεδόν συνεχώς από τον Μάιο. 
Είχε ήδη αλλάξει χέρια αρκετές φορές.

Δεύτερον, τα στρατεύματα αποσύρθηκαν σε προηγουμένως προετοιμασμένες αμυντικές γραμμές 
και αυτή η ανασυγκρότηση είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό, περισσότερο από ένα μήνα 
πριν, όταν αναμενόταν μόνο η επίθεση των ΕΔΟ προς την κατεύθυνση της Χερσώνα. Αλλά η 
πραγματική ανάγκη για την απόσυρση των στρατευμάτων σε αυτή τη γραμμή προέκυψε μόλις 
χθες.

Τρίτον, και το σημαντικότερο, δεν υπάρχει ακόμη τίποτα που να απειλεί το Μπερίσλαβ, πόσο 
μάλλον τη Χερσώνα. Αντιθέτως, η αξιοπιστία της άμυνας στις νέες γραμμές θα είναι πολύ 
υψηλότερη από ό,τι στις προηγούμενες.

Η γραμμή επαφής προς αυτή την κατεύθυνση έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό λόγω αυτής της 
ανασύνταξης, οπότε η πυκνότητα της άμυνας έχει διπλασιαστεί. Και όπως έχει ήδη ειπωθεί, 
πρόκειται για προκατασκευασμένες γραμμές, πιο βολικές για την απόκρουση επιθέσεων.

Από το Μπερίσλαβ μέχρι τη νέα αμυντική γραμμή είναι ακόμη αρκετά μακριά, περίπου 10 
χιλιόμετρα. Είναι δε ακόμη πιο μακριά από τη Χερσώνα.

Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη Χερσώνα και το Μπερίσλαβ.

Βέβαια ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει.

Την προηγούμενη ημέρα, οι ΕΔΟ είχαν ήδη υποστεί βαριές απώλειες κοντά στο χωριό Ντουντσάνι, 
όταν προσπάθησαν να προελάσουν «υπό βροχή». Στην αρχή, η φάλαγγα των ΕΔΟ, η οποία διέθετε 
περίπου 100 μηχανήματα, κινήθηκε με αρκετή αυτοπεποίθηση, καθώς η ρωσική αεροπορία δεν 
λειτουργούσε λόγω των καιρικών συνθηκών. Στη συνέχεια όμως η βροχή, η οποία είχε βοηθήσει 
τόσο πολύ τις ΕΔΟ στην αρχή, εξελίχθηκε σε βάρος της προέλασης των στρατευμάτων. Το 
εύφορο μαύρου χρώματος έδαφος της Χερσώνα παρασύρθηκε και η φάλαγγα για να μην βουλιάξει 



αναγκάστηκε να βγει στον αυτοκινητόδρομο, όπου δέχτηκε πυρά από το ρωσικό πυροβολικό. Οι 
ΕΔΟ έχασαν σχεδόν το σύνολο του εξοπλισμού που συμμετείχε στην επίθεση. Και ένα 
σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού. Οι τραυματίες και οι νεκροί απομακρύνονταν 
για αρκετή ώρα μετά.

Συνεπώς, υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι οι ΕΔΟ θα επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα σε 
αυτή την κατεύθυνση όπως έκαναν στον τομέα του Αντρέεβσκ τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, τεράστιες
απώλειες και τίποτα άλλο σημαντικό.

Τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να αντέξουν για άλλες 2-3 εβδομάδες μέχρι να φτάσουν στο 
μέτωπο νέες μονάδες, που σχηματίζονται από επιστρατευμένους εφέδρους.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για την ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουν στην 
υπεράσπιση κάθε χωριού και να υποστούν εντελώς περιττές απώλειες, όταν οι εφεδρείες θα 
φτάσουν σύντομα και η ισορροπία δυνάμεων θα είναι υπέρ των ρωσικών δυνάμεων.

Θα είναι αυτή η ανασυγκρότηση η τελευταία ή θα ακολουθήσει και τέταρτη;

Είναι δύσκολο να το πεί αυτό κανείς με βεβαιότητα, αλλά πιθανότατα θα είναι η τελευταία. 
Τουλάχιστον η τελευταία ανασυγκρότηση είναι «προς τα πίσω».

Αυτή τη στιγμή τα ρωσικά στρατεύματα σε όλους τους τομείς του μετώπου έχουν αποσυρθεί σε 
βολικές αμυντικές γραμμές που μπορούν να κρατηθούν για αρκετό καιρό, για ένα μήνα ή 
περισσότερο.

Αλλά δύσκολα θα χρειαστεί να κρατηθούν οι νέες γραμμές για περισσότερο από ένα μήνα, διότι, 
όπως έχει ήδη ειπωθεί, σε 2-3 εβδομάδες θα έρθουν στο μέτωπο οι εφεδρείες με συνολικό 
αριθμό άνω των 100 χιλιάδων, ο οποίος υπερβαίνει σημαντικά τον αριθμό των προελαύνοντων
μονάδων της AFU, ο οποίος υπολογίζεται σε 20-30 χιλιάδες στην κατεύθυνση του Λιμάν και 
περίπου τον ίδιο στην κατεύθυνση της Χερσώνα.

Επιπλέον, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υφίστανται πραγματικά μεγάλες απώλειες κατά τη 
διάρκεια των επιθέσεών τους και έχουν ήδη αρχίσει να αποσύρουν στρατεύματα από άλλα 
τμήματα του μετώπου ( Σολεντάρ, Σεβέρσκ, Μπάχμουτ-Άρτεμόβσκβσκ, Περβομαίσκογιε, 
Ουγκλένταρ) για να τις αντισταθμίσουν. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι ΕΔΟ εξαντλεί τις 
εφεδρείες της και δεν θα είναι πλέον σε θέση να ενισχύσει σημαντικά τις επιθέσεις της.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κρίση έχει τελειώσει, οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι πιθανό να είναι 
πολύ τεταμένες, αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο απελπιστική όσο νομίζουν ορισμένοι. Δεν 
είναι τόσο κρίσιμη, όσο θέλουν κάποιοι στη Δύση να την παρουσιάσουν για ευνόητους λόγους. 
Η κατάσταση είναι αρκετά διαχειρίσιμη. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος απογοήτευσης ή ακόμη και 
πανικού στον τοπικό πληθυσμό. Αυτός άλλωστε δεν έχει την «πολυτέλεια» για τέτοιου είδους 
συναισθήματα, δεδομένου ότι η προτεραιότητά του είναι ο αγώνας και η αντίσταση.

Παρεμπιπτόντως, ο ελιγμός προς την κατεύθυνση της Χερσώνα ανταποκρίνεται περισσότερο 
στον όρο «ανασύνταξη», καθώς βελτιώνει για άλλη μια φορά, αυτή όμως πραγματικά ακόμη 
περισσότερο, τη θέση των στρατευμάτων και τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Αφότου ο στρατηγός Κονασένκοφ χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει την αποτυχία της
άμυνας στην κατεύθυνση του Χάρκοβο, ο όρος κατάντησε να είναι σχεδόν αδόκιμος. Πάντως 
μια ανασύνταξη δεν είναι πάντα τόσο ατυχής όσο στο Χάρκοβο.



Ορισμένοι στρατιωτικοί παρατηρητές και παρουσιαστές του καναλιού TG είχαν γράψει την 
προηγούμενη ημέρα αυτής της ανασύνταξης προς την κατεύθυνση της Χερσώνα ότι ένας τέτοιος 
ελιγμός θα ήταν η πιο λογική λύση για τον περιορισμό της επίθεσης των ΕΔΟ στο Μπερίσλαβ.

Φυσικά, το ευκταίο θα ήταν να έβλεπε κανείς, επιτέλους μια ανασύνταξη προς μια εντελώς 
διαφορετική κατεύθυνση - για παράδειγμα, μια ανασύνταξη των ρωσικών στρατευμάτων 
πίσω στο Κράσνι Λιμάν, το Ιζιούμ και τη Μπαλακλέγια. Και επίσης κάπου προς το Νικολάεφ. 
Το ιδανικότερο βέβαια  θα ήταν να ανασυγκροτηθούν στο Τσέρνιχοφ και στα περίχωρα του 
Κιέβου.

Αλλά αυτά, σιγά -σιγά, όχι όλα μαζί.

Είναι μάλλον βέβαιο ότι η περίοδος κρίσης που προκαλεί η απόφαση για κινητοποίηση, η οποία 
έχει καθυστερήσει περίπου δύο μήνες,  θα διαρκέσει για δυο - τρεις ακόμη εβδομάδες και τότε 
θα αρχίσει η ανασύνταξη προς την αντίθετη κατεύθυνση, όχι για να καταληφθούν πιο 
συμφέρουσες γραμμές άμυνας στα νώτα, αλλά για να περικυκλωθούν τα ουκρανικά 
στρατεύματα και να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα εδάφη.
Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνά ή να παραγνωρίζει κανείς τις δυσκολίες που θα υπάρχουν - εκτός 
των άλλων -  και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που θα επικρατούν εκείνη την εποχή. Ο 
καιρός αλλάζει, το χώμα γίνεται βαρύτερο ιδιαίτερα μετά από τη στιγμή που έχει καταστεί πεδίο 
μαχών, γεγονός που δυσκολεύει την προέλαση και προς τις δυο κατευθύνσεις και για τους δυο 
αντιπάλους.

Πάντως, ας ελπίσουμε ότι  με τον καιρό ο όρος «ανασύνταξη» θα πάψει να είναι υποτιμητικό 
συνώνυμο της «υποχώρησης».


