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Κοζάκοι και στρατιώτες της Υπερδνειστερίας επάνω σε ένα Ρωσικό τεθωρακισμένο κοντά στη γέφυρα Μπέντερ (1992)

Μέσα στη σύγχυση της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ και των διακηρύξεων της ανεξαρτησίας των πρώην 
σοβιετικών κρατών, αυτή της Υπερδνειστερίας πήρε τόσο λίγη δημοσιότητα που οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, βιαστικές να επιβάλουν την επιρροή τους, αντιτάχθηκαν στην αναγνώρισή της από 
τον ΟΗΕ και προσπάθησαν να τη συντρίψουν υποστηρίζοντας μια Ρουμανική-Μολδαβική 
εισβολή πέρα από τον ποταμό Δνείστερο. Υποτίμησαν όμως σοβαρά τους στρατηγούς της 
Μόσχας που αντιτάχθηκαν στον Μπόρις Γέλτσιν, οι οποίοι με τη βοήθεια της 14ης στρατιάς που 
σταθμεύει εκεί επέτρεψαν τη νίκη της λαϊκής αντίστασης υπό την ηγεσία του σημερινού 
προέδρου της Υπερδνειστερίας (Pridnestrovie), Ιγκόρ Σμίρνοφ. Πρόκειται για μια περιγραφή 
των ελάχιστα γνωστών γεγονότων που οδήγησαν στην αμφισβήτηση του status quo από τις 
συνομιλίες για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και την αποχώρηση της Ρωσίας από την ΚΕΦΕ.

Στις αρχές της Σοβιετικής Ένωσης, η Υπερδνειστερία ήταν αυτόνομη δημοκρατία (RASSM) 
εντός της Ουκρανικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας (ΕΣΣΔ). Όμως, μετά τη 
Συμφωνία του Μονάχου, με την οποία η Γαλλία και η Βρετανία εγκατέλειψαν την Τσεχοσλοβακία 
στο Τρίτο Ράιχ, η απομονωμένη ΕΣΣΔ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνάψει συμφωνία με τη 
Γερμανία για να μην είναι το επόμενο θύμα του ναζιστικού επεκτατισμού και της 
δυτικοευρωπαϊκής δειλίας. Απόρροια του συμφώνου που υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών 
Γιόαχιμ φον Ρίμπεντροπ και Βιάτσεσλαβ Μολότοφ στις 23 Αυγούστου 1939, ήταν η 
προσάρτηση από την ΕΣΣΔ ενός μέρους της Ρουμανίας, η διοικητική της προσάρτηση στην 
προαναφερθείσα αυτόνομη δημοκρατία (RASSM) και, ως εκ τούτου, ο σχηματισμός της νέας 
Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μολδαβίας (SSRM), όπου επίσημες γλώσσες 
ήταν τόσο η ρουμανική όσο και η ρωσική.

Πενήντα χρόνια αργότερα, μετά την υπογραφή του Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, και με 
αφορμή τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης,ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει εκ νέου. Πενήντα 
χρόνια αργότερα, οι λαοί που έπεσαν θύματα του Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ ανέκτησαν την 
ελευθερία τους με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Παρά την αντίθεση του προέδρου 
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τα κράτη της Βαλτικής και η Υπερδνειστερία προσπάθησαν να κηρύξουν 
μονομερώς την ανεξαρτησία τους το 1990. Η Μόσχα έστειλε σύντομα τα ειδικά της στρατεύματα 



για να αποκαταστήσει την τάξη στη Βαλτική, αλλά δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της τη μικρή 
Υπερδνειστερία και δεν επενέβη. Το Κισινάου δεν ανησυχεί περισσότερο: σε αυτή την περίοδο 
αποσύνθεσης της ΕΣΣΔ, η Μολδαβία σκέφτεται το μέλλον της με τη Ρουμανία, της οποίας τη 
γλώσσα μοιράζεται, και ως εκ τούτου αποδέχεται τον βραχυπρόθεσμο διαχωρισμό από τη 
Ρωσόφωνη Υπερδνειστερία.

Στις 19 Αυγούστου 1990 στη Μόσχα, μια ομάδα στρατηγών που νοσταλγούσαν το σοβιετικό όνειρο
ανέτρεψε τον πρόεδρο της ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν 
εναντιώθηκε. Σε τρεις ημέρες το πραξικόπημα απέτυχε. Μέσα στη γενική σύγχυση, η Εσθονία και 
η Λετονία εγκαταλείπουν οριστικά την ΕΣΣΔ. Ακολούθησαν η Λευκορωσία και η Μολδαβία στις 
25 Αυγούστου, η Υπερδνειστερία (για δεύτερη φορά) την 1η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια όλες οι 
άλλες Σοβιετικές δημοκρατίες, μία προς μία, μέσα σε δύο μήνες.

Στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, η πρώην Σοβιετική Μολδαβία κηρύσσει πανηγυρικά 
άκυρες όλες τις πολιτικές και νομικές συνέπειες του Συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής προσάρτησης της Υπερδνειστερίας από την οποία είχε 
ετότε επωφεληθεί. Ξεφεύγοντας όμως από κάθε πολιτικό έλεγχο, οι μυστικές υπηρεσίες του 
Μόντλαβ προσπάθησαν να αποτρέψουν τον αναπόφευκτο διαχωρισμό από την 
Υπερδνειστερία, απαγάγοντας τον ηγέτη της Υπερδνειστερίας Ιγκόρ Σμιρνόφ, ενώ βρισκόταν σε 
ουκρανικό έδαφος. Η Τιρασπόλ δεν υποχώρησε και ανακήρυξε αμέσως την ανεξαρτησία της, όπως 
είδαμε παραπάνω. Επιπλέον, το νέο κράτος απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου 
του, με ποινή τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο νέο 
κράτος της Μολδαβίας. Στο τέλος, οι Μολδαβοί και οι Υπερδνειστεριανοί επιβεβαίωσαν την 
ανεξαρτησία τους με δημοψήφισμα και διόρισαν τους νέους ηγέτες τους. Στη συνέχεια 
εκδηλώθηκαν θανατηφόρες αψιμαχίες, στις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες οι ειδικές μονάδες του 
Υπουργείου Εσωτερικών της Μολδαβίας με την Εθνική Φρουρά της Υπερδνειστερίας. Όχι μόνο 
δεν καταφέρνουν να μετακινήσουν τα σύνορα προς τα ανατολικά, αλλά η Ρωσόφωνη πόλη 
Μπεντέρ, στη δυτική όχθη του Δνείστερου, συσπειρώνεται υπέρ της Τιρασπόλ. Τελικά επετέυχθη 
κατάπαυση του πυρός.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενθουσιάστηκαν με τη διάλυση της ΕΣΣΔ, προσπαθούσαν 
να φέρουν τα νέα κράτη στους κόλπους τους. Οι Μολδαβοί έχουν το βλέμμα τους στραμμένο 
αποκλειστικά στο δυτικό βιοτικό επίπεδο, ενώ οι Υπερδνειστεριανοί ισχυρίζονται ότι θέλουν να 
πραγματοποιήσουν το εγκαταλελειμμένο όνειρο του Γκορμπατσόφ: να διατηρήσουν τα 
επιτεύγματα του σοσιαλισμού υιοθετώντας την επιχειρηματική ελευθερία και τη δημοκρατία 
(Περεστρόικα), καθώς και τη διαφάνεια στα μέσα ενημέρωσης (Γκλάσνοστ). Αυτό ήταν 
απαράδεκτο για τον θείο Σαμ, ο οποίος βρισκόταν στη διαδικασία ανατίναξης της Γιουγκοσλαβίας 
και ήλπιζε να τελειώσει οριστικά με τον σοσιαλισμό! Από εκεί και πέρα, η Ουάσινγκτον θα 
προσπαθήσει να χειραγωγήσει το Κισινάου και να το στρέψει εναντίον του Τιρασπόλ. Σε αυτό 
το πλαίσιο πρέπει να ερμηνευτεί η απαγωγή του Ίγκορ Σμιρνόφ από τις μυστικές υπηρεσίες 
της Μολδαβίας και, ακόμη περισσότερο, τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Στις 28 Φεβρουαρίου 1992, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν θριαμβευτικά δεκτά στον ΟΗΕ οκτώ 
νέα κράτη, μεταξύ των οποίων και τη Μολδαβία. Αλλά όχι τη μετα-Σοβιετική Υπερδνειστερία. Ως 
αποτέλεσμα, η Υπερδνειστερία μετατράπηκε από ένα νέο κράτος που ανέμενε τη διεθνή 
αναγνώριση σε μια αυτονομιστική περιοχή της Μολδαβίας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα 
είναι δυνατόν να συγκαλυφθεί μια στρατιωτική κατάκτηση της Υπερδνειστερίας ως μια απλή 
επιχείρηση για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης απέναντι στους αποσχιστές.
Μετά από μια σύντομη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Τζέιμς Μπέικερ, η Ουάσινγκτον 
έστησε τον μηχανισμό της. Οι επιχειρήσεις κατευθύνονταν από το Βουκουρέστι από τον πρέσβη 
Τζον Ρ. Ντέιβις Τζούνιορ, ο οποίος είχε κάνει θαυμάσια δουλειά στη χειραγώγηση της 



Σολινταρνόσκ στην Πολωνία. Ο επικεφαλής του σταθμού της CIA θα είναι ο Χάρολντ Τζέιμς 
Νίκολσον. Στο Κισινάου άνοιξε διπλωματική αντιπροσωπεία όπου θα λειτουργούσε ο 
συνταγματάρχης Χάουαρντ Στήρς.
Οι στρατιωτικοί σύμβουλοι των ΗΠΑ δημιούργησαν μια Μολδαβική δύναμη από το μηδέν. 
Το Κισινάου, που μόλις είχε ανεξαρτητοποιηθεί, δεν διέθετε ακόμη στρατό, οπότε η Ουάσιγκτον 
έπεισε το Βουκουρέστι να αποσπάσει Ρουμάνους αξιωματικούς και να τους δανείσει 
τεθωρακισμένα. Και για να ενισχύσουν τις τάξεις τους, στρατολογούσαν από τις φυλακές. Οι 
κρατούμενοι του κοινού δικαίου θα αμνηστεύονταν αν συμμετείχαν στις μάχες. Δεν θα μπορούσαν 
να πληρωθούν, αλλά θα τους επιτρεπόταν να συλλέγουν λάφυρα. Θα μπορούν ακόμη και να 
καταλαμβάνουν τα σπίτια των Υπερδεινιστρίων που θα σκότωναν.

Στην Τιρασπόλ, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την αντιστροφή της κατάστασης. Ειδικά από τη 
στιγμή που, υπήρχαν 8.000 άνδρες της 14ης Ρωσικής Στρατιάς που μαζί με τις οικογένειές τους 
αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του πληθυσμού της Υπερδνειστερίας. Βασιζόμενος στις 
συνδικαλιστικές δομές από τις οποίες προερχόταν, ο Ιγκόρ Σμίρνοφ οργάνωσε εκ των προτέρων 
μια λαϊκή άμυνα. Επιπλέον, «αυθόρμητα» προσχώρησαν σε αυτόν οι θρυλικοί Κοζάκοι. Ορισμένοι
εθελοντές συγκεντρώθηκαν στην Τιρασπόλ για να παράσχουν ένα πλαίσιο στρατιωτικής 
προστασίας για τον πληθυσμό. Το μόνο που απέμενε ήταν να βρεθούν όπλα. Και υπήρχαν πολλά 
όπλα στο οπλοστάσιο της 14ης Ρωσικής στρατιάς. Ωστόσο, το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, το οποίο 
είχε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πολλές άλλες συγκρούσεις στον πρώην Σοβιετικό χώρο, δήλωσε 
ουδετερότητα. Στις 15 Μαρτίου, πλήθος κόσμου περικύκλωσε το οπλοστάσιο και απαίτησε να 
του παραδοθούν τα όπλα. Μετά από μια μακρά και τεταμένη αντιπαράθεση, οι αξιωματικοί 
εγκατέλειψαν την υπεράσπιση του οπλοστασίου. Το πλήθος κατέσχεσε 1.000 Καλάσνικοφ, 1,5 
εκατομμύρια σφαίρες και 1.300 χειροβομβίδες, τις οποίες παρέδωσε στους Κοζάκους.

Κοζάκοι μπροστά από ένα αυτοσχέδιο θωρακισμένο όχημα κατασκευασμένο από φορτηγό και χαλύβδινες πλάκες

Όλα αυτά συνέβησαν πάνω στην ώρα. Το Κισινάου, το οποίο είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, ήταν έτοιμο να ανακαταλάβει το Μπεντέρ. Ο Ίγκορ Σμιρνόφ απηύθυνε έκκληση στην 
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) να στείλει παρατηρητές και να επιβάλει την 
κατάπαυση του πυρός, αλλά ο Μπόρις Γέλτσιν αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Ωστόσο, στο Μπεντέρ 
βρισκόταν μια μονάδα της 14ης Ρωσικής Στρατιάς, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα παρέμενε 
αμέτοχη σε μια Μολδαβική επίθεση, ανεξάρτητα από τις εντολές της ιεραρχίας της. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις. Ο Ρώσος αντιπρόεδρος, συνταγματάρχης 
Αλεξάντερ Ρουτσκόι, ήρθε για να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή, αλλά οι Μολδαβοί, με την 
υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, αρνήθηκαν να απαντήσουν στα τηλεφωνήματά του και 
ακόμη περισσότερο να τον δεχτούν. Δεν είχαν άδικο, διότι ο Ρουτσκόι πήγε στο Μπεντέρ, όπου 



εκφώνησε έναν πύρινο λόγο υπέρ της Υπερδνειστερίας. Στη συνέχεια, ο πληθωρικός Αλεξάντερ 
Ρουτσκόι επέστρεψε στη Μόσχα, όπου προσπάθησε μάταια να κινητοποιήσει τη Δούμα.
Υποχωρώντας προσεκτικά, οι Μολδαβοί αποδέχθηκαν την ανάπτυξη στρατιωτικών 
παρατηρητών της ΚΑΚ  και οι Κοζάκοι αποσύρθηκαν.

Ανταποκρινόμενοι στην επίσκεψη του αντιπροέδρου Ρουτσκόι, οι Μολδαβοί υποδέχθηκαν τον 
πρόεδρο της Ρουμανίας Ίον Ιλιέσκου για να συζητήσουν τη συγχώνευση των δύο κρατών. Όμως ο 
Ιλιέσκου, ο οποίος φοβόταν ότι θα εμπλακεί σε μια στρατιωτική σύγκρουση, αρκέστηκε στα καλά 
λόγια και απέφυγε να υπογράψει τα πρωτόκολλα που του παρουσιάστηκαν.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν, αλλά ανεξάρτητα από την καλή θέληση των διπλωματών, 
προσέκρουσαν στην πολλαπλότητα των πρωταγωνιστών. Στη Ρωσία, ο Ρουτσκόι δεν ήταν πλέον 
ένας απομονωμένος θερμοκέφαλος. Ο στρατηγός Άλμπερτ Μακάσοφ και άλλες προσωπικότητες 
ανέλαβαν επίσης να συνεχίσουν τον αγώνα. Τελικά ο Μπόρις Γέλτσιν πήρε μια απόφαση: διέταξε 
τη 14η Στρατιά να προετοιμάσει την ολική αποχώρησή της. Στο Κισινάου, ο πρόεδρος της 
Μολδαβίας Μίρσέα Σνέγκουρ και οι Αμερικανοί σύμβουλοί του ερμήνευσαν την είδηση αυτή ως το
πολυαναμενόμενο πράσινο φως. Ανέλαβαν άμεσα τη διοίκηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων 
(αστυνομία, τελωνεία, στρατός), ζήτησαν την έγκριση του κοινοβουλίου για τη «συντριβή των 
αυτονομιστών» και προσέφυγαν στον ΟΗΕ.
Ένα πλήθος γυναικών περικύκλωσε και πάλι το οπλοστάσιο της 14ης Ρωσικής Στρατιάς. 
Αυτή τη φορά, κατέλαβαν περίπου τριάντα άρματα μάχης χωρίς να τους σταματήσουν οι 
Ρώσοι στρατιώτες.
Ακολούθησε η στροφή στη Μόσχα στο πλαίσιο των δύσκολων Αμερικανο-Ρωσικών 
διαπραγματεύσεων για τον αφοπλισμό: ξαφνικά, ο πολύ διαλλακτικός υπουργός Εξωτερικών 
Αντρέι Κόζιρεφ «δεν αποκλείει ότι η Υπερδνειστερία θα επιστρέψει κάποια μέρα στη Ρωσία».

Στο Κισινάου, οι υποστηρικτές της Μεγάλης Ρουμανίας οργάνωσαν διαδηλώσεις εναντίον των 
«αυτονομιστών», φωνάζοντας «Η βαλίτσα, ο σταθμός, η Ρωσία!».
Στις 20 Ιουνίου 1992, η Μολδαβία επιτέθηκε στην Υπερδνειστερία. Ο στόχος δεν ήταν να 
καταλάβουν στρατηγικές τοποθεσίες, αλλά να σκορπίσουν τον τρόμο στον πληθυσμό και να τον 
αναγκάσουν να φύγει. Οι στρατιώτες πυροβολούν τους πολίτες οπουδήποτε. Οι κεντρικοί δρόμοι 
του Μπέντερ είναι γεμάτοι πτώματα.

Σπάζοντας τις γραμμές τους, τα άρματα μάχης του 14ου Ρωσικού στρατού βγήκαν από τους 
στρατώνες για να πολεμήσουν τον εισβολέα. Τρία από αυτά καταστράφηκαν. Ένα από αυτά κοσμεί
τώρα το μνημείο των νεκρών εκείνων των τραγικών ημερών.
Ο πρόεδρος Μιρσέα Σνέγκουρ παρενέβη στο κοινοβούλιο του Κισινάου και δήλωσε, σε ομιλία που 
μεταδόθηκε από την τηλεόραση: «Η Ρωσία έχει εξαπολύσει έναν αδήλωτο πόλεμο εναντίον της 
Μολδαβίας. Ο ποταμός Δνείστερος είναι μια περιοχή που καταλαμβάνεται από τη 14η Ρωσική 
Στρατιά». Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Βουκουρεστίου αρνείται ότι έχει αποσπάσει 
πιλότους για να ενισχύσει τον στρατό της Μολδαβίας. Αυτό διαψεύδεται από την 14η Ρωσική 
στρατιά, η οποία ισχυρίζεται ότι δώδεκα Ρουμανικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις μάχες.

Οι πρώτες ημέρες των μαχών ήταν ιδιαίτερα φονικές - περισσότερα από χίλια θύματα μεταξύ των 
αμάχων - και καθοριστικές. Ήταν αμέσως φανερό ότι μια καλά οργανωμένη, καλά πλαισιωμένη
και οπλισμένη λαϊκή αντίσταση θα υπερνικούσε έναν αντίπαλο που ήταν σίγουρα ανώτερος σε
αριθμό και εξοπλισμό, αλλά ήταν αποθαρρυμένος και ενεργούσε σαν μισθοφορικό στράτευμα.

Στην πραγματικότητα, ακόμη και αν οι μάχες διαρκούσαν άλλες τρεις εβδομάδες, ο πόλεμος είχε 
ήδη τελειώσει.



Στις 29 Ιουνίου, ο Αμερικανός επιτετραμμένος των ΗΠΑ, συνταγματάρχης Χάουαρντ Στιρς, ο 
οποίος βρισκόταν στο Μπεντέρ για να συντονίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γλίτωσε με 
δυσκολία από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή της Υπερδνειστερίας.

Ο Μπόρις Γέλτσιν αποφάσισε να ξαναπάρει την 14η Στρατιά στα χέρια του. Στις 30 Ιουνίου, 
διόρισε τον στρατηγό Αλεξάντερ Λεμπέντ επικεφαλής της με αποστολή να επαναφέρει όλες τις 
μονάδες σε τάξη και να απεμπλέξει τη Ρωσία από τη σύγκρουση. Όπως ήταν φυσικό, η υποχώρηση 
αυτή συνοδεύτηκε από πολεμικές δηλώσεις που δεν εξαπάτησαν κανέναν. Για να αντισταθμίσουν 
αυτή την υποχώρηση, οι Ρώσοι «πατριώτες» έστειλαν τους Κοζάκους πίσω στην Τιρασπόλ. Από 
την πλευρά της, η Ουάσιγκτον παραχώρησε στους Μολδαβούς «το καθεστώς του πλέον 
ευνοούμενου έθνους», ως ένα είδος αποζημίωσης για την αποτυχημένη αυτή αποστολή.

Στις 3 Ιουλίου, ο Μπόρις Γέλτσιν και ο Μιρσέα Σνέγκουρ υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του 
πυρός στη Μόσχα. Έκτοτε, η Υπερδνειστερία (όπως ονομάστηκε τελικά σε Pridnestrovie 
(Πριντνεστρόβιε) για να τονιστεί ότι δεν περιορίζεται στην ανατολική όχθη του Δνείστερου, 
αλλά ότι περιλαμβάνει και το Μπέντερ) ζει ειρηνικά υπό την προστασία των τελευταίων 
στρατιωτών της 14ης Ρωσικής στρατιάς. Ένα μικρό νησί με μισό εκατομμύριο κατοίκους, 
εξακολουθεί να αρνείται να ευθυγραμμιστεί με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως 
αντίποινα βλέπει να στερείται διεθνούς αναγνώρισης.

Δεκατέσσερις μήνες μετά την απόκρουση των Αμερικανο-Ρουμανικών-Μολδαβικών δυνάμεων, οι 
Πριντνεστροβιανοί μπόρεσαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τους Ρώσους φίλους 
τους. Τον Σεπτέμβριο του 1993, όταν ο πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν, υποστηριζόμενος από την 
Ουάσιγκτον, προσπάθησε να επεκτείνει τις εξουσίες του με τη βία και διέλυσε παράνομα το 
Κοινοβούλιο, οι Ρώσοι βουλευτές εξεγέρθηκαν, τον απέπεμψαν και τον αντικατέστησαν με τον 
αντιπρόεδρο Αλεξάντερ Ρουτσκόι. Οι βουλευτές υποχώρησαν στο ημικύκλιό τους με τον 
στρατηγό Άλμπερτ Μακάσοφ, ενώ εθελοντές από τη Πριντνεστρόβιε ήρθαν να τους 
υπερασπιστούν. Ο Γέλτσιν όμως βομβάρδισε το Κοινοβούλιο και τους επιτέθηκε. Οι αντάρτες,
συμπεριλαμβανομένων των Ρουτσκόι και Μακάσοφ, φυλακίστηκαν. Τέσσερις μήνες αργότερα,
τους δόθηκε χάρη.


