
Το σαμποτάζ του Nord Stream 2 θα μείνει στην ιστορία ως η έναρξη του οικονομικού πολέμου
των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον της Ευρώπης.

Οι ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ είναι ο κύριος ωφελημένος από το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream 
δεν είναι απολύτως αληθείς, αν θυμηθούμε τις οικονομικές ορέξεις της Βρετανίας όσον αφορά 
την Ευρώπη.

Αυτό ειπώθηκε από τους συμμετέχοντες στην εκπομπή του τηλεοπτικού καναλιού Russia 1, όπως 
αναφέρει ο ανταποκριτής του ειδησιογραφικού πρακτορείου «ПолитНавигатора» («Πλοηγού»).

«Από τα μέσα της δεκαετίας του '90, οι Βρετανοί δημοσίευαν τη μία ανάλυση μετά την άλλη για το
πώς να διαρρήξουν τη Ρωσο-Γερμανική εταιρική σχέση για το φυσικό αέριο. Σε αυτή την 
περίπτωση, έλεγαν, η γερμανική οικονομία θα εξασθενήσει κατά πολύ. Δεν θα μπορούσαν πλέον να
ισχυρίζονται ότι είναι η κορυφαία οικονομία της ΕΕ. Και ο ρόλος της κορυφαίας οικονομίας της ΕΕ
θα περιέρχονταν σε ποιον; Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φυσικά».

Στη συνέχεια, θα ακολουθούσαν επενδύσεις στη Βόρεια Θάλασσα, στον τομέα της παραγωγής 
ενέργειας. Και από την άλλη, θα ξεκινούσαν και πάλι επενδύσεις στη βρετανική βιομηχανία 
άνθρακα που είχε παραλύσει από την εποχή της Θάτσερ, από το 84. Δηλαδή, η Βρετανία θα 
ανακτούσε την πρωτοκαθεδρία της στην ΕΕ», εξήγησε ο Αλεξέι Φενένκο, αναπληρωτής 
καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Τμήμα Παγκόσμιας Πολιτικής του Κρατικού Πανεπιστημίου 
της Μόσχας και διδάκτωρ πολιτικών επιστημών.

Τα λόγια του επανέλαβε ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας Γιούρι Αφόνιν, ο οποίος υπενθύμισε 
ότι ήταν κοινή πρακτική των Αγγλοσαξόνων να καταστρέφουν τους Ευρωπαϊκούς πόρους.

«Η ημερομηνία 27.09.2022 θα καταχωρηθεί μια μέρα στα εγχειρίδια της ιστορίας ως η έναρξη 
ενός ανοιχτού οικονομικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, των Αγγλοσαξόνων - εναντίον της 
Ευρώπης. Άλλωστε παρόμοια γεγονότα, μόνο με ελαφρώς διαφορετικό στρατιωτικό πνεύμα, 
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου», επισήμανε ο βουλευτής.



Πριν από τις εκρήξεις, παρατηρήθηκε στο σημείο, μια έντονη κινητικότητα από μη επανδρωμένα
αεροσκάφη και ελικόπτερα του ΝΑΤΟ από το Το USS Kearsarge (LHD-3) Είναι το τρίτο 
πλοίο αμφίβιας επίθεσης κλάσης Wasp του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής, το οποίο εμφανίστηκε πρόσφατα στη Βαλτική. 





Ας ξεκινήσουμε τη μακρυά «ουρά» στο φλέγον αυτό ζήτημα με τη προκλητική ανάρτηση που 
ακολουθεί:



Ο Πολωνός ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ράντεκ Σικόρσκι, εξέφρασε στο 
Twitter την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ για το «ατύχημα» στους ρωσικούς αγωγούς.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την εύγλωττη απορία της Ζαχάροβα, η οποία αναρωτήθηκε :

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απείλησε να αναλάβει αποφασιστική δράση για το «σαμποτάζ» - 
έτσι αποκάλεσε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τον Nord Stream.

Δεν καταλαβαίνω: Εάν ο ευρωβουλευτής Σικόρσκι ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για ό,τι
συνέβη, τότε ποιον «απειλεί» η Ούρσουλα;»

Και προσέθεσε με το γνωστό σαρκαστικό της ύφος στο λογαριασμό της στο TG:

 Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας και ευρωβουλευτής Ράντοσλαβ Σικόρσκι 
χαρακτήρισε προσωπική του υπόθεση εργασίας την εκδοχή ότι οι ΗΠΑ έθεσαν εκτός λειτουργίας 
τον Nord Stream: «Χαίρομαι που ο Nord Stream, τον οποίο όλες οι πολωνικές κυβερνήσεις 
αντιπαλεύουν εδώ και 20 χρόνια, έχει μπλοκαριστεί κατά τα τρία τέταρτα. Αυτό είναι καλό για την 
Πολωνία. Ας αφήσουμε τη Δανία να βρει τους ενόχους. Φυσικά, διατυπώνω υποθέσεις εργασίας 
σχετικά με το ποιος είχε κίνητρα και ευκαιρίες για να το κάνει αυτό, όλα αυτά φέρουν με το δικό 
μου όνομα».

Ακόμα καλύτερα. Αποδεικνύεται ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Πολωνία είχαν κίνητρα και 
ευκαιρίες, αφού «όλες οι πολωνικές κυβερνήσεις πολέμησαν επί 20 χρόνια« εναντίον του 
αγωγού.

Γράψε περισσότερα, Ράντοσλαβ. Μήπως έχετε ακούσει κάτι για τα «κίνητρα και τις 
ευκαιρίες» της Βρετανίας, «χάιλυ λάικελυ»;

Και συμπλήρωσε τις παρατηρήσεις της με το εκκωφαντικό βίντεο:

Δείτε το βίντεο 1

«Στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Nord Stream θα «ακυρωθεί» εάν η 
Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία: «Αν η Ρωσία εισβάλει, αν τα τανκς ή τα στρατεύματα περάσουν 
ξανά τα ουκρανικά σύνορα, τότε δεν θα υπάρξει πλέον... Nord Stream 2. Θα το τελειώσουμε <...> 
Σας το υπόσχομαι, μπορούμε να το κάνουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στο ερώτημα εάν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την απειλή τους στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2022, όταν
οι αγωγοί NSP1 και NSP2 υπέστησαν ένα ατύχημα έκτακτης ανάγκης που περιγράφεται 
προσωρινά ως ρήξη αγωγού, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπονομεύθηκαν.

Η δήλωση προθέσεων συνοδεύτηκε από μια υπόσχεση. Πρέπει να αναλαμβάνει κανείς την 
ευθύνη για τα λόγια του. Η έλλειψη κατανόησης των όσων λέει κάποιος δεν τον απαλλάσσει 
από την ευθύνη. Η Ευρώπη πρέπει να μάθει την αλήθεια!»

Και συνεχίζει:



«Ψάχνετε ακόμη απάντηση στο ερώτημα ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό το αιματηρό 
σενάριο στην Ουκρανία, στη διάλυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας και στην παγκόσμια 
παγκόσμια κρίση;».

Δείτε το βίντεο 2 με τη Νούλαντ:

«  27 Ιανουαρίου 2022  Η υφυπουργός Εξωτερικών Victoria Nuland δήλωσε σε ενημέρωση ⚡️ ⚡️
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τον Nord Stream 2 εάν η Ρωσία «εισβάλει» 
στην Ουκρανία: "Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής: Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, ο Nord Stream 2 θα πάψει να λειτουργεί.

Και πριν από αυτό, είχε διατυπώσει τον στόχο της πολύ ξεκάθαρα λέγοντας «γάμα την ΕΕ» («fuck 
the EU»).

Πότε θα ξυπνήσουν άραγε οι Βρυξέλλες;».

Και επειδή τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά:

Η Ρωσία προτίθεται να συγκαλέσει επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
σε σχέση με τις προκλήσεις, όσον αφορά τους αγωγούς NSP1 και NSP2.


