
Οι αρχές της Εσθονίας διέταξαν την αποσυναρμολόγηση ενός μνημείου προς τιμήν των 
σοβιετικών απελευθερωτών, το οποίο ήταν ένα τανκ T-34 που στεκόταν σε βάθρο. Μετά την 
απομάκρυνσή του και την κατεδάφιση του βάθρου, οι κάτοικοι της Νάρβα κατέθεσαν 
λουλούδια και άναψαν κεριά στο σημείο όπου βρισκόταν το μνημείο του θρυλικού T-34.

Αυτό ανέφερε το RIA Novosti, επικαλούμενο αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
δημοσιεύθηκαν από κατοίκους της περιοχής.

Οι κάτοικοι της πόλης προσέρχονται με λουλούδια όχι μόνο στο σημείο κατεδάφισης του μνημείου 
του τανκ, αλλά και στα άλλα έξι μνημεία της σοβιετικής εποχής στη Νάρβα που οι αρχές της 
χώρας έχουν διατάξει να κατεδαφιστούν.

Το Narva T-34 αποσυναρμολογήθηκε στις 16 Αυγούστου. Το προηγούμενο βράδυ οι πολίτες είχαν 
βάρδια κοντά του, αλλά το πρωί διαλύθηκαν από τους αστυνομικούς, ώστε να μην παρεμποδίσει 
κανείς την κατεδάφιση. Το άρμα μεταφέρθηκε από τη Νάρβα στο Πολεμικό Μουσείο στο Βίμσι 
κοντά στην πρωτεύουσα.

Χθες, μια επιτροπή που οργανώθηκε από τις αρχές της πόλης της Νάρβα πρότεινε στους 
αξιωματούχους της πρωτεύουσας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του μνημείου 
στην αρχική του θέση.

Η ηγεσία της πόλης πιστεύει ότι οι ενέργειες των εσθονικών αρχών είναι παράνομες, 
δεδομένου ότι παραβιάζουν πολλούς νόμους της χώρας. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του 
δημοτικού συμβουλίου της Νάρβα Βλαντιμίρ Ζαβορόνκοφ.

Και λίγο πριν από αυτό, η δήμαρχος της πόλης, Κάτρι Ράικ, απέσυρε την υποψηφιότητά της στις 
επερχόμενες επανεκλογές για τη θέση του δημάρχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατεδάφιση 
του μνημείου.

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο συμβολικό, αν και μόνον ο συμβολισμός έχει τεράστια σημασία, 
δεδομένου ότι πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ άλλων για την επανεγγραφή
και παραχάραξη της ιστορίας, με στόχο να χειραγωγήσουν τις νέες γενιές στο πνεύμα του 
φασισμού.
Το ζήτημα δεν είναι ότι ξηλώνονται τα ιστορικά μνημεία της χώρας, είναι ότι η εθνική συνείδηση 
αντικαθίσταται από εθνικιστική - φασιστική  ιδεολογία. Εν τω μεταξύ οι παλιότερες γενιές 
υφίστανται εκβιασμούς και πιέσεις για να απολέσουν ολοσχερώς την ιστορική τους μνήμη.

Εκτός όμως του σημειολογικής– συμβολικής παρέμβασης υπάρχει μαι συστηματική αντιρωσική 
υστερία, που δεν περιορίζεται με το ξήλωμα των μνημείων και την αντιρωσική ρητορική – όσο 
σοβαρό κι αν είναι το σκέλος αυτό – αλλά επεκτείνεται σε μια εχθρική πολιτική απέναντι στη 
πρώην γειτονική, πρώην φίλη και αδελφή χώρα, που παίρνει διαστάσεις πολεμικού κλίματος.

Προφανώς η Εσθονία δεν είναι η μόνη χώρα που γίνεται πειραματόζωο ακολουθώντας μια 
ουκρανική παραλλαγή. Το σύνολο των χωρών της Βαλτικής που ανήκουν στον Μετα-σοβιετικό 
χώρο ακολουθούν την ίδια απαράλλακτη πολιτική.
Οι ηγεσίες των χωρών αυτών είναι υποχείρια της συλλογικής Δύσης και συγκεκριμένα των 
ΗΠΑ, από τις οποίες παίρνουν άμεσα εντολές, ξεπουλώντας την εθνική τους κυριαρχία 
εκμεταλλευόμενες τα «προνόμια» που τους εξασφαλίζει η γεωγραφική τους θέση, με τη 
γειτνίαση με τη Ρωσία.



Αλίμονο γιατί τα «προνόμια» αργά η γρήγορα θα αποδειχθούν κόλαφος, γιατί θα είναι οι 
πρώτες που θα δεχθούν τις συνέπειες των αντιποίνων σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 
όπως προβλέπεται από το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, για την «ανάσχεση» της Ρωσίας. Το φιάσκο 
που υπέστη η Λιθουανία με το Καλίνινγκραντ που θυμίζει το «ποντίκι που βρυχάται» και το 
σκύλο που γαυγίζει, επειδή ο ίδιος φοβάται, φαίνεται ότι δεν στάθηκε ικανό να τις νουθετήσει.

Προς το παρόν οι ελίτ είναι αυτές που θεωρούν τον εαυτόν τους «προνομιούχο», αν και το 
μοναδικό προνόμιο που απολαμβάνουν είναι η «η εξάρτησή» τους από τη Δύση, με τις κλασσικές 
της  συνέπειες.
Κατά τα άλλα ο λαός απολαμβάνει ένα μοναδικό ρεκόρ πληθωρισμού, το υψηλότερο (ρεκόρ) της 
ΕΕ και μια μοναδική  φτώχεια, αντάξια της δυτικού τρόπου ζωής που ονειρεύτηκαν.

Ωστόσο οι προκλήσεις από πλευράς των Βαλτικών χωρών αν και αποτελούν πλέον στοιχείο 
καθημερινότητα, εξελίσσονται σε μείζονα προβλήματα διπλωματικών σχέσεων, όπως φαίνεται 
και από τις συχνές παρεμβάσεις του Ρωσικού ΥΠΕΞ. 

Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ, με αφορμή ερώτηση 
των ΜΜΕ.

Απάντηση του Ι.Ι. Νετσάγιεφ, Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Πληροφοριών και Τύπου
του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε ερώτηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την 
αποσυναρμολόγηση ενός σοβιετικού μνημειακού άρματος T-34 στην Εσθονία
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Ερώτηση: Η Ρωσία έχει ήδη επανειλημμένα σχολιάσει τον εκστρατεία κατά της σοβιετικής 
μνημειακής κληρονομιάς που ξεκίνησαν τα καθεστώτα της Βαλτικής. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να
σταθούμε ξεχωριστά στο γεγονός της διάλυσης του μνημείου του άρματος T-34 στη Νάρβα, λόγω 
του ιδιαίτερα στυγνού χαρακτήρα αυτών των ενεργειών του Ταλίν.

Απάντηση: Στην πραγματικότητα, το μνημείο αυτό ξηλώθηκε από τις εσθονικές αρχές στις 16 
Αυγούστου του τρέχοντος έτους, παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, καθώς 
και άλλα έξι μνημεία στην πόλη Νάρβα, μεταξύ των οποίων ήταν οι αναμνηστικές πλάκες στην 
κεντρική πλατεία Πετρόφσκι, το μνημείο του σοβιετικού ήρωα Ι. Γκραφόφ, ο οβελίσκος για τους 
στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, το μνημείο για την απόβαση στη Μερίκουλα και δύο μνημεία 
στο Νάρβα-Γιοεσού.

Έχει σταλεί σχετικό σημείωμα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας.

Συνολικά περίπου 15 σοβιετικά μνημεία έχουν πρόσφατα κατεδαφιστεί στη χώρα αυτή. 
Ταυτόχρονα, οι Εσθονοί πολιτικοί ανακοίνωσαν μια πολιτική πλήρους εξάλειψης όλων των 
μνημείων της σοβιετικής εποχής.

Είναι ενδεικτικό ότι η επαίσχυντη ενέργεια στη Νάρβα διεξήχθη ως «αστυνομική επιχείρηση», την 
οποία διασφάλισε το Συμβούλιο Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής της Εσθονίας. Συμμετείχαν 
ακόμη και μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων και των Δυνάμεων Άμυνας, αποκλείστηκαν οι δρόμοι 
πρόσβασης και σταμάτησε η συνοριακή διάβαση Νάρβα-Ιβανγκόροντ. Στη συνέχεια, η 
πρωθυπουργός Κάλλας, η οποία ήταν υπεύθυνη για αυτή την πρόκληση, δήλωσε ότι ο στόχος ήταν 
«η διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας».



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόβος των Εσθονών ηγετών για έκρηξη διαμαρτυρίας από τους 
κατοίκους της περιοχής φαίνεται να είναι βάσιμος. Η κατάσταση στην πόλη Νάρβα έχει οξυνθεί 
στα άκρα- η αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να 
υποβάλει αγωγή για αντιδημοκρατικές ενέργειες κατά του εσθονικού κράτους.

Στην παρούσα κατάσταση, οι εσθονικές αρχές δεν βρήκαν να κάνουν τίποτα «καλύτερο» από το να 
εκφράζουν απειλές προς τους υποστηρικτές της διατήρησης του μνημείου και να προχωρήσουν 
μέχρι και την ανάκληση των αδειών διαμονής.

Το θρυλικό T-34, που τώρα βρίσκεται στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας, θα χρησιμοποιηθεί 
φυσικά από το Ταλίν στο πνεύμα της έννοιας της «σοβιετικής κατοχής».

Και η Φινλανδία στο βούρκο.

Η Φινλανδία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου της. Σύμφωνα με το 
φινλανδικό υπουργείο Άμυνας, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τα σύνορα 
της χώρας στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με την εκδοχή του Ελσίνκι, ρωσικά μαχητικά ενδέχεται να εισήλθαν στον εναέριο χώρο 
πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας. Η φινλανδική πολεμική αεροπορία έχει στείλει στον αέρα 
μαχητικά αεροσκάφη για να πραγματοποιήσει αναγνώριση, ενώ η συνοριοφυλακή έχει ξεκινήσει 
προκαταρκτική έρευνα. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και θα 
ανακοινωθούν τα αποτελέσματά της όπως υποσχέθηκαν οι Φινλανδικές αρχές.

«Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 είναι ύποπτα για παραβίαση του φινλανδικού εναέριου 
χώρου στον Κόλπο της Φινλανδίας κοντά στο Πόρβοο το πρωί της 18ης Αυγούστου 2022», 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Φινλανδιας.

Η ενέργεια αυτή, του να δημιουργηθεί ολόκληρος ντόρος για μια πληροφορία τύπου «χάιλυ 
λάικελυ», δεν είναι τυχαία, ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία έχει προπολλού ξεπουλήσει την 
αξιοπρέπειά της, κατά το πρότυπο της ανώριμης γκομενίτσας πρωθυπουργού της που έγινε 
βούκινο τις τελευταίες μέρες για τη προκλητική της συμμετοχή σε κορονοπάρτυ μα 
ναρκωτικά και ποτά.

Η σύνδεση με τις πολιτικές και γεοπολιτικές σκοπιμότητες δεν είναι μακρυνή. Έχει αποφασισθεί - 
ερήμην του λαού της χώρας - από το κοινοβούλιο, ο ρόλος της χώρας, στο ΝΑΤΟικό σύμπλεγμα. 
Επομένως από εδώ και στο εξής οι ενέργειές της,  θα αποτελούν απάντηση του ΝΑΤΟ και μέρος 
των σχεδίων του.

Προφανώς υπάρχει εκνευρισμός στη περιοχή, από την ένταση που οι ίδιοι δημιούργησαν 
νομίζοντας ότι οι προκλήσεις του ΝΑΤΟ θα έμεναν αναπάντητες από πλευράς Ρωσίας.
Έτσι λοιπόν, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία μαχητικά MiG-31I με το 
υπερηχητικό σύστημα «Κινζάλ», επρόκειτο να αναπτυχθούν στην περιοχή του Καλίνινγκραντ. 
Τα αεροσκάφη θα σταθμεύουν στο αεροδρόμιο του Τσκάλοφσκ και θα βρίσκονται σε υπηρεσία
όλο το εικοσιτετράωρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ρωσικά αεροσκάφη που πετούν προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ 
πρέπει να πετούν πάνω από τα ουδέτερα ύδατα του Κόλπου της Φινλανδίας μεταξύ των χωρικών 
υδάτων της Φινλανδίας και της Εσθονίας. Προηγουμένως, η Εσθονία κατηγορούσε συνεχώς τη 
Ρωσία για «παραβιάσεις του εναέριου χώρου». Ο κύριος όγκος των «παραβιάσεων» αφορούσε το 
νησί Βάιντλοο, με έκταση μόλις 0,062 km2, το οποίο εκτός από έναν αυτόματο φάρο διαθέτει έναν 



πύργο ραντάρ της Εσθονικής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής που ανιχνεύει όλα τα αεροσκάφη που 
περνούν από εκεί.

Η Εσθονία εκδίδει σημειώματα διαμαρτυρίας για κάθε «παραβίαση» των συνόρων της, ακόμη
και αν ένα αεροσκάφος «αγγίζει το φτερό» των συνόρων, προφανώς η Φινλανδία αποφάσισε 
να υιοθετήσει την εμπειρία της Εσθονίας.

Αξιολογώντας τα προηγούμενα, σε συνάρτηση με τις κινήσεις του ΝΑΤΟ για την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο στρατιωτικό μπλοκ, η αποτυχημένη απόπειρα αποκλεισμού του
Καλίνινγκραντ και – όπως είναι φυσικό – οι απαντήσεις – αντίμετρα της Ρωσίας, με 
αποκορύφωμα τη πρόσφατη αναγγελία σχετικά με την υιοθέτηση του ανανεωμένου ναυτικού 
δόγματος, αλλά επιπροσθέτως η αναμενόμενη ενίσχυση της άμυνας του Καλίνινγκραντ, 
δείχνουν αφενός τη πρόθεση της Συλλογικής Δύσης να κλιμακώσει τις προκλήσεις και να 
«απλώσει» το μέτωπο της αντιπαράθεσης, αλλά και την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα 
της ρωσικής Ομοσπονδίας να υπερασπίσει την εθνική της κυριαρχία.
Ωστόσο όλα αυτά οδηγούν τον κόσμο συνολικά και συλλογικά από την αντιπαράθεση, όλο και 
πιο κοντά στην αναμέτρηση.

Μια αναμέτρηση που με τη σειρά της μπορεί να περάσει από το επίπεδο ενός «συμβατικού» 
πολέμου, αυτομάτως σε άλλες, πυρηνικού τύπου διαστάσεις.

Ας δούμε για παράδειγμα ποιες σκέψεις επικρατούν σχετικά με τον εξοπλισμό του ρωσικού στόλου 
που μαζί με τη θωράκιση του Καλίνινγκραντ αποτελεί συστατικό στοιχείο του ρωσικού αμυντικού 
συστήματος στο χώρο της Βαλτικής.



Ο ακαδημαϊκός Ράντι Ιλκάγιεφ, επίτιμος επιστημονικός υπεύθυνος του Πυρηνικού Κέντρου του 
Σάρωφ, πιστεύει ότι τα ρωσικά πολεμικά πλοία θα πρέπει να εξοπλιστούν και πάλι με τακτικά 
πυρηνικά όπλα, όπως συνέβαινε κατά τη σοβιετική εποχή. Ο επιστήμονας έκανε αυτή τη 
δήλωση κατά την τελετή εγκαινίων ενός μνημείου του ναυάρχου Βισότσκι στη Μόσχα. Ο ναύαρχος
Βλαντίμιρ Βισότσκι ήταν αρχηγός του ρωσικού ναυτικού από το 2007 έως το 2012 και πέθανε στις 
5 Φεβρουαρίου 2021 σε ηλικία 67 ετών.

Ο Ιλκάγιεφ ανέφερε ότι κάποια στιγμή είχε συζητήσει το θέμα με τον ναύαρχο Βισότσκι και ο 
τελευταίος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με η δική του άποψη. Η πρωτοβουλία όμως αυτή 
απαιτεί πολιτική απόφαση της ηγεσίας της χώρας σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας.

Είμαστε μια μεγάλη ναυτική δύναμη και πρέπει να έχουμε έναν αντίστοιχο στόλο για προστασία. 
Αλλά για να κατασκευαστεί ένας τέτοιος στόλος θα χρειαστούν 100 χρόνια, γεγονός που θα 
στοιχίσει πολύ ακριβά. Εν τω μεταξύ, πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με τα διαθέσιμα
μέσα - να επαναφέρουμε τα τακτικά πυρηνικά όπλα, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες», εξήγησε ο 
ακαδημαϊκός στο RIA Novosti.

Ο Ιλκάγεφ υπενθύμισε ότι η απόφαση για τη μείωση των πυρηνικών όπλων ελήφθη από τον 
πρόεδρο της ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κατόπιν συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ταυτόχρονα, ο επιστήμονας θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει καμία νομική ισχύ πλέον και 
ότι αποτελεί ουσιαστικά μια «συμφωνία κυρίων» σε επίπεδο των ηγετών των δύο χωρών, η 
μία εκ των οποίων, εξάλλου, έχει πάψει να υφίσταται.

«Πολλοί λένε τώρα ότι το ναυτικό μας δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ήταν. Αλλά αν φέρουμε πίσω την 
άμυνά του.... Και δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία με κανέναν, που να μην μας το επιτρέπει. Είναι 
θα μπορούσατε να πείτε, μια «συμφωνία κυρίων», διευκρίνησε τη θέση του επί του θέματος ο 
ακαδημαϊκός.

Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν πύραυλοι διαφόρων εμβελειών με πυρηνικές κεφαλές τόσο σε 
υποβρύχια, όσο και σε πλοία επιφανείας. Ήταν μόνιμα σε υπηρεσία στα ύδατα ολόκληρου του 
παγκόσμιου ωκεανού. Μετά τις συμφωνίες του Γκορμπατσόφ με τους Αμερικανούς, ορισμένοι
από τους τακτικούς πυραύλους αποσυναρμολογήθηκαν από τα πλοία του ρωσικού ναυτικού. 
Τώρα το ρωσικό ναυτικό διαθέτει μόνο στρατηγικούς βαλλιστικούς πυραύλους υποβρυχίων, 
ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Δεν υπάρχουν τακτικά 
πυρηνικά όπλα στα πλοία επιφανείας του ρωσικού ναυτικού.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα σε υποβρύχια. Επί του παρόντος, 
υπάρχει μια ενεργή συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ανάγκη να συνεχιστεί το 
σχέδιο ανάπτυξης ενός πυραύλου κρουζ θαλάσσης με πυρηνική κεφαλή (SLCM-N), ο οποίος 
σχεδιάζεται να αναπτυχθεί και σε πλοία επιφανείας. Ορισμένοι στρατιωτικοί ηγέτες πιστεύουν ότι 
το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί, ιδίως δεδομένων των τεταμένων σχέσεων με τη Ρωσία και την 



Κίνα. Οι αντίπαλοί τους προτείνουν να επενδύσουν σε άλλους, πιο υποσχόμενους τύπους όπλων, 
ιδίως σε υπερηχητικούς πυραύλους.

Η όλη συζήτηση μέσα στο γενικότερο τεταμένο κλίμα, που επικρατεί σήμερα στις διεθνείς 
σχέσεις και μεσούσης της ενεργού σύγκρουσης στην Ουκρανία, κι όλα αυτά με αποκλειστική 
ευθύνη  της Συλλογικής Δύσης, οδηγούν σε δύσβατα μονοπάτια στο χείλος της πυρηνικής 
αβύσσου.
Οι συζητήσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών και όχι για τον αφοπλισμό (!!)  που βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον ΟΗΕ, δεν φαίνεται να είναι και όσο μας χρειάζεται 
ελπιδοφόρες.


