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πολιτικηΗ επόμενη φάση
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Ηρθαν και μου 
βομβάρδισαν 
το σπίτι, παρά 
το γεγονός 
ότι δεν είχα 
ούτε όπλο 
για να τους 
απειλήσω, 
ούτε είμαι σε 
ηλικία για να 
μπορέσω να 
κάνω κάτι

λέει ο κύριος Σλάβα, 
74χρονος συνταξιούχος

λεμο. Η κυβέρνηση του Μινσκ θεωρείται ότι 
μπορεί να αναλάβει τον ρόλο να «κλειδώσει» 
τον εναέριο χώρο κυρίως προς την πλευρά της 
Πολωνίας, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότη-
τες που έχει το ΝΑΤΟ να υποστηρίξει την ου-
κρανική αντίσταση. Αλλωστε, οι Ουκρανοί θυ-
μίζουν ότι η ρωσική εισβολή ξεκίνησε αφού 
είχε προηγηθεί μεγάλης κλίμακας κοινή άσκη-
ση Ρωσίας - Λευκορωσίας, με τη συγκέντρω-
ση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων 
στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. 

Στην Υπερδνειστερία, την αποσχισθείσα περι-
οχή της Μολδαβίας, το μπαράζ επιθέσεων που 
σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες συνιστά 
μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης. Η 
Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σαντού, κα-
τηγόρησε ευθέως για τις επιθέσεις τις ρωσικές 
ομάδες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «ομάδες που 
είναι υπέρ του πολέμου» εντός του εδάφους της. 
Υπενθυμίζεται ότι η Σαντού, που εξελέγη στην 
προεδρία της Μολδαβίας τον Δεκέμβριο του 
2020, έχει και αυτή φιλοδυτική πολιτική ατζέ-
ντα, ενώ η εκλογή της έφερε τις σχέσεις της χώ-
ρας της με τη Μόσχα στο ναδίρ. 

Για πολλούς, η κατάσταση που διαμορφώ-
θηκε τις τελευταίες ημέρες στην Υπερδνειστε-
ρία μοιάζει με μια επανάληψη της πρόσφατης 
ιστορίας. Λίγο πριν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή 
της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουκρανία, αντί-
στοιχες επιθέσεις είχαν σημειωθεί και στην ανα-
τολική ουκρανική επαρχία του Ντονέτσκ. Τότε, 
ρωσόφιλοι της περιοχής είχαν κατηγορήσει τις 
ουκρανικές Αρχές ως υπαίτιες για τις εκρήξεις 
που είχαν σημειωθεί μόλις μία εβδομάδα πριν 
από την εισβολή, στις 17 Φεβρουαρίου, κάνο-
ντας λόγο για προβοκάτσια της Ουκρανίας. Αλ-

λωστε, αυτή ήταν και η αφορμή που είχε χρησιμοποιήσει επισήμως το Κρεμλί-
νο ώστε να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία.

Στην Μποροντγιάνκα 
Η Realnews βρέθηκε στην ισοπεδωμένη Μποροντγιάνκα. Εκεί όπου οι ρωσι-
κές δυνάμεις, όπως καταγγέλλει η ουκρανική κυβέρνηση, προχώρησαν σε μαζι-
κές εκκαθαρίσεις αμάχων, χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή αντίσταση. 

Οπως καταγγέλλουν οι Ουκρανοί, όταν μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις στη μι-
κρή πόλη, που βρίσκεται στα περίχωρα του Κιέβου, υπήρχαν μόνο πέντε άν-
δρες της ουκρανικής πολιτοφυλακής με τυφέκια, οι οποίοι δεν προέβαλαν καμία 
αντίσταση. Δεν υπήρχαν στρατιωτικές δυνάμεις σε απόσταση χιλιομέτρων από 
την πόλη. Κι όμως, οι Ρώσοι άρχισαν να χτυπούν με βαρύ πυροβολικό, στρατι-
ωτικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροπλάνα τις πολυκατοικίες, τα καταστήματα 
και τα δημόσια κτίρια. Εκατοντάδες άμαχοι βρήκαν τραγικό θάνατο κάτω από 
τα συντρίμμια ή εκτελέστηκαν στους δρόμους. Επιζήσαντες περιγράφουν στην 
«R» ιστορίες φρίκης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι Ρώσοι στρατιώτες έμπαιναν 
σε όσα σπίτια δεν καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς, λεηλατούσαν τις 
περιουσίες των κατοίκων, ενώ βίασαν πολλές από τις γυναίκες… 

«Ηρθαν και μου βομβάρδισαν το σπίτι, παρά το γεγονός ότι δεν είχα ούτε όπλο 
για να τους απειλήσω, ούτε είμαι σε ηλικία για να μπορέσω να κάνω κάτι», μας 

λέει ο κύριος Σλάβα, 74χρονος συνταξιούχος. 
Πριν βγει στη σύνταξη, εργαζόταν ως μηχανι-
κός αεροσκαφών στο εργοστάσιο Αντόνοφ, 
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στο αε-
ροδρόμιο του Χοστόμελ. Συμμετείχε στην κα-
τασκευή του μεγαλύτερου μεταγωγικού αερο-
σκάφους στον κόσμο, του Αντόνοφ ΑΝ-225 
Mriya, του αποκαλούμενου και «γίγαντα των 
αιθέρων», που καταστράφηκε ολοσχερώς από 
τις ρωσικές επιθέσεις. 

«Βομβάρδιζαν το σπίτι μου επί τρεις ημέρες. 
Ημουν κρυμμένος σε ένα υπόγειο, χωρίς θέρ-
μανση, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Κατάφερα 
να βγω ζωντανός, όμως τώρα δεν ξέρω τι να 
κάνω. Τώρα είμαι 74 ετών. Πώς να ξεκινήσω 
πάλι να φτιάξω το σπίτι μου;», αναρωτιέται ο 
κύριος Σλάβα με δάκρυα στα μάτια. 

Ο βουλευτής 
Στα περίχωρα του Κιέβου, η «R» συνάντησε και 
τον βουλευτή Γιουράς Βιατοσλάβ, που πρό-
σκειται στον Ουκρανό Πρόεδρο, Β. Ζελένσκι. 
Ο Βιατοσλάβ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση 
πολιτικού, καθώς πρόκειται για τον πιο νεαρό 
βουλευτή στην ιστορία του ουκρανικού Κοινο-
βουλίου. Είναι μόλις 27 ετών, ενώ έχει και ελ-
ληνικές ρίζες, αφού η γιαγιά του ήταν Ελληνί-
δα από την Κριμαία. Αμέσως μόλις ξεκίνησε ο 
πόλεμος, ο νεαρός βουλευτής πήρε το καλά-
σνικοφ και εντάχθηκε στις δυνάμεις αντίστα-
σης στην περιοχή της Μπούτσα. 

Ηταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου όταν 
σκοτώθηκε η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Κουβ-
σίνοβα. Ηταν δημοσιογράφος που συνεργαζό-
ταν με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX. 
Ενα πύραυλος σκότωσε την ίδια και τον εικο-
νολήπτη, ενώ τραυμάτισε πολύ σοβαρά στα 
πόδια τον δημοσιογράφο του FOX. Ο Βιατο-
σλάβ μάς δείχνει τις τελευταίες τους φωτογρα-
φίες. «Είναι από το τελευταίο μας ταξίδι στην 
Οδησσό. Γνωριζόμαστε για πάνω από μία δε-
καετία και ήταν τα πάντα για μένα. Ηταν δημο-
σιογράφος και αυτό που έκανε ήταν να ενημε-
ρώνει τον κόσμο για το τι πραγματικά συμβαί-
νει εδώ. Συνεργαζόταν με ένα κορυφαίο αμε-
ρικανικό μέσο ενημέρωσης, βοηθώντας στην 
κάλυψη των μαχών για την υπεράσπιση της 
πρωτεύουσας. Χτυπήθηκαν από το ρωσικό πυ-
ροβολικό, νοτίως του Κιέβου», λέει στην «R».

Ταυτόχρονα, έχει τη δική του ομάδα εθελο-
ντών, τον «Κέρβερο», όπως είναι η ονομασία 
της, μια δραστήρια ΜΚΟ με ιδιαίτερα σημα-
ντικό φιλανθρωπικό έργο. Οταν ξέσπασε ο πό-
λεμος, μετατράπηκε σε οργάνωση συγκέντρω-
σης και αποστολής ανθρωπιστικής και στρατι-
ωτικής βοήθειας. Ολοι οι Ουκρανοί έχουν πά-
ρει τα όπλα και είναι αποφασισμένοι να μην 
τα παραδώσουν ποτέ, όσο μένουν ζωντανοί.

Ο 27χρονος 
βουλευτής Γιουράς 
Βιατοσλάβ, 
μόλις ξεκίνησε 
ο πόλεμος, πήρε 
το καλάσνικοφ 
και εντάχθηκε 
στις δυνάμεις 
αντίστασης στην 
περιοχή της 
Μπούτσα

Συνορα
Πολλές 
μονάδες του 
ουκρανικού 
στρατού 
μετακινούνται 
στα σύνορα 
με τη Λευκο-
ρωσία. αιτία 
της κινητικό-
τητας είναι 
ότι ρωσία και 
Λευκορωσία 
αποφάσισαν 
τη διεξαγω-
γή κοινών 
στρατιωτικών 
γυμνασίων. 
Στρατιωτικοί 
κύκλοι από 
την ουκρανία 
θεωρούν ότι 
αυτή η άσκη-
ση δεν απο-
τελεί τίποτα 
άλλο παρά 
την πρόβα 
τζενεράλε 
ενδεχόμενης 
εμπλοκής της 
Λευκορωσίας 
στον πόλεμο


