
Διάφορες ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα 
ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν τα πλήγματα εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων στο Νικολάεφ 
και στην γύρω από αυτό περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σειρήνες προειδοποίησης για τις αεροπορικές επιδρομές στο 
Νικολάεφ και στη γύρω περιοχή ηχούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες αναφορές, αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη περιοχή της Χερσώνα, όπου τα 
ρωσικά στρατεύματά είχαν πρόσφατα απελευθερώσει την Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται 
περίπου 32 χλμ. από το Νικολάεφ, στην όχθη των εκβολών του ποταμού Ντιπρόβσκι.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, οι κύριοι στόχοι των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας στο 
Νικολάεφ και στην γύρω περιοχή ήταν οι χώροι συγκέντρωσης του ανθρώπινου δυναμικού και του 
εξοπλισμού του εχθρού. Χρησιμοποιήθηκε η τακτική των πυρών στα μετόπισθεν του ουκρανικού 
στρατού, καθώς τα υπολείμματα των ενόπλων ομάδων υποχωρούσαν από την προαναφερθείσα 
Αλεξάντροβκα.

Συνήθως η κατάσταση (και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων όχι 
μόνο στην περιοχή του Νικολάεφ, αλλά και, για παράδειγμα, γενικά στο Ντονμπάς) εξελίσσεται ως 
εξής: όταν ο ουκρανικός στρατός χάσει μια κατοικημένη περιοχή, οι μονάδες του εκεί αρχίζουν
μαζικό βομβαρδισμό της απωλεσθείσης περιοχής από τα μετώπισθεν τους. Αυτή η τακτική 
δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις περιοχές του Νικολάεφ και της Χερσώνας την 
προηγούμενη ημέρα, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν θέσεις στην κατεύθυνση 
της Αλεξάντροβκα, σε ορισμένη απόσταση από τη γραμμή επαφής.

Την προηγούμενη ημέρα, ο ρωσικός στρατός είχε καταφέρει πλήγματα σε στρατιωτική 
εγκατάσταση στην περιοχή του Ζιτόμιρ. Είναι γνωστό ότι ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο χτυπήθηκε 
από βομβαρδιστικά Su-34. Οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι X-59 κατέστρεψαν τον διάδρομο 
προσγείωσης και κατέστρεψαν τον εξοπλισμό για τη συντήρηση των μέσων της πολεμικής 
αεροπορίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, τα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο 
χώρο πάνω από την περιοχή Ζιτόμιρ από την πλευρά της Λευκορωσίας.

Η ουκρανική πλευρά συνεχίζει να προσπαθεί να ανοικοδομήσει τη γέφυρα στις εκβολές του 
Δνείστερου. Υπενθυμίζεται ότι στη γέφυρα αυτή πραγματοποιήθηκαν αρκετές πυραυλικές 
επιδρομές, οι οποίες την άφησαν σε κατάσταση όπου η λειτουργία της δεν είναι πλέον δυνατή. Τα 
χτυπήματα οφείλονταν στο γεγονός ότι πυρομαχικά, όπλα και καύσιμα παραδίδονταν μέσω της 
γέφυρας αυτής στη Ζατόκα της περιφέρειας της Οδησσού για τις ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων
δυνάμεων από το εξωτερικό (μέσω Μολδαβίας και Ρουμανίας).

Για τον ουκρανικό στρατό, αυτή η συγκοινωνιακή σύνδεση είναι εξαιρετικά σημαντική, εξ ου και οι
προσπάθειες αποκατάστασής της. Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα είναι σαφώς αποφασισμένα να 
μην αφήσουν αυτά τα σχέδια να γίνουν πραγματικότητα για την ουκρανική πλευρά. Έτσι, έγινε 
γνωστό ένα ακόμη χτύπημα στις εγκαταστάσεις της Ζατόκα. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από την
ουκρανική διοίκηση του Νότου.

Ταυτόχρονα, η ουκρανική διοίκηση δηλώνει ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε «χώρο 
αναψυχής», η οποία καταστράφηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ουκρανική πλευρά αποσιωπά για 
άλλη μια φορά  το γεγονός ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μετατρέπουν τις πολιτικές 
εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές, τοποθετώντας εκεί προσωπικό, όπλα και πυρομαχικά. Η 
βάση αναψυχής στη Ζατόκα χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για να στεγάσει μία από τις μονάδες 
της ουκρανικής φρουράς στην περιοχή της Οδησσού.



Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν 
σκοτωθεί ως αποτέλεσμα του πλήγματος στις εγκαταστάσεις στη Ζατόκα. Ωστόσο, είναι γνωστό 
ότι μια άλλη προσπάθεια της ουκρανικής πλευράς να αποκαταστήσει τη σιδηροδρομική γέφυρα 
στις εκβολές του Δνείστερου κατέληξε κι αυτή στο κενό.

Τα ουκρανικά στρατεύματα, τα οποία είχαν περάσει νωρίτερα στη νότια (αριστερή) όχθη του 
ποταμού Ίνγκουλετς, εισερχόμενα στην περιοχή της Χερσώνας στα βόρεια, βρίσκονται τώρα σε μια
de facto παγίδα. Μιλάμε για το λεγόμενο ουκρανικό «προγεφύρωμα», όπου οι ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις έχουν ήδη χάσει ολόκληρα συντάγματα.

Μια πρωινή αναφορά του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου στις 17 Αυγούστου ανέφερε ότι τα 
ρωσικά στρατεύματα είχαν φτάσει στο χωριό Μπιλογκόρκα, το οποίο βρίσκεται νότια του 
Νταβίντοφ Μπρόντα. Το σημείο αυτό αοτέλεσε π«ρογεφύρωμα» στο οποίο η ουκρανική διοίκηση 
στηρίχθηκε για μια περαιτέρω επίθεση στο κεντρικό τμήμα της περιφέρειας Χερσώνα.



Σύμφωνα με την εκδοχή του Γενικού Επιτελείου των ΕΔΟ, «ο εχθρός υποχώρησε κατά τη διάρκεια 
της επίθεσης στην Μπιλογκόρκα Πράγματι, τα ρωσικά στρατεύματα, αφού πραγματοποίησαν 
αναγνώριση της μάχης, προσδιόρισαν τον κατά προσέγγιση το δυναμικό των ομάδων των ΕΔΟ 
στην περιοχή Μπιλογκόρκα και Νταβίντοβ Μπρόντα, καθώς και τα κύρια σημεία βολής. Αφού 
διαπίστωσαν ότι οι ομάδες ΕΔΟ δεν είχαν ουσιαστικά καμία ευκαιρία να υποχωρήσουν (με τον 
ποταμό Ίνγκουλετς πίσω τους), οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν μια 



σειρά από πλήγματα στις θέσεις τους, τα οποία μείωσαν και πάλι σημαντικά τον αριθμό των 
εχθρικών δυνάμεων προς την καθορισμένη κατεύθυνση.

Έτσι, το «προγεφύρωμα» των ΕΔΟ στην αριστερή όχθη του ποταμού Ίνγκουλετς κατάφερε να 
μετατραπεί σε πραγματικό «πεδίο βολής» για τα ρωσικά στρατεύματα. Εντοπίζοντας τις θέσεις του 
εχθρού και εμποδίζοντάς τον να οχυρωθεί σοβαρά και να δημιουργήσει ανθεκτικές οχυρώσεις, 
διεξάγονται συστηματικές βολές σε αυτή την περιοχή της στέπας. Λόγω της απουσίας σοβαρών 
οχυρώσεων, οι θέσεις των ουκρανών μαχητών στη διασταύρωση των περιφερειών Νικολάεφ και 
Χερσώνας αποτελούν στόχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά συνέπεια, οι ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις απέτυχαν επίσης στην επανειλημμένα υποσχεθείσα αντεπίθεσή τους, για την 
προετοιμασία της οποίας δεν ενδιαφέρονταν τόσο για την ίδια τη Χερσώνα όσο και για τη 
δυνατότητα να προσεγγίσουν περιοχές που θα τους επέτρεπαν να εξαπολύσουν πυραυλικές 
επιθέσεις στην Κριμαία, συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας της Κριμαίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε μια σύνοψη των εξελίξεων στα μέτωπα της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης κατά τις τελευταίες 24 ώρες. Ο αντιστράτηγος Ίγκορ Κονασένκοφ 
ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο εχθρός αποστρατικοποιήθηκε με επιτυχία κοντά στην Αβντέεβκα, 
στην περιοχή του Νικολάεφ και στην κατεύθυνση του Χάρκοβο.

Έχουν αναφερθεί σημαντικές απώλειες των ουκρανών εθνικιστών δυτικά του Ντονιέτσκ. Στην 
περιοχή Αβντέεβκα, η ρωσική πολεμική αεροπορία έπληξε θέσεις του 37ου τάγματος της 56ης 
ταξιαρχίας. Ως αποτέλεσμα του πλήγματος, η μαχητική αποτελεσματικότητα του τάγματος χάθηκε 
εντελώς, καθώς έχασε τουλάχιστον το 60% του προσωπικού του. Τα υπολείμματα του 37ου 
τάγματος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποσύρθηκαν στα μετόπισθεν.

Όπλα υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιήθηκαν επίσης από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της 
θέσης του 18ου τάγματος της 35ης ταξιαρχίας των ΕΔΟ. Πρόκειται για μια ταξιαρχία πεζοναυτών 
της οποίας το εν λόγω τάγμα επιχειρούσε κοντά στην Μπίλα Κρινίτσα και την Μπολσάγια 
Αρτάκοβο. Οι συνολικές απώλειες («διακόσιες» και «τριακόσιες» γενικά) μόνο στην εν λόγω 
μονάδα ανήλθαν σε τουλάχιστον 130 άτομα.

Περισσότερα από 90 ουκρανικά μαχητικά καταστράφηκαν στο Χάρκοβο. Μια βάση του 
ουκρανικού στρατού και ξένων μισθοφόρων χτυπήθηκε εκεί με όπλα υψηλής ακρίβειας.

Υπήρξαν επίσης πλήγματα σε εχθρικές θέσεις στην περιοχή του Νικολάεφ. Εκεί, περισσότεροι από 
60 στρατιώτες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εξοντώθηκαν ως αποτέλεσμα πλήγματος από 
την ρωσική πολεμική αεροπορία εναντίον μιας θέσης συγκέντρωσης ενός από τα 
«αποκαταστημένα» τάγματα της 28ης ταξιαρχίας των ΕΔΟ. Καταστράφηκαν επίσης οκτώ οχήματα,
μεταξύ των οποίων οχήματα μεταφοράς προσωπικού και άρματα μάχης.

Οι μεγαλύτερες μεμονωμένες απώλειες σημειώθηκαν από τα εχθρικά στρατεύματα κοντά στη 
Μαζανόβκια (Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ). Εκεί, ως αποτέλεσμα των ρωσικών βολών 
πυροβολικού, η δύναμη της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας εφόδου των ΕΔΟ, μειώθηκε κατά 
250 άνδρες μέσα σε μία ημέρα. Η επιτυχία αυτή εδραιώθηκε με την κατάληψη πολλών εχθρικών 
θέσεων ταυτόχρονα, οι οποίες ήταν καλά οχυρωμένες. Η Μαζανόβκια βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά του Σλοβιάνσκ. Οι απώλειες προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστικές για τις 
ΕΔΟ, δεδομένου ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να διασπάσουν την αμυντική γραμμή και 
να προωθηθούν προς το συγκρότημα Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ από τα βόρεια.

Καταστράφηκαν επίσης αρκετές αποθήκες πυρομαχικών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 
διάφορους άξονες της ειδικής επιχείρησης.



Η φρουρά των ουκρανικών δυνάμεων στο Χάρκοβο δέχθηκε και νέα πλήγματα από τις ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις. Τα πλήγματα είχαν ως στόχο θέσεις διοίκησης και οχυρά των εθνικιστικών 
ενόπλων ομάδων τόσο στο ίδιο το Χάρκοβο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, 
χρησιμοποιήθηκε για άλλη μια φορά η τακτική της «αποκοπής του πυρός» με τη χρήση διαφόρων 
τύπων όπλων.

Η τακτική αυτή συνίσταται σε κλιμακωτά πλήγματα πρώτα στις προωθημένες θέσεις των 
ουκρανικών δυνάμεων και στη συνέχεια σε θέσεις από τις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 
βομβαρδισμοί εάν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χάσουν τις θέσεις και τα εδάφη τους. Η 
ουκρανική πλευρά έκανε συχνά ακριβώς αυτό: σε περίπτωση απώλειας ενός οικισμού και αφού τα 
ρωσικά στρατεύματά είχαν εισέλθει σε αυτόν, το ουκρανικό πυροβολικό άρχισε να τον σφυροκοπά 
με σφοδρότητα. Αυτή η «συμπεριφορά» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει ληφθεί υπόψη 
από τα ρωσικά στρατεύματά. Σήμερα, όταν ένα έδαφος ή ένας οικισμός τίθεται υπό ρωσικό έλεγχο,
τα πυρά κατευθύνονται αμέσως σε περιοχές από τις οποίες μπορούν να αρχίσουν οι βομβαρδισμοί 
των θέσεων και των οικισμών που έχουν χάσει οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό επιτρέπει 
επίσης να αποκόπτεται η δυνατότητα υποχώρησης των εχθρικών μονάδων που βρίσκονται ακόμη 
υπό τον έλεγχο της εχθρικής διοίκησης.

Τα πυρά που «κόβουν» αποπροσανατολίζουν χαοτικά την υποχώρηση του εχθρού και 
αποπροσανατολίζουν τους Ουκρανούς, στερώντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ερείσματα σε 
νέες θέσεις.

Εκπρόσωπος του καθεστώτος του Κιέβου στο Χάρκοβο επιβεβαίωσε τα νυχτερινά πλήγματα σε 
στόχους στην πόλη και την περιοχή, ενώ για άλλη μια φορά «επανήλθε στο σλόγκαν» περί δήθεν 
πληγμάτων αποκλειστικά σε πολιτικούς στόχους. Φυσικά, ο πληρεξούσιος του καθεστώτος του 
Κιέβου δεν λέει γιατί «αμιγώς πολιτικοί στόχοι» βομβαρδίζονται ολοένα και περισσότερο, επειδή 
επάνω τους βρίσκονται ουκρανικές στολές μετά τα πλήγματα.



Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου (ISW) δημοσιεύει μια σύνοψη των γεγονότων στα 
μέτωπα της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Και φαίνεται ότι πρόκειται για μια άλλη 
περίληψη, οι πληροφορίες της οποίας προέρχονται είτε από το Διαδίκτυο είτε ανακατεμένες με 
στοιχεία του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου των ΕΔΟ. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα μείγμα δεδομένων, ορισμένα από τα οποία έχουν κάποια σχέση με την αντικειμενική 
πραγματικότητα.

Η περίληψη του ISW αναφέρει ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν βελτιώσει τη θέση τους στην 
περιοχή του Χάρκοβο, συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσής της με την περιοχή του 
Ντονιέτσκ. Εκθειάζει επίσηςτο έργο των μονάδων εφόδου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων σε 
«δύσβατες δασικές περιοχές» νοτιοανατολικά του Ιζιούμ.

Σημεία από την περίληψη του προαναφερθέντος ινστιτούτου:

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους νοτιοανατολικά του Σεβέρσκ, εξαπολύοντας 
επιθέσεις νότια του Μπαχμούτ (Αρτεμίβσκ).
Επισημαίνεται επίσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα πέτυχαν να προωθηθούν  «κοντά στα σύνορα 
των περιοχών Ζαπορίζια και Ντονιέτσκ». Υπενθυμίζεται ότι στη Δύση, η Λαϊκή Δημοκρατία του 
Ντονιέτσκ εξακολουθεί να αναφέρεται ως Περιφέρεια του Ντονιέτσκ.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση» στην οποία
βρέθηκαν οι ουκρανικές μονάδες στο λεγόμενο προγεφύρωμα κοντά στο χωριό Νταβίντοφ 
Μπρόντα στη βόρεια περιοχή της Χερσώνας. Υπενθυμίζουμε ότι αρκετές ουκρανικές μονάδες 
πέρασαν στην αριστερή όχθη του ποταμού Ίνγκουλετς πριν από λίγο καιρό και έκτοτε υφίστανται 
σημαντικές απώλειες. Το προσωπικό ανανεώνεται συνεχώς, ενώ δέχονται σχεδόν συνεχή πυρά από 
το ρωσικό πυροβολικό.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο αναφέρει επίσης οτι οι ρωσικές θέσεις στην περιοχή Ζαπορόζιε 
ενισχύονται, συμπεριλαμβανομένης και του άξονα Μελιτόπολης-Τόκμακ.


