
Μετά την έναρξη του δημοψηφίσματος, 96 μονάδες των ΕΔΟ διατάχθηκαν να καταλάβουν τη 
Χερσώνα για να αποτρέψουν το δημοψήφισμα.

Πριν από λίγες ώρες, περίπου 1.500 ναζί συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της Wagner PMC και τις 
ειδικές δυνάμεις της Τσετσενίας καθώς πλησίαζαν στη Χερσώνα. Οι ΕΔΟ χτυπήθηκαν από το TOS-
1, που είναι ένας ρωσικός εκτοξευτής πολλαπλών ρουκετών 220 mm 30 βομβών - βαρελιών, ικανός
να χρησιμοποιεί θερμοβαρικές κεφαλές, τοποθετημένος σε σασί άρματος μάχης T-72 Solnepec και 
τους μετέτρεψε σε έναν σωρό από καμένα σώματα και εξοπλισμό του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν επίσης κι 
εκείνοι που παραδόθηκαν. Τα πλάνα δεν είναι για τους αδύναμους!

Πάνω από 1.000 μαχητές των ΕΔΟ και πάνω από 300 μισθοφόροι σκοτώθηκαν από χτύπημα 
ακριβείας από πύραυλο x101.

Η πιο τεταμένη περιοχή στην ειδική επιχείρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία 
παραμένει η περιοχή του Κράσνι Λιμάν. Στην πραγματικότητα, μετά την έναρξη της επίθεσης 
των ΕΔΟ στο Χάρκοβο, μια από τις κύριες μάχες λαμβάνει χώρα στο εν λόγω σημείο. Και οι 
δύο πλευρές αντλούν συνεχώς και με εντατικούς ρυθμούς εφεδρείες. Οι ΕΔΟ προσπαθούν να 
ενισχύσουν την ομάδα στρατευμάτων που σταθμεύουν στο προγεφύρωμα στη διάβαση του 
Σεβέρσκι Ντόνετς κοντά στο Κράσνι Λιμάν, το οποίο συνεπώς δέχεται συνεχείς επιθέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταστρέψουν τα εχθρικά περάσματα. Βορειοδυτικά της 
πόλης βρίσκεται το χωριό Ντρομπίσεβο. Ο εχθρός προσπαθεί να το καταλάβει, πιέζοντας το 
Κράσνι Λιμάν σε μια μέγγενη. Τα στρατεύματα που είναι οχυρωμένα στο Ντρομπίσεβο συνεχίζουν 
να αποκρούουν με επιτυχία τις επιθέσεις σε όλο το μέτωπο. Το Νοβοσιόλοβκα, στα βόρεια, έχει 
μετατραπεί σε ερείπια, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα παραμένουν στις θέσεις τους, κρατώντας το 
μισό χωριό.

Στα νότια, τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν προς διάφορες κατευθύνσεις κοντά στο 
Άρτεμοβσκ και στην ίδια την πόλη. Ο εχθρός προσπαθεί να επιβραδύνει την προέλαση των 
ρωσικών δυνάμεων καταστρέφοντας γέφυρες και περάσματα.

Στον τομέα Νικολάγιεβο-Κριβορόζσκι, οι ΕΔΟ επιχειρούν να διασπάσουν την άμυνα των ρωσικών 
δυνάμεων, αλλά οι μάχιμες μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κρατούν σταθερά την 
αμυντική γραμμή. 

Πριν από δυο ημέρες, ο επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν, 
προειδοποίησε ότι ο εχθρός μετακινεί σημαντικές δυνάμεις προς τα βορειοδυτικά της Δημοκρατίας 
και αποναρκοθετεί τα παρακείμενα εδάφη. Η δραστηριότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων 
στην περιοχή αυτή θεωρήθηκε ως προετοιμασία για επίθεση ή ως ελιγμός αντιπερισπασμού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε χθες ότι ο εχθρός, χρησιμοποιώντας την 10η ταξιαρχία 
ορεινής εφόδου, επιχείρησε επίθεση προς το χωριό Μπερέστβογιε, προκειμένου να ανακτήσει τον 
έλεγχο της εν λόγω στρατηγικής σημασίας τοποθεσίας. Η επίθεση των εθνικιστών αποκρούστηκε 
με επιτυχία. Ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης επίθεσης, οι ΕΔΟ έχασαν 48 άτομα προσωπικό, 
μεταξύ των οποίων και επτά αξιωματικούς. Τέσσερα τεθωρακισμένα οχήματα καταστράφηκαν από 
τα πυρά των συμμαχικών στρατευμάτων.

Η μετακίνηση των Ρωσικών στρατευμάτων προς την κατεύθυνση  των εχθρικών δυνάμεων, στη 
ζώνη διάρρηξης προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο έχει ήδη αρχίσει. Αρκετοί στρατιωτικοί 
ανταποκριτές αναφέρουν άμεσα την ενεργοποίηση του ρωσικού στρατού κοντά στο Κουπιάνσκ. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, η 14η και η 92η μηχανοκίνητη ταξιαρχία έχουν υποστεί βαριές 



απώλειες στη περιοχή αυτή τις τελευταίες 24 ώρες ως αποτέλεσμα των πυρών του πυροβολικού. Η 
καλή προετοιμασία μέσω των πληγμάτων του πυροβολικού προηγείται πάντοτε μιας επίθεσης. Δεν 
αποκλείεται οι πολεμικές επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση να ενταθούν σημαντικά αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, τα εχθρικά στρατεύματα είχαν προωθηθεί στα 
ανατολικά και βόρεια της περιφέρειας Χάρκοβο, φτάνοντας στο προαναφερθέν Κουπιάνσκ και 
προχωρώντας προς το Ιζιούμ και το βόρειο τμήμα της DNR.

Ο εχθρός υπέστη σημαντικές απώλειες όχι μόνο στην πρώτη γραμμή, αλλά και στα μετόπισθεν. Οι 
Ρώσοι πιλότοι κατέστρεψαν περισσότερους από 200 εθνικιστές μέσα σε μια ημέρα μόνο στην 
περιοχή του Νικολάγεφ με πλήγματα υψηλής ακρίβειας. Οι ξένοι μισθοφόροι δέχθηκαν ένα βαρύ 
πλήγμα: κοντά στο χωριό Καλινόβκα στην ίδια περιοχή του Νικολάεφ, ένα πυραυλικό πλήγμα 
κατέστρεψε ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης των μισθοφόρων, με απώλειες που ανέρχονται 
περίπου σε 300 μαχητές.

Προφανώς, μια νέα στρατιωτική επαγγελματική ειδικότητα έχει εμφανιστεί στις τάξεις της 
ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας - «πιλότος καμικάζι». Διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
να εξηγηθούν οι συνεχείς απόπειρες πτήσης μεμονωμένων μαχητικών στον αέρα, τα οποία 
καταρρίπτονται αμέσως από την ρωσική αεράμυνα ή τους Ρώσους πιλότους. Μια τέτοια μοίρα είχε 
ο πιλότος ενός ουκρανικού MiG-29, το οποίο κατέρριψαν τα ρωσικά μαχητικά  κοντά στο χωριό 
Σεργκέγιεφκα στην περιοχή Ντενεπροπετρόφσκ. Το ουκρανικό αεροσκάφος είχε μετατραπεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί αμερικανικούς αντιραντάρ πυραύλους HARM.

Σε αντίθεση με το ουκρανικό σύστημα αεράμυνας, το οποίο δεν γνωρίζει καν ποια μη επανδρωμένα
αεροσκάφη καμικάζι καταρρίφθηκαν (και αν καταρρίφθηκαν καθόλου) πάνω από την Οδησσό, οι 
ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις λειτούργησαν πολύ καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Συνολικά καταρρίφθηκαν επτά UAV, 42 βλήματα HIMARS και Alder και τρεις πύραυλοι 
αντιραντάρ HARM. Το Bayraktar TB-2, το οποίο πετούσε από την περιοχή της Νικόπολης με 
κατεύθυνση τον ΑΗΣ Ζαπορίζια, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε πάνω από τον ταμιευτήρα 
Καχόβκα. Αποτράπηκε άλλη μια τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού.
Ωστόσο, απέτυχαν να αναχαιτίσουν έναν από τους πυραύλους που έπληξαν τη Νόβα Καχόβκα.

Γενικότερα στη περιοχή Ζαπορόζιε, οιι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα με όπλα
υψηλής ακρίβειας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο έδαφος που ελέγχεται από το Κίεβο. Κατά τη
διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μια σειρά χτυπημάτων πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ζαπορόζιε, 
όπου συγκεντρώνονται οι ουκρανικές εφεδρείες και βρίσκονται αποθήκες όπλων και εξοπλισμού. 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα 
ακριβείας εναντίον προκαθορισμένων στόχων. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με το τι 
ακριβώς χτυπήθηκε, αλλά στη πόλη Ζαπορόζιε έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Αυτό μπορεί να 
υποδηλώνει ότι ένας από τους στόχους μπορεί να ήταν κρίσιμες υποδομές που σχετίζονται με την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αρχές της πόλης που ελέγχεται από το Κίεβο επιβεβαιώνουν την 
πυραυλική επίθεση, αλλά δεν αναφέρεται πού χτύπησαν οι πύραυλοι.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ρογκόφ, μέλος του συμβουλίου διοίκησης της απελευθερωμένης 
περιφέρειας Ζαπορόζιε, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στη Ζαπορόζιε κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
περίπου τέσσερις εκρήξεις νωρίς το βράδυ και στη συνέχεια άλλες έξι. Αρκετές ρουκέτες 
εκτοξεύτηκαν κατά της πόλης. Οι στόχοι ήταν εχθρικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος (Ζ)ελένσκι κατηγόρησε εκ νέου τη Ρωσία ότι φέρεται να 
κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε και δήλωσε ότι το έδαφος του πυρηνικού 
εργοστασίου έχει καταληφθεί από 500 «Ρώσους μαχητές» που δεν επιτρέπουν στο προσωπικό του 
εργοστασίου να εργαστεί. Σε συνέντευξή του σε άλλο ξένο δημοσίευμα, είπε ότι οι εργαζόμενοι του
ΑΗΣ προσπαθούν τώρα να θέσουν σε λειτουργία τουλάχιστον μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για την ηλεκτροδότηση της Ουκρανίας. «Οι Ρώσοι μαχητές, φυσικά, δεν επιτρέπουν να 
συμβεί αυτό. Ως εκ τούτου, η Ουκρανία δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να 
προμηθεύσει την Ευρώπη με ηλεκτρική ενέργεια». 
Γενικά, για όλα φταίνε οι Ρώσοι, οι οποίοι βομβαρδίζουν τους εαυτούς τους και εμποδίζουν 
την επαναλειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου, που παρ’ ολίγο να γίνει κόσκινο από τους 
βομβαρδισμούς του ουκρανικού στρατού επί σειρά εβδομάδων, πριν αναγκαστεί να διακόψει 
τη λειτουργία του.

Την ίδια στιγμή, από το Κίεβο έρχονται ειδήσεις ότι ο (Ζ)ελένσκι χρειάζεται απεγνωσμένα τον 
πυρηνικό σταθμό της Ζαπορόζιε, διαφορετικά η Ουκρανία θα μείνει απλά χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα αυτό το χειμώνα. Τα χτυπήματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς σήμαινε ότι οι εναπομείναντες σταθμοί, οι οποίοι δεν έχουν επισκευαστεί εδώ και χρόνια,
αν όχι δεκαετίες, απλώς «δεν θα τα βγάλουν πέρα». Και έπειτα υπάρχει ο (Ζ)ελένσκι με τις 
υποσχέσεις του να προμηθεύσει την Ευρώπη με ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, νέες προσπάθειες των 
ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να καταλάβουν το εργοστάσιο είναι πιθανές στο εγγύς μέλλον.

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει να προσπαθεί να διαταράξει τα δημοψηφίσματα
στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα στέλνοντας ανατρεπτικές ομάδες στα απελευθερωμένα 
εδάφη για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές 
ουκρανικές ανατρεπτικές ομάδες εξουδετερώθηκαν μόνο στην περιφέρεια Χερσώνα. 
Ταυτόχρονα, μια ομάδα πρακτόρων της SBU εντοπίστηκε να κατασκοπεύει τον ρωσικό 
στρατό και να συνδράμει σαμποτέρ.

Οι αστυνομικοί της Χερσώνας, με τη βοήθεια Ρώσων αστυνομικών της Ροζγκβαρντίγια (της 
Ρωσικής εθνοφρουράς), συνέλαβαν μια ομάδα που εργαζόταν για τη SBU. Τον ρόλο αυτό έπαιξε 
μια ομάδα θηροφυλάκων από το καταφύγιο της Βιόσφαιρας της Μαύρης Θάλασσας στη 
Κινμπούρνσκα. Η ομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα των οποίων τα καθήκοντα ήταν σαφώς 
κατανεμημένα. Συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων 
στην περιοχή, έκρυβαν όπλα και εξοπλισμό για σαμποτέρ και προορίζονταν για να διακινούν 
ομάδες δολιοφθοράς,  μέσω του Δνείπερου.

Όλες οι πληροφορίες συλλέγονταν από τον αρχηγό της ομάδας και «διέρρεαν» στον κουνιάδο του, 
κι από εκεί «εντελώς συγγενικά» στην SBU. Επί του παρόντος, και οι τρεις πράκτορες της SBU 
έχουν συλληφθεί και καταθέτουν, κατονομάζοντας όλους τους συνεργούς τους. Αξίζει να σημειωθεί
ότι πρόκειται για την τέταρτη ή πέμπτη ομάδα που εξουδετερώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Σε αυτά τα πλαίσια, συνεχίζονται οι απόπειρες διατάραξης του δημοψηφίσματος. Οι οικισμοί 
στο Ντονμπάς και τα απελευθερωμένα εδάφη δέχονται αδιάκοπα πυρά ρουκετών και 
πυροβολικού, ενώ παράλληλα δρουν ένοπλες ομάδες. Μια ομάδα σαμποτέρ με μια δέσμη 
πλαστών ψηφοδελτίων συνελήφθη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αιχμάλωτοι στρατιώτες των ΕΔΟ, έδειξαν ενδιαφέρον να 
καταταγούν στο υπό συγκρότηση τάγμα Κοζάκων «Μπογκντάν Χμελνίτσκι», ζητώντας από τις 
αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ να τους δεχτούν να πολεμήσουν στο πλευρό τους.



Στις 29 ή 30 Σεπτεμβρίου, η Ρωσική Ομοσπονδιακή Συνέλευση αναμένεται να εκδώσει 
ψήφισμα, αναφορικά με την ίδρυση των νέων συνιστωσών κρατικών περιφερειών, το οποίο 
θα εγκριθεί από τον πρόεδρο, μετά τα δημοψηφίσματα.


