
ISW : Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Κριμαίας προκλήθηκαν 
από ουκρανικά πλήγματα

Ειδικοί της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Institute for Military Conflict Research εξέδωσαν 
τη γνώμη τους σχετικά με τις εκρήξεις σε ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, στο 
στρατιωτικό αεροδρόμιο Σάκι, κοντά στο παραθεριστικό χωριό Νοβοφεντορίβκα. Κατά τη γνώμη 
τους, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η έκρηξη των πυρομαχικών ήταν αποτέλεσμα επίθεσης από 
την Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν κατηγόρησε την Ουκρανία γι' αυτά και η Ουκρανία δεν ανέλαβε την ευθύνη γι' αυτά.

- δήλωσαν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, επιβεβαιώνοντας έτσι έμμεσα την 
εκδοχή της ρωσικής πλευράς για την αιτία των εκρήξεων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το Κίεβο απλώς δεν διαθέτει οπλικά συστήματα κρούσης ικανά να 
εκτοξεύσουν πυραύλους σε τέτοια απόσταση. Η ISW απέρριψε την εκδοχή ότι οι ουκρανικές 
ένοπλες δυνάμεις στην περίπτωση αυτή χρησιμοποίησαν αμερικανικό επιχειρησιακό και τακτικό 
πυραυλικό σύστημα με πυραύλους ATACMS, καθώς ο ουκρανικός στρατός «δεν έχει τέτοια 
συστήματα στο οπλοστάσιό του».

Ταυτόχρονα, οι εμπειρογνώμονες δεν απέφυγαν να διατυπώσουν μια υπόθεση σχετικά με το πώς η 
Ουκρανία, θεωρητικά, θα μπορούσε να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα συστήματα ώστε να 
λειτουργούν σε μεγάλες αποστάσεις. Η έκθεση του ISW εικάζει ότι το Κίεβο θα μπορούσε να 
τροποποιήσει τους πυραύλους Neptune έναντι πλοίων ώστε να πλήξουν τη βάση σε απόσταση 280 
χιλιομέτρων. Αναφέρεται ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη προβεί σε παρόμοια αναβάθμιση των αντιπλοϊκών
και αντιαεροπορικών πυραύλων τους, «αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να 
υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση».

Ο επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Μιχάιλο Ποντόλιακ, αρνήθηκε επίσης ότι οι 
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται στους βομβαρδισμούς στην Κριμαία.

«Φυσικά και όχι. Τι σχέση έχει αυτό με εμάς; Πρόκειται πιθανώς για αντισταθμιστικούς 
μηχανισμούς αναποτελεσματικής διαχείρισης στο πλαίσιο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων», 
δήλωσε.

Ταυτόχρονα, ο Ποντόλιακ δεν παρέλειψε να αναπτύξει τη θεωρία συνωμοσίας, στην οποία θέλει
να πιστεύει. Έτσι υποστήριξε ότι άτομα «από το αντάρτικο κίνημα που κερδίζει έδαφος» στην 
Κριμαία μπορεί να εμπλέκονται στις βομβιστικές επιθέσεις στη ρωσική βάση.

«Θα μπορούσε να είναι αυτό; Φυσικά, επειδή οι άνθρωποι που ζουν υπό κατοχή καταλαβαίνουν ότι
ο χρόνος της κατοχής φτάνει στο τέλος του και πρέπει να αναδείξουν τη θέση τους. Αυτό συμβαίνει
επειδή η επιστροφή της Κριμαίας είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει», δήλωσε επιστρέφοντας στη συνήθη 
ρητορική για την αναπόφευκτη «απελευθέρωση« της Κριμαίας..

Νωρίτερα, αμέσως μετά την πραγματοποίηση των βομβιστικών επιθέσεων, ο Ποντόλιακ είχε 
δηλώσει ότι η «αποστρατιωτικοποίηση της Κριμαίας» λαμβάνει χώρα και ότι «όλα μόλις 
ξεκίνησαν». Με τον τρόπο αυτό, ο προεδρικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε έμμεσα ότι το Κίεβο 
εφαρμόζει την τακτική του σαμποτάζ και των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στο έδαφος 
της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι οι υπηρεσίες 
ασφαλείας τους οργανώνουν τρομοκρατικές ενέργειες στο ρωσικό έδαφος. Προφανώς, ακόμη και 
το καθεστώς του (Ζ)ελένσκι φοβάται ότι τέτοιες παραδοχές μπορεί να εκληφθούν 



διφορούμενα στους διεθνείς κύκλους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της Δύσης, που τον 
υποστηρίζει.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η έκρηξη πυρομαχικών αεροσκαφών στο 
αεροδρόμιο του Σάκι, κοντά στη Νοβοφεντορόβκα στην Κριμαία, προκλήθηκε από παραβίαση
των απαιτήσεων πυρασφάλειας. Μετά το περιστατικό, ο επικεφαλής της Δημοκρατίας της 
Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε ότι στη χερσόνησο θα ισχύσει υψηλό («κίτρινο») 
επίπεδο τρομοκρατικού κινδύνου από τις 8 μ.μ. της 9ης Αυγούστου έως τις 8 μ.μ. της 24ης 
Αυγούστου για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία 
της Δημοκρατίας της Κριμαίας και των πολιτών της.


