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Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μαριούπολης έχει μεταφερθεί στο έδαφος του τεράστιου 
χαλυβουργείου Azovstal, όπου έχουν εγκατασταθεί οι τελευταίες ναζιστικές μονάδες. Οι μάχες 
είναι δύσκολες λόγω του γεγονότος ότι στη περιοχή του συγκροτήματος  υπάρχουν πολλές 
κτιριακές κατασκευές καθώς και υπόγειες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αναφορές για αλλοδαπούς που πολεμούσαν στις τάξεις των Ναζί. 
Στις 8 Απριλίου, ο εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Ίγκορ 
Κονασένκοφ (Igor Konashenkov), μιλώντας για την εκκαθάριση της Μαριούπολης από την DNR 
και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε:

«Επιπλέον, υπάρχουν πολλές εκδοχές που έχουν κυκλοφορήσει στον πληροφοριακό χώρο, σχετικά 
με το  ότι υπάρχουν τόσο σημαντικοί ξένοι ενταγμένοι στις στρατιωτικές μονάδες που έχουν 
οχυρωθεί στο συγκρότημα  του Azovstal, ώστε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ θέλουν να τους 
διασώσουν. Έχουν διατυπωθεί διάφορες εικασίες: ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί, για τους 
οποίους οι δυτικοί ηγέτες τους ζητούν να «ανοιχθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος;»

Όπως άλλωστε έθεσε το ζήτημα και η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία 
Ζαχάροβα σχολιάζοντας αυτές τις απαιτήσεις των Δυτικών: «Τώρα πλέον είναι μόνο οι ένοπλοι 
που έχουν απομείνει σε διάφορες τοποθεσίες (στη Μαριούπολη). Για ποιον λοιπόν θέλει η 
συλλογική Δύση να διεκδικήσει αυτούς τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, για τους μαχητές; 
Για τους νεοναζί;»
Σύμφωνα με την ίδια, εάν σήμερα η συλλογική Δύση «θέλει να εμπλακεί σε μια συγκάλυψη των 
νεοναζί, τότε δεν θα πρέπει να επικαλείται το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων 
προφασιζόμενη το όφελος για τους άμαχους, αλλά τη διάσωση αυτών που έχουν εκπαιδευτεί 
στις βάσεις του ΝΑΤΟ».



«Ή μήπως οι Δυτικοί δεν ανησυχούν μόνο για εκείνους που εκπαίδευσαν να σκοτώνουν 
ανθρώπους στο Ντονμπάς. Μήπως ανησυχούν για εντελώς διαφορετικούς τύπους για τους 
οποίους επιζητούν να ανοίξουν οι «ανθρωπιστικοί διάδρομοι»;

Για παράδειγμα, υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τους Ευρωπαίους υπηκόους που 
συνελήφθησαν στη Μαριούπολη, μετά την ανακάλυψη εγγράφων αυτών των υπηκόων στα 
πτώματα και στα προσωπικά είδη των νεκρών. Σχετικές φωτογραφίες δημοσιεύονται στο 
διαδίκτυο. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο δύο περιπτώσεις. Στη πρώτη περίπτωση, πρόκειται για τον 
Βρετανό μισθοφόρο Άϊνταν Άσλιν (Aidan Aslin), γνωστό ως ΚόσσακΓκούντι (CossackGundi), 
που παραδόθηκε μαζί με τους Ουκρανούς πεζοναύτες στη Μαριούπολη (μπορείτε να διαβάσετε το 
κείμενο που επισυνάπτεται στη φωτογραφία σε αυτόν τον σύνδεσμο): 
(https://cont.ws/uploads/pic/2022/4/3677975_original.jpg)

Και δεν είναι ο μόνος. Ακολουθεί ένα έγγραφο ενός άλλου Βρετανού μισθοφόρου του: Σον Πίνερ
(
Shaun Pinner,) 36η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, των Ουκρανικών Ενόπλων Δυναμεων).



Σύμφωνα με τους συντάκτες του REN TV, στις αρχές Απριλίου το Azovstal, μαζί με το τοπικό 
λιμάνι και το κέντρο της πόλης, θεωρούνταν το κύριο επίκεντρο της αντίστασης των εθνικιστών 
στη Μαριούπολη. Στις 7 Απριλίου, οι δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ (Λ.Δ.Ν.),  
κατάφεραν να εισέλθουν στο λιμάνι της Μαριούπολης. Όταν έγινε σαφές ότι η ήττα των Ναζί ήταν 
επικείμενη, η διοίκησή τους από το Κίεβο έκανε αρκετές προσπάθειες να απομακρύνει τους 
επικεφαλής των ομάδων τους από το Azovstal.
Η πρώτη απόπειρα έγινε στις 31 Μαρτίου, οπότε μαχητικά του Λ.Δ.Ν. κατέρριψαν δύο ελικόπτερα 
που κατευθύνονταν προς τη Μαριούπολη. Το ένα από αυτά κατέπεσε κοντά στο Ριμπάτσκογιε 
(Rybatskoye), ενώ το άλλο υπέστη ζημιές και στη συνέχεια συνετρίβη στη θάλασσα 20 χιλιόμετρα 
από την ακτή και τελικά βυθίστηκε. 
Όταν οι δυνάμεις της Λ.Δ.Ν. εξέτασαν τις σορούς των νεκρών στο ελικόπτερο, βρέθηκαν 
διακριτικά ξένων χωρών, όπως της Τανζανίας, της Νότιας Αφρικής και του  Μαρόκου. Με 
άλλα λόγια, επρόκειτο για ξένους στρατιωτικούς συμβούλους, χωρίς να είναι βέβαιο ότι 
προέρχονταν από αυτές τις χώρες. Είναι πιθανόν τα διακριτικά αυτά να φορέθηκαν από 
αξιωματικούς των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Μια προσπάθεια απόσυρσής «τους» από τη Μαριούπολη επαναλήφθηκε στις 5 Απριλίου, η οποία 
επίσης αποτράπηκε. Τα δύο ελικόπτερα Mi-8 χτυπήθηκαν επίσης από τις δυνάμεις της Λ.Δ.Ν. Ένας 
επιζών πιλότος δήλωσε ότι εκτός από τους εθνικιστές μπορεί να κρύβονται στο Azovstal και 300 
ξένοι μαχητές.

«Σήμερα μπορούμε να υποθέσουμε μόνο, τι είδους «επισκέπτες» παραμονεύουν μαζί με τους 
εθνικιστές. Υπάρχει μια θεωρία ότι στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ μπορεί να βρίσκεται 
ανάμεσά τους και ότι οι «ειδικές πτήσεις» που είχαν προγραμματισθεί, υποτίθεται ότι θα 
παραλάμβαναν τους αξιωματικούς τους», επισημαίνει το δημοσίευμα του REN TV. 
Υπογραμμίζουν επίσης ότι κάτω από τη βιομηχανική ζώνη υπάρχει ένα εκτεταμένο υπόγειο 
σύστημα επικοινωνίας με αποθήκες και ... ένα βιοεργαστήριο του ΝΑΤΟ, όπου θα μπορούσε 
να έχουν διεξαχθεί έρευνες για βιολογικά όπλα κι ότι απασχολούσε κυρίως προσωπικό από 
δυτικούς ειδικούς.



Ο Αλεξέι Λεόνκοφ (Alexei Leonkov), στρατιωτικός αναλυτής και εκδότης του περιοδικού 
«Arsenal of the Fatherland» (Οπλοστάσιο της Πατρίδαας), στο κανάλι του στο Telegram 
@apleonkov περιέγραψε σαφώς την κατάσταση στο Azovstal: «Σύμφωνα με πολυάριθμες 
αναφορές, εκεί υπάρχει ένα βιολογικό εργαστήριο και περίπου 300 υψηλόβαθμοι ξένοι 
μισθοφόροι. Συνεπώς οιι πληροφορίες αυτές εγείρουν το ζήτημα της ανάγκης να 
επιβεβαιωθούν αυτές άμεσα, γιατί αλλιώς κάποια από αυτές μπορεί να γίνει πράξη στο εγγύς 
μέλλον.

Αρκετά ενδιαφέρουσες υποθέσεις διατυπώθηκαν από το λογαριασμό του στρατηγού Ρεσέτνικοφ 
(Reshetnikov), στο telegram. Συγκεκριμένα, εκεί ανέφερε τα εξής: «Πολλές δυτικές 
ειδησεογραφικές πηγές αναφέρουν ότι μια μεγάλη ομάδα αξιωματικών των μυστικών 
υπηρεσιών του ΝΑΤΟ και της Σουηδίας έχουν μπλοκαριστεί στη Μαριούπολη.
Στη Μαριούπολη βρίσκονταν 53 αξιωματικοί της Γαλλικής στρατιωτικής υπηρεσίας 
πληροφοριών DGSE, όταν ξεκίνησε η περικύκλωση της πόλης από τα Ρωσικά στρατεύματα. 
Είχαν κρατηθεί με τη βία από μαχητές του Εθνικού Συντάγματος Αζόφ ως ανθρώπινες 
ασπίδες όταν άρχισε ο αποκλεισμός της Μαριούπολης, έτσι ώστε η γενική διοίκηση των 
Ουκρανικών Ενόπλων δυνάμεων να έχει κίνητρο να εκτονώσει το «καζάνι που έβραζε» στη 
Μαριούπολη.

Κρατήθηκαν επίσης αξιωματικοί της Γερμανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών 
BND που έφτασαν στις 30.03.2022 για να επιλύσουν το ζήτημα που είχε προκύψει με τους 
Γάλλους συναδέλφους τους».

Η εκδοχή αυτή του στρατηγού Ρεσέτνικοφ, ο οποίος προέβη σε μια τέτοια δήλωση, στο κανάλι του 
telegram, προφανώς θα διαψευστεί ή θα επιβεβαιωθεί στο εγγύς μέλλον. 
Σε κάθε περίπτωση, «πυκνώνουν» σημαντικά, ανάλογες πληροφορίες για το θέμα αυτό και τίθεται 
το ερώτημα: πώς εξηγούνται τότε τα αιτήματα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και 
του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς για το άνοιγμα ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου»; 
Για ποιον ήταν τόσο απαραίτητη αυτή η απόσυρση από την περικύκλωση της Μαριούπολης; 
Μήπως ήθελαν να βγάλουν «τους δικούς τους» έξω;

Υπάρχουν επίσης και οι Βούλγαροι, που γράφουν στο άρθρο «Βούλγαροι στρατιώτες βρίσκονται 
στη Μαριούπολη για να σώσουν παγιδευμένους Βούλγαρους ναυτικούς»: 
«Μια ειδική ομάδα του βουλγαρικού στρατού υπό τη διοίκηση του επικεφαλής των στρατιωτικών 
μυστικών υπηρεσιών στρατηγού Βενέλιν Βένεφ βρίσκεται στη Μαριούπολη, προκειμένου να 
«διασώσει» ναύτες από βουλγαρικό πλοίο που έχει μπλοκαριστεί εκεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός 
Κιρίλ Πετκόφ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο κοινοβούλιο», αναφέρεται στο δημοσίευμα

'Οπως προκύπτει, η κατάσταση εκεί είναι περίπλοκη και από αυτή την πλευρά. Αλλά οι 
Βούλγαροι, είναι ξένοι στρατιωτικοί που δεν είναι στο πλευρό των Ναζί στη Μαριούπολη. 
«Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι ο στρατηγός Βένεφ, ο οποίος είναι προσωπικά 
υπεύθυνος για την επιχείρηση αυτή, βρίσκεται σε επαφή τόσο με τη Ρωσική όσο και με την 
Ουκρανική πλευρά», πρόσθεσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ενώπιον των βουλευτών.

Επίσης στο λιμάνι της Μαριούπολης, εκτός από την κατάληψη  αρκετών ξένων πλοίων από τους 
Ναζί, υπάρχουν και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με την «επιχείρηση απομάκρυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού» για την οποία τόσο πολύ ενδιαφέρονται οι Δυτικοί.

Το βράδυ της 9ης Απριλίου, έγινε προσπάθεια να εκκενωθεί κάποιος από το λιμάνι, όταν το πλοίο 
ξηρού φορτίου Apache με σημαία Μάλτας «άλλαξε πορεία και προσπάθησε να εισέλθει στο 
αποκλεισμένο λιμάνι της Μαριούπολης», σύμφωνα με δημοσίευμα του RIA Novosti που 



επικαλείται ενημέρωσή του από τον εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγο 
Ίγκορ Κονασένκοφ. 
Το σκάφος επικοινωνούσε μέσω ασυρμάτου, μεταδίδοντας μηνύματα: «Είμαι ο "Maniak", έρχομαι 
σε σας». Ταυτόχρονα, έγιναν αντιληπτές φωτιές στην ξηρά. Τότε όμως οι Ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν
πυρά πυροβολικού και μετά από ένα άμεσο χτύπημα, το σκάφος πήρε φωτιά και παρασύρθηκε. Στη 
συνέχεια ο κυβερνήτης ήρθε σε επαφή και το Apache οδηγήθηκε στο λιμάνι του Yeisk.

Ποιοι ήταν αυτοί που ήθελαν τόσο πεισματικά να φύγουν από τη Μαριούπολη; Μήπως είναι 
οι άνθρωποι που ζητούν ο Μακρόν και ο Σολτς; Σαφώς δεν είναι οι Ουκρανοί ναζί...

Και τώρα ας ανατρέξουμε για λίγο στην ιστορία. Το γεγονός ότι οι ουκρανικές δυνάμεις 
ασφαλείας ήταν γεμάτες από αξιωματικούς της CIA και του ΝΑΤΟ δεν ήταν μυστικό για 
κανέναν εδώ και πολύ καιρό. Εδώ υπάρχει, τουλάχιστον, μια παλιά φωτογραφία της 
πρόσοψης του κτιρίου της SBU στο Κίεβο με δύο σημαίες: την Ουκρανική και την 
Αμερικανική. Ένας από τους ορόφους αυτού του κτιρίου είχε καταληφθεί από τη CIA και είχε
μετατραπεί σε έδρα της:

Υπάρχουν ακόμη περισσότερα φωτογραφικά ντοκουμέντα σχετικά με τη, εν «όπλοις φιλία» της 
διοίκησης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με το Πεντάγωνο. Εδώ απεικονίζονται δύο 
στρατηγοί: στα αριστερά ο Ουκρανός και στα δεξιά ο Αμερικανός αντιστράτηγος Ρότζερ Λ. 
Κλουτιέ (Roger L. Cloutier), ο οποίος - σύμφωνα με φήμες - συνελήφθη από μαχητές του 
Λ.Δ.Ν. στη Μαριούπολη, σχεδόν μέσα στο Azovstal:



Όπως

αναφέρει ο ιστότοπος Russkiy Dozor στην έρευνά του, «το έδαφος της Ουκρανίας έχει χωριστεί 
σε ιδιαίτερες ζώνες ευθύνης των χωρών του ΝΑΤΟ. Και στη Μαριούπολη υπήρχε ένα μεγάλο 
κέντρο πληροφοριών των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων που ενεργούσε προς το συμφέρον της 
συμμαχίας και του καθεστώτος του Κιέβου.
Ορισμένες περιοχές, ήταν στελεχωμένες ακόμη και με εκατό ειδικούς, αλλά όταν άρχισε η μάχη 
για τη καταληψη της πόλης, υπήρχαν 53 Γάλλοι αξιωματικοί της στρατιωτικής υπηρεσίας 
πληροφοριών DGSE... Όταν ήρθε η τελευταία ευκαιρία για εκκένωση, δεν κατάφεραν να φύγουν, 
επειδή οι μαχητές του Αζόφ με τους οποίους συνεργάζονταν οι Γάλλοι απλά δεν τους άφηναν να 
φύγουν. Όταν είδαν τι συνέβαινε, οι Ναζί αποφάσισαν να τους χρησιμοποιήσουν ως 
«εγγύηση», που θα τους εξασφάλιζε το ότι οι ίδιοι θα έβγαιναν από το «καζάνι».

Εκτός από τους Γάλλους, μια ομάδα ξένων μισθοφόρων - πρώην και εν ενεργεία αξιωματικών από 
τον Καναδά, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μια ομάδα Σύρων 
Τουρκομάνων με μεγάλη εμπειρία στον πόλεμο πόλεων, στη Συρία, βρίσκονται στη 
Μαριούπολη.
Ο συνολικός αριθμός αυτών των εθελοντών είναι άγνωστος, και μεταξύ αυτών μπορεί να 
υπάρχουν αξιωματικοί καριέρας των μυστικών υπηρεσιών από την CSIS του Καναδά, τη 
Σουηδική Must και τη βρετανική MI-6, οι οποίοι αρέσκονται να χρησιμοποιούν την ιδιότητα 
του μισθοφόρου ως κάλυψη».

Αν μια τέτοια εκδοχή είναι αληθινή, τότε όλοι αυτοί οι αξιωματικοί παγιδεύτηκαν και μπορεί 
τελικά να έγιναν όμηροι εκείνων με τους οποίους επρόκειτο, όπως σχεδίαζαν να πολεμήσουν 
εναντίον των Ρώσων...

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συμβεί αν αυτή η πιθανή εκδοχή αποδειχθεί αληθινή;

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός της αποπομπής του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας 
πληροφοριών της Γαλλίας, Ερίκ Βιντό, από έναν εξοργισμένο Μακρόν επιβεβαιώνει έμμεσα 
ότι κάτι συμβαίνει «πίσω από τις σκονισμένες κουρτίνες»...

Τώρα σχετικά με τις φήμες για τη σύλληψη του Αμερικανού στρατηγού. Είναι τόσο επίμονες που 
ακόμη και το διάσημο περιοδικό για τους βετεράνους του αμερικανικού στρατού Veterans 
Today ανησυχεί γι' αυτούς. Στις 6 Απριλίου εξέδωσε το ακόλουθο κείμενο: 
«Οι αναφορές από τους φίλους μας στο Πεντάγωνο λένε ότι "κάτι συμβαίνει" και ότι έχει 
επέλθει πανικός στον Λευκό Οίκο».
Λεπτομέρειες δημοσιεύονται στην έρευνα «Total News Blackout: US General Captured 
Leading Azov Nazis in Mariupol (επιβεβαιώσεις έρχονται)».



Αναφέρει κυριολεκτικά τα εξής: «Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πολλές αναφορές που 
υποστηρίζουν ότι ο αντιστράτηγος του αμερικανικού στρατού, Ρότζερ Λ. Κλουτιέ συνελήφθη 
από τις Ρωσικές δυνάμεις στη Μαριούπολη της Ουκρανίας ή κοντά σε αυτήν, όπου οι 
αναφορές υποστηρίζουν ότι βοηθούσε το τάγμα Azov, το οποίο είναι η επίσημη ναζιστική 
μονάδα της Ουκρανίας, (απαγορευμένο στη Ρωσία - σ.σ.).

Υπάρχει επίσης η εικασία ότι εάν ένας ολόκληρος στρατηγός βρισκόταν εκεί, τότε θα πρέπει να 
υπήρχαν και κατώτεροι αξιωματικοί γύρω του. Δηλαδή, είναι πιθανό να υπάρξουν και νέα 
«ευρήματα», αυτού του είδους, στο Azovstal;

Υπάρχουν πολλές φήμες που κυκλοφορούν, αλλά αν κρίνουμε από τις αναφορές, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Υπουργείου Άμυνας, τα ραδιοκύματα πάνω από το 
Azovstal είναι πολύ πυκνά γεμάτα με ομιλίες σε όλα τα είδη των ξένων γλωσσών.
Ακόμα και γνήσιοι Αφγανοί ακούγονται να μιλάνε, και η ιστοσελίδα Wargonzo αναφέρει ότι 
«πηγές στην πρώτη γραμμή του Ντονμπάς, με βάση την ανάλυση των ραδιοφωνικών υποκλοπών 
του εχθρού, γνωρίζουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο υψηλόβαθμοι συνταξιούχοι αξιωματικοί 
των ΗΠΑ σε υπόγεια αντιβομβιστικά καταφύγια στο Azovstal. 
Σύμφωνα με τις πηγές μας, εισήλθαν στη Μαριούπολη μαζί με την PMC  «Akademia» (σ. μ. 
ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία) και πιθανότατα δεν είναι ενεργά στελέχη του Πενταγώνου. 
Ωστόσο, ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα για την Ουάσιγκτον. 
«Αυτοί οι αξιωματικοί γνωρίζουν πολλές μυστικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες και 
είναι φορείς εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών για την Ουάσιγκτον», δήλωσε στο πρόγραμμα 
@wargonzo πηγή που γνωρίζει την ανάλυση των υποκλοπών ραδιοφωνικών συνομιλιών...» (σ. μ. 
εδώ τελειώνει το απόσπασμα από το δημοσίευμα του Russkiy Dozor)

...Φυσικά, ο πληροφοριακός πόλεμος εν μέσω εχθροπραξιών είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και 
ποιος ξέρει πόσο ακριβείς είναι όλες οι παραπάνω εκδοχές, εκτός βέβαια από τα γεγονότα που 
έχουν επιβεβαιωθεί;

Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε την έκβαση των μαχών στο Azovstal, και θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον να μάθουμε πόσες εκδοχές που κυκλοφορούν, ανταποκρίνονται τελικά στην 
πραγματικότητα;

Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά περιστασιακά στοιχεία για να σχηματίσουμε μια τέτοια 
εικόνα...




