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«Οι ναζί της Azovstal παραδόθηκαν άνευ όρων», δήλωσε ο Ντμίτρι Πολυάνσκι, πρώτος 
αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής ομοσπονδίας στον ΟΗΕ.

Ο Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, δήλωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής
συνεδρίασης της ολομέλειας ότι οι μαχητές του τάγματος «δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
ανταλλαγής». 

Ο Λέονιντ Σλούτσκι, εκτελών χρέη επικεφαλής της Λαίκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και 
μέλος της Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρότεινε να επανέλθει προσωρινά η θανατική ποινή 
για «μη ανθρώπινα όντα».

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολυάνσκι, δήλωσε ότι 
στους Ουκρανούς στρατιωτικούς που παραδόθηκαν από το Azovstal δεν επιβλήθηκαν όροι.

Νωρίτερα, οι New York Times ανέφεραν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις «ολοκλήρωσαν την 
«πολεμική αποστολή» τους στη Μαριούπολη» και οι στρατιωτικοί «απομακρύνθηκαν», 
σηματοδοτώντας το τέλος των μαχών» στο Azovstal.

«Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί τρόποι στην αγγλική γλώσσα για να μεταφερθεί ένα απλό 
μήνυμα: οι Ναζί [από τη μονάδα Azov] παραδόθηκαν χωρίς όρους», σχολίασε ο Πολυάνσκι σχετικά 
με τη δημοσίευσή.

Δίκη ή ανταλλαγή;

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ, 
ανακοίνωσε ότι 265 μαχητές, μεταξύ των οποίων και μέλη του τάγματος Azov, παραδόθηκαν μέσα 
σε μία ημέρα στο Azovstal. Πενήντα ένας από αυτούς είχουν τραυματιστεί σοβαρά. Όσοι είχαν 
ανάγκη ιατρικής περίθαλψης στάλθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζώφσκ.

Στις 18.05.22, μια αυτοκινητοπομπή λεωφορείων που μετέφερε κρατούμενους αναχώρησε από τη 
Μαριούπολη. Η φάλαγγα συνοδευόταν από τεθωρακισμένα οχήματα. Δεν αναφέρθηκε που 
επρόκειτο να τους  μεταφέρουν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι επιβεβαίωσε την απόσυρση μέρους του στρατού από
το χώρο του Αζοφστάλ και υποσχέθηκε να συνεχίσει τις εργασίες για την εκκένωση των Ουκρανών
στρατιωτών και την επιστροφή τους στις περιοχές που ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου. 

«Έχουμε την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να σώσουμε τις ζωές των παιδιών μας. Υπάρχουν σοβαρά 
τραυματίες ανάμεσά τους, χρειάζονται βοήθεια», είπε. «Για να φέρουμε τα παιδιά πίσω στην 
πατρίδα, το έργο συνεχίζεται, και αυτό το έργο απαιτεί ευαισθησία και χρόνο», πρόσθεσε ο 
(Ζ)ελένσκι

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, σχολιάζοντας μια πιθανή ανταλλαγή, 
τόνισε ότι «οι ναζιστές εγκληματίες δεν πρέπει να υπόκεινται σε ανταλλαγή».



«Σημειώστε ότι η χώρα μας κάνει τα πάντα για να περιθάλψει τους τραυματισμένους 
αιχμαλώτους πολέμου και να μεταχειριστεί ανθρώπινα όσους παραδόθηκαν ή 
αιχμαλωτίστηκαν, σε αντίθεση με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις Ουκρανικές αρχές,
που διαπράττουν βιαιοπραγίες και βασανίζουν τους δικούς μας αιχμαλώτους πολέμου. 
Ωστόσο, όσον αφορά τους Ναζί, η θέση μας εδώ πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη - αυτός 
είναι ένας από τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο πρόεδρος της 
Κάτω Βουλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας. Ωστόσο, όσον αφορά τους 
Ναζί, η θέση μας εδώ πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη - αυτός είναι ένας από τους στόχους 
της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο πρόεδρος της Κάτω Βουλής κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης της ολομέλειας.

Ο Λεονίντ Σλούτσκι, εκτελών χρέη ηγέτη της ΛΔ του Λουγκάνσκ και μέλος της Δούμα, πρότεινε 
εξαίρεση από το μορατόριουμ της θανατικής ποινής για τους μαχητές του Αζόφ. Τα μη-ανθρώπινα 
όντα πρέπει να δικαστούν! Επιπλέον, εάν αποδειχθούν τα αποτρόπαια εγκλήματά τους κατά της 
ανθρωπότητας, θα επαναλάβω την πρότασή μου - να γίνει εξαίρεση από το μορατόριουμ για τη 
θανατική ποινή στη Ρωσία και να δοθεί στο δικαστήριο το δικαίωμα να εξετάσει την επιβολή της 
θανατικής ποινής», έγραψε ο βουλευτής στο Telegram.

Το Ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σήμερα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας θα 
εξετάσει το αίτημα της Γενικής Εισαγγελίας να κηρυχθεί το Ουκρανικό τάγμα Azov τρομοκρατική 
οργάνωση και να απαγορευτούν οι δραστηριότητές του στη Ρωσία.

Η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον των ενόπλων του Azov θα πραγματοποιηθεί στο Ανώτατο 
Δικαστήριο της Ρωσίας στις 26 Μαΐου.Το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σήμερα ότι το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας θα εξετάσει το αίτημα της Γενικής Εισαγγελίας να κηρυχθεί το 
ουκρανικό σύνταγμα Azov τρομοκρατική οργάνωση και να απαγορευτούν οι δραστηριότητές του 
στη Ρωσία.

Η εκδίκαση της διοικητικής υπόθεσης κατά της Azov θα πραγματοποιηθεί στο Ανώτατο 
Δικαστήριο της Ρωσίας στις 26 Μαΐου.

Την 1η Μαΐου εκκενώθηκαν οι πρώτοι άμαχοι από το Azovstal - περίπου 100 άτομα μεταφέρθηκαν 
στη Ζαπορίζια. Στις 6 Μαΐου, άλλες 50 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από το 
εργοστάσιο. Σύμφωνα με το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 18 άνδρες, 22 γυναίκες και 11 παιδιά 
απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο μεταξύ 5 και 7 Μαΐου.


