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Μπαχμούτ», καθώς θέλουν να καταλάβουν 
την πόλη πάση θυσία μέχρι τις 9 Μαΐου, 
ημέρα εορτασμού της αντιφασιστικής νί-
κης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Οι Ρώ-
σοι έχουν τάση προς τον συμβολισμό και 
ο βασικός ιστορικός τους μύθος είναι η 9η 
Μαΐου, επομένως έχουν όντως θέσει ως 
στόχο να καταλάβουν το Μπαχμούτ μέχρι 
εκείνη την ημερομηνία», δήλωσε.

Εκκένωση χωριών
Στο μεταξύ, πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι ο 
ουκρανικός στρατός έχει ήδη ξεκινήσει τις 
προκαταρκτικές επιχειρήσεις ενόψει της 
αντεπίθεσης που πρόκειται να εκδηλωθεί 
σε πλήρη κλίμακα σύντομα. Χθες ο διορι-
σμένος από τους Ρώσους κυβερνήτης της 
Ζαπορίζια, περιοχή της νότιας Ουκρανίας 
που ελέγχεται σε ποσοστό 80% από τον 
ρωσικό στρατό, άρχισε την εκκένωση χω-
ριών που βρίσκονται κοντά στη γραμμή 
επαφής, καθώς έχουν εντατικοποιηθεί οι 
βομβαρδισμοί από το ουκρανικό πυρο-
βολικό, ένδειξη ότι επίκειται η αντεπίθε-
ση των εχθρικών δυνάμεων. Ψηλά στην 
ατζέντα της Μόσχας βρίσκεται η πρόσφα-

τη επίθεση με drone κατά του Κρεμλίνου. 
Από την Ινδία, την οποία επισκέπηκε, ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι 
Λαβρόφ επέμεινε ότι «ήταν μια ξεκάθαρα 
εχθρική πράξη, την οποία οι τρομοκράτες 
του Κιέβου προφανώς δεν θα μπορούσαν 
να διαπράξουν χωρίς γνώση των αφεντι-
κών τους». Εξάλλου χθες το βράδυ ανα-
μενόταν να συνεδριάσει το Ρωσικό Συμ-
βούλιο Ασφαλείας υπό την προεδρία του 
Πούτιν για να συζητήσει την απάντηση 
της Μόσχας στο συμβάν.
Η απότομη κλιμάκωση της έντασης ανά-
μεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα τις 
τελευταίες ημέρες είχε την αντανάκλασή 
της και στη σύνοδο της Κοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης των χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, στην Αγκυρα. Ο Ουκρανός 
βουλευτής Ολεξάντρ Μαρικόφσκι γρον-
θοκόπησε στο κεφάλι Ρώσο αξιωματού-
χο, ο οποίος του είχε πάρει μέσα από τα 
χέρια ουκρανική σημαία. Προηγουμένως, 
ο Μαρικόφσκι είχε απλώσει την εν λόγω 
σημαία πίσω από τη Ρωσίδα βουλευτή 
Oλγα Τιμοφέεβα, την ώρα που εκείνη μα-
γνητοσκοπούσε βίντεο.

Τ
ην απόσυρση των ανδρών του από 
τη μάχη του Μπαχμούτ ανακοίνω-
σε ο ιδρυτής της μισθοφορικής, 
παραστρατιωτικής οργάνωσης 

Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, κλιμακώνο-
ντας με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς 
και ύβρεις τη διένεξή του με τη ρωσική, 
στρατιωτική ηγεσία, την οποία κατηγορεί, 
καιρό τώρα, για ανεπαρκή εφοδιασμό των 
ανδρών του με πυρομαχικά.
«Εκ μέρους των μαχητών και της διοίκησης 
της Wagner δηλώνω ότι στις 10 Μαΐου 
2023 θα υποχρεωθούμε να παραδώσουμε 
τις θέσεις μάχης που κρατάμε στο Μπαχ-
μούτ σε δυνάμεις του υπουργείου Αμυνας 
και να μεταφέρουμε τις εναπομείνασες δυ-
νάμεις μας σε στρατόπεδα επιμελητείας για 
να κλείσουμε τις πληγές μας», αναφέρει ο 
Πριγκόζιν σε χθεσινή, γραπτή του δήλω-
ση με παραλήπτες τον πρόεδρο Βλαντιμίρ 
Πούτιν, τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σοϊ-
γκού και τον αρχηγό του γενικού επιτελεί-
ου Γκενάντι Γκερασίμοφ.
Νωρίτερα, η Wagner είχε δώσει στη δη-
μοσιότητα βίντεο, όπου εικονιζόταν ο Πρι-
γκόζιν ανάμεσα σε 30 πτώματα ενστόλων. 
«Αυτά είναι παιδιά της Wagner που πέ-
θαναν σήμερα. Ηρθαν σαν εθελοντές και 
πέθαναν για να μπορείτε εσείς να κάθεστε 
σαν παχιές αγελάδες στα πολυτελή γρα-
φεία σας», λέει ο επικεφαλής της Wagner 
μπροστά από την κάμερα, προτού εκραγεί: 
«Εχουμε 70% έλλειψη στα πυρομαχικά. 
Σοϊγκού, Γκερασίμοφ! Πού είναι αυτά τα 
γ… πυρομαχικά;»
Η Wagner παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην πολύνεκρη μάχη του Μπαχμούτ, 
πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, την 
οποία μάταια προσπαθεί εδώ και μήνες να 
καταλάβει η Ρωσία. Αν τελικά γίνει πράξη 
η απειλή του Πριγκόζιν να αποσύρει τις 
δυνάμεις του –κάτι αμφίβολο, λόγω του 
παρορμητικού και ευμετάβλητου χαρακτή-
ρα του– οι επιπτώσεις στην εξέλιξη της μά-
χης μπορεί να είναι δραματικές.
Πάντως το Κίεβο έδινε διαφορετική εικό-
να. Η αναπληρώτρια υπουργός Αμυνας 
Χάνα Μαλιάρ ανέφερε χθες ότι οι Ρώσοι 
«μεταφέρουν μαχητές της Wagner από 
ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου στο 
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ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων

εξοπλισμό προερχόμενο από τα αποθέ-
ματά τους αλλά θα χρηματοδοτήσουν την 
αγορά εξοπλισμού. Στο νέο αυτό πακέτο 
δεν διευκρινίζεται ο τύπος του συστήμα-
τος αντιαεροπορικής άμυνας όμως προ-
βλέπεται η αγορά πυρομαχικών για συ-
στήματα εντοπισμού και κατάρριψης μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του 
για τη νέα αμερικανική βοήθεια, κάνο-
ντας λόγο για «ένδειξη αλληλεγγύης» που 
επιδεικνύεται σε μια «συμβολική ημέρα 
για εμάς, την Ημέρα της Ευρώπης και 
την Ημέρα της Νίκης επί του ναζισμού 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοί-
νωσαν την Τρίτη ένα νέο πα-
κέτο στρατιωτικής βοήθειας για 
την Ουκρανία, ύψους 1,2 δισ. 

δολαρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αυτής.
Η νέα αυτή βοήθεια αντικατοπτρίζει το 
γεγονός ότι «οι ΗΠΑ είναι αποφασι-
σμένες να συνεχίσουν να στηρίζουν την 
Ουκρανία, παρέχοντάς της βραχυπρόθε-
σμα πόρους κρίσιμης σημασίας, όπως 
συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και 
πυρομαχικά» και, μακροπρόθεσμα, ενι-
σχύοντας τις αμυντικές δυνατότητές της, 
ανέφερε η ανακοίνωση του Πενταγώνου.
Αυτή τη φορά οι ΗΠΑ δεν θα παράσχουν 
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