
Δίκτυο της CIA και ξένες ειδικές δυνάμεις δρουν μυστικά στην Ουκρανία, παραδέχονται οι 
New York Times

Παρά τις δηλώσεις του Μπάιντεν ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να στείλουν στρατεύματα στην 
Ουκρανία, αξιωματικοί της CIA, καθώς και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ συνεχίζουν να επιχειρούν μυστικά στην εμπόλεμη ζώνη. Σύμφωνα με αξιωματούχους, 
πράκτορες της CIA εργάζονται κυρίως στο Κίεβο, παρέχοντας πληροφορίες στις ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Σημειώνεται ότι πριν από την έναρξη της ειδικής επιχείρησης, αρκετές δεκάδες ειδικές δυνάμεις 
από χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Καναδά 
και της Λιθουανίας, εργάζονταν στην Ουκρανία. Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, οι ΗΠΑ 
ανακάλεσαν περίπου 150 στρατιωτικούς εκπαιδευτές τους, αλλά οι στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ είτε 
έμειναν πίσω για να εκπαιδεύσουν τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΟΕΔ) και να 
εξασφαλίσουν τις προμήθειες όπλων, είτε εγκατέλειψαν προσωρινά την Ουκρανία και 
επέστρεψαν ξανά.

Μετά την έναρξη της ειδικής επιχείρησης, η 10η ομάδα ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού 
στρατού, η οποία εκπαίδευε τις ΟΕΔ στη δυτική Ουκρανία, μεταφέρθηκε στη Γερμανία, όπου
συγκρότησε μια ομάδα συντονισμού για τη στρατιωτική βοήθεια προς τα Ουκρανικά 
στρατεύματα. Στην οργάνωση αυτή συμμετέχουν πλέον 20 χώρες.

«Καθώς οι Ουκρανοί πασχίζουν να αποφύγουν τους Ρώσους που ενδεχομένως επιδιώκουν να 
στοχεύσουν τις αυτοκινητοπομπές ανεφοδιασμού, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο συντονισμό της 
μετακίνησης όλων αυτών των διαφορετικών τύπων ανεφοδιασμού. Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο 
νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε είναι οι παροχή πληροφοριών σχετικά με το πού μπορεί να 
κρύβονται οι εν λόγω απειλές για αυτές τις νηοπομπές», αναφέρουν οι New York Times, ότι δήλωσε 
η Αμερικανίδα υπουργός Στρατιωτικών Κριστίν Γουόρμουθ, σε εκδήλωση με θέματα εθνικής 
ασφάλειας που διοργάνωσε το Ατλαντικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτή η ομάδα συντονισμού έχει ως πρότυπο εκείνες που 
χρησιμοποιούνταν στο Αφγανιστάν και αποτελεί μέρος ενός δικτύου πυρήνων συντονισμού 
πληροφοριών που διευθύνει το Πεντάγωνο για την παροχή βοήθειας στις ΟΕΔ. Έτσι, σύμφωνα με 
την πηγή, μια ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ με την 
ονομασία «Γκρίζος Λύκος» (Grey Wolf) εκπαιδεύει και εξοπλίζει τεχνικά τους Ουκρανούς πιλότους
στην αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αρκετοί χαμηλόβαθμοι Ουκρανοί διοικητές ευχαρίστησαν πρόσφατα 
τις ΗΠΑ για τις πληροφορίες που προέρχονται από αμερικανικούς δορυφόρους και που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν στη μάχη σε τάμπλετ με ειδική εφαρμογή που τους παρέχουν οι ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, οι αξιωματικοί της CIA που εργάζονται στην Ουκρανία ασχολούνται κυρίως με την 
παροχή πληροφοριών στο Κίεβο, όπου εργάζονται οι περισσότεροι από αυτούς. Αν και η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ, ουδέποτε αναγνώρισε την παρουσία της CIA στην Ουκρανία, το 
γεγονός αυτό είναι γνωστό εδώ και καιρό στις Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και σε άλλες 
μυστικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Μιλάμε για μάχες μεγάλης κλίμακας. Μιλάμε για σύγχρονες μάχες «τανκ εναντίον τανκ» στις οποίες 
συμμετέχουν τεράστιες ένοπλες δυνάμεις. Δεν μπορώ να φανταστώ τη CIA να εκπαιδεύει Ουκρανούς 



να εκτοξεύουν HIMARS», σχολίασε ο Ντάγκλας Γουάιζ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της 
Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με άλλους συνταξιούχους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού, η παρουσία 
αμερικανών εκπαιδευτών στην Ουκρανία μπορεί να μην αξίζει τους κινδύνους που θα μπορούσε να
επιφέρει μια κλιμάκωση της σύγκρουσης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

«Αξίζει άραγε η βελτίωση της κατάρτισης των ΟΕΔ το πιθανό τίμημα που πρέπει να καταβληθεί; Η 
απάντηση είναι μάλλον όχι», διευκρίνησε και ο ίδιος ο Γουάιζ.

Παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ φαίνεται να προσαρμόζεται σε ένα νέο σενάριο στην επικείμενη 
σύνοδο κορυφής του στη Μαδρίτη και θα μπορούσε να αποφασίσει τη μεγαλύτερη 
στρατιωτική του ανάπτυξη από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αναφέρει η ισπανική εφημερίδα 
Pais. 

Σύμφωνα με την εκδοχή της, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν έναν έντονο 
αγώνα εξοπλισμών για να μετατρέψουν την Ανατολική Ευρώπη σε φρούριο με χιλιάδες 
στρατιώτες και περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό. Η εφημερίδα «αποκαλύπτει ότι, η 
συμμαχία θέλει να καταστήσει σαφές ότι βρίσκεται σε επιφυλακή και είναι έτοιμη να απαντήσει σε 
επίθεση εναντίον οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Μόνο που δεν είναι οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές, οι αναλυτές και οι θινκτενεκεδες που κάνουν 
τον πόλεμο.

Αυτοί λοιπόν φαίνεται ότι αγνοούν, ότι σε περίπτωση εμπλοκής του ΝΑΤΟ, η Ρωσία δεν θα 
ρισκάρει - ανάλογα βέβαια με την έκταση και το είδος της εμπλοκής - μια απλή, ακόμη και 
σκληρή συμβατική απάντηση.

Ο κίνδυνος μετεξέλιξης της σύγκρουσης σε πόλεμο και του πολέμου σε πυρηνικό είναι 
αποτυπωμένος σαφώς και στα δυο στρατιωτικά δόγματα, αντίστοιχα.

Ας ελπίσουμε ότι οι επιτελείς στρατιωτικοί, που το γνωρίζουν, δεν το έχουν – ούτε προς 
στιγμήν - ξεχάσει.


