
16

πολιτικη Η επόμενη φάση

Realnews www.real.gr σαββατο 30 απριλιου 2022

κούς ανταποκριτές. «Τα έχουμε πει κι ακούσει 
αυτά πολλές φορές. Οι κίνδυνοι υπάρχουν, αλ-
λά, σε ό,τι μας αφορά, θα υπερασπιστούμε τα 
εδάφη μας», επεσήμανε ο Ουκρανός Πρόεδρος. 

Στρατιωτική άσκηση
Από την περασμένη Τετάρτη, πολλές μονάδες 
του ουκρανικού στρατού μετακινούνται στα 
σύνορα με τη Λευκορωσία. Αρματα μάχης, 
πυροβολικό και τεθωρακισμένα προωθούνται 
στα δυτικά της χώρας. Αιτία της κινητικότητας 
των ουκρανικών δυνάμεων είναι ότι Ρωσία και 
Λευκορωσία αποφάσισαν τη διεξαγωγή κοινών 
στρατιωτικών γυμνασίων, με κύριο αντικείμε-
νο τις συνεκπαιδεύσεις πληρωμάτων μαχητι-
κών αεροσκαφών, καθώς και συστημάτων αε-
ράμυνας. Στρατιωτικοί κύκλοι από την Ουκρα-
νία θεωρούν ότι αυτή η άσκηση δεν αποτελεί 
τίποτα άλλο παρά την πρόβα τζενεράλε ενδε-
χόμενης εμπλοκής της Λευκορωσίας στον πό-

Προ των πυλών 
βρίσκεται η 
κλιμάκωση 
του πολέμου, 
όπως εκτιμούν 
στρατιωτικές και 
διπλωματικές 
πηγές του Κιέβου 

χρηστοσ  
μαζανιτησ

Αποστολή, 
Ουκρανία

Ε
να βήμα πριν από την κλιμάκωση του πολέμου βρί-
σκεται η Μόσχα. Περισσότερο από δύο μήνες μετά 
την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, στρατιωτι-

κές και διπλωματικές πηγές στο Κίεβο πιστεύουν πως η ρω-
σική επιθετικότητα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πε-
ριοριστεί στο Ντονμπάς ή σε άλλες περιοχές της ουκρανικής 
επικράτειας. Αντιθέτως, εκτιμάται πως οι Ρώσοι είναι έτοιμοι 
να ανοίξουν δύο νέα μέτωπα. Το ένα στην Υπερδνειστερία 
και το άλλο στα σύνορα με τη Λευκορωσία. «Ο Πούτιν δεν 
υπολόγιζε να βρει τόσο ισχυρή αντίδραση στην Ουκρανία, 
ούτε και πως οι άλλες χώρες θα επέβαλλαν τόσο σφοδρές 
κυρώσεις. Ετσι, πλέον έχει μόνο δύο επιλογές. Είτε θα τερ-
ματίσει τον πόλεμο, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό για την 
ώρα, είτε θα αποφασίσει να μη σταματήσει στην Ουκρα-
νία», διαμηνύουν διπλωματικές πηγές στο Κίεβο.

Τα παραπάνω αποτελούν πεποίθηση και της ουκρανικής 
κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, ρωτήθηκε σχετικά από τον γράφοντα, σε συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώρησε σε σταθμό του μετρό, 71 
μέτρα κάτω από τη γη, μπροστά σε λίγους διεθνείς πολεμι-
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