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Αυτό είναι το μήνυμα του Ρώσου προέδρου ενόψει της συνόδου κορυφής του 
ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε για πυρηνικό πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη, εξηγούν 
πολιτικοί αναλυτές στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο 
στις 25 Ιουνίου. Η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να εκσυγχρονίσει την αεροπορία της 
Λευκορωσίας και να προμηθεύσει τον στενότερο σύμμαχό του με πυραυλικά συστήματα 
Iskander-M ήταν ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, που συγκεντρώνουν 
στρατεύματα κοντά στη Ρωσία. Ο Ρώσος ηγέτης αναγκάστηκε να ενισχύσει την ασφάλεια του 
ενιαίου κράτους της Ένωσης λόγω του αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ και της εγκατάστασης των 
Αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην ΕΕ, υποστηρίζουν πολιτικοί αναλυτές.

Ο Πούτιν είχε επίσημες συνομιλίες με τον Λευκορώσο ομόλογό του στην Αγία Πετρούπολη. Η 
ημερομηνία αυτή συνέπεσε με την 30ή επέτειο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων. 
Ωστόσο, οι πρόεδροι προετοιμάζονταν γι' αυτούς, εδώ και δύο ημέρες. Αλλά αυτό το μέρος της 
επίσκεψης του Λουκασένκο στη Ρωσία παρέμεινε στο παρασκήνιο - οι πλευρές το ονόμασαν 
άτυπο.

Ο Πούτιν επικεντρώθηκε στο θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο. Σημείωσε ότι στη 
σύνοδο κορυφής των BRICS πολλοί ηγέτες μίλησαν για δυσλειτουργίες στις προμήθειες τροφίμων 
και λιπασμάτων και για αύξηση των τιμών.

«Η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές λιπασμάτων στην παγκόσμια 
αγορά. Διαθέτουμε το 15% του παγκόσμιου εμπορίου και το 25% για ορισμένα είδη 
λιπασμάτων. Η ελλιπής χρήση λιπασμάτων, φυσικά, μειώνει τις προοπτικές για τη συγκομιδή 
του επόμενου έτους. Όλα αυτά είναι πολύ θλιβερά. Συμφωνήσαμε να λάβουμε όλα τα μέτρα 
για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση των πελατών μας», δήλωσε ο Πούτιν.

Ωστόσο για τη Ρωσία και για τη Λευκορωσία το πιο οξύ ζήτημα είναι η δική τους ασφάλεια και η 
ασφάλεια του κόσμου γενικότερα, δήλωσε ο Πούτιν.

«Οι Αμερικανοί έχουν 200 πυρηνικές τακτικές κεφαλές αποθηκευμένες στην Ευρώπη, κυρίως 
ατομικές βόμβες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν 257 αεροσκάφη 
προετοιμασμένα για την ενδεχόμενη χρήση τους. Είναι δυνατόν να απαντήσουμε με αντίμετρα.
Αλλά δεν θα έπρεπε. Ωστόσο πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια του κοινού κράτους της
Ένωσης και των λοιπών χωρών του Οργανισμού Συνθήκης συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ)», 
δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν υποσχέθηκε στον Λουκασένκο να βοηθήσει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της 
Λευκορωσίας.

«Ο στρατός της Λευκορωσίας διαθέτει μια μεγάλη δύναμη αεροσκαφών SU-25. Μπορούν να 
μετασκευαστούν (οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εργοστάσια 
αεροσκαφών στη Ρωσία) και να αρχίσει η εκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού. Τους 
επόμενους μήνες θα παραδώσουμε στη Λευκορωσία τα συγκροτήματα τακτικών πυραύλων 
Iskander-M, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο βαλλιστικούς πυραύλους όσο και 



πυραύλους κρουζ, τόσο με συμβατικές όσο και με πυρηνικές κεφαλές», δήλωσε με τη 
μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ο Πούτιν.

Ο Λουκασένκο δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις εκπαιδευτικές πτήσεις των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, οι οποίες είναι «έτοιμες να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές».

«Αυτό είναι πολύ αγχωτικό για εμάς... Δεν μπορούμε να αστειευόμαστε, θυμόμαστε το 1941, όταν μας 
είχαν αποκοιμίσει ότι όλα ήταν ήσυχα, ότι κανείς δεν θα μας επιτεθεί, και μετά αποδείχθηκε ότι δεν 
ήμασταν έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, ακόμη και για τα πιο σοβαρά όπλα για να 
υπερασπιστούμε την πατρίδα μας από το Μπρεστ μέχρι το Βλαδιβοστόκ», δήλωσε ο Λουκασένκο.

Ο Λευκορώσος ηγέτης ομολόγησε, ότι είναι επίσης «προβληματισμένος από τους χειρισμούς στους 
οποίους προβαίνουν η Πολωνία και η Λιθουανία.

«Πρόκειται για μια πολιτική αντιπαράθεσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί το χρειάζονται, αλλά είναι σαφές
ποιοί στέκονται πίσω από την πλάτη τους και τους πιέζουν. Η πολιτική αυτή είναι αηδιαστική. Η 
συμπεριφορά τους είναι επιθετική. Η πρόθεση της Λιθουανία είναι να σταματήσουν τη διέλευση προς 
το Καλίνινγκραντ, να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ. Αυτό ισοδυναμεί με πόλεμο. Είναι 
απαράδεκτο» ανέφερε εξοργισμένος ο πρόεδρος της Λευκορωσίας.

Η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη είναι πραγματικά ανησυχητική - οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ 
ενισχύονται σε όλη τη περιοχή, επιβεβαιώνει και ο Βλαντίμιρ Κόζιν, κορυφαίος εμπειρογνώμονας 
του Κέντρου Πολιτικοστρατιωτικών Ερευνών του Κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της 
Μόσχας.

«Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ προετοιμάζουν ένα θέατρο πολέμου στην περιοχή. Συγκεντρώνεται μια 
δύναμη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τύπους όπλων εναντίον του κοινού κράτους 
της Ένωσης. Το πλησιέστερο σημείο είναι τα Αμερικανικά τακτικά πυρηνικά όπλα στη Γερμανία και 
επίσης στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και την Τουρκία. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν 
αποσυρθεί από τη συνθήκη για την κατάργηση των πυραύλων μεσαίου και μικρότερου βεληνεκούς, 
κανείς δεν θα τις εμποδίσει να εγκαταστήσουν νέους τύπους πυραύλων στην ευρωπαϊκή ήπειρο», 
υποστηρίζει ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας

Επιπλέον, ο Κόζιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδίασαν τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής βάσης 
πυραυλικής άμυνας στην Πολωνία, όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο αμυντικοί 
όσο και επιθετικοί πύραυλοι τύπου Tomahawk. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να 
ενισχύονται ενάντια στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, είναι βέβαιος ο πολιτικός αναλυτής.

«Γι' αυτό ο Πούτιν πήρε αυτή την απόφαση. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα 
χέρια και να περιμένουμε χάρη από τους αντιπάλους μας στο ΝΑΤΟ. Η Πολωνία, η Γερμανία και
η Λιθουανία συζητούν να παραχωρήσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ σε μία από αυτές, ή 
ακόμη και να τη τεμαχίσουν. Ο αποκλεισμός της περιοχής σχετίζεται με το γεγονός ότι η 
Λιθουανία [ΝΑΤΟ] θέλει να μας εμποδίσει να μεταφέρουμε εκεί στρατιωτικό εξοπλισμό, όπλα 
και πυρομαχικά. Αλλά τα στρατιωτικά μας τμήματα [στον θύλακα] θα ενισχυθούν από την 
πλευρά μας», εξήγησε ο Βλαντίμιρ Κόζιν.

Ο Αντρέι Σουζντάλτσεφ, αναπληρωτής κοσμήτορας του τμήματος παγκόσμιας οικονομίας και 
παγκόσμιας πολιτικής της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών, θεωρεί ότι αν η Πολωνία ή η 
Λιθουανία αρχίσουν να βομβαρδίζουν τη Λευκορωσία και η κατάσταση γίνει τεταμένη, θα 
μπορούσε να προκληθεί πυρηνικός πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σύμφωνα με τον 
εμπειρογνώμονα των πολιτικών επιστημών, εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το σενάριο.



«Η Λευκορωσία βρίσκεται κάτω από την πυρηνική ομπρέλα της Ρωσίας. Η απόφαση του Πούτιν 
δείχνει ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι σύμμαχοι. Η Ευρώπη φοβάται πολύ τη λέξη 
«αποκλεισμός» όσον αφορά την περιοχή του Καλίνινγκραντ - συνδέεται εκεί με τη λέξη «επίθεση». 
Αυτό θα σήμαινε ότι έχει εξαπολυθεί πόλεμος εναντίον της Ρωσίας, μας απαγορεύεται δηλαδή η 
μεταφορά εμπορευμάτων στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας μας. Θα ήταν σαν να κλείσει η 
συγκοινωνία μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης. Η Ρωσία θα πρέπει να αισθανθεί τη 
σταθερότητα της κάλυψης των νώτων της, της Λευκορωσίας. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη», δήλωσε ο 
Σουζντάλτσεφ.

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη είναι σημαντικό για τη Ρωσία να 
«ενισχύσει τα σύνορά της», εξηγεί ο πολιτικός αναλυτής Ντμίτρι Νετσάγιεφ.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
ευνοϊκές συνθήκες γι' αυτό», συνόψισε ο εμπειρογνώμονας.


