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Γεωπολιτικές Αταξίες! 
Πρόσφατα, σε τηλεοπτικό παιγνίδι, υποβλήθηκε η ερώτηση, “Εκτός της 

Ρωσίας, με ποια άλλη χώρα προς βορράν συνορεύει η Πολωνία”. Η απάντηση, 
προφανώς ήταν η Λιθουανία, αλλά θα ρωτήσει κανείς, έχει άραγε κοινά σύνορα με 
τη Ρωσία η Πολωνία; Ναι, μια μικρή κουκίδα, εκεί στη βόρεια Ευρώπη, κάποια λίγα 
τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, χαρακτηρίζονται ως ρωσικό έδαφος. Εκεί η ιστορική 
πόλη επί της Βαλτικής που τις τελευταίες δεκαετίες είναι γνωστή ως Καλίνινγκραντ. 
Ένας οδικός άξονας, δύση-ανατολή, συνδέει το ρωσικό αυτό λιμάνι με τη Μόσχα, 
περνώντας από τη Βίλνιους (πρωτεύουσα της Λιθουανίας), το Μίνσκ (πρωτεύουσας 
της Λευκορωσίας) και του Σμολένσκ (πόλη της Ρωσίας), συνολική απόσταση χίλια 
εκατό περίπου χιλιόμετρα. Μέσω Βαλτικής δε, απέχει από την Αγία Πετρούπολη 
περίπου χίλια διακόσια χιλιόμετρα.  

Στις 30 Μαρτίου 2015, κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάτρας το ιστορικό 
ιστιοφόρο πλοίο Krusenstern, που είχε αποπλεύσει από το Καλίνινγκραντ, για την 
επέτειο των εβδομήντα χρόνων από τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όπως 
αποκαλούν οι Ρώσοι τον Β’ΠΠ. Πάνω, λοιπόν, σε αυτό το πρώην γερμανικό 
ιστιοφόρο, ναυπηγήσεως 1926, το οποίο το 1945 πέρασε στη Ρωσία με κάποια 
συνθήκη αποζημιώσεων, υπεγράφη από αντιπροσωπείες των δύο πόλεων 
Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης. Ο Υποδιοικητής του Λιμένα Καλίνινγκραντ ανέφερε 
στον λόγο του, «Η αδελφοποίηση είναι μια πράξη ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας 
καθώς οι Ρώσοι θεωρούν την Πάτρα ξεχωριστή πόλη λόγω του Αποστόλου Ανδρέα 
και ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία της φιλίας μεταξύ των χωρών μας» . 
Φτιάχτηκε  και μνημείο για να θυμίζει το γεγονός, στο οποίο αναγράφεται, “Μαζί μας 
ο Θεός και η σημαία του Αγίου Ανδρέα”.  

Θα μου πείτε, γιατί τα λέμε αυτά! Ναι, πρόκειται για την ιστορική πόλη 
Κένιγκσμπέργκ (Καινισβέργη) της πρώην Ανατολικής Πρωσίας που είχε θεμελιωθεί 
το 1250 περίπου. Κατά τον Β’ΠΠ καταστράφηκε από αγγλικούς αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς και συνεχείς πολιορκίες από σοβιετικές δυνάμεις. Στη Διάσκεψη του 
Πότσδαμ, Ιούλιος 1945, οι νικήτριες δυνάμεις, ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Μ. Βρετανία, έκαναν 
δεκτό αίτημα του Στάλιν σχετικά με την “μεταβίβαση στην κατοχή της Σοβιετικής 
Ενώσεως της πόλεως Κένιγκσμπεργκ και των περιχώρων αυτής”. Φρονούμε, ότι 
ήταν ένα γεωπολιτικό ατόπημα. Στα επόμενα χρόνια οι επιζήσαντες εκεί Γερμανοί θα 
απελαθούν βίαια και θα εποικηθεί από Ρώσους. Μετονομάστηκε σε Καλίνινγκραντ 
προς τιμήν κάποιου πρώιμου Μπολσεβίκου. Από εκεί κατάγεται και η Lyudmila, η 
πρώην γυναίκα του Βλαδίμηρου Πούτιν. Και πρόσφατα ακούσαμε ότι στην επαρχία 
του Καλίνινγκραντ έγινε από τους Ρώσους “προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης”! 

Προφανώς, μέσα στους νέο-αναθεωρητισμούς του Πούτιν θα βρίσκεται και 
η ένωση της επαρχίας του Καλίνινγκραντ με τη μητέρα Ρωσία, για να μη την τρώει η 
ξενιτιά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μεταξύ της εν λόγω επαρχίας και της 
Λευκορωσίας, που θεωρείται κάτι σαν ρωσικό προτεκτοράτο, παρεμβάλλονται μικρά 
τμήματα της Πολωνίας και της Λιθουανίας, μέλη του ΝΑΤΟ σήμερα. Θα 
αποτελέσουν αυτές οι λωρίδες ξηράς αφορμή για ακόμη μεγαλύτερες αναταραχές 
εκεί στην πολύπαθη ανατολική Ευρώπη; Εισάγομε καινά γεωπολιτικά δαιμόνια, 
μήπως; 
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 Πάντως “τα προφαινόμενα από της Aνατολής νέφη” πρέπει να αρχίσουν 
να προβληματίζουν. Μετά από ογδόντα ημέρες πόλεμο, οι αντικειμενικοί σκοποί του 
Πούτιν δεν περιορίζονται στη ρωσική ενσωμάτωση των Ρώσο-κρατούμενων 
περιοχών Ντονέτσκ και Λουκάνσκ, όπως  αφελώς είχαμε σπεύσει να παραδεχτούμε. 
Ούτε στην διάλυση του τάγματος του Αζόφ, ούτε στην αντικατάσταση της 
κυβέρνησης του Κιέβου, μόνον. Ήδη βαδίζει προς Υπερδνειστερία. Πώς προέκυψε 
πάλι αυτή η ρωσική “γεωπολιτική όαση” εκεί ανάμεσα Ουκρανίας και Μολδαβίας, 
που έχει ως σύμβολο το σκουριασμένο πλέον σφυροδρέπανο; 

Ναι, τον Μάρτιο του 1992 άρχισαν στρατιωτικές συγκρούσεις κατά μήκος 
των ανατολικών συνόρων της Μολδαβίας, πρώην δημοκρατίας της ΕΣΣΔ, και 
συνεχίστηκαν για τους επόμενους έξι μήνες, με αντικειμενικό σκοπό την απόσχιση 
της λεγόμενης Υπερδνειστερίας, όπου κατοικούν κάτι παραπάνω από διακόσιες 
χιλιάδες πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως αυτοαποκαλούνται.  

Στις επιχειρήσεις είχε πρωτοστατήσει ένα πρώην Σοβιετικό Σώμα Στρατού 
του στρατηγού Debig, ο οποίος λόγω των αποφασιστικών διευθετήσεων που 
κατάφερε χωρίς μεγάλο φόρο αίματος, απέκτησε μεγάλο κύρος, σε σημείο που, όταν 
αργότερα ξέσπασε ο καταστρεπτικός και πολυαίμακτος πόλεμος στην Τσετσενία, η 
ρωσική κοινή γνώμη απαιτούσε να αναλάβει τις επιχειρήσεις εκεί, ο ίδιος ο Debig. Ο 
Γέλτσιν όμως πεισματικά αρνείτο φοβούμενος ενδεχόμενη ανατροπή του από τον 
ισχυρό στρατηγό. Στο ξεκίνημα αυτής της Ρώσο-Τσετσένικης περιπέτειας, ο τότε 
Ρώσος υπουργός εθνικής άμυνας είχε καυχηθεί, ότι θα μπορούσε να ανατρέψει το 
καθεστώς της Τσετσενίας μέσα σε λίγες ώρες, με ένα μόνον αερομεταφερόμενο 
σύνταγμα, με έναν αναίμακτο πόλεμο αστραπή. Αμ δε! Μετά από δύο χρόνια, 1994-
96, μπρος στο στρατιωτικό αδιέξοδο ο Γέλτσιν κήρυξε κατάπαυση του πυρός, αφού 
η Ρωσία είχε πληρώσει βαρύ τίμημα σε αίμα και ρούβλια. Θα ακολουθήσει, βέβαια, 
και δεύτερος κύκλος αιματηρών συγκρούσεων και η Ρωσία θα μπορέσει να αναλάβει 
τον πλήρη έλεγχο της Τσετσενίας μόλις το 2000. Αυτά για σχετικές συγκρίσεις με τα 
σήμερον συμβαίνοντα. 

Στη σημερινή, λοιπόν, Υπερδνειστερία, επικρατεί ένα de facto καθεστώς 
ανεξαρτησίας, σε ένα πλαίσιο “Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός”, που 
υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1992. Έκτοτε στην περιοχή παραμένουν, ως ειρηνευτική 
δύναμη, χίλιοι πεντακόσιοι Ρώσοι στρατιώτες. 

Κοινή πρέπει να είναι η παραδοχή, ότι πρόκειται για πολύ μπερδεμένες 
καταστάσεις εκεί στην Υπερδνειστερία και το Καλίνινγκραντ. Πώς θα διευθετηθούν 
αυτές, και τόσες άλλες, γεωπολιτικές αταξίες στον χώρο της πρώην Σοβιετικής 
Ενώσεως; Αν ο Πούτιν επιχειρήσει να τις “ενοποιήσει” καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη 
σημερινή Ομοσπονδιακή Ρωσία θα προκύψουν μεγάλα ντράβαλα και ίσως 
αποδειχθεί, ότι η “προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης”, εκεί στις ακτές της Βαλτικής,  
δεν ήταν κενή περιεχομένου.  

“Όλοι μας επιθυμούμε να εξασφαλίσομε την ειρήνη για τα πενήντα επόμενα 
χρόνια τουλάχιστον . . . Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι μήπως προβάλλουν διαφορές 
ανάμεσά μας . . . Κατά συνέπεια πρέπει να σκεφθούμε πώς θα εξασφαλίσομε την 
ενότητά μας στο μέλλον . . .”!  
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Είναι διακηρύξεις του Ιωσήφ Στάλιν προς Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ στη 
Διάσκεψη της Γιάλτας, η οποία είχε γίνει γνωστή στον κόσμο με μια μικρή 
ανακοίνωση, “Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση στερεάς ειρήνης . 
. . και την ίδρυση διεθνούς οργανώσεως που θα έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της 
ειρήνης”. Το ημερολόγιο έδειχνε, 8 Φεβρουαρίου 1945. Όλα για την ειρήνη λοιπόν, 
που κράτησε πολύ περισσότερο από πενήντα χρόνια. Είχαμε και τις εξαιρέσεις. 
Σήμερα, πόσο κινδυνεύει η ειρήνη στη γηραιά ήπειρο από τα συμβαίνοντα στην 
κεντρική Ευρώπη; 

Με την ευκαιρία να υπενθυμίσομε, ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 
τελείωσε και τυπικά, σαν σήμερα, στις 8 Μαΐου 1945. Νωρίτερα, στις 27 Απριλίου, 
στις 1 και 52’ τα μεσάνυχτα, στις όχθες του ποταμού Έλβα, οι σύμμαχοι Αμερικανοί 
και Ρώσοι φαντάροι έδιναν για πρώτη φορά τα χέρια. Αλλοίμονο,  έμελλε να είναι και 
η τελευταία! Σε προάστειο του Βερολίνου, λοιπόν, στο κτίριο της σχολής των 
μηχανικών με τα κόκκινα κεραμίδια, συναντήθηκαν οι αντιπροσωπείες των 
εμπολέμων για την υπογραφή του Πρακτικού που όριζε την άνευ όρων παράδοση 
της Γερμανίας. Βέβαια, η διαδικασία των υπογραφών ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα, 
στις 0,43 ώρα της 9ης Μαΐου 1945, με τελευταία αυτή του Γερμανού στρατάρχη 
Κάϊτελ. 

 “Σκοπός των συμμάχων δεν είναι η εξολόθρευση του γερμανικού λαού, 
αλλά η εξαφάνιση όλων των προϋποθέσεων που θα έδιναν την δυνατότητα για νέα 
επίθεση”, συμπεριελάμβανε η διακήρυξη της Γιάλτας. Σήμερα, ποιος επανεμφανίζει 
αυτές τις προϋποθέσεις και ποιος επιτίθεται;  Είναι δυνατόν οι όποιες γεωπολιτικές 
αταξίες, οι όποιοι αυτοπροσδιορισμοί μειονοτήτων, και το όποιο δικαίωμα επιλογής 
συνασπισμού ασφαλείας, να συνιστούν εν δυνάμει προϋποθέσεις για γενικευμένη 
σύρραξη;  

“Πέρα από όσα αγαπούν και επιθυμούν, οι άνθρωποι θέλουν να 
ζωντανεύουν στη μνήμη τους και όσα φοβούνται. Όσα θέλουν ν’ αποφύγουν για 
πάντα”! 

Όταν η αντιπροσωπεία του Καλίνινγκραντ βρέθηκε στην Πάτρα για τις 
εκδηλώσεις αδελφοποιήσεως, δεν παρέλειψε να ανέβει μέχρι τα Καλάβρυτα και να 
καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των θυμάτων της Ναζιστικής θηριωδίας. Ακούμε, ότι 
ο Πούτιν, με αφορμή την επέτειο της λήξεως του Β’ΠΠ, την οποία οι Ρώσοι 
γιορτάζουν στις 9 Μαΐου, ετοιμάζει στρατιωτική παρέλαση και στην καταληφθείσα 
Μαριούπολη, πάνω από τους ομαδικούς τάφους των Ουκρανών και ανάμεσα από τα 
χαλάσματα της ισοπεδωμένης πόλεως. Ντροπή, Βλαδίμηρε! 

8 Μαΐου 2022. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.   

                            


