
Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι 300 στρατιώτες και μισθοφόροι των ουκρανικών 
ενόπλων Δυνάμεων εξοντώθηκαν κοντά στο Νικολάιβ.

25.06.22

Περισσότεροι από 300 Ουκρανοί στρατιώτες και μισθοφόροι σκοτώθηκαν κοντά στο Νικολάιβ 
μέσα σε μία ημέρα. Αυτό δήλωσε το Σάββατο 25 Ιουνίου ο αντιστράτηγος Ίγκορ Κονασένκοφ, ο 
επίσημος εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

«Ο εχθρός συνεχίζει να υφίσταται σημαντικές απώλειες. Ως αποτέλεσμα των πληγμάτων υψηλής 
ακρίβειας από τη Ρωσική Πολεμική Αεροπορία στο περίβολο του εργοστασίου ψευδαργύρου Megatex
στον οικισμό Κονσταντίνοφκα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Σκοτώθηκαν έως και 80 
Πολωνοί μισθοφόροι, 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και οκτώ εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών 
Grad», ανέφερε επίσης, αντιστράτηγος.

Νωρίτερα, στις 24 Ιουνίου, επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι 
Ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο «καζάνι» του Γκόρσκοε είχαν ηττηθεί. Το Γκόρσκοε και 
το Ζολότε απελευθερώθηκαν από τον Ρωσικό στρατό και το στρατό της Λ.Δ. του Λουγκάνσκ..

Στις 23 Ιουνίου, ο στρατιωτικός ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού Ιζβέστια, Ντμίτρι 
Ζιμένκιν, δήλωσε ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν παγιδεύσει μια γέφυρα κατά την 
υποχώρησή τους από το Ζολότε. Περιέγραψε την ανθρωπιστική κατάσταση στη περιοχή ως πολύ 
δύσκολη: οι κάτοικοι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και τρόφιμα. Αλλά την επόμενη μέρα ο 
Ουκρανικός στρατός κατάφερε να ξεφύγει από τον κλοιό των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη 
διάρκεια της μάχης για τον έλεγχο της πόλης Ζολότε.

Ένας άλλος ανταποκριτής της Ιζβέστια, ο Ντένις Κουλάγκα, μετέδωσε ότι η στρατιωτική διοίκηση 
του οικισμού Ζολότε ήταν υπό τον έλεγχο της Λαϊκής Πολιτοφυλακής της ΛΔΛ. Ο δημοσιογράφος 
σημείωσε ότι όλες οι αρμόδιες αρχές εγκατέλειψαν τις θέσεις του, αφήνοντας όχι μόνο έπιπλα και 



χαρτιά, αλλά και κιβώτια με ανθρωπιστική βοήθεια, τα οποία για κάποιο λόγο δεν διανεμήθηκαν 
στους κατοίκους της περιοχής.

Στρατιώτες των ΟΕΔ έβαλαν φωτιά σε κτίριο με πολίτες στο υπόγειο του εργοστασίου Αζότ.

25.06.22

Στρατιώτες των ΟΕΔ που είχαν κλειστεί στο εργοστάσιο Αζότ στο Σεβεροντόνετσκ έβαλαν 
εσκεμμένα φωτιά σε ένα από τα κτίρια με 40 πολίτες στο υπόγειο. Οι μαχητές της ΛΔΛ δήλωσαν 
στον ανταποκριτή της Ιζβέστια, Γιάροσλαβ Μπόγκατ, το Σάββατο 25 Ιουνίου.

Οι άνθρωποι κρύβονταν από τους βομβαρδισμούς, με τους εθνικιστές να προσπαθούν να τους 
αναγκάσουν να εγκαταλείψουν το καταφύγιο.

«Αυτή τη στιγμή έχουν όλοι διασωθεί και περιμένουν να απομακρυνθούν», δήλωσε ο 
δημοσιογράφος.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αναφέρθηκε ότι 800 πολίτες είχαν εγκαταλείψει το εργοστάσιο.

Στις 24 Ιουνίου, αναφέρθηκε ότι οι συμμαχικές δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της ΛΔΛ 
συνέχιζαν να σαρώνουν το χώρο του εργοστασίου Αζοτ από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις 
Στρατιώτες της ΛΔΛ, είχαν ήδη εισέλθει σε ορισμένα σημεία του εργοστασίου, ήδη από τις 16 
Ιουνίου.

Επίσης, εκείνη την ημέρα, το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σχηματισμοί και στρατιωτικές 
μονάδες της ομάδας στρατευμάτων «Κέντρο» των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τη διοίκηση 
του αντισυνταγματάρχη Αλεξάντρ Λάπιν, είχαν αποκλείσει το Λισιτσάνσκ από τα νότια.



Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε τον ακριβή αριθμό των ξένων μισθοφόρων στην 
Ουκρανία.

23.06.22

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των ξένων 
μισθοφόρων που πολεμούν στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων στρατιωτικών αποτυχιών του καθεστώτος του Κιέβου και των 
μαζικών καθημερινών απωλειών σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, η ροή των ξένων 
μισθοφόρων προς την Ουκρανία έχει μειωθεί σημαντικά.

Οι πρόσφατες κούφιες δηλώσεις για σχεδόν «20.000» ξένους που «πολεμούν» εναντίον των 
Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είναι απλώς ψέματα.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί και καταγράφει στην Ουκρανία, την παρουσία  κάθε 
εκπροσώπου αυτής της διεθνούς συγκέντρωσης τέτοιων «ακέφαλων ιππέων».

Επιπλέον, δεν είναι μόνο οι μισθοφόροι που συμμετέχουν άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις ως 
μέρος των ουκρανικών μονάδων που περιλαμβάνονται τώρα στις Ρωσικές βάσεις δεδομένων. Η 
Μόσχα λαμβάνει επίσης υπόψη της, τους εκπαιδευτές που έχουν έρθει για να βοηθήσουν στην 
εκπαίδευση, της λειτουργίας και της επισκευής των όπλων που διοχετεύτηκαν στην Ουκρανία από 
τις χώρες της Δύσης.

Τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι:

- Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, η Πολωνία κατέχει αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση όσον 
αφορά τον αριθμό των μισθοφόρων που φθάνουν αλλά και πεθαίνουν στην Ουκρανία. Από την 
έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης έχουν φτάσει στην Ουκρανία 1.831 άτομα, εκ των 
οποίων 378 έχουν ήδη σκοτωθεί και 272 μισθοφόροι έχουν επιστρέψει για την πατρίδα τους. 
Ακολουθεί η Ρουμανία με 504 αφίξεις, 102 θανάτους και 98 επαναπατρισμούς. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο βρίσκεται στην τρίτη θέση: με 422 αφίξεις, 101 θανάτους, 95 επαναπατρισμούς.

- Μεταξύ των χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου, ο Καναδάς είναι ο πρώτος: με 601 αφίξεις, 162 
θανάτους, 169 επαναπατρισμούς. Οι ΗΠΑ έρχονται δεύτερες: με 530 αφίξεις, με 214 θανάτους και 
227 επαναπατρισμούς.

- Από τη Μέση Ανατολή, την Υπερκαυκασία και την Ασία ο μεγαλύτερος αριθμός, των 355 
μισθοφόροι, προήλθε από τη Γεωργία, εκ των οποίων 120 έχασαν τη ζωή τους και 90 εγκατέλειψαν
την Ουκρανία.

Από τις ελεγχόμενες από τις ΗΠΑ περιοχές της περιοχής Τζαζίρα στη Συρία έχουν μεταφερθεί 200 
τρομοκράτες ένοπλοι. Μέχρι σήμερα, 80 έχουν εξοντωθεί και 66 έχουν εγκαταλείψει την 
Ουκρανία.

Συνολικά, οι κατάλογοι στις 17 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν μισθοφόρους και ειδικούς σε θέματα 
λειτουργίας όπλων από 64 χώρες.

Από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, 6.956 άτομα έχουν φτάσει στην Ουκρανία, 
1.956 έχουν ήδη εξουδετερωθεί και 1.779 έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.



Όσο 3.321 μισθοφόροι είναι ζωντανοί, δεν έχουν ακόμη συλληφθεί ή δεν έχουν ακόμη διαφύγει 
εκτός των ουκρανικών συνόρων.

Ακολουθεί σε pdf, ο πλήρης κατάλογος που έδωσε του Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στη 
δημοσιότητα
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