
Σε μια συμβολική κίνηση με σαφές μήνυμα και ξεκάθαρο νόημα, η Roscosmos δημοσίευσε τις 
συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Δύση.

Η Roscosmos (Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία) δημοσίευσε τις συντεταγμένες των κέντρων 
λήψης αποφάσεων στη Δύση εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

ΜΟΣΧΑ, 28 Ιουνίου - RIA Novosti. «Η Roskosmos ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη δημοσίευσε στο κανάλι Telegram εικόνες και συντεταγμένες κέντρων λήψης αποφάσεων 
σε δυτικές χώρες, που λήφθηκαν από το διάστημα από τον δορυφόρο Resurs-P.



Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου.

«Ενώ οι εκπρόσωποι των 30 χωρών της συμμαχίας, καθώς και οι εταίροι και οι υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες θα ασχοληθούν με τη στρατηγική αντίληψη μέχρι το 2030, η Roscosmos δημοσιεύει 
δορυφορικές εικόνες του χώρου της συνόδου κορυφής και των ίδιων αυτών των «κέντρων λήψης 
αποφάσεων» που υποστηρίζουν τους Ουκρανούς εθνικιστές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Στις φωτογραφίες απεικονίζονται ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, το 
συνεδριακό κέντρο IFEMA στη Μαδρίτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής, το 
Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ράιχσταγκ και το γραφείο του Ομοσπονδιακού 
Καγκελάριου στο Βερολίνο, καθώς και τα Ηλύσια Πεδία και το Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.

Προηγουμένως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας για τις δραστηριότητες των Ουκρανικών αρχών, 
δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προκαλέσει πλήγματα σε κέντρα λήψης αποφάσεων, εάν 
αυτά ξεπεράσουν τις «κόκκινες γραμμές». Ταυτόχρονα, αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια γεγονότα 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο, τονίζοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει πολύ καλά τι εννοεί
ο ίδιος. Με τη σειρά του, ο προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει 
επανειλημμένα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τα κράτη μέλη προειδοποιώντας τα για το 
απαράδεκτο της επέκτασης της συμμαχίας προς ανατολάς, την οποία το Κρεμλίνο 
αντιλαμβάνεται ως απειλή. 



Είπε ότι η συλλογική Δύση είναι μια πυραμίδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τιμόνι και το 
κέντρο λήψης αποφάσεων.


