
Το Περβομάισκογιε και Ζάιτσεβο ενσωματώθηκαν κι αυτά στη Ρωσική Ομοσπονδία !

Χθες, δυνάμεις της Λαϊκής πολιτοφυλακής εισήλθαν στο χωριό Περβομάισκογιε και κατέλαβαν το 
μεγαλύτερο μέρος του. Σήμερα απελευθερώθηκε το χωριό Ζάιτσεβο.

Στο πλαίσιο των υποχωρήσεων και ανασυγκροτήσεων στις κατευθύνσεις του Λιμάν και της 
Χερσώνα, όταν εγκαταλείφθηκαν δεκάδες χωριά και το Κράσνι Λιμάν, αυτή η επιτυχία μπορεί να 
φαίνεται μάλλον ασήμαντη. Όμως αυτή η φαινομενικά μέτρια επιτυχία μας επιτρέπει να 
βγάλουμε ένα σημαντικό συμπέρασμα για την κατάσταση συνολικά και τις πιθανές εξελίξεις 
στο εγγύς μέλλον.

Οι δυνάμεις της λαϊκής πολιτοφυλακής προσπαθούσαν να εισέλθουν στο Περβομάισκογιε εδώ και 
αρκετές εβδομάδες. Οι επιθέσεις εναντίον της πόλης άρχισαν μόλις απελευθερώθηκε το χωριό 
Peski. Αλλά όπως το Πέσκι και πολλοί άλλοι οικισμοί κοντά στο Ντονιέτσκ, τα τελευταία οκτώ 
χρόνια το Περβομάισκογιε μετατράπηκε σε μια σταθερή οχυρωμένη περιοχή που ήταν πολύ 
δύσκολο να εισβάλει κανείς.

Ωστόσο, χθες οι δυνάμεις της Λαϊκής Πολιτοφυλακής όχι μόνο εισήλθαν στο Περβομάισκογιε, 
αλλά και κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρο το χωριό, προελαύνοντας πολλά χιλιόμετρα ταυτόχρονα 
μέσα σε μία ημέρα. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε παρατηρηθεί αλλού μια τόσο γρήγορη 
κατάληψη των ισχυρά οχυρωμένων θέσεων του εχθρού.

Ο λόγος για την ταχεία προέλαση είναι απλός: οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σταμάτησαν να 
μεταφέρουν εφεδρείες στο Ντονιέτσκ για να αναπληρώνουν τις απώλειες των μονάδων που 
κρατούν την άμυνα. Αυτή η διαδικασία ήταν άλλωστε ο παράγοντας που επιβράδυνε περισσότερο 
την εξέλιξη της επιχείρησης για την απελευθέρωση του Ντονμπάς. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις
μετακινούσαν συνεχώς νέες δυνάμεις για να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους. Ως εκ τούτου, η 
άμυνα του Πέσκι, και πριν από αυτή της Ποπάσνα, του Ζολότε, του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
Ουλεγκόρσκ και πολλών άλλων αμυντικών γραμμών κρατήθηκε για εβδομάδες.

Τελικά οι ΕΔΟ σταμάτησαν να στέλνουν εφεδρείες στο Περβομάισκογιε. Αυτό κατέστησε 
δυνατή την κατάληψη και την εκκαθάριση σχεδόν ολόκληρου του χωριού σχετικά γρήγορα.

Το ίδιο συνέβη και στο Ζάιτσεβο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σταμάτησαν να στέλνουν εφεδρείες στις οχυρώσεις του Ντονμπάς 
για να αντικαταστήσουν τις αποσυρθείσες και μη λειτουργικές μονάδες.

Επιπλέον, η απόσυρση των στρατευμάτων από ορισμένες θέσεις έχει ήδη αρχίσει.

Είχε βέβαια παρατηρηθεί ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν αποσύρει ορισμένα 
στρατεύματα από το Σεβέρσκ και το Μπάχμουτ (Άρτεμοβσκ). 

Όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις και οι εφεδρείες της AFU αναδιατάσσονται τώρα προς την 
κατεύθυνση της Χερσώνας και προς το Σβάτοβε-Κρμένα, όπου σχεδιάζουν να εξαπολύσουν 
την επίθεσή τους.

Το Κίεβο δεν διαθέτει πλέον αρκετές δυνάμεις για να διατηρήσει την αμυντική ικανότητα των
οχυρώσεων στο Ντονμπάς.



Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή σε ολόκληρο τον πόλεμο, η οποία μπορεί να 
αποδειχθεί σημείο καμπής.

Το Κίεβο δεν έχει αρκετή δύναμη για να διατηρήσει ταυτόχρονα την άμυνά του και να 
αναπτύξει την επίθεσή του. Αντιμέτωπο με την επιλογή του τρόπου διάθεσης των διαθέσιμων 
στρατευμάτων, το Κίεβο επιλέγει την επίθεση.

Η λογική είναι σαφής - όσο τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν ενισχυθεί από κινητοποιημένες 
εφεδρείες, η επίθεση πρέπει να προχωρήσει, και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη τέτοια ευκαιρία.

Αλλά το Κίεβο παίρνει μεγάλο ρίσκο με αυτόν τον τρόπο.

Εάν η επίθεση αποτύχει ή δεν είναι αρκετά επιτυχής, ο ουκρανικός στρατός θα αντιμετωπίσει μια 
εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, όταν τα ρωσικά στρατεύματα θα ενισχυθούν και θα αναλάβουν 
τα ίδια την επίθεση και δεν θα υπάρχει τρόπος να τα αποτρέψουν.

Αλλά τελικά, μήπως όλες οι επιχειρήσεις των ΕΔΟ δεν είναι υψηλού ρίσκου, τυχοδιωκτικές, 
παίζοντάς τα όλα για όλα, με δεδομένο ότι τόσο το καθεστώς του Κιέβου, όσο και οι 
Αμερικανο - ΝΑΤΟικοί σχεδιαστές των επιχειρήσεων, θεωρούν τους Ουκρανούς στρατιώτες 
αναλώσιμους, μέχρι τον τελευταίο ;
Ταυτόχρονα όμως, όσο κι αν αυτό αποτελεί παραλογισμό και ανορθόδοξη επιχειρησιακή 
τακτική, είναι ένα δεδομένο που πρέπει να παίρνεται πάντοτε υπόψη από τη Ρωσική πλευρά 
στο σχεδιασμό της αντιμετώπισης των κινήσεων των ΕΔΟ.


