
Σήμερα το πρωί το ανατολικό τμήμα του Κουπιάνσκ επανακαταλήφθηκε από τις Ρωσικές δυνάμεις.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί κάποια αλλαγή στις κινήσεις των δυο μερών στο μέτωπο.
Η επιμονή των συμμαχικών δυνάμεων να μην αποχωρήσουν παντελώς από την πόλη έδωσε τους 
καρπούς της. Οι ΕΔΟ αποχώρησαν από το σημείο.

Οι κάτοικοι της Κρασνογκόροβκα, δυτικά του Ντόνιετσκ κοντά στη Μαρίiνκα, αναφέρουν 
πολλαπλούς βομβαρδισμούς χθες και σήμερα το απόγευμα. Τα πολεμικά αεροσκάφη ήταν από το 
πρωί επί το έργω και η πόλη είχε αδρανοποιηθεί. Αργότερα, προέκυψαν πληροφορίες ότι 
συμμαχικές δυνάμεις της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της Λαϊκής Δημοκρατιας του Ντονιέτσκκαι του 
ρωσικού στρατού είχαν εισέλθει στα βορειοανατολικά προάστια. Αρκετές ρωσικές πηγές 
αναφέρονται στο θέμα αυτό ταυτόχρονα, αν και ως επί το πλείστον η μία αναφέρεται στην άλλη.

Ο δημοσιογράφος Ρουντένκο αναφέρει για άλλο ένα πυραυλικό πλήγμα στο Κρίβοϊ Ρογκ. Από τον 
ίδιο υπάρχει η πληροφορία ότι στο Χάρκοβο καταστράφηκε μια αποθήκη με πυρομαχικά των ΕΔΟ.

Εικόνες από τις ζημιές μετά από πλήγματα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Σλοβιάνσκ (TPP) 
στην πόλη Νικολάγιεφκα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί 
τουλάχιστον ένας μετασχηματιστής. Θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερες διακοπές 
ρεύματος με όλες τις επακόλουθες συνέπειες. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους Ουκρανούς να 
νιώσουν αυτό που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Ντονμπάς τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Ο Πάβλο Κιριλένκο, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ντονιέτσκ, 
επιβεβαιώνει το πλήγμα στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο του Σλαβιάνσκ και παρέχει λεπτομέρειες 
μαζί με φωτογραφίες ορισμένων από τις καταστροφές στο εργοστάσιο:

Ο εξοπλισμός στην περιοχή του εργοστασίου έχει υποστεί ζημιές. Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν 
διακοπές νερού στο χωριό Νικολάγιεφκα, που βρίσκεται δίπλα στον ατμοηλεκτρικό σταθμό. Η 
πυρκαγιά κατασβήνεται από τους διασώστες.



Αν κρίνουμε από τις εικόνες σε άλλες ουκρανικές ιστοσελίδες, δεν έχει καταστραφεί μόνο ο 
μετασχηματιστής στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νικολάγιεφκα.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της κρατικής διοίκησης της πόλης Χερσώνα, Κίριλο 
Στρεμούσοφ, συνεχάρη τους κατοίκους για την ημέρα της πόλης και γράφοντας στο κανάλι 
του στο Telegram, διαβεβαίωσε τους κατοίκους της Χερσώνας ότι η πόλη δεν θα 
εγκαταλειφθεί ποτέ από τον ρωσικό στρατό:

Ουσιαστικά ολόκληρη η περιοχή της Χερσώνας και τμήματα της περιοχής  Νικολάγιεφσκα έχουν 
ήδη απελευθερωθεί για πάντα από τους εθνικιστές και τις ΕΔΟ. Ουκρανοί σαμποτέρ και ξένοι 
μισθοφόροι προσπαθούν συνεχώς να επιτεθούν στην περιοχή της Χερσώνας, αλλά όλες οι 
προσπάθειες αποκρούονται.

Ο εχθρός συγκεντρώνει πυροβολικό και στρατιωτικό εξοπλισμό στα εδάφη της περιφέρειας του 
Χάρκοβο που συνορεύουν με τη Ρωσία. Οι μονομαχίες του πυροβολικού συνεχίζονται στα βόρεια 
της περιοχής: ρωσικές μονάδες έχουν εμπλέξει στόχους κοντά στο Βολτσάνσκ, το Καζατσίγια 
Λοπάν, το Γκοπτόβκα και το Ζολότσιβ. Στην κατεύθυνση Κρυβορίζιφ, η ουκρανική διοίκηση 
συνεχίζει να επιστρατεύει πρόσθετες δυνάμεις για να επιχειρήσει επίθεση κατά των θέσεων των 
ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Από τα ελεγχόμενα από το Κίεβο εδάφη έρχονται αναφορές για ένα νέο πλήγμα σε μια 
εγκατάσταση στο Κρίβοϊ Ρογκ, στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ. Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες 
ημέρες, το φράγμα του υδροταμιευτήρα Καρατσούνοφσκιε στην πόλη αυτή έχει πληγεί, 
προκαλώντας ζημιές στην υδροτεχνική υποδομή του υδατοφράκτη και αύξηση της στάθμης του 
ποταμού Ίνγκουλετς. Ταυτόχρονα, η στάθμη του νερού στον υδροταμιευτήρα άρχισε να πέφτει. Την
προηγούμενη ημέρα, η ουκρανική πλευρά δήλωσε ότι τα προβλήματα με τις θυρίδες είχαν επιλυθεί 
μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Σήμερα αναφέρεται ότι το τρίτο πλήγμα ακύρωσε ουσιαστικά όλες τις εργασίες αποκατάστασης 
που είχαν πραγματοποιηθεί στο φράγμα. Το νερό του ποταμού Ίνγκουλετς άρχισε να ανεβαίνει και 
πάλι. Παρουσιάζονται εικόνες που δείχνουν ότι το νερό του ποταμού έχει αρχίσει να αλλάζει 
χρώμα, να γίνεται καφέ. Σε ορισμένες περιοχές, σημειώθηκε υπερχείλιση στις όχθες του, 
πλημμυρίζοντας σημαντικές περιοχές.



Νωρίτερα, η ουκρανική πλευρά δήλωσε ότι ο σκοπός των πληγμάτων αυτών από τις ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις ήταν να ξεπλύνουν τα περάσματα του Ινγκουλέτς στη συμβολή των περιοχών 
Νικολάεφ και Χερσώνα και να αποκόψουν περαιτέρω τους σχηματισμούς των ΕΔΟ που είχαν 
καταφέρει να περάσουν στην αριστερή όχθη του ποταμού.
Πρόκειται για παραπληροφόρηση δεδομένου ότι οι ΕΔΟ δεν έχουν καταφέρει να περάσουν τον 
ποταμό, αλλά ακόμη κι αν ήταν έτσι πάλι αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται σε δεινή θέση.

Δεν έχει αναφερθεί τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν για το τελευταίο πλήγμα στις εγκαταστάσεις στο 
Κρίβοϊ Ρόγκ, θα πρέπει ωστόσο να ήταν πυραυλικό.

Εν τω μεταξύ, σήμερα υπάρχουν αναφορές για σειρήνες που ενεργοποιήθηκαν λόγω αεροπορικων 
επιδρομών όχι μόνο στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Νικολάεφ, αλλά και σε άλλες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένου και του Κιέβου. Για παράδειγμα, οι σειρήνες έχουν ηχήσει στις περιοχές 
Τσερκάσι, Τσερνίχοφ, Κιροβογκράντσκα και Χάρκοβο.

***

Επιχειρώντας να περάσουν τον Ίνγκυλετς:

Τη νύχτα στον τομέα της Αντρίγιεβκα του μετώπου, ουκρανοί μαχητές της 35ης επιλεκτης 
ταξιαρχίας των πεζοναυτών τηων ΕΔΟ προσπάθησαν να εξαπολύσουν αντεπίθεση επιχειρώντας να 
περάσουν τον ποταμό Ίνγκουλετς. Ωστόσο, το εγχείρημα αποδείχθηκε πολύ δαπανηρό.

Τα ρωσικά στρατεύματα περίμεναν ήδη τους Ουκρανούς στρατιώτες να διασχίσουν τον ποταμό. 
Μέσα σε λίγα λεπτά της μάχης, 35 Ουκρανοί πεζοναύτες εξοντώθηκαν. Περισσότεροι από 20 
στρατιώτες των ΕΔΟ υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Ουκρανοί πεζοναύτες δεν άρχισαν καν να παίρνουν τα πτώματα των 
συναδέλφων τους. Σύμφωνα με το κανάλι Telegram του Χερσόνσκι Βέστνικ, τα πτώματα των 
μαχητών αφέθηκαν στον ποταμό Ίνγκουλετς.

Τα νοσοκομεία στο Νικολάεφ ξαναγεμίζουν και πάλι από τραυματίες στρατιώτες των 
ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η απόπειρα αντεπίθεσης είχε σοβαρές απώλειες. Αυτά 



πληρώνει ο ουκρανικός λαός για τις υπερβολικές φιλοδοξίες της ηγεσίας του Κιέβου και των 
Αμερικανών και Ευρωπαίων προστατών της. Κάθε ένας από αυτούς τους νεαρούς στρατιώτες 
των ΕΔΟ θα μπορούσε να ζήσει, να δημιουργήσει οικογένεια και να εργαστεί. Αλλά πέθαναν 
για να διατηρήσει την κυριαρχία της η «Συλλογική Δύση«.

Τέτοιου είδους «αντεπιθέσεις» από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οργανωτές των οποίων δεν 
υπολογίζουν καθόλου τις απώλειες, δείχνουν την πλήρη αδιαφορία του Ουκρανού προέδρου 
Βλαντιμίρ (Ζ)ελένσκι και της παρέας του για τις ζωές των ίδιων των συμπολιτών τους. Προφανώς, 
το Κίεβο σκοπεύει πραγματικά να αντιμετωπίσει τη Ρωσία «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

Από την άλλη πλευρά, εάν ο (Ζ)ελένσκι δεν επιδείξει τέτοια ετοιμότητα, η Δύση θα στερήσει 
από την Ουκρανία την οικονομική και στρατιωτική της υποστήριξη, γεγονός που θα οδηγήσει
στην ταχεία πτώση του καθεστώτος του Κιέβου.
Με άλλα λόγια ο (Ζ)ελένσκι και η παρέα του θα ξηλωθούν προς χάριν της επόμενης παρέας, με
την ελπίδα των Αμερικανών ότι οι επόμενοι θα αποδώσουν καλύτερα.

***

Η κατάσταση στην κατεύθυνση Μυκολάγιο-Κρυβορίζια είναι σχετικά ήρεμη, αλλά οι μάχες 
συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές. Η ουκρανική διοίκηση συνεχίζει να στέλνει μονάδες των ΕΔΟ 
σε αυτοκτονικές επιθέσεις εναντίον θέσεων του ρωσικού στρατού παρά τις απώλειες που έχουν 
υποστεί.

Στους τομείς Ποσάντ-Ποκρόφσκι και Αλεξαντρόφσκι, ο εχθρός προσπάθησε να διασπάσει την 
άμυνα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο χωριό Πραβντίνο με τρία άρματα μάχης και έξι 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού BMP, που υποστηρίζονταν από πεζικό, αλλά 
προσέκρουσε σε μια καλά οργανωμένη άμυνα Ρώσων αλεξιπτωτιστών. Κατά τη διάρκεια της 
μάχης, αρκετές μονάδες ουκρανικών τεθωρακισμένων οχημάτων κατάφεραν να διεισδύσουν στα 
νώτα των πρώτων γραμμών άμυνας, αλλά οι επερχόμενες εφεδρείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν
όλα τα οχήματα BMP και ένα άρμα, αναγκάζοντας τους εθνικιστές να υποχωρήσουν. Ωστόσο, οι 
απώλειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τελείωσαν εκεί, καθώς οι μονάδες που 
υποχωρούσαν δέχθηκαν πυρά πυροβολικού και αεροπορίας.



Σύμφωνα με το κανάλι TG του «Ρίμπαρ», τα ελικόπτερα του στρατού αποτελειώνουν αυτή τη 
στιγμή τα υπολείμματα των δυνάμεων της AFU που προελαύνουν και υποχώρησαν στο Πράβδινο.

Στον τομέα Αντρίγιεφσκι, το πυροβολικό συνεχίζει επί του παρόντος να αποτελειώνει τις μονάδες 
των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Σουχόι Στάβοκ. Αναφέρεται ότι λόγω της ανόδου 
της στάθμης του νερού στον ποταμό Ίνγκουλετς, ορισμένες από τις διαβάσεις έχουν καταστεί 
άχρηστες, ενώ στην αριστερή όχθη παραμένει μια ομάδα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, 
συμπεριλαμβανομένων περίπου 30 τεθωρακισμένων οχημάτων, αποκομμένη από τις κύριες 
δυνάμεις. Το πυροβολικό με βόμβες βαρέλια και ρουκέτες δούλευε επάνω τους όλη τη νύχτα, ενώ η
αεροπορία με τα βομβαρδιστικά το κάλυπτε από ψηλά. Το χωριό Σουχόι Στάβοκ έχει πάψει να 
υπάρχει ως κατοικημένη περιοχή, με μόνο τα κούτσουρα που έχουν απομείνει από όλες τις 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις.



Ο εχθρός υπέστη πολύ βαριές απώλειες, όπως ανέφερε το κανάλι Rybar TG, ασθενοφόρα 
μετέφεραν τους τραυματίες στο Μπερεζνεγκοβάτογε μέχρι το πρωί.

Εικόνες από τα μέτωπα: 

Ενώ ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του (Ζ)ελένσκι, Ολέξι Αρέστοβιτς, κοινοποιεί για 
άλλη μια φορά «απόρρητα στοιχεία» για την επικείμενη επίθεση των ΕΔΟ στην κατεύθυνση του 
Λουγκάνσκ, οι ρωσικές ιστοσελίδες και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παραθέτουν παραδείγματα 
επιτυχημένων επιχειρήσεων των συμμαχικών δυνάμεων σε διάφορα σημεία του μετώπου.

Οι πολεμικοί ανταποκριτές της Ρούσκαγια Βεσνί περιγράφουν και παρουσιάζουν το επιτυχημένο 
έργο των μαχητών του 185ου τάγματος της ΛΔΝ, οι οποίοι, αφού εντοπίσουν αρκετά σημεία πυρός 



του εχθρού στην πρώην μονάδα αεράμυνας κοντά στην Αβντέεβκα, μετακινούν τον εκτοξευτή 
χειροβομβίδων πολυβόλου SPG-9 "Spear" 1 στην πρώτη γραμμή για να τα καταστείλουν. Μετά το 
χτύπημα, ένας εθελοντής της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της ΛΔΝ με το διακριτικό κλήσης «Ραμσής» 
περιγράφει την κατάσταση στo μέτωπο ως εξής:

«Πράγματι, η κατάσταση είναι τεταμένη. Αυτοί δουλεύουν, αλλά κι εμείς επίσης δουλεύουμε. Ο 
εχθρός δεν πρέπει να υποτιμάται».

Σύμφωνα με αναφορές από το ΛΔΛ, γίνονται επιθέσεις στην κατεύθυνση του Λουγκάνσκ. Το ίδιο 
ισχυρίζεται και ο Αρέστοβιτς, ο επικεφαλής του γραφείου του (Ζ)ελένσκι, που από καιρό τώρα 
υποδύεται τον στρατηγό. Κατά τη διάρκεια των μαχών της ημέρας, καταστράφηκαν τρία 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και έξι αντικείμενα ειδικού εξοπλισμού των 
οχημάτων, ένα άρμα μάχης, έως και 50 άτομα προσωπικό. Οι πυροβολητές της 2ης Μηχανοκίνητης
Ταξιαρχίας Τυφεκιοφόρων της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της ΛΔΛ συνεχίζουν να καταστέλλουν την 
αντίσταση των ναζί που υποχωρούν από το Σολεντάρ.

Ο πολεμικός ανταποκριτής Ρουντένκο, αναφέρει την καταστροφή μέχρι και μιας διμοιρίας των 
ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην κατεύθυνση του Ουγκλένταρ. Στο σημείο αυτό ένα drone 
εντόπισε μια προελαύνουσα φάλαγγα, η οποία χτυπήθηκε επιτυχώς από το ρωσικό πυροβολικό.

Οι Ουκρανοί ναζί δεν είχαν εύκολο έργο κοντά στη Μαρίινκα, όπου όσοι επέζησαν εγκατέλειψαν 
τις θέσεις τους μετά τους βομβαρδισμούς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Το Κράσνι Λιμάν, το 
οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει καταντήσει για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως το 
χαρακτηρίζουν «κόκκαλο στο λαιμό», όχι μόνο αμύνεται με επιτυχία, αλλά επιπλέον επιφέρει 
ισχυρά πλήγματα στον εχθρό, ο οποίος υφίσταται βαριές απώλειες. Οι εφεδρείες των ρωσικών 
ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εισέρχονται στην πόλη. Είναι πιθανό να προετοιμάζεται 
αντεπίθεση.

Οι πληροφορίες για το Κουπιάνσκ αναφέρουν ότι χθες το απόγευμα μια ουκρανική μονάδα 
δολιοφθοράς και αναγνώρισης επιχείρησε να διεισδύσει στο ανατολικό τμήμα του Κουπιάνσκ, 
αλλά αργότερα απωθήθηκε στη δεξιά όχθη του ποταμού Όσκολ. Οι πληροφορίες σχετικά με τη 
διέλευση των κύριων δυνάμεων  και την πλήρη κατάληψη της πόλης αποτελούν - προς το παρόν - 
παραπληροφόρηση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τη ρίψη βλημάτων στις εντοπισμένες 
εχθρικές θέσεις. Ως αποτέλεσμα του ακριβούς βομβαρδισμού, καταστράφηκαν μια θέση όλμου, ένα
άρμα, καθώς και προσωπικό των μονάδων των ΕΔΟ.

Δείτε το πρώτο βίντεο

***

Τα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα δεν έχουν επιδείξει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις τους 
κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά, το ρωσικό 
τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού BTR-82A επεκράτησε σε μια μονομαχία με το 
αμερικανικό τεθωρακισμένο όχημα M113.

Όπως είναι γνωστό, η Δύση έχει πλέον πλημμυρίσει τον ουκρανικό στρατό με τον στρατιωτικό της 
εξοπλισμό. Πολυάριθμες είναι ουκρανικές μονάδες που επιχειρούν ήδη με αμερικανικά και 
ευρωπαϊκά τεθωρακισμένα οχήματα. Ως εκ τούτου, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην 



Ουκρανία αποτελεί επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμαστεί το ποια πλευρά έχει καλύτερο 
εξοπλισμό. Αυτό συνέβη και αυτή τη φορά.

Το βίντεο της μονομαχίας δημοσιεύθηκε από το κανάλι Telegram «Сварщики» 
(«Ηλεκτροσυγγολητές»). Τα πλάνα δείχνουν ένα ρωσικό θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς 
προσωπικού να επιτίθεται εναντίον ενός αμερικανικού τεθωρακισμένου οχήματος με ουκρανικό 
πλήρωμα. Το M113 αποτυγχάνει να αντισταθεί στην επίθεση του ρωσικού τεθωρακισμένου 
οχήματος. Οι Ουκρανοί μαχητές εγκαταλείπουν τελικά τον εξοπλισμό τους και διαφεύγουν. Το 
αμερικανικό τεθωρακισμένο όχημα καταλαμβάνεται από Ρώσους στρατιώτες. Άλλο ένα ακόμη 
«λάφυρο» μέσα σε λίγα λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι το M113 είναι ένα από τα κυριότερα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού αμερικανικής κατασκευής, τα οποία άρχισαν να παράγονται από τη δεκαετία του 1960 
και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε 44 χώρες. Το M113 έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές 
ένοπλες συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι αποδείχθηκε επαρκώς ικανοποιητικό: τα αμερικανικά 
τεθωρακισμένα οχήματα χτυπήθηκαν από τα ιρακινά στρατεύματα κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων με το Ιράκ και από τους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με τα 
ισραηλινά στρατεύματα, τα οποία επίσης χρησιμοποίησαν κατά κόρον τα M113.

Τώρα τα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού χρησιμοποιούνται ευρέως 
στην Ουκρανία. Ωστόσο, η μονομαχία με το ρωσικό BTR-82A έδειξε ότι τα αμερικανικά οχήματα 
δεν αποτελούν «μαγικό ραβδάκι» για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο τύπος του εν λόγω οχήματος αποδεικνύεται αναποτελεσματικός σε πολλές περιπτώσεις. 
Εξάλλου, οι ΗΠΑ προμηθεύουν την Ουκρανία με πεπαλαιωμένα όπλα, γεγονός που έχει επίσης 
άσχημο αντίκτυπο και επηρεάζει τη μαχητική ικανότητα του ουκρανικού στρατού, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Εντούτοις, τέτοιου είδους δυτικές προμήθειες, δεν 
πρέπει καθόλου να υποτιμώνται.

Το ρωσικό BTR-82A είναι ένα πολύ νεότερο τεθωρακισμένο όχημα από το αμερικανικό M113. 
Υιοθετήθηκε από τον ρωσικό στρατό το 2013. Το BTR-82 είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του 
BTR-80, ενός από τα πιο διαδεδομένα τεθωρακισμένα οχήματα του πρώην σοβιετικού και 
μετέπειτα του ρωσικού στρατού.

Συγκεκριμένα στο BTR-82A, οπλίζεται με ένα πυροβόλο 2A72 των 30 χιλιοστών. Επί του 
παρόντος, τα BTR-82A και BTR-82AM χρησιμοποιούνται από τις χερσαίες δυνάμεις, τις 
αερομεταφερόμενες δυνάμεις, τις παράκτιες μονάδες του ρωσικού ναυτικού και τις δυνάμεις της 
εθνικής φρουράς.



Δείτε το βίντεο :

https://youtu.be/GQaFj2DDzOI

***

Τα επιθετικά αναγνωριστικά ελικόπτερα Ka-52 Alligator έχουν αποδείξει ότι είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης, ικανά να προσβάλλουν σχεδόν οποιονδήποτε στόχο στο 
έδαφος και στον αέρα, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας ή τις καιρικές συνθήκες. Αυτό ήταν 
ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια των ειδικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Έτσι, ο συγγραφέας
του καναλιού «Fighterbomber» αναφέρει ως παράδειγμα το έργο μιας  μοίρας των «Alligators», η 
οποία από την αρχή της αεράμυνας κατέστρεψε 45 άρματα μάχης, 26 οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού, 6 τεθωρακισμένα οχήματα, 2 SAM, 6 πυροβόλα, 7 όλμους και 3 ομάδες πολυβόλων. 
Επιπλέον κατέστρεψε διάφορες αποθήκες υλικού. Όπως λένε οι πιλότοι, «κανείς δεν υπολογίζει καν
το ανθρώπινο δυναμικό του εχθρού που εξαϋλώνεται».

Μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες μια ομάδα κυνηγών από τρία Ka-52 κατέστρεψε 17 εχθρικά 
άρματα μάχης. Ο επαγγελματισμός των πιλότων καθιστά δυνατό όχι μόνο να πλήξουν με ακρίβεια 
οποιουσδήποτε στόχους αλλά και να αποφύγουν με σύνεση τα απανωτά πυρά. Οι απώλειες των 
«Alligators» από την έναρξη της ειδικής επιχείρησης ήταν ελάχιστες, γεγονός που επιτυγχάνεται εν 
μέρει χάρη στο σύστημα προστασίας L-370V52 της οικογένειας «Βιτέμπσκ», το οποίο ανιχνεύει 
αυτόματα την ακτινοβολία λέιζερ, τα ραντάρ, τις εκτοξεύσεις πυραύλων και στην ίδια λειτουργία 
ενεργοποιεί τη χρήση παθητικών παρεμβολών, εκτοξευτήρων  θερμικών παγίδων, όπως βλέπετε 
σητν εικόνα που ακολουθεί.

https://youtu.be/GQaFj2DDzOI


Οι τακτικές των ελικοπτέρων μάχης έχουν τελειοποιηθεί και μπορούν ήδη να θεωρηθούν κλασικές. 
Πλησιάζουν κυριολεκτικά τους στόχους τους σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, ακόμη και σε απόσταση 5
μέτρων από την επιφάνεια, ανεξάρτητα από το έδαφος. Όπως λένε οι πιλότοι, μερικές φορές 
χτυπούν τις κορυφές των δέντρων. Αυτό καθιστά το αεροσκάφος πρακτικά αόρατο στον εχθρικό 
εξοπλισμό ανίχνευσης.

Κατά τη διάρκεια πολεμικών αποστολών τα Alligators συνοδεύουν τα ελικόπτερα μεταφοράς και 
πολλαπλών χρήσεων Mi-8. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης τα μεταγωγικά κρατούνται μακριά, 
ώστε σε περίπτωση επίθεσης στο Alligator τα υπόλοιπα σκάφη να μπορούν να απομακρυνθούν 
γρήγορα από το σημείο. Παρεμπιπτόντως, στην αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία,
οι πιλότοι του Ka-52 ήταν οι πρώτοι στον κόσμο που εκτινάχθηκαν από ένα ελικόπτερο που είχε 
καταρρεύσει. Στο έδαφος, αντιμετώπισαν αμέσως τον εχθρό και άντεξαν μέχρι να φτάσει η ομάδα 
απεγκλωβισμού.

Πρόσφατα τα πληρώματα του Ka-52 απέτρεψαν άλλη μια αμφίβια απόβαση κοντά στον πυρηνικό 
σταθμό ΑΗΣ Ζαπορόζιε. Εκείνη την εποχή βρίσκονταν στον αέρα σε πολεμική αποστολή και 
έλαβαν εντολή να καταστείλουν απόπειρα διέλευσης του Δνείπερου από εχθρική μονάδα 
δολιοφθοράς και ανίχνευσης, σε φορτηγίδες. Η αεροπορική ομάδα του αντισυνταγματάρχη 
Ντανίλα ήταν από τις πρώτες που πέταξαν στην περιοχή του ZNPP. Το πλήρωμα εντόπισε τη 
φορτηγίδα σε απόσταση 15 χιλιομέτρων και εκτόξευσε εναντίον της δύο κατευθυνόμενους 
πυραύλους Βικχρ. Ως  αποτέλεσμα του πλήγματος ακριβείας στην πλώρη και την πρύμνη, η 
φορτηγίδα βυθίστηκε. Η απόπειρα δολιοφθοράς του πυρηνικού εργοστασίου για άλλη μια φορά, 
αποτράπηκε.

Κάπως έτσι μοιάζουν τα Ka-52 που χτύπησαν με επιτυχία τους στόχους τους και αφού εκτόξευσαν 
τις θερμικές παγίδες, έκαναν κυριολεκτικά επί τόπου αναστροφή για να αποφύγουν πιθανά 
πλήγματα.

Δείτε το δεύτερο βίντεο:

***

Στο διαδίκτυο έκαναν την εμφάνισή τους πλάνα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που 
κατέγραψε μια αποτυχημένη προσπάθεια των ΕΔΟ να εξαπολύσει μια άλλη επίθεση προς τη νότια 
κατεύθυνση, κοντά στη διασταύρωση των περιοχών Νικολάεφ και Χερσώνα. Ξεκίνησε με δύο 
τεθωρακισμένα οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με αποβατική δύναμη «σε 
θωράκιση» να πλησιάζουν τις ρωσικές θέσεις μέσα από τη δασώδη περιοχή. Οι μαχητές έφθασαν 
στα περίχωρα του οικισμού, όπου θα οχυρώνονταν οι εν μέρει αποβιβασμένες δυνάμεις.



Ωστόσο, «κάτι πήγε στραβά», και συγκεκριμένα, μετά τη μετάδοση των δεδομένων από το μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος στις θέσεις των συμμαχικών μονάδων, αυτές εξαπέλυσαν πυρ κατά των 
εχθρικών θέσεων. Το πρώτο από τα δύο Θωρακισμένα οχήματα με τον λευκό σταυρό _ όπως αυτόν
της Βέρμαχτ - έκανε όπισθεν και συγκρούστηκε με το BMP που είχε σταματήσει για να 
αποβιβαστεί το προσωπικό μερικά, τρία μέτρα σχεδόν πιο πίσω. Οι πεζικάριοι προσπάθησαν να 
καλυφθούν από τα πυρά πίσω από τα τεθωρακισμένα οχήματα που υποχωρούσαν. Κατά τη 
διαδικασία, αρκετοί άνδρες τραυματίστηκαν και κυριολεκτικά συντρίφτηκαν από τα οχήματά τους. 
Ένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες βρέθηκε στην άκρη ενός χωματόδρομου πίσω από το BMP 
που υποχωρούσε συνεχώς. Οι μαχητές που είχαν κατέβει στο σημείο εκείνο προσπάθησαν να 
φωνάξουν στον οδηγό και ταυτόχρονα να απομακρύνουν τον τραυματία, αλλά μάταια. Ως 
αποτέλεσμα, τα τεθωρακισμένα οχήματα έκαναν όπισθεν και παρέσυραν έναν από τους 
«συμπολεμιστές» τους.



Οι ατυχίες της διμοιρίας «αντεπίθεσης» δεν τελείωσαν εκεί. Όταν το BMP της οπισθοφυλακής 
έκανε στροφή ενώ έκανε όπισθεν, έριξε στο έδαφος αρκετά ακόμη άτομα που προσπαθούσαν να 
κρατηθούν. Δεν ήξεραν πώς να ενεργήσουν - να μείνουν ανάμεσα στα BMP ή να τρέξουν στην 
γυμνή στέπα. Κρίνοντας από την εξέλιξη των γεγονότων, και στις δύο περιπτώσεις δεν είχαν 
πολλές πιθανότητες να επιβιώσουν. Στην πρώτη περίπτωση, θα μπορούσαν να τους πατήσουν οι 
δικοί τους.



Μετά από λίγο, τα δύο BMP γύρισαν και άρχισαν να απομακρύνονται με μεγάλη ταχύτητα από το 
σημείο «απόβασης».. Ένα από τα BMP υποχωρούσε τόσο μανιωδώς που ο μηχανικός-οδηγός δεν 
κατάφερε να ελέγξει το όχημα και το έριξε σε ένα σκαμένο οχυρωματικό χαντάκι, όπου έπεσε στο 
πλάι.

Μετά από αυτό, η ένταση των πυρών των συμμαχικών στρατευμάτων μας αυξήθηκε τόσο στα 
υπολείμματα των αποβατικών δυνάμεων όσο και στα τεθωρακισμένα οχήματα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της «ειδικής αντεπίθεσης», ο εχθρός έχασε έως και 18 άνδρες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμάτων των BMP και των ίδιων των τεθωρακισμένων οχημάτων.






