
Τι λένε οι πληροφορίες από το μέτωπο.

Έως και 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες και μαχητές αποκλείστηκαν στο καζάνι του Γκόρσκοε.

Υπουργείο Άμυνας: Οι ρωσικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ 
απέκλεισαν πλήρως τους σχηματισμούς των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΕΔ), στο 
Γκόρσκοε.

ΜΟΣΧΑ, 24 Ιουνίου - RIA Novosti. Οι Ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκλωβίσει έως και δύο χιλιάδες 
Ουκρανούς στρατιώτες στο «καζάνι» του Γκόρσκοε, σύμφωνα με το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
«Ένας σχηματισμός Ουκρανικών στρατευμάτων έχει αποκλειστεί πλήρως κοντά στους οικισμούς 
Γκόρσκοε και Ζολότε. Τέσσερα τάγματα βρίσκονται περικυκλωμένα σε ένα ακόμη «καζάνι», αυτή τη  
στιγμή στο Γκόρσκοε: πρόκειται για το 3ο μηχανοκίνητο τάγμα της 24ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, 
το 15ο τάγμα ορεινής εφόδου της 128ης ταξιαρχίας ορεινής εφόδου, το 42ο μηχανοκίνητο τάγμα 
πεζικού της 57ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας πεζικού, το 70ο τάγμα της 101ης ταξιαρχίας της 
«εδαφικής άμυνας», καθώς και η ομάδα πυροβολικού της ταξιαρχίας της 57ης μηχανοκίνητης 
ταξιαρχίας πεζικού, ο ναζιστικός σχηματισμός του «Δεξιού Τομέα» και μια ομάδα ξένων 
μισθοφόρων», ανέφερε το υπουργείο.



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου, έως και δύο χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται 
περικυκλωμένοι: περίπου 1.800 στρατιώτες, 120 ναζί του «Δεξιού Τομέα», έως και 80 ξένοι 
μισθοφόροι, καθώς και περισσότερες από 40 μονάδες τεθωρακισμένων οχημάτων και περίπου 80 
πυροβόλα και όλμοι.

«Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, 41 στρατιώτες στην περιοχή έπαψαν  να προβάλλουν περαιτέρω 
αντίσταση και παραδόθηκαν οικειοθελώς»
Παράλληλα, ανέφεραν ότι τα περικυκλωμένα στρατεύματα ήταν εξαντλημένα - λιγότερο από το 
40% του προσωπικού παρέμενε στις μονάδες, ενώ η διοίκηση δεν μπορούσε να συντονίσει τη 
δράση τους. Επιπλέον ο εφοδιασμός με όπλα, πυρομαχικά και καύσιμα είχε διακοπεί.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα Ρωσικά στρατεύματα σφίγγουν τον δακτύλιο σε αυτό το 
ορεινό «καζάνι», προκαλώντας συνεχή πλήγματα στον εχθρό, ενώ χθες τέθηκε υπό έλεγχο το μισό 
χωριό Ζολότε.

«Αυτό είναι το τελευταίο τους σύνορο». Τι ξεκίνησε να γίνεται στο βόρειο Ντονμπάς.

ΜΟΣΧΑ, 23 Ιουνίου - RIA Novosti, Αντρέι Κοτς. 
Η επιχείρηση για την απελευθέρωση της πρώην περιοχής Λουγκάνσκ της Ουκρανίας φτάνει στο 
τελικό της στάδιο. Οι περισσότερες από τις κατοικημένες περιοχές βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο
του στρατού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ (ΛΔΛ). Οι συμμαχικές δυνάμεις 
προελαύνουν προς τα δυτικά και έχουν καταλάβει σχεδόν πλήρως το Σεβεροντόνετσκ. 
Περικυκλώνουν το γειτονικό Λισιτσάνσκ. Αρκετά «καζάνια» έχουν σχηματιστεί στην περιοχή της 
πόλης. 

Η επιχείρηση «περικύκλωση».

Το Λισιτσάνσκ αποτελεί έναν δύσκολο στόχο για μια μετωπική επίθεση. Η πόλη βρίσκεται σε μια 
υπερυψωμένη τοποθεσία και είναι πυκνοκατοικημένη. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές βιομηχανικές 
ζώνες κατάλληλες για παρατεταμένη άμυνα. Πέντε ανθρακωρυχεία, δώδεκα μεγάλα εργοστάσια, 



από μηχανουργεία μέχρι εργοστάσια υφαντουργίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ομάδα 
των ΟΕΔ που σταθμεύει στην περιοχή αποτελείται από πέντε έως επτά χιλιάδες άνδρες.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει πουθενά διέξοδος για τις δυνάμεις, ώστε να καταφέρουν να 
αποσυρθούν. Ο εκπρόσωπος της ΛΔΛ στη Ρωσία, Ροντιόν Μιρόσνικ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο 
δημοκρατικός στρατός έκοψε τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμίβσκ-Σεβέρσκ-Λισιτσάνσκ. Πρόκειται 
για μία από τις δύο διαδρομές που χρησιμοποιούν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για τη 
μεταφορά ενισχύσεων, τροφίμων και πυρομαχικών. Η δεύτερη διαδρομή, από το Αρτεμίβσκ μέσω 
του Σολεντάρ, είχε τεθεί υπό έλεγχο ήδη πολύ νωρίτερα. Η κατάσταση της ουκρανικών 
δυνάμεων είχε εξελιχθεί από σοβαρή σε κρίσιμη.

«Είναι παγιδευμένοι, η ήττα τους είναι θέμα χρόνου», λέει ένας αξιωματικός του στρατού της ΛΔΛ,
με το παρατσούκλι Λιούτι. - Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εκτός από τον Ουκρανικό στρατό, 
στο Λισιτσάνσκ έχουν εγκατασταθεί επίσης αρκετές εκατοντάδες μισθοφόροι και εθελοντές, από 
διάφορες χώρες, κυρίως από την Πολωνία. Βασιζόμαστε σε αυτούς να έχουν την ευθυκρισία να 
μην πεθάνουν για τη χώρα κάποιου άλλου. Όπως έδειξε η εμπειρία της Μαριούπολης, ακόμη και 
σε πυκνές αστικές περιοχές, η άμυνα είναι καταδικασμένη αν ένας οικισμός αποκλειστεί 
πλήρως.



Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια επιχείρηση περικύκλωσης, δηλαδή η ομάδα έχει στερηθεί τον 
ανεφοδιασμό καθώς και τη δυνατότητα να διαφύγει σε γειτονικές περιοχές. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
συμπαγές μέτωπο - οι αποκλεισμένοι μπορούν να ελιχθούν σχετικά ελεύθερα.

Η επιχειρησιακή περικύκλωση ακολουθείται από την τακτική περικύκλωση. Οι προελαύνοντες θα 
ενισχυθούν με πρόσθετες δυνάμεις στην πόλη, θα κλείσουν τα τελευταία κενά και θα αρχίσουν να 
παραβιάζουν μεθοδικά την άμυνα με πυροβολικό και αεροπορία. Οι αμυνόμενες δυνάμεις θα πρέπει
να καλυφθούν με την ελπίδα να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους.

Από εκεί και πέρα, θα επακολουθήσει είτε μια επίθεση είτε μια παρατεταμένη πολιορκία. Οι 
συμμαχικοί στρατοί είναι προετοιμασμένοι και για τις δύο επιλογές. Ο Βιτάλι Κισελέφ, βοηθός 
υπουργός Εσωτερικών της ΛΔΛ, δήλωσε τις προάλλες ότι ο οικισμός Λισιτσάνσκ-Σεβεροντονέτσκ 
και η ομάδα που έχει οχυρωθεί εκεί θα αποκλειστούν πλήρως εντός μιας εβδομάδας.

Νέο «καζάνι»

Ο Ρωσικός στρατός και ο στρατός της ΛΔΛ έχουν διαμορφώσει ένα μεγάλο «καζάνι» νότια του 
Λισιτσάνσκ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Έως και τρεις χιλιάδες ουκρανικές δυνάμεις 
ασφαλείας έχουν περικυκλωθεί σε μια οχυρωμένη περιοχή κοντά στις πόλεις Γκορόσκοε και 
Ζολότε. Μια μικτή δύναμη κατέλαβε το χωριό Ράι-Αλεξαντρόβκα, διακόπτοντας την τελευταία 
δίοδο επικοινωνίας με το Λισιτσάνσκ.



«Τα στρατεύματά μας έχουν στην πραγματικότητα περικυκλώσει πλήρως την ομάδα κοντά στο 
Γκορόσκοε και Ζολότε», σχολιάζει ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Μπόρις  Ροζίν. - Κατά 
συνέπεια, είναι ώρα πλέον για να σφίξει ο δακτύλιος. Ταυτόχρονα, στην εξωτερική περίμετρο 
συνεχίζεται η επίθεση στην Μπίλα Γκόρα, τη Βολτσεγιάροβκα και τη Νικολέβκα. Ο στόχος εκεί 
είναι απλός - να φτάσει στα περίχωρα του Λισιτσάνσκ, να διασχίσει το δρόμο προς το Αρτεμίβσκ 
για να περικυκλώσει τελικά τη βόρεια ομάδα του Ντόνετσκ των ΟΕΔ.

Η ήττα των ΟΕΔ, διευκρινίζει ο αναλυτής, σημαίνει ουσιαστικά την πλήρη απελευθέρωση του 
ΛΔΛ. Μάχες διεξάγονται ήδη στα νότια περίχωρα της πόλης, μεταξύ άλλων κοντά στο διυλιστήριο 
πετρελαίου κοντά στο χωριό Βολτσεγιάροβκα.

Η επίθεση στο Σλοβιάνσκ

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το Κίεβο προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των 
συμμαχικών δυνάμεων από το Λισιτσάνσκ και το Σεβεροντονέτσκ: οι βομβαρδισμοί εναντίον του 
Ντονιέτσκ έχουν ενταθεί σημαντικά. Όπως επισημαίνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, 
χρησιμοποιούνται αμερικανικά οβιδοβόλα - ακόμη και σε κεντρικές συνοικίες.

Ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας είναι άσχημος, φυσικά. Αλλά η μετακίνηση συμμαχικών 
δυνάμεων από την ΛΔΝ προς τα νότια, κοντά στην Αβντέεβκα και το Πέσκι, πριν διασπάσουν την 
περικυκλωμένη ομάδα στο βορρά, είναι σαν να πολεμήσουμε σύμφωνα με τα σχέδια των ΟΕΔ, λέει
ένας αξιωματικός του στρατού της ΛΔΝ, με το ψευδώνυμο Κλιμ.

Επιπλέον, μέρος των δυνάμεων που εμπλέκονται στα δυτικά της ΛΔΛ θα μπορέσει να αναπτύξει 
περαιτέρω μια επίθεση στο Αρτεμίβσκ (Μπαχμούτ). Από εκεί ανοίγει ένας απευθείας δρόμος προς 
το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, πόλεις με μεγάλη συμβολική σημασία για τη Λαϊκή Δημοκρατία
του Ντονιέτσκ. Εκεί, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014, η πολιτοφυλακή του Ντονιέτσκ 
πήρε το βάπτισμα του πυρός και τελικά μετασχηματίστηκε σε έναν ολοκληρωμένο στρατό.



Επιπλέον, τη έδρα του Ουκρανικού επιτελείου της «Επιχείρησης Ενωμένες Δυνάμεις» βρίσκεται 
στο Κραματόρσκ. Η σύλληψη ή η καταστροφή του θα αποκεφάλιζε ολόκληρη την ομάδα των ΟΕΔ 
στο Ντονμπάς.

Το «καζάνι» στο εργοστάσιο Αζότ, σταμάτησε κι αυτό τη «λειτουργία» του. Τερμάτισε και το 
φασιστικό μόρφωμα «Αϊντάρ».

Εν τω μεταξύ, οι ένοπλοι οι οποίοι είχαν οχυρωθεί στο εργοστάσιο Αζότ, έχουν εκφράσει την 
ετοιμότητά τους να σταματήσουν την αντίσταση και να παραδοθούν. Οι όροι που θέτουν είναι η 
κατάπαυση του πυρός, η ασφαλής έξοδος των αμάχων από τη βιομηχανική ζώνη και τότε αυτοί θα 
είναι έτοιμοι να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στους 
κύκλους του Στρατού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ.

Εκπρόσωπος της Λαϊκής Πολιτοφυλακής του Λουγκάνσκ δήλωσε ότι η μαζική παράδοση των 
Ουκρανών στρατιωτών του φασιστικού τάγματος Αϊντάρ, ξεκίνησε ήδη από χθες, στις 23 
Ιουνίου. Πρόσθεσε επίσης ότι οι στρατιώτες των ΟΕΔ θα αρχίσουν να παραδίδονται προς το 
βράδυ.

Νωρίτερα, ο Ιβάν Φιλιπονένκο, εκπρόσωπος της δημοκρατικής κοινοβουλευτικής παράταξης της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, δήλωσε ότι ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας μπορεί 
να απελευθερωθεί από τον Ουκρανικό στρατό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Διευκρίνησε
δε ότι αυτό αποδεικνύεται από τις σημερινές συνθήκες «επί του πεδίου».


