
Τις τελευταίες 10 μέρες – κυρίως - επικρατεί γενικά η άποψη, ότι υπάρχει μια στασιμότητα στο 
«Δυτικό μέτωπο». Αυτό αποτελεί μια επιβεβαίωση, σχετικά με το πόσο έχει πλέον επηρεασθεί 
σε καταλυτικό βαθμό η κοινή γνώμη, διαμορφούμενη πλήρως από τα συστημικά ΜΜΕ, με τη 
συνδρομή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία πιάνουν στο δίχτυ τους ό,τι μπορεί
να έχει γλυτώσει από τα πρώτα.
Η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν είναι ούτε σκηνοθετημένος πόλεμος από το CNN, ούτε 
πολεμική ταινία χολυγουντιανής παραγωγής για να έχει μια πλοκή και ένα σενάριο στα οποία 
έχει εθισθεί ο θεατής, στη θέση του οποίου έχει καταντήσει ο σύγχρονος ενεργός παρατηρητής ή 
κατά άλλους ο σύγχρονος ακτιβιστής !!
Ακόμη και εκείνοι που θεωρούν τους εαυτούς τους καλά ενημερωμένους και ενεργούς, έχουν 
τσιμπήσει τη φόλα της σύγχρονης «ψευδοειδησιογραφίας» και «αναλυτικής παραπληροφόρησης» 
και ενώ διατείνονται ότι έχουν κλείσει τα αυτιά τους στις σειρήνες της δημοσιογραφίας, δεν 
είναι σε θέση να αντιληφθούν με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση το τοξικό τους άσμα 
καταγράφεται παρ’ όλα αυτά, λειτουργικά στον εγκέφαλό τους.

Το χειρότερο όμως απ’ όλα είναι ότι με βάση τις «ανήκουστες» αυτές, αλλά ωστόσο καταγραμμένες
πληροφορίες εξάγονται συμπεράσματα και εκτιμήσεις, που απέχουν από τη πραγματικότητα, 
περισσότερο απ’ ό,τι απέχουμε σαν χώρα από την Ουκρανία !!

Έτσι λοιπόν δημιουργούνται εντυπώσεις του τύπου :
- μειώθηκε η ένταση των εχθροπραξιών
- άλλαξε η μορφή των συγκρούσεων
- ο Ρωσικός στρατός τα ‘χει βρει και πάλι μπαστούνια
- καθυστερεί η ρωσική προέλαση (αυτό περιέργως υποστηρίζεται κυρίως από εκείνους που στην 
έναρξη της ειδικής επιχείρησης, ήταν πολύ διστακτικοί, μέχρι και απαισιόδοξοι όσον αφορά την 
επιτυχία του εγχειρήματος.)  Σήμερα ως βασιλικότεροι του βασιλέως ασκούν κριτική «επι των 
καθυστερήσεων» !!
- ο ουκρανικός στρατός προετοιμάζεται ενεργά για μια ισχυρή αντεπίθεση. (Ειδικά αυτό το 
διαψεύδουν – εκ των υστέρων βέβαια και οι ίδιοι οι Ουκρανοί:
«Οι ισχυρισμοί περί ουκρανικής αντεπίθεσης στη Χερσώνα ήταν μέρος μιας επικοινωνιακής 
επιχείρησης παραπληροφόρησης και ψυχολογικού πολέμου», δήλωσε ο Μικαΐλ Ποντόλιακ, 
σύμβουλος επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι).
- και πολλές άλλες εκτιμήσεις που με τη σειρά τους οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα, που όμως 
μετατρέπονται πολύ γρήγορα σε «δεδομένα».

Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και πολύ περισσότερο η ζωή έτσι όπως κυλάει 
στο μέτωπο.

Πάρτε λοιπόν ένα μικρό δείγμα με μια σύνοψη των δραστηριοτήτων των τελευταίων ημερών, στο 
πεδίο, για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε.

Σ.σ: Tο κείμενο είναι 20 σελίδες μαζί με τους χάρτες, που είναι παρεμβαλλόμενοι, λόγω της 
συνάφειας τους και επεξηγηματικοί ως προς το κείμενο και επομένως μετά τους χάρτες, το κείμενο 
συνεχίζεται.

Η Σύνοψη των τελευταίων ημερών 

Πηγή: Πετρ Σκορομπογκάτι

Στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία: 165η ημέρα



- Η συμμαχική επίθεση στο Ντονμπάς ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα. Εκμεταλλευόμενο την 
αναδιάταξη του πυροβολικού προς άλλες κατευθύνσεις, το ρωσικό Γενικό Επιτελείο αποφάσισε να 
επιτεθεί ξαφνικά στα ουκρανικά οχυρά και συγκέντρωσε εντυπωσιακή δύναμη πυρός μεγάλου 
βεληνεκούς. Ταυτόχρονα, ο αριθμός του πεζικού δεν έχει αυξηθεί, οι στρατιώτες προωθούνται μόνο
στις εκκαθαρισμένες θέσεις. Ο ρυθμός προόδου είναι αργός. Ο εχθρός είχε χρόνο να φέρει πίσω 
κάποιο πυροβολικό και έριξε βιαστικά τις εφεδρείες του στη μάχη. Η επιχείρηση συνεχίζεται, το 
τείχος πυρός των συμμαχικών στρατευμάτων συνεχίζεται αμείωτο.

- Συνολικά έχουμε μια διαρρηγμένη πρώτη γραμμή άμυνας κοντά στο Ντόνιετσκ. Το Πέσκι: δεν 
έχει καταληφθεί πλήρως, ενώ υπολείμματα των ουκρανικών δυνάμεων παραμένουν στο 
βορειοδυτικό ύψωμα. Αλλά συνολικά η περιοχή εκκαθαρίζεται, αποναρκοθετείται και ενισχύονται 
οι άμυνες. Στο Πέσκι, έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. 
Νότια του Πέσκι εξαπολύθηκε επίθεση κατά του Νεβελσκόγιε. Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε μια 
καλή προοπτική για μια σημαντική προώθηση προς αυτή την κατεύθυνση.

- Μαρίνκα: Κατορθώθηκε να δημιουργηθεί ένα πέρασμα σε μια μικρή περιοχή στο νότιο τμήμα 
του οικισμού. Το πιο μεγάλο τμήμα του ορυχείου Σχούροβο δεν ελέγχεται ακόμη, χωρίς αυτό το 
ύψος η περαιτέρω προέλαση δεν έχει νόημα, πρέπει να καταληφθεί πλήρως. : Ελαφρά προέλαση 
προς τα όρια της οχυρωμένης περιοχής. Συνεχείς προσπάθειες για την ανάκτηση της βιομηχανικής 
ζώνης.

- Ποιοτική σημαντική προέλαση κατά μήκος της γραμμής Ζαΐτσεβο-Κόντεμα-Βεσελάγια Ντολίνα. 
Οι άνδρες της Βάγκνερ έχουν εισέλθει και έχουν προσκολληθεί στα ανατολικά προάστια του 
Αρτεμίβσκ. Υπάρχει επίσης πρόοδος στο Σολεντάρ, γύρω από το εργοστάσιο της Knauf. Η πρώτη 
γραμμή άμυνας έχει επίσης παραβιαστεί και εκεί και οι δυνάμεις συγκεντρώνονται για μια επίθεση. 
Αναφέρουν ότι το Μπαχμούτσκι έχει κι αυτό τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Και τώρα υπάρχουν νέες επιχειρήσεις. Η έναρξη των μαχών αναφέρεται στο Ιβάνγκραντ και στο 
Οπιτνέ κοντά στο Αρτεμίβσκ.

- Ζιούμ. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές από τη ρωσική πλευρά. Οι ΕΔΟ 
κατέλαβαν αρκετούς οικισμούς στο πλαίσιο των ημι-παρτιζάνικων συγκρούσεων στις δασώδεις 
περιοχές. Χάρκοβο, Σλόβιανσκ - το μέτωπο παραμένει όρθιο.

- Χερσώνα. Την προηγούμενη ημέρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιτέθηκαν 
ξαφνικά κοντά στο χωριό Μπλαγκοντάτνογιε (Κομσομόλσκογιε) στα δυτικά της Σνιγκιρέβκα. 
Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, το χωριό έχει καταληφθεί. Λίγο πιο πέρα, οι ρωσικές δυνάμεις 
επιτίθενται σε ένα ισχυρό οχυρό των ΕΔΟ κοντά στο Παρτιζάνσκι, από όπου ανοίγει η διαδρομή 
προς το Νικολάεφ και η διαδρομή προς το αεροδρόμιο του Κουλμπακίνο. Η υπόλοιπη γραμμή του 
μετώπου στο θέατρο αυτό δέχεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ισχυρά πλήγματα πυροβολικού.

- Συνολικά, οι συμμαχικές δυνάμεις ελίσσονται με τις διαθέσιμες δυνάμεις τους, επιτυγχάνοντας 
πλεονέκτημα εις βάρος του πυροβολικού εξουδετερώνοντας ταυτόχρονα το «ανθρώπινο δυναμικό» 
των ΕΔΟ. Η εδαφική προέλαση σε αυτή τη στρατηγική τοποθεσία δεν είναι τόσο σημαντική όσο η 
εξάλειψη των ετοιμοπόλεμων εχθρικών σχηματισμών. Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά το μέτωπο 
στο Ντονμπάς, μιλάμε για άθλιες μονάδες του τακτικού στρατού, όχι για στρατεύματα με μαχητικές
ικανότητες. Ο εχθρός έχει υποστεί βαριές απώλειες στα σημεία αυτά.

- Το αποτέλεσμα είναι μια ουκρανική αντεπίθεση κοντά στη Χερσώνα, φαινομενικά προφανής, 
αλλά μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο εξωπραγματική. Επιθέσεις προς άλλες κατευθύνσεις θα
ήταν γενικά πιθανές, αλλά μόνο σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και χωρίς κάποια κέρδη σε επίπεδο 



τακτικής για το Κίεβο. Δεν υπάρχουν ακόμη σοβαρές εφεδρείες στις γραμμές των ΕΔΟ, ούτε 
αρκετές προμήθειες σε εξοπλισμό.

- Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των ελιγμών της άμυνας και της επίθεσης του ρωσικού Γενικού 
Επιτελείου. Αυτή τη στιγμή η πίεση στις ΕΔΟ ασκείται ήδη σε 12-15 τοπικά θέατρα επιχειρήσεων, 
και για πρώτη φορά σε έξι μήνες ο αριθμός των θερμών περιοχών έχει αυξηθεί από 1-2 σε 3-4 
ταυτόχρονα. Έχουμε περισσότερες δυνάμεις στη διάθεσή μας, αλλά όχι για μια ευρεία και 
σημαντική επίθεση, αλλά για να επιτευχθεί μια εκτεταμένη διασπορά των ουκρανικών δυνάμεων 
κατά μήκος μιας ευρείας γραμμής μετώπου. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα νέο χτύπημα αλλού, για
παράδειγμα στο Σεβέρσκ ή ανατολικά του Χάρκοβο, απ' όπου πρόσφατα μεταφέρθηκαν δυνάμεις 
για να περιορίσουν τη ρωσική επίθεση.







Στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία: 168η ημέρα 

1. Κριμαία, εκρήξεις στη στρατιωτική βάση και το αεροδρόμιο στη Νοβοφεντορόβκα. 1 νεκρός 
(πολίτης) και 13 τραυματίες (τραυματίες και τραυματισμένοι). Σύμφωνα με διάφορες ανεπίσημες 
πηγές, δεν επρόκειτο για πυραυλική επίθεση, αλλά για αμέλεια ή σαμποτάζ. Περιέργως, το 
επίκεντρο της επίθεσης ήταν ένα κοντινό χωριό και όχι μια στρατιωτική εγκατάσταση. Συνολικά, 
δεν υπάρχουν στοιχεία για το αντίθετο. Σύμφωνα με επίσημες και ανεπίσημες αναφορές, δεν 
τραυματίστηκαν στρατιωτικοί, υπάλληλοι ή πιλότοι. Αναφέρεται ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε 
οχήματα μάχης, τουλάχιστον από τα επιχειρησιακά (υπήρχαν αρκετά απαρχαιωμένα και 
αχρησιμοποίητα μοντέλα στον χώρο της απογείωσης).

2. Δεν υπάρχει πανικός στην Κριμαία, το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής είναι το συνηθισμένο 
«κίτρινο». Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

3. Χάρκοβο, Χερσώνα, Izyum - οι πρώτες γραμμές. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι οι ουκρανικές 
δυνάμεις συγκεντρώνονται κοντά στο Ιζιούμ για επίθεση. Γκιουλάι Πολέ, Ουγκλεντάρ - μάχες 
θέσεων, αναγνώριση, ενεργοποίηση συμμαχικού πυροβολικού.

4. Μαρίνκα - υπάρχει σημαντική προέλαση προς τον κύριο χώρο του ορυχείου Σχούροβο και προς 
το κέντρο του οικισμού. Προώθηση στην Κρασνογκόροβκα και τη Σταρομιχαϊλόβκα. Στο Πίσκι - 
μάχες στο βορειοδυτικό τμήμα, πολυεπίπεδη ανάπτυξη, αλλά καμία πρόοδος.

5. Σταδιακή προέλαση κατά μήκος της γραμμής Βεσέλαγια Ντολίνα - Κοντέμα - Σολεντάρ. Η 
επιτυχής έφοδος στο εργοστάσιο KNAUF στο Σολεντάρ προδιέγραψε την απώλεια του ανατολικού 
τμήματος του οικισμού. Υπάρχει πρόοδος στις ανατολικές συνοικίες του Αρτεμίβσκ. Οι ΕΔΟ 
επιβεβαίωσαν την απώλεια της Βερσίνας καθώς και του Γκλαντόσοβο. Οι μάχες άρχισαν για το 
Ζάιτσεβο, έναν οικισμό κοντά στη Χορλίβκα που χωρίζεται από το μέτωπο. Πρόκειται για μια 
σοβαρά υποτιμημένη προέλαση: Τράβνεβογιε - Γλαντόσοβο - Ζάϊτσεβο, ενώ η οκταετής γραμμή 
του μετώπου σε αυτό το τμήμα, οχυρωμένη όχι λιγότερο από το Πέσκι και την Αβντέεβκα, 
κατεδαφίζεται. Η διαμόρφωση του μπροστινού μέρους απλώς επέτρεψε την προσέγγιση από τα 
μετώπισθεν και τελικά τη καταρρευσή του.

6. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τσετσένοι επιστρέφουν σταδιακά στο μέτωπο. Εμφανίστηκαν στις 
περιοχές πέριξ του Σολεντάρ και του Πέσοκ.

7. Οι ισχυρισμοί περί ουκρανικής αντεπίθεσης στη Χερσώνα ήταν μέρος μιας επικοινωνιακής 
επιχείρησης παραπληροφόρησης και ψυχολογικού πολέμου, δήλωσε ο Μικαΐλ Ποντόλιακ, 
σύμβουλος επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι.

8. Περισσότερες αλήθειες από τον Ποντόλιακ: «Τα 2/3 της παγκόσμιας κοινότητας έχουν πάρει είτε
ουδέτερες, είτε φιλορωσικές θέσεις στο θέμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία».









Στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία: 170η ημέρα

1. Γενικά η ίδια κατάσταση στα μέτωπα. Σφοδρές μάχες κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του 
Ντονμπάς με σοβαρή υπεροχή του συμμαχικού πυροβολικού. Οι Ουκρανοί ρίχνουν εφεδρείες στη 
μάχη και υφίστανται βαριές απώλειες. Το πεζικό μας απέχει από τις μετωπικές επιθέσεις. Ως 
αποτέλεσμα, μέσα σε δύο ημέρες μόνο δύο επιβεβαιωμένοι οικισμοί τέθηκαν υπό ρωσικό έλεγχο: η
Ιβάνο-Νταριέβκα και το Ναγκόρνογιε (κοντά στον αυτοκινητόδρομο Σολεντάρ-Λισιτσάνσκ, μεταξύ
Μπελογκόροβκα και Μπερεστόβοϊ). Αυτή είναι υπό όρους η κατεύθυνση προς Αρτεμίβσκαγιε.

2. Σολεντάρ: γίνονται μάχες μέσα στην πόλη. Αρτεμίβσκ: Οι συμμαχικές δυνάμεις έχουν 
προσκολληθεί στο βορειοανατολικό φυλάκιο και προελαύνουν προς το κέντρο. Στα νότια 
διεξάγονται μάχες για το Κοντέμου και το Ζάιτσεβο. Μαρίνκα, Αβντέεβκα, Πέσκι - καμία αλλαγή 
μέχρι στιγμής. Χάρκοβο, Ουγκλεντάρ, Χερσώνα - μάχες θέσεων.

Ορισμένες δηλώσεις του Εντουάρντ Μπασούριν, επίσημου εκπροσώπου της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Ντονιέτσκ (ΛΔΝ): Κανείς δεν πρόκειται να εισέλθει στην Αβντέεβκα, οι δυνάμεις της ΛΔΝ 
έχουν περικυκλώσει την πόλη. Οι ΕΔΟ θα μείνει με την επιλογή είτε να καταθέσουν τα όπλα είτε 
να σκοτωθούν. Ο εχθρός στο Ντονμπάς θα τεμαχιστεί σταδιακά και στη συνέχεια θα καταστραφεί.

3. Εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Νοβοφεντόριβκα. Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες, η 
απέναντι πλευρά ισχυρίζεται την καταστροφή 5 Su-24 και 3 Su-30. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
αποδείξεις. Προφανώς υπήρξαν τεχνικές απώλειες, αλλά δεν είναι σαφές τι ακριβώς κάηκε. Ο 
διάδρομος προσγείωσης φαίνεται επίσης άθικτος, όπως και τα αεροπλάνα που στέκονται σε άλλα 
σημεία του αεροδρομίου.

4. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει, ότι ο πυρηνικός σταθμός του ΑΗΣ Ζαπορόζιε και ο 
εξοπλισμός των δεξαμενών του συστήματος ψύξης του πυρηνικού αντιδραστήρα υπέστησαν 
μερικές ζημιές λόγω των χτυπημάτων των ουκρανικών δυνάμεων. Οι κρίσιμες υποδομές δεν 
υπέστησαν ζημιές.

5. Η Μόσχα προειδοποιεί: Αν η Ουκρανία συνεχίσει τα χτυπήματα, οι συνέπειες θα είναι 
καταστροφικές. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ υποστηρίζει την ιδέα μιας 
αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από τον σταθμό. Η Κίνα σε σχέση με την κατάσταση στον 
ΑΗΣ Ζαπορόζιε καλεί τα μέρη της σύγκρουσης στην Ουκρανία να καθίσουν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ πιστεύει ότι η 
περίμετρος ασφαλείας γύρω από τον ΑΗΣ Ζαπορόζιε μπορεί να διασφαλιστεί από τα ίδια τα μέρη 
της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η Ρωσία ελπίζει ότι οι εμπειρογνώμονες του ΔΟΑΕ θα 
επισκεφθούν τελικά τον πυρηνικό σταθμό έως τα τέλη Αυγούστου, δήλωσε ο μόνιμος της Ρωσία 
στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.









Στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία: 172η ημέρα

1. Το Πέσκι έχει καταληφθεί. Πιθανώς το ισχυρότερο προπύργιο των ΕΔΟ. Υπενθυμίζεται πόσο 
αποτυχημένη ήταν η έφοδος το 2014, το 2015 και ακόμη και αργότερα, κατά τη διάρκεια των 
εκεχειριών του Μινσκ. Μια μεγάλη νίκη για τις συμμαχικές δυνάμεις. Οι ΕΜΑ δεν παραδέχονται 
την ήττα, στέλνοντας πιθανότατα μεγάλες εφεδρείες για αντεπίθεση. Οι Ρωσικές δυνάμεις αντέχουν
και σχεδιάζουν να εισβάλουν στο Περβομαΐσκογιε και στο Βοντιάνε, γεγονός που θα διακόψει 
πρώτα απ' όλα τον ανεφοδιασμό της ομάδας της Αβντέεβκα. Ο βομβαρδισμός θέσεων των ΕΔΟ 
από το πυροβολικό έχει ήδη ξεκινήσει.

2. Πρόοδος στη Μαρίνκα, πράγματι τα 2/3 του χωριού έχουν καταληφθεί, αλλά το σημαντικότερο 
είναι ότι τα μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων έχουν εκτοπίσει τις ουκρανικές μονάδες από το 
υψηλότερο σημείο στο κέντρο των ορυχείων της Σχουρόβκα. Η εκδήλωση της επίθεσης, μεταξύ 
άλλων και προς την κατεύθυνση της Νοβομιχαϊλόβκα, είναι θέμα χρόνου.

3. Οι περιοχές κοντά στο Σεβέρσκ, το Σολεντάρ και το Αρτεμίβσκ πιέζονται όλο και περισσότερο. 
Πάρθηκε το Σπορνόε μετά το Ιβάνο-Νταριέβκα. Αναφέρθηκε η πλήρης κατάληψη της Βερσίνα και 
των προαστίων του Ζάιτσεβο κοντά στο Αρτεμίβσκ.

4. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την κατάληψη του χωριού Ούντι στη βόρεια περιφέρεια του 
Χάρκοβο. Οι μάχες στα περίχωρα αυτού του οικισμού συνεχίζονταν εδώ και αρκετές εβδομάδες. 
Δεν υπάρχει εκτεταμένη επίθεση εκεί, αλλά το μέτωπο καταρρέει, καθώς οι ρωσικές ένοπλες 
δυνάμεις ασκούν πιέσεις σε διάφορα σημεία και οι Ουκρανοί δεν έχουν αρκετές εφεδρείες, κυρίως 
με βαρύ οπλισμό.







Στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία: 174η ημέρα

1. Στο Ντονμπάς σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις και πολλές συμμαχικές επιθέσεις έχουν 
ανασταλεί. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται μάχες κοντά στο Ουγκλεντάρ και προς την κατεύθυνση 
της Νοβομιχαϊλόβκα, για την υποστήριξη της επιχείρησης στη Μαρίνκα από το νότο. Ο δρόμος που
συνδέει τη Μαρίνκα με το Ουγκλεντάρ έχει καταληφθεί, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη δυνατότητα
ανασύνταξης και ανεφοδιασμού των ΕΔΟ.

2. Σποραδικές επιτυχίες. Από Αβντέεβκα, Πέσκι ακόμα δεν υπάρχουν νέα. Εξελίσσεται επίθεση στο
Νεβέλσκογιε και στην Κρασνογκόροβκα κοντά στο Πέσκι. Συμμαχικές μονάδες έχουν θέσει υπό 
τον έλεγχό τους το χωριό Αλεξάντροβκα στην περιοχή της Χερσώνας, το οποίο ανοίγει το δρόμο 
προς το Νικολάεφ. Σταδιακή κίνηση προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο. Το Οντνοροβίβκι, το 
Στόγκνι και η Μπαρανόβκα καταλαμβάνονται μαζί με το Ούντι.

3. Μέχρι το βράδυ το μέτωπο φαίνεται να έχει διασπαστεί στο Σολεντάρ. Διεξάγονται οδομαχίες.

4. Σειρά επιθέσεων δολιοφθοράς στην Κριμαία, όπως αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας: «Το πρωί 
της 16ης Αυγούστου, μια στρατιωτική αποθήκη κοντά στο χωριό Ντζάνκογιε υπέστη ζημιές από 
σαμποτάζ. Προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων γραμμών ηλεκτροδότησης, ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
μιας σιδηροδρομικής γραμμής και πολλών κατοικιών. Δεν υπήρξαν σοβαρές απώλειες. 
Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των συνεπειών του σαμποτάζ. Υπάρχουν 
πολλά άλλα περιστατικά με ασαφείς συνέπειες. Πρόκειται πιθανότατα για μικρές επιθέσεις με μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη.
Τα προβλήματα με τους σαμποτέρ στην Κριμαία γίνονται όλο και πιο συχνά. Υπάρχουν επίσης 
αναφορές για εκρήξεις σε δύο υποσταθμούς κοντά στη Μελιτόπολη.



5. Όπως δήλωσε η FSB: στις 4, 9 και 12 Αυγούστου Ουκρανοί σαμποτέρ ανατίναξαν πύργους 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των οποίων ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας του Κουρσκ τροφοδοτεί τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις κοινωνικές 
υποδομές και τον πληθυσμό της περιοχής Κουρσκ και των γειτονικών περιοχών. 






