
Ο Μεντβέντεφ υπόσχεται σκληρή απάντηση στην απαγόρευση διέλευσης μέσω Λιθουανίας 
των μέσων διαμετακόμισης Ρωσικών αγαθών, προς το Καλίνινγκραντ.

28 Ιουνίου 2022

Η απόφαση της Λιθουανίας να εμποδίσει τη διαμετακόμιση φορτίων στην περιοχή του 
Καλίνινγκραντ χαρακτηρίστηκε από τον αναπληρωτή επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας ως 
«μέρος του ίδιου του «πολέμου δι' αντιπροσώπων» που έχει εξαπολύσει η Δύση εναντίον της 
Ρωσίας.

ΜΟΣΧΑ, 28 Ιουνίου. /TASS/. Η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα λόγω της απαγόρευσης 
διέλευσης προς το Καλίνινγκραντ. Η απάντησή της θα είναι πολύ σκληρή, ικανή να κόψει το 
οξυγόνο προς τη Λιθουανία. Αυτό δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής επικεφαλής του 
Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αργκουμέντι ι φάκτι 
(Επιχειρήματα και γεγονότα).

«Φυσικά, η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα, τα οποία θα είναι πολύ σκληρά. Δεν θα προσδιορίσω 
προς το παρόν, ποια θα είναι αυτά. Υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλές από τις οποίες είναι 
οικονομικής φύσης και μπορούν να κόψουν το οξυγόνο στους γείτονές μας στη Βαλτική που έχουν 
προβεί σε εχθρικές ενέργειες», τόνισε.

Ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε την απόφαση του Βίλνιους να περιορίσει τη διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων στην περιοχή του Καλίνινγκραντ «μέρος του ίδιου του «πολέμου δι' αντιπροσώπων»
που έχει εξαπολύσει η Δύση εναντίον της Ρωσίας». Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη του, η απάντηση 
της Μόσχας θα μπορούσε επίσης να είναι ασύμμετρη.

«Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ασύμμετρων μέτρων, τα οποία σίγουρα θα προκαλέσουν μια κρίσιμη 
κλιμάκωση της σύγκρουσης», επισήμανε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μια
τέτοια κλιμάκωση, κατά την άποψή του, είναι μια κακή επιλογή. «Συνεπώς από αυτό θα υποφέρουν οι
απλοί Λιθουανοί πολίτες, των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι ήδη χαμηλό, και με βάση τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, σαφώς άθλιο. Ρωτήστε τους κατοίκους του Βίλνιους ή του Κάουνας, τι 
σκέφτονται για τέτοια μέτρα, και θα ακούσετε τις ειλικρινείς, όχι ιδιαίτερα διπλωματικές απαντήσεις. 
Οι Λιθουανοί πολιτικοί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους εαυτούς τους και οι πολίτες προσπαθούν 
να επιβιώσουν όπως , όπως σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Και οι δύο καταφέρνουν να τα κάνουν
όλο και χειρότερα», κατέληξε ο Μεντβέντεφ.

Σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης

Η Λιθουανία ήταν αυτή που φέρει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες των αποφάσεών της σχετικά
με τη διέλευση προς το Καλίνινγκραντ, αλλά το Βίλνιους δεν το σκέφτηκε αυτό καθόλου, δήλωσε ο
αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας.

[Η απόφαση να απαγορευτεί η διαμετακόμιση Ρωσικών αγαθών] είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η 
Λιθουανία δεν σκέφτεται καθόλου τις συνέπειες των δικών της βημάτων. Οι αναφορές στο 
γεγονός ότι η Λιθουανία υπακούει μόνο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τη 
σώζουν, συμπλήρωσε.

Άλλωστε, η ΕΕ δεν επέμεινε καν σε αυτά τα βήματα, κατανοώντας τα πιθανά προβλήματα. 
Παρόλα αυτά η Λιθουανία κολακεύτηκε από τους Αμερικανούς καλοθελητές, αποδεικνύοντας 
για άλλη μια φορά την ηλίθια Ρωσοφοβική στάση τους, - δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας.



Επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι «ακόμη και κατά τη διάρκεια της υιοθέτησης των κυρώσεων,
συζητούνται εξαιρέσεις και ερμηνείες για το τι πρέπει να γίνει, ώστε να μην δημιουργηθούν 
προβλήματα στη χώρα ή να μην παραβιαστούν θεμελιώδεις πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες». «Ως
εκ τούτου, η ευθύνη για την απαγόρευση διέλευσης βαρύνει εξ ολοκλήρου το Βίλνιους. Και όλες οι 
αρνητικές συνέπειες θα επέλθουν ακριβώς γι' αυτό», τόνισε ο Μεντβέντεφ.

Σε γενικές γραμμές, είπε, «η απόφαση να απαγορευτεί η διαμετακόμιση ρωσικών προϊόντων, ο 
κατάλογος των οποίων ξεπερνά τις 60 σελίδες, είναι τόσο άξεστη που δεν έχει νόημα ούτε καν να τη 
σχολιάσουμε». 


