
«Οι "ναζιστές εγκληματίες" δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής με Ρώσους 
αιχμαλώτους πολέμου», δήλωση Βολόντιν.

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν υποστηρίζει ότι οι «ναζιστές 
εγκληματίες» δεν πρέπει να ανταλλαγούν ως κρατούμενοι, η τύχη τους πρέπει να αποφασιστεί 
από το δικαστήριο, όπως δήλωσε σχετικά στο προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram .

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει ανθρώπινα όσους παραδίδονται ή συλλαμβάνονται. Αλλά όσον αφορά 
τους Ναζί, η θέση μας στο ζήτημα αυτό, πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη: πρόκειται για εγκληματίες 
πολέμου και πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», έγραψε.

Με τη σειρά του, ο πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου της Νοβορωσίας, Όλεγκ Τσάρεφ, δήλωσε 
σε συνέντευξή του στο NEWS.ru ότι η ανταλλαγή μαχητών του «Αζόφ» με Ρώσους αιχμαλώτους 
πολέμου στη Δύση θα θεωρηθεί ως ήττα της Ρωσίας και ως νίκη του Ουκρανού προέδρου 
Βλαντιμίρ (Ζ)ελένσκι, ενώ θα προκαλέσει επιπλέον και πολύ αρνητικές αντιδράσεις στις 
Λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, στη Χερσώνα και στη Ζαπορόζιε. Ο 
Τσάρεφ εξήγησε ότι στη Ρωσική Ομοσπονδία υπάρχουν πολύ περισσότεροι αιχμάλωτοι 
στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας από ό,τι Ρώσοι στις Ένοπλες Δυνάμεις 
της Ουκρανίας, οπότε όσοι παραδόθηκαν πρόσφατα από το Αζοφστάλ μπορούν να 
«παραμείνουν εκτός διαδικασίας ανταλλαγής».

Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγο Ίγκορ  
Κονασένκοφ, κατά τη διάρκεια της ημέρας (16-17 Μαΐου) 265 μαχητές της εθνικής μονάδας Azov 
και Ουκρανοί στρατιώτες κατέθεσαν τα όπλα τους και εγκατέλειψαν το χώρο του Azovstal, 
συμπεριλαμβανομένων και 51 που ήταν σοβαρά τραυματισμένοι.

Στις 21 Απριλίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνάντησή του με τον υπουργό 
Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, διέταξε να ακυρωθεί η επίθεση στο εργοστάσιο Azovstal στη 
Μαριούπολη, όπου κρύβονται τα υπολείμματα της ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων, μαχητές των 
εθνικών ταγμάτων και ξένοι μισθοφόροι. «Αυτή είναι η περίπτωση κατά την οποία πρέπει να 
σκεφτούμε -δηλαδή, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε, αλλά σε αυτή την περίπτωση ακόμη περισσότερο- 
πως θα διασώσουμε τις ζωές και την υγεία των στρατιωτών και των αξιωματικών μας. Δεν χρειάζεται
να χωθούμε σε αυτές τις κατακόμβες και να παρασυρθούμε στα υπόγεια μέσα σε αυτές τις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αποκλείστε αυτή τη βιομηχανική ζώνη ώστε να μην πετάει ούτε μύγα», 
είχε δηλώσει ο Ρώσος ηγέτης. Διέταξε επίσης για άλλη μια φορά να προσφερθεί στους μαχητές που
έχουν εγκατασταθεί στην Αζοφστάλ, δυνατότητα του να παραδοθούν. «Η ρωσική πλευρά εγγυάται 
τη ζωή τους και την αξιοπρεπή μεταχείρισή τους σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς νομικές πράξεις. 
Σε όλους τους τραυματίες θα παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια», είχε προσθέσει στη 
συνομιλία εκείνη, ο Πούτιν.

Είναι σίγουρο ότι  μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη παράδοση όλων των ενόπλων 
«υπολειμμάτων» από το Αζοστάλ, θα «απολαύσουμε» θεαματικές και άκρως εντυπωσιακές σκηνές.
Όλοι αυτοί οι τυχοδιώκτες, οι πληρωμένοι δολοφόνοι, επαγγελματίες εκτελεστές, 
αποδράσαντες τρόφιμοι ψυχιατρείων, αποφυλακισθέντες κατάδικοι κι ένα σωρό άλλα 
παρόμοια αποβράσματα, μαζί με τους εκπαιδευτές τους, τους στρατιωτικούς συμβούλους, 
βαθμοφόρους των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία 
πολεμοχαρών σαδιστών με γραβάτα – κοστούμι ή στρατιωτική ενδυμασία, θα είναι 
υποχρεωμένοι εκτός από ονοματεπώνυμο, να δηλώσουν εθνικότητα, ιδιότητα και αντικείμενο 
αποστολής και γενικά απασχόλησης στο έδαφος της Ουκρανίας και τους λόγους για τους 
οποίους εγκαταστάθηκαν στο Αζοφστάλ – Χοτέλ.
Πολλοί από αυτούς εάν όχι οι περισσότεροι δεν θα αποφύγουν ούτε τις δίκες ούτε την τιμωρία.



Οι νεκροί όλης της οκταετίας, οι καμμένοι ζωντανοί στην Οδησσό και όσα από τα θύμα τους 
κατάφεραν να επιζήσουν, απαιτούν δικαίωση.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είναι πολλοί, που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

Σαν να μην έφτανε η εμπειρία τους στη Συρία, «οι ΗΠΑ προσέλκυαν εντατικά και συστηματικά 
μαχητές της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS, εκτός νόμου στη Ρωσία) προκειμένου 
να συμμετάσχουν στη σύγκρουση στην Ουκρανία». Αυτό αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα της Ρωσικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR).

Και μόνο αυτό το γεγονός, ότι δε διστάζουν να επαναλάβουν τις ίδιες μεθόδους και να 
χρησιμοποιήσουν επίσης μεταχειρισμένο υλικό για πολλοστή φορά, δείχνει πόσο αδίστακτοι 
και στυγνοί είναι, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τη παραφροσύνη τους, προκειμένου να
ικανοποιήσουν τα πλέον σατανικά και δόλια σχέδιά τους, σε βάρος της ίδιας της διεθνούς 
κοινότητας.

«Μόλις τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, περίπου 60 μαχητές του ISIS ηλικίας μεταξύ 20 και 25 ετών 
απελευθερώθηκαν από φυλακές που «ελέγχονται» από τους Κούρδους της Συρίας (!!) με τη βοήθεια 
των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην περιοχή της αμερικανικής 
στρατιωτικής βάσης Al-Tanf, που βρίσκεται στη Συρία κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία και το Ιράκ,
για εκπαίδευση μάχης με σκοπό τη μεταγενέστερη μεταφορά τους σε Ουκρανικό έδαφος», αναφέρει το
έγγραφο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την SVR, η εν λόγω στρατιωτική βάση και τα περίχωρά της έχουν εδώ
και καιρό μετατραπεί σε ένα είδος τρομοκρατικού «κόμβου, όπου «επανεκπαιδεύονται» 
ταυτόχρονα έως και 500 πιστά στην Ουάσινγκτον μέλη του ISIS, μαζί και με άλλους 
τζιχαντιστές.

«Προτεραιότητα δίνεται στους αυτόχθονες των περιοχών της Υπερκαυκασίας και της Κεντρικής 
Ασίας. Τα ειδικά αποσπάσματα που σχηματίστηκαν από αυτές έχουν ως κύριο στόχο τη διενέργεια 
σαμποτάζ και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον μονάδων των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη 
Συρία και τώρα και στην Ουκρανία»,  αποκαλύπτει το ντοκουμέντο της SVR.

Παλαιότερα, το περιοδικό International Life είχε δημοσιεύσει άρθρο σχετικά με τη συμμετοχή 
ξένων μισθοφόρων σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό της Ουκρανίας. «Αξιολογώντας τον 
παράγοντα της παρουσίας ξένων μισθοφόρων που συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις στο 
Ντονμπάς, μπορούμε να δηλώσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των «αγριόχηνων» (σ. μ. 
από τον τίτλο του κινη/κού έργου Wild Geese, περιπέτειες μισθοφόρων) αντιπροσωπεύει τις 
χειρότερες κατηγορίες τέτοιων χαρακτήρων. Δεν αγωνίζονται καθόλου για την ανεξαρτησία της 
Ουκρανίας και ούτε καν «εναντίον της Ρωσίας» με την ευρεία έννοια του όρου, αλλά για απόλυτες 
εθνικιστικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις.

Οι υπόλοιποι είναι μια ομάδα φασιστών ή νεοναζί που προσελκύονται ταυτίζοντας τον εαυτό 
τους με τη Waffen-SS ή παρόμοιους «ήρωες» της περιόδου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Όλες
οι ενέργειες των ξένων μαχητών στο Ντονμπάς παραβιάζουν άμεσα τη Διεθνή Σύμβαση του 
1989, που απαγορεύει τη στρατολόγηση, τη χρησιμοποίηση, τη χρηματοδότηση και την 
εκπαίδευση μισθοφόρων. Ο επικεφαλής της Λ.Δ. του Ντονιέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, δηλώνει ότι 
υπάρχουν 10.000 τέτοιοι αλλοδαποί μισθοφόροι στην Ουκρανία. Φυσικά, δεν εμπίπτουν όλες 
τυπικά στον κλασικό χαρακτηρισμό του μισθοφόρου. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο 
αριθμός «τυχοδιωκτών» δρούσε στο Ντονμπάς είχε σαν αποτέλεσμα την κατατρομοκράτηση του 
πληθυσμού και τις βιαιοπραγίες εις βάρος του.



Ο Αλεξέι Πολίστσουκ, διευθυντής του Δεύτερου Τμήματος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών 
για τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), σε συνέντευξή του στο RIA 
Novosti, αναφέρει επίσης έναν μεγάλο αριθμό στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, εκ των 
οποίων 4.000 είναι από τις ΗΠΑ. «Δυτικοί εκπαιδευτές εκπαιδεύουν τον Ουκρανικό στρατό, 
διδάσκοντάς τον πώς να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και σε αστικές περιοχές. Αυτό
παραβίαζε άμεσα τη «δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ», σύμφωνα με την 
οποία, αντίθετα, όλοι οι ξένοι ένοπλοι σχηματισμοί, ο στρατιωτικός εξοπλισμός και οι μισθοφόροι θα 
πρέπει να αποσυρθούν από τη χώρα», είχε δηλώσει παλαιότερα ο Αλεξέι Πολίστσουκ, τονίζοντας 
ότι μια τέτοια πολιτική των δυτικών χωρών μόνο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει τη διευθέτηση της 
σύγκρουσης στο Ντονμπάς.


