
Θα μπορούσε να πει κανείς: αναμενόμενο ήταν και μάλλον άργησε.
Προφανώς και δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, η τυπικά χαρακτηρισθείσα σύμφωνα με τους 
νεολογισμούς της «γιάπικης» γλώσσας της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας: «απαγόρευση διέλευσης 
των εμπορευμάτων από το έδαφος της Λιθουανίας», επί το ακριβέστερον «ο αποκλεισμός» ή 
μάλλον «η πολιορκία του Καλίνινγκραντ», διότι στην ουσία, περί αυτού πρόκειται.

Έκπληξη μάλλον θα πρέπει να αποτελεί γι όλους εκείνους που εξακολουθούν, παρά τη σκληρή 
πραγματικότητα, να τρέφουν αυταπάτες περί δημοκρατικότητας, ανθρωπισμού και άλλων τινών 
από πλευράς Συλλογικής Δύσης, όσον αφορά τη χορωδία της, την ΕΕ, όσο και τον μαέστρο της, τις 
ΗΠΑ.

Πραγματικά θα πρέπει να είναι κανείς, αφελής, με νεφελώδη σκέψη (εάν πράγματι 
υφίσταται), άσχετος, αστοιχείωτος, αμόρφωτος ή κακοήθης και εν πλήρη συνειδήσει ενεργών,
για να πιστέψει ή να προσποιηθεί αντίστοιχα,  ότι έστω και κατ΄ελάχιστο, η Συλλογική Δύση 
είχε κατά νου, να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, με σκοπό να τερματίσει τη σύγκρουση. 
Υπάρχει βέβαια και η τρίτη κατηγορία – διόλου ευκαταφρόνητη – που θα ήθελε να πιστεύει κάτι 
τέτοιο, επειδή το όλο εγχείρημα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (ΕιΣτΕπ) και 
γενικότερα η σημερινή Ρωσία, δεν χωράει στα στενά καλούπια που βρίσκονται το 
οστεοφυλάκιο της σκέψης τους. Επιιπλέον το να σηκώσει κανείς κεφάλι και μάλιστα με 
επιτυχία, απέναντι στη Συλλογική Δύση και στο δυτικόστροφο τρόπο ζωής – σκέψης και τις 
αντίστοιχες αντιλήψεις περί «ηθικής», αποτελεί γι αυτούς τους «προοδευτικούς ακτιβιστές 
ριζοσπάστες κλπ» μια πρόκληση εξίσου σημαντική όσο και για τους γνήσιους Δυτικούς 
συντηρητικούς εκπροσώπους. Ο λόγος είναι απλός, πως μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις που 
σηκώνουν σήμερα κεφάλι, όταν εκείνοι δεν κατάφεραν να κουνήσουν ούτε το δακτυλάκι 
τους !!

Με άλλα λόγια, πρέπει να έχει κανείς  σοβαρό λόγο να μην μπορεί να αντιληφθεί τη σημερινή 
κοσμογονία, 30 χρόνια μετά την (αντίστροφη)  προηγούμενη (!) και να μην καταλαβαίνει ότι 
δεν μπορεί να έχει πλέον εμπιστοσύνη σε εκείνους που του ‘ταξαν πολλά και του πήραν όλα 
όσα είχε !!!
Εν προκειμένω δεν ισχύει εδώ το «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας» διότι είναι σαφές ότι 
πρόκειται για το  «Φοβού τους Δαναούς και δόρατα φέροντας».

Πράγματι η όλη ρητορική, η φλυαρία, η παραφιλολογία, η παραπληροφόρηση περί προσπάθειας 
συμβιβασμού, τερματισμού της σύγκρουσης, ακόμη και με το κόστος εδαφικών απωλειών, 
αποδείχθηκε ότι είναι άλλη μια φούσκα, ένας εμπαιγμός, μια παραπλανητική τακτική, μια 
κακοστημένη κιτς μασκαράτα, των φθηνών και απερίγραπτης κατωτερότητας επιτελείων θινκ 
τενεκέδων, που με δυσκολία θα μπορούσε να πείσει ακόμη παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Κρίνοντας κανείς και μόνο από το τελευταίο «σάλτο» στο Κίεβο, που έκαναν οι τρεις καμπαλέρος 
της ΕΕ, ή τα κεράκια που άναψε μαζί με τον (Ζ) ελένσκι στην εκκλησία, ο απίστευτος «πιστός» 
Μπόρις θα έπρεπε έστω και την τελευταία στιγμή να αμφισβητήσει κατ’ ελάχιστον τις ειδήσεις της 
«κονσέρβας» , που τρώει χρόνια ολόκληρα.
Δεν μπορεί να σαλτάρεις έτσι για πλάκα  μέχρι το Κίεβο – λες και είναι μαστ λάιφ στάιλ 
προορισμός – και από τη μια να υπόσχεσαι ανθρωπισμό, πολιτισμό, δημοκρατία, ελευθερία, τώρα 
τελευταία και ψωμί (!)  και από την άλλη να λες ότι θα στείλεις – και στέλνεις – βαρύ και σύγχρονο
εξοπλισμό, λεφτά με τη σέσουλα στην Ουκρανία, να υιοθετείς και πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε 
βάρος της Ρωσίας (και φυσικά του εαυτού σου) και να υπόσχεσαι άμεση ένταξη της Ουκρανίας 
στην ΕΕ. 
Τι άλλο καλύτερο και περισσότερο θα μπορούσες να έχεις κάνει, εάν σου ζητούσαν να 
συνεχίσεις επ’ αόριστο τη σύγκρουση και να την μετατρέψεις σε πόλεμο;



Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση κι ας σχολιάσουμε το ζήτημα του «αρραβώνα» της ένταξης με 
την ΕΕ.
Εδώ η λογική υποκλίνεται στο παράλογο και παραιτείται.

Αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου για τη Συλλογική Δύση. Διότι είναι εμφανές σε τι 
αποσκοπεί. 
Προφανώς δεν έχει ανάγκη από τα προϊόντα της Ουκρανίας  γιατί τα έχει έτσι κι αλλιώς είτε με 
το έτσι θέλω, είτε ως αποζημίωση – αποπληρωμή  για τη στρατιωτικο-οικονομική βοήθεια 
που «άπλετα» της παραχωρεί.  Δεν έχει ανάγκη από τα εργατικά χέρια της Ουκρανίας, έχει 
τόσους μετανάστες που δεν ξέρει τι να τους κάνει, όταν μαστίζεται από την ύφεση και η 
παραγωγικής της βάση μαζί με τον αντίστοιχο ιστό έχει ήδη ακολουθήσει την αντίθετη 
μεταναστευτική πορεία, λόγω παγκοσμιοποίησης. Αντίθετα η υπερπληθώρα μεταναστών της 
«αποτελειώνει» το διαλυμένο «κράτος πρόνοιας».
Αυτό που επιδιώκει είναι, η «ένταξη» της Ουκρανίας στην ΕΕ, να αποτελέσει φραγμό στη 
προέλαση του Ρωσικού στρατού και επιπλέον σε  οποιαδήποτε προέλαση να θεωρηθεί ως 
επίθεση ενός κράτους – μέλους της, δηλαδή εναντίον της ίδιας της ΕΕ. 
Εάν η κίνηση αυτή δεν κλιμακώνει και δεν συντηρεί τη σύγκρουση, τότε τι ακριβώς κάνει;
Και μπορεί μεν η ΕΕ – όπως πολύ σωστά υποστηρίζει ο πρόεδρος Πούτιν – να μην είναι 
στρατιωτικός συνασπισμός, γίνεται όμως κατ΄αυτόν τον τρόπο, ο οποίος έρχεται να 
συμπληρώσει τα περί ειδικού στρατού της ΕΕ, περί εξοπλισμού της Γερμανίας, περί 
συμφερόντων της στην Ευρασία και την Ασία, όπως και τις περιβόητες δηλώσεις του Μπορέλ,
περί «ήττας της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», διότι μόνον έτσι πρέπει κατά τη γνώμη του 
υπεύθυνου της (συλλογικής) Ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, να τελειώσει ο πόλεμος.

Ας επιχειρήσουμε να ανοίξουμε τη βεντάλια του παραλόγου της ΕΕ όσον αφορά το ζήτημα του 
αρραβώνα της Ουκρανής νύφης. 

Ξεκινώντας από 
- το 1ο παράλογο: πως μπορείς να εντάξεις μια εμπόλεμη χώρα σε έναν οικονομικο - πολιτικό 
συνασπισμό;
- το 2ο παράλογο είναι η παραβίαση των προϋποθέσεων ένταξης που απαιτεί ευρωστία (έστω 
και σχετική) του νέου υποψήφιου μέλους,
- το 3ο παράλογο είναι ότι η ΕΕ άμεσα πλέον και όχι έμμεσα  χρηματοδοτεί όχι απλώς κατ' 
εξαίρεση και κατά δήλωση, ούτε καν εκτάκτως ή προσωρινά, αλλά ουσιαστικά μέσα από τις 
διοικητικές της δομές πλέον, έναν ακήρυχτο πόλεμο, εναντίον μιας χώρας (της Ρωσίας εν 
προκειμένω) που δεν της έχει επιτεθεί.
Επομένως με τον τρόπο αυτό από υποστηρικτής δήθεν ενός αμυνόμενου κράτους, 
μετατρέπεται σε επιτιθέμενο (με δική της αποκλειστική επιλογή) 
- το 4ο παράλογο είναι ότι για όλη αυτή τη διαδικασία δεν ρωτήθηκε κανένα κράτος - μέλος, 
ακόμη και με τις πλέον συντηρητικές διαδικασίες που προβλέπει η γραφειοκρατία της ΕΕ.

Όλα αυτά πάνε περίπατο και το ΠΑΡΑΛΟΓΟ αντικαθιστά τους λογικούς συνειρμούς και τις 
διαδικασίες που έχουν προκύψει από αυτούς. Μιλάμε πλέον για την εποχή «των κανόνων». Ίσως 
αυτό εννοούσαν κάποιοι όταν αναφέρονταν στην «επιστροφή στην κανονικότητα». Αυτό βέβαια 
αντιστοιχεί εμφανώς σε κλιμάκωση και ουσιαστικά σε συνέχιση της σύγκρουσης. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα και το αυτό σενάριο με διάφορες επιμέρους «πράξεις» ή 
παραλλαγές. Ας θυμηθούμε πως ξεκίνησε με την προσάρτηση εδαφών της δυτικής Ουκρανίας 
στην Πολωνία - δηλαδή μια χώρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ – για να τα προστατεύσει από τον 



«Ρωσικό επεκτατισμό». Ποιος λοιπόν να τα προστατεύσει;  - η Πολωνία, χώρα του ΝΑΤΟ και 
της ΕΕ, δηλαδή αν μη τι άλλο, η ίδια η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Συνεχίσαμε με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, που προ στιγμήν έχει 
ανασταλεί λόγω των «αντιρρήσεων» της Τουρκίας. Το σκηνικό όμως στο Βορρά έχει ήδη 
στηθεί, μιας και η χώρες αυτές δεν συμμετέχουν μόνο σε κοινά γυμνάσια με το ΝΑΤΟ, αλλά 
και σε στρατιωτικές αποστολές του.

Σήμερα μπροστά στα μάτια ακόμη και του πλέον αδαούς και μύωπος διεξάγεται η «επιχείρηση 
Καλίνινγκραντ» σε ένα προετοιμασμένο σκηνικό. 
Φαίνεται ότι δεν μπορούν καν να περιμένουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ για να 
πραγματοποιήσουν την κλιμάκωση και προχώρησαν με ταχύτερους ρυθμούς στον αποκλεισμό 
του Καλίνινγκραντ.

Και προφανώς κανείς δεν ξεχνάει τα υπόλοιπα μέτωπα, που αναμένουν την κατάλληλη στιγμή για 
την ανάφλεξή τους. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφέρει κανείς την Υπερδνειστερία – 
Μολδαβία, και τα Βαλκάνια με το Κυσσυφοπέδιο – Σερβία - Δημοκρατία της Σέρπσκα ή 
Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, δηλαδή ότι έχει απομείνει από τις στάχτες των 
προηγούμενων αιματηρών συγκρούσεων. Κοντά σε αυτά το Μέτωπο της Συρίας, που 
παραμένει πάντα χάρις στην «ανίερη» συμμαχία Κούρδων και Αμερικανών, πάντα επίκαιρο, 
με τον Ερντογάν να καιροφυλακτεί και τους κάθε λογής μισθοφόρους να επιζητούν 
«απασχόληση». 

Θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι όλα αυτά είναι μια απαισιόδοξη προσέγγιση έως και 
υπερβολική. Και θα μπορούσε να αντιτάξει το γεγονός ότι η Συλλογική Δύση έχει κάθε λόγο να 
επιδιώξει πραγματικά τον τερματισμό της σύγκρουσης με μια ανακωχή, έναν συμβιβασμό. Ειδικά 
η τελευταία αυτή λέξη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της Δύσης, κι όποτε προφέρεται δεν έχει την 
ίδια έννοια με αυτό που εννοεί κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος.
Πράγματι θα μπορούσε, ιδιαίτερα όταν αντιλαμβάνεται – καλύτερα από τον καθένα ότι ηττάται 
κατά κράτος στο πεδίο της μάχης – κι ότι οι «κυρώσεις της κολάσεως», έχουν κάνει κόλαση τη ζωή
των Ευρωπαίων, αφήνοντας τους Αμερικανούς να περιμένουν προς το παρόν – έστω και λίγο - στην
ουρά.
Υπάρχουν επίσης ακόμη, άνθρωποι λογικοί που βλέπουν την κυριαρχία του ιμπεριαλιστικού 
παραλογισμού και αρνούνται να δεχθούν ότι ένα μέλλον σαν κι αυτό που εμφανίζεται υπό μορφή 
«δείγματος»  μπροστά μας, δεν επιτρέπεται να είναι η προοπτική του ανθρώπινου είδους. Σίγουρα ο
Κίσινγκερ που επιστράτευσε πρόσφατα ο θείος Σαμ, προκειμένου να προβάλει μια τεκμηριωμένη 
διέξοδο, σαν πεπειραμένος σκακιστής που έχει στριμωχτεί και προσπαθεί να αποφύγει μια Ματ 
κίνηση σε βάρος του, δεν είναι ένας από αυτούς.

Όλα αυτά τα επιχειρήματα, αν και υπαρκτά, δεν αντισταθμίζουν τη λυσσαλέα αντίδραση ενός 
ανήμερου πληγωμένου θηρίου, που νοιώθει για πρώτη φορά ότι απειλείται σε τέτοιο βαθμό, 
όχι απλώς η ηγεμονία του, αλλά η ίδια η ύπαρξή του.
Αυτό που χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά ώστε να γίνει αντιληπτό, είναι ότι η υπό εξέλιξη 
σύγκρουση προφανώς με τη ευνοϊκή της προοπτική, αποτελεί ζωτική ανάγκη για τον 
ιμπεριαλισμό, για την επιβίωσή του. 
Μπορεί βέβαια η ΕιΣτΕπ να ξεκίνησε επειδή απειλούνταν τα εθνικά συμφέροντα και η ασφάλεια 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στη συνέχεια όμως και από την εξέλιξη της αντιπαράθεσης 
αποδεικνύεται ότι το ζήτημα της ζωτικής ανάγκης ύπαρξης, αφορά εξίσου – για να μην πούμε 
περισσότερο - τον ίδιο τον ιμπεριαλισμό.
Γι αυτό κιόλας δίνει τα πάντα σε μια σύγκρουση που θυμίζει ολοκληρωτικό – πολύμορφο πόλεμο.



Οι έννοιες του υβριδικού πολέμου ή του πολέμου δι’ αντιπροσώπων έχουν ήδη ξεπεραστεί προ 
πολλού.

Όσον κι αν μετράει απώλειες το ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, αυτές προς το παρόν δεν είναι δικές 
του. Αυτοί που χάνονται είναι άνθρωποι, η πλειοψηφία των οποίων ούτε του ανήκουν, ούτε τον 
αντιπροσωπεύουν. Είναι περιουσίες που χάνονται, που είναι του απλού «κοσμάκη».
Μέχρι να υποστεί ο ίδιος ο πυρήνας του τις πραγματικές απώλειες υπάρχει μακρύς δρόμος.
Μέχρι στιγμής η σύγκρουση είναι κερδοφόρα επιχείρηση, με τις πωλήσεις όπλων, την ενεργειακή 
κρίση, την επισιτιστική κρίση. Υπάρχουν ολόκληρα συστήματα που κερδοσκοπούν από το θάνατο 
και τις καταστροφές των άλλων. Οι βιομηχανίες όπλων, οι πετρελαϊκές βιομηχανίες, οι ατζέντηδες, 
τα χρηματιστήρια, οι εφοπλιστές, και κυρίως οι πετρελαιάδες και ειδικότερα, οι δικοί μας.
Όλους αυτούς δεν τους αγγίζει η κρίση. Η κρίση πλήττει όλους εμάς.
Εξάλλου όπως έχει φανεί από τις προηγούμενες, οι κρίσεις αξιοποιούνται πάντοτε καταλλήλως, 
μιας και αποτελούν εργαλείο, για να συντηρείται το σύστημα και να βρίσκει διεξόδους.

Ο πόλεμος  θα σταματήσει μόνο με τη τελική τους ήττα.

Επομένως είναι πλέον απόλυτα εμφανές, ότι δεν πρόκειται για λάθη, σπασμωδικές κινήσεις κλπ. 
Όλα αυτά υπάρχουν, άλλα πάνω απ' όλα υπάρχει ο πυρήνας του συστήματος, ο οποίος 
αποφασίζει ανάλογα με τα συμφέροντά του, που είναι τόσο η συνέχιση, όσο και η κλιμάκωση. 
Ό,τι άλλο φαίνεται να συμβαίνει ή να ερμηνεύεται ως συμβαίνον, είναι απλώς πρόσχημα. η 
σημερινή κατάσταση καταδεικνύει ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών δεν είναι 
τίποτε περισσότερο από εργαλεία του υπερεθνικού συστήματος. Δεν πρόκειται για κυβερνήσεις 
ιμπεριαλιστικών χωρών, ή για ενδοιμπεριαλιστικές διαμάχες, όσες εξακολουθούν και υπάρχουν, 
αφορούν την περιφέρεια και δεν είναι πρωτεύουσες. 
Πρόκειται για τον ίδιο τον ιμπεριαλισμό στη ολοκληρωτική - σύγχρονη έκδοσή του.

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι σειρές σαν πρόλογος για το άρθρο που ακολουθεί, 
ενημερωθήκαμε για μια βαρυσήμαντη δήλωση του Πατρούσεφ.
Αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα γράψαμε, αλλά κυρίως να αναδείξει το πραγματικό μέγεθος 
του κινδύνου και τη σοβαρότητα του προβλήματος, έτσι όπως προκύπτει από την πρόσφατη 
κλιμάκωση. 
Την παραθέτουμε αυτούσια. 

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ δήλωσε τα εξής: 

Για πολλά χρόνια, η Δύση απαξιούσε να λάβει υπόψη τις προτάσεις της Ρωσίας για τη 
διευθέτηση βασικών ζητημάτων για την ασφάλειά μας - τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα 
ανατολικά και τη μη ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Οι 
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κατέστρεψαν εσκεμμένα τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας: η 
Ουάσινγκτον αποσύρθηκε από τη Συνθήκη ΑΒΜ, τη Συνθήκη για τους πυραύλους μέσου και 
μικρότερου βεληνεκούς και τη Συνθήκη για τον ανοικτό ουρανό. 

Συνεπώς μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ, αφού αρνήθηκαν να διεξάγουν 
εποικοδομητικό διάλογο με τη Ρωσία στον τομέα της στρατηγικής σταθερότητας, έχουν 
ποντάρει στη στρατιωτικοπολιτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Οι Αγγλοσάξονες επέλεξαν 
την Ουκρανία για να παίξει τον κύριο ρόλο σε αυτή την αντιπαράθεση. 

Η κατάσταση στη συνοριακή περιοχή διαμορφώνεται από τις συνθήκες της στρατιωτικής και 
πληροφοριακής επέκτασης του βορειοατλαντικού μπλοκ κοντά στα κρατικά σύνορα της 
Ρωσίας και την άνευ προηγουμένου πολιτική, πληροφοριακή και οικονομική πίεση της Δύσης.



Το τελευταίο παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός από τη Λιθουανία μιας μεγάλης ομάδας 
εμπορευμάτων μέσω του εδάφους της προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ, κατόπιν 
προτροπής των δυτικών χωρών, κατά παράβαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς 
δικαίου. 

Αυτό το δεδομένο δείχνει ότι δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί όχι μόνο τις προφορικές 
δηλώσεις της Δύσης, αλλά ούτε και τις γραπτές.. Η Ρωσία είναι σίγουρο ότι θα απαντήσει σε 
τέτοιου είδους εχθρικές ενέργειες. Τα σχετικά μέτρα εκπονούνται προς το παρόν σε 
διυπηρεσιακή μορφή και θα ληφθούν στο εγγύς μέλλον. Οι συνέπειές τους θα έχουν σοβαρό 
αρνητικό αντίκτυπο στον πληθυσμό της Λιθουανίας.

Η Ρωσία απαιτεί από τη Λιθουανία να άρει τον «προκλητικά εχθρικό» αποκλεισμό του 
Καλίνινγκραντ.

Τάιλερ Ντέρντεν

Το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στον μερικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ από τη 
Λιθουανία, γράφοντας σε ανακοίνωσή του ότι θεωρεί τα «προκλητικά μέτρα» «ανοιχτά εχθρικά» 
και προειδοποιεί ότι το Κρεμλίνο μπορεί να αναλάβει δράση προκειμένου να «προστατεύσει τα 
εθνικά του συμφέροντα».

Προσθήκη της Σεισάχθειας:
Η δήλωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου έχει αυτούσια ως εξής:

Σχετικά με την κλήση στο Ρωσικό ΥΠΕΞ, του προσωρινού επιτετραμμένου της Λιθουανίας στη 
Ρωσία. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η προσωρινή επιτετραμμένη των σχέσεων της Λιθουανίας Βιρτζίνια Ουμπράσινε, κλήθηκε στο 
Ρωσικό ΥΠΕΞ, στις 20 Ιουνίου.

Ο επικεφαλής της αρμόδιας διπλωματικής υπηρεσίας διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απαγόρευση που
επέβαλε το Βίλνιους στη σιδηροδρομική διαμετακόμιση μεγάλου αριθμού φορτίων μέσω του εδάφους 
της Λιθουανίας προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Ρωσίας. 
Απαίτησε δε, να αρθούν άμεσα οι περιορισμοί αυτοί.

Έχουμε επισημάνει ότι θεωρούμε τα προκλητικά μέτρα που έλαβε η Λιθουανική πλευρά, τα οποία 
παραβιάζουν τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της Λιθουανίας, κυρίως την Κοινή Δήλωση του 2002 
για τη διέλευση μεταξύ της Περιφέρειας Καλίνινγκραντ και της υπόλοιπης Ρωσικής Ομοσπονδίας που 
εκδόθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σαφώς εχθρικά.

Εν προκειμένω, εάν η διαμετακόμιση φορτίων μεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και της 
υπόλοιπης Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω της Λιθουανίας δεν αποκατασταθεί πλήρως στο εγγύς μέλλον,
η Ρωσία επιφυλάσσεται να ενεργήσει για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων.

Το Καλίνινγκραντ βρίσκεται συμπιεσμένο, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, δυο χώρες - 
μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι οποιεσδήποτε προμήθειες από τη Ρωσία παραδίδονται μέσω 
σιδηροδρόμων και αγωγών φυσικού αερίου διασχίζοντας τη Λιθουανία - η οποία ανακοίνωσε την 
περασμένη εβδομάδα ότι απαγορεύει τη σιδηροδρομική διαμετακόμιση αγαθών που υπόκεινται σε 



κυρώσεις της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν άνθρακα, προηγμένη τεχνολογία, μέταλλα και δομικά 
υλικά.

«Εάν στο εγγύς μέλλον δεν αποκατασταθεί πλήρως η διαμετακόμιση φορτίων μεταξύ της περιοχής 
του Καλίνινγκραντ και του υπόλοιπου εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω της Λιθουανίας, 
τότε η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα για την προστασία των εθνικών της 
συμφερόντων», ήταν η απάντηση της Ρωσίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την ανακοίνωση της Λιθουανίας «πρωτοφανή» 
και «κατά παράβαση όλων των υφιστάμενων».

«Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από σοβαρή και απαιτεί μια πολύ βαθιά ανάλυση πριν από τη 
διαμόρφωση οποιωνδήποτε μέτρων και αποφάσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
Ντμίτρι Πεσκόφ σε δήλωσή του προς τον Τύπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις δήλωσε ότι απλώς 
συμμορφώνονται με τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ και ότι αυτές ελήφθησαν μετά από 
«διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της».

«Τα προϊόντα για τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις (δεν θα) επιτρέπεται πλέον να διέρχονται από 
το έδαφος της Λιθουανίας», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης του Καλίνινγκραντ Αντόν Αλιχάνοφ δήλωσε ότι η απαγόρευση, η οποία 
επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή, επηρεάζει περίπου το 50% του συνόλου των εισαγωγών. Ο ίδιος 
δε, κάλεσε τους πολίτες να μην αγοράζουν πανικόβλητοι...

...χωρίς αποτέλεσμα.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΙΝΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ pic.twitter.com/WYzZ5Ww9BX

- The_Real_Fly (@The_Real_Fly) June 20, 2022

Πιθανότατα η μεγαλύτερη πρόκληση της Ρωσίας-Δύσης σε ολόκληρο τον τετράμηνο πόλεμο στην 
Ουκρανία συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά λίγοι στο κατεστημένο των μέσων 
ενημέρωσης φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τους το μοναδικό γεγονός που έχει τη δυνατότητα 
να εξελιχθεί γρήγορα προς ένα σενάριο 3ου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Λιθουανία, μέλος της ΕΕ/του ΝΑΤΟ της Βαλτικής, εφάρμοσε απαγόρευση όλων των 
σιδηροδρομικών διαμετακομιστικών εμπορευμάτων που κατευθύνονται προς το ακραίο δυτικό 
περίκλειστο και συνάμα αποσπασμένο τμήμα της Ρωσίας, το Καλίνινγκραντ, αφού οι αρχές 
μεταφορών ανακοίνωσαν αρχικά το εν λόγω προκλητικό μέτρο την Παρασκευή. «Ο κατάλογος 
κυρώσεων της ΕΕ περιλαμβάνει κυρίως άνθρακα, μέταλλα, δομικά υλικά και προηγμένη 
τεχνολογία και ο Αλιχάνοφ δήλωσε ότι η απαγόρευση θα καλύψει περίπου το 50% των ειδών που 
εισάγει το Καλίνινγκραντ», έγραψε το Reuters.



Το γεγονός αυτό έδωσε τη θέση του στους φόβους ότι θα ξεσπάσει πανικός όσον αφορά τις αγορές 
και προμήθεια καταναλωτικών αγαθών στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, η οποία αποτελεί έδαφος 
της Ρωσικής επικράτειας στη Βαλτική Θάλασσα, αλλά βρίσκεται ανάμεσα στη Λιθουανία και την 
Πολωνία, και ως εκ τούτου εξαρτάται από τις χερσαίες οδούς αναφορικά με τη πρόσβασή της μέσω
των γειτόνων της στην ΕΕ.

Ο Αντόν Αλιχάνοφ, ο κυβερνήτης της εν λόγω Ρωσικής περιφέρειας που έχει συνολικό πληθυσμό 
περίπου ένα εκατομμύριο άτομα (με την πόλη του Καλίνινγκραντ να περιλαμβάνει σχεδόν 450.000 
- και 800.000 συνολικά αν υπολογιστούν και τα απομακρυσμένα προάστια), κάλεσε τον πληθυσμό 
να παραμείνει ήρεμος:

Προτρέποντας τους πολίτες να μην καταφύγουν σε αγορές πανικού, ο Αλιχάνοφ δήλωσε ότι δύο 
πλοία μεταφέρουν ήδη εμπορεύματα μεταξύ του Καλίνινγκραντ και της Αγίας Πετρούπολης και 
ότι άλλα επτά θα είναι σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους.
«Τα πορθμεία μας θα διαχειριστούν όλα τα φορτία», δήλωσε το Σάββατο.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ενάντια σε 
αυτό που ονόμασαν δυτικές προθέσεις περί «αποκλεισμού» του Καλίνινγκραντ. Το κρίσιμο είναι 
ότι το μέτρο επιβολής της ΕΕ που εφαρμόζεται από το Βίλνιους σηματοδοτεί μια πλήρη ρήξη σε 
μια συνθήκη που ισχύει εδώ και τρεις δεκαετίες...

RUSSIAN-LITHUANIAN TREATY REGARDING  KALININGRAD, 
1993https://t.co/4LatUKPN6J pic.twitter.com/ahwCYWMt8c

- The_Real_Fly (@The_Real_Fly) June 19, 2022

Επικεφαλής της νέας Λιθουανικής απαγόρευσης διέλευσης που τέθηκε σε ισχύ, η κρατική υπηρεσία
σιδηροδρόμων φέρεται να περίμενε την τελική λέξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή 
της:

Η υπηρεσία εμπορευματικών μεταφορών της κρατικής υπηρεσίας σιδηροδρόμων της 
Λιθουανίας καθόρισε τις λεπτομέρειες της απαγόρευσης σε επιστολή προς τους πελάτες της 



μετά από «διευκρινίσεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον μηχανισμό εφαρμογής των
κυρώσεων.
Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Μάντσας Αντομένας δήλωσε 
ότι το υπουργείο αναμένει «διευκρινίσεις» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη διαμετακόμιση φορτίων που αφορούν το 
Καλίνινγκραντ».

Στη συνέχεια, οι Βρυξέλλες αποφάνθηκαν ότι «τα προϊόντα και τα φορτία που υπόκεινται σε 
κυρώσεις θα πρέπει να εξακολουθούν να απαγορεύονται, ακόμη και αν ταξιδεύουν από το ένα 
τμήμα της Ρωσίας στο άλλο, αλλά μέσω του εδάφους της ΕΕ», σύμφωνα με το Rueters/Rferl.

Σύμφωνα με την οπτική της Μόσχας, αυτό ισοδυναμεί με οικονομική πολιορκία ενός μέρους του 
κυρίαρχου εδάφους της Ρωσίας και ενός εκατομμυρίου πολιτών της. Όταν η ΕΕ πρότεινε για πρώτη
φορά τον αποκλεισμό των εμπορευμάτων ως μέρος του τελευταίου μεγάλου πακέτου κυρώσεων 
στις αρχές Απριλίου, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου προειδοποίησαν για πόλεμο δεδομένου ότι η 
Μόσχα θα έπρεπε να «σπάσει τον αποκλεισμό» για το συμφέρον των πολιτών της.

Ένα βήμα κλιμάκωσης, που μας φέρνει πιο κοντά στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, έκανε σήμερα. Η 
Δύση, θέτοντας εκ των πραγμάτων το Καλίνινγκραντ υπό πολιορκία, ωθεί τη Ρωσία να 
εισχωρήσει στη Βαλτική. https://t.co/Q6wIGz6xFb

- Mark Sleboda (@MarkSleboda1) June 18, 2022

Σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου της Κρατικής Δούμας στις 6 Απριλίου στο Ρωσικό πρακτορείο 
ειδήσεων TASS:

Οι δηλώσεις της Δύσης περί πιθανού αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ είναι σαν να δοκιμάζουν 
τη θερμοκρασία του νερού. Ωστόσο η Ρωσία μπορεί να «σπάσει τον αποκλεισμό» σε περίπτωση 
που αυτές οι απειλές γίνουν πραγματικότητα. Διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία γι αυτό, δήλωσε
την Τετάρτη ο Βλαντίμιρ Ντζαμπάροφ, πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της Επιτροπής 
Διεθνών Υποθέσεων της άνω Βουλής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

«Θεωρώ ότι προς το παρόν, αυτό είναι ένα παιχνίδι, που δοκιμάζουν τα νερά <...>. Σε 
περίπτωση αποκλεισμού, όπως λένε, η Σοβιετική Ένωση ξέρει πώς να σπάσει τους 
αποκλεισμούς, εμείς (η Ρωσία ως διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης - TASS) έχουμε τεράστια 
εμπειρία», δήλωσε ο γερουσιαστής.

«Αν θέλουν να φτάσουν στο σημείο να μας αναγκάσουν να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό για 
να σώσουμε τις ζωές των ανθρώπων μας, που ζουν εκεί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε
ο Ντζαμπάροφ σε συνέντευξη μέσω βιντεοκλήσης στο κέντρο Τύπου της Παρλαμέντσκαγια 
Γκαζέτα (κοινοβουλευτική εφημερίδα).

Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι η Δύση «θα έχει αρκετό μυαλό για να επιλέξει το αντίθετο από
αυτό».

Ο κυβερνήτης του Καλίνινγκραντ Αλιχάνοφ έχει ήδη καλέσει τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
να προετοιμάσουν αντίμετρα κατά της Λιθουανίας στον απόηχο της απαγόρευσης διέλευσης.

Ο αποκλεισμός της περιοχής του Καλίνινγκραντ  της 🇷🇺  🇷🇺 μπορεί να γίνει αιτία για το ξέσπασμα
πολέμου μεταξύ Ρωσίας & ΝΑΤΟ



Η  εξεδωσε🇪🇺  ανακοίνωση σχετικά με το πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά  της 🇷🇺 🇷🇺
Το έγγραφο,ειδικότερα, απαγορεύει τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων της  🇷🇺 μέσω 🇧🇾🇧🇾 , που 
αποτελεί έδαφος της 🇪🇺  pic.twitter.com/M7k2XAxP0S🇪🇺

- Marialvw (@arktinentuuli) April 8, 2022

Όσον αφορά τη Λιθουανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα, θα ήθελα να παραθέσω 
μερικές παραγράφους από την κοινή δήλωση σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ, με αναφορές στις 
διεθνείς συμφωνίες, τα έγγραφα στα οποία προσχώρησαν τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και η 
Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Αλιχάνοφ το Σάββατο.

Επιπλέον, ανέφερε έναν βασικό όρο που αποτελούσε μέρος της ένταξης της Λιθουανίας στην ΕΕ το
2004. Ανέφερε την προηγούμενη συμφωνία που έλεγε ότι το κράτος της Βαλτικής «θα εφαρμόσει 
στην πράξη την αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας,
μεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και του υπόλοιπου Ρωσικού εδάφους».

«Ειδικότερα, επιβεβαιώνουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία της εν λόγω διαμετακόμισης και ότι τα 
εμπορεύματα κατά τη διαμετακόμιση αυτή δεν θα υπόκεινται σε περιττές καθυστερήσεις ή 
περιορισμούς και θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και δασμούς διαμετακόμισης ή 
άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη εν λόγω διαδικασία», ανέφερε ο Αλιχάνοφ, ότι 
αναγράφεται στην κοινή δήλωση.


	Σελίδα 1
	Σελίδα 2
	Σελίδα 3
	Σελίδα 4
	Σελίδα 5
	Σελίδα 6
	Σελίδα 7
	Σελίδα 8
	Σελίδα 9

