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To ZERO GEOGRAPHIC είναι ένα περιοδικό δρόμου (fanzine), που διανέμεται 

χωρίς αντίτιμο και συντάσσεται από την ομάδα του ΖΑΜ (Zero Artistic Movement). 

Η θεματολογία του περιοδικού ακολουθεί την παράδοση της επαναστατικής 

γεωγραφίας λαμβάνοντας υπόψη ότι  υπάρχει μια γραμμή που συνδέει το έργο 

των αναρχικών γεωγράφων Κροπότκιν και Ρεκλύ με τη ψυχογεωγραφία των 

Καταστασιακών, τις θεωρίες εξάρτησης, τον Harvey και τέλος με τη σημερινή 

μηδενιστική γεωγραφία της εποχής του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Με το 

παρόν τεύχος κλείνουμε τα έντεκα χρόνια παρουσίας!

Το ZAM αποτελεί μια κίνηση με σκοπό την ρήξη με τις καπιταλιστικές φόρμες που 

καθορίζουν την καλλιτεχνική έκφραση εδώ και πολλά χρόνια. Η 

εμπορευματοποίηση της καλλιτεχνικής έκφρασης βρίσκει αντίθετους όλους όσους

έχουν κατά καιρούς συμμετάσχει στην ομάδα του ΖΑΜ.

Σε αυτό το τεύχος θα παρουσιάσουμε τρία άρθρα. Το πρώτο αποτελεί επικαιροποιημένη 

εκδοχή του δυστυχώς προφητικού μας άρθρου από το μακρινό 2014:«Ο Τρίτος 

Παγκόσμιος πόλεμος (ή όπως αλλιώς ονομαστεί μελλοντικά) είναι 

ήδη εδώ»!To δεύτερο είναι άρθρο που προσπαθεί να εξηγήσει τη γενικότερη 

κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία και το τρίτο μιλά για τις ακροδεξιές επιρροές 

στην πολιτική του Πούτιν. Τέλος πρέπει να πούμε ότι το περιοδικό μας είχε προβλέψει το 

ξέσπασμα του διακρατικού πολέμου στην Ουκρανία σε παλιότερο μας άρθρο:

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (με αφορμή το βιβλίο 

«Μικροί πόλεμοι σε μεγάλες πόλεις» του Χ. Φιλιππίδη)  που δημοσιεύτηκε στο Zero 

Geographic τεύχος 26 (όλα τα τεύχη μας υπάρχουνε εδώ 

https://zerogeographic.wordpress.com/)
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Γεωπολιτική του τρόμου – Γεωπολιτική
του Χάους

Του Παναγιώτη Ξηρουχάκη
Προλογικό:

Σε άρθρο «Ο Τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος 
(ή όπως αλλιώς ονομαστεί μελλοντικά) 
είναι ήδη εδώ:  «Ο Τρίτος Παγκόσμιος 
πόλεμος (ή όπως αλλιώς ονομαστεί 
μελλοντικά) είναι ήδη εδώ» που 
δημοσιεύτηκε το 2014 στο περιοδικό Zero 
Geographic (*) και δυστυχώς δείχνει να 

επιβεβαιώνεται μιλούσα για ένα πόλεμο παγκόσμιο που διεξάγονταν  τόσο σε 
οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο (συνήθως μέσω proxy war και με 
μορφή υβριδική)αλλά δεν ονομαζόταν έτσι . Ήταν  μικρής έντασης και 
εκτεταμένος σε πολλά σημεία της υφηλίου.
Όπως υποστήριξα τότε ο μόνο λόγος που δεν έχει ονομαστεί έτσι 
(παγκόσμιος) ήταν ότι δεν είχε χυθεί αρκετό αίμα ευρωπαίων και άλλων 
δυτικών. Όπως εξηγούσα η ονομασία παγκόσμιος πόλεμος θα δοθεί 
μελλοντικά σε αυτή τη σύγκρουση όταν θα πεθάνουν και αρκετοί πολίτες του 
δυτικού κόσμου και θα υπάρχει εκτεταμένη στρατικοποίηση του δυτικού 
πολιτισμού. Και τώρα? Το αίμα των Ουκρανών είναι δυτικό? Σίγουρα 
είναι ευρωπαϊκό  αλλά μη ξεχνάμε ότι οι Ουκρανοί είναι οι πιο φτωχοί 
Ευρωπαίοι με ότι αυτό σημαίνει. Από την άλλη η χρήση του όρου 
«Παγκόσμιος πόλεμος» από τον πρόεδρο Μπάιντεν  σαν μία πιθανότητα για 
το μέλλον (ενώ το 14 η χρήση του όρου από τους πολιτικούς ήταν μηδαμινή) 
δείχνει ίσως προς τα που φυσάει ο άνεμος.
Έτσι η πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ ,της ΕΕ και τον ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει 
σε εντατικοποίηση της σύγκρουσης τόσο στην Ουκρανία όσο και δυστυχώς 
αλλού. Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι τόσο η Κίνα (είναι πιθανή η επέμβαση της στη
Ταιβάν),όσο και η Τουρκία έχουν τονίσει ότι δεν είναι ικανοποιημένες από τα 
σημερινά τους σύνορα και παρακολουθούν με αγωνία αν θα βγει στη Ρωσία 
αυτή σύγκρουση. Η συντριβή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν άνοιξε την όρεξη σε 
πολλούς…O Πουτιν που με την πολιτική του προσπαθεί να συνδυάσει την 
εκδίκηση για την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, τη σταυροφορία για το θρίαμβο της 
ορθοδοξίας και τη ρεαλιστική πολιτική ανοίγει την όρεξη σε άλλους ακόμα 
περισσότερο.
Παραθέτω εδώ το κείμενο του 14:
“ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ



Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι για τον τίτλο που ίσως φαίνεται 
λίγο πομπώδης. Αλήθεια τι είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος? Σύμφωνα με την 
επικρατούσα άποψη, είναι μία σύγκρουση που εξαπλώνεται σε όλη την 
υφήλιο και στην οποία παίρνουν μέρος τα περισσότερα κράτη. Οι δύο 
πόλεμοι που έχουν ονομαστεί παγκόσμιοι είχαν θεωρητικά αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Και όμως τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος δεν επεκτάθηκαν σε όλη την υφήλιο. Ούτε βέβαια πολέμησαν όλα τα 
κράτη σε αυτούς. Υπήρξαν επίσης και άλλες συγκρούσεις με χαρακτηριστικά 
παρόμοια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που δεν ονομάστηκαν όμως 
παγκόσμιοι πόλεμοι. Ένα παράδειγμα είναι ο επταετής πόλεμος, οι 
ναπολεόντειοι πόλεμοι κλπ. Στη διάρκεια αυτών των πολέμων, συγκρούσεις 
έγιναν σε παραπάνω από δύο ηπείρους, χύθηκε άπειρο αίμα κλπ. Τότε γιατί 
δεν ονομάστηκαν έτσι?

Το όνομα που δίνεις σε κάτι, έχει πολιτική σημασία και αποσκοπεί σε πολιτικά
οφέλη. Άποψη του γράφοντος είναι ότι ο μεγάλος πόλεμος του 1914-1918 (ναι
έτσι είχε αρχικά ονομαστεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος) επικράτησε να 
λέγεται αλλιώς για να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές και στρατιωτικές αξιώσεις 
των εμπολέμων ηγετών και να πειστεί η κοινή γνώμη να θυσιαστούν οι νέοι 
για τις ανάγκες ενός παγκόσμιου και ολοκληρωτικού πολέμου. Το 1914 όλοι οι
εμπόλεμοι ηγέτες πίστευαν πράγματι ότι οι συγκρούσεις θα κρατούσαν λίγο. 
Όταν οι πολιτικοί εξουσιαστές και οι στρατηγοί είδαν τελικά ότι ο πόλεμος θα 
κρατούσε πολύ, άλλαξαν το ρεπερτόριο τους και υποστήριξαν ότι η 
ανθρωπότητα ζει μία παγκόσμια σύγκρουση. Το ίδιο έγινε περίπου και στο 2ο
παγκ. πόλεμο. Έπρεπε να πειστούν οι λαοί για την αναγκαιότητα και το 
μεγαλείο της σύγκρουσης. Και για το μακελειό.

Θα αναφέρω εδώ μία σημαντική χρονική περίοδο και την αντιμετώπιση της 
από την ιστορία, ώστε να γίνει κατανοητό ότι τα συμβάντα από μόνα τους δεν 
έχουν αξία. Την αξία τη δίνουν οι άνθρωποι και τα πολιτικά οφέλη που 
αποκομίζονται από αυτά τα συμβάντα. Τα χρόνια που ακολούθησαν το τέλος 
του 1ου παγκ. πολέμου (1918-1923) δεν έχουν τύχει της κατάλληλης 
ιστορικής αναγνώρισης. Και όμως τότε πέθαναν ίσως και περισσότεροι 
άνθρωπο σε πολεμικές συγκρούσεις από ότι τις χρονιές 1914-1918 (περίπου 
7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια του 1ου παγκ. πολέμου).
Έτσι σε πολέμους που προκλήθηκαν σαν συνέπεια του πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου (Ρώσικη επανάσταση και εμφύλιος, Πολωνο-Σοβιετικός
πόλεμος , ελληνοτουρκικός πόλεμος κλπ) χάθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. 
Επίσης έγιναν επαναστάσεις σε πολλές χώρες (πχ Γερμανική επανάσταση), 
ενώ από τη ισπανική γρίπη (που ξέσπασε με το τέλος του 1ο παγκ πολέμου 
και το ξέσπασμα της πιθανών έχει σχέση με τη μείωση της ποιότητας ζωής 
που αυτός προκάλεσε) εξόντωσε παραπάνω ανθρώπους από όσους 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmoKjduv_2AhUEDuwKHZRPDAoQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25BF-%25CE%25A3%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582_%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582&usg=AOvVaw2Wm77kaLXRj2UfHCPd9zOq


πέθαναν στα χαρακώματα το 1914-1918. Με σιγουριά τα χρόνια που 
ακολούθησαν το 1918 ήταν χειρότερα για την Ευρώπη.
Ήταν όμως σχετικά καλύτερα για τους αγγλοσάξωνες, τους Αμερικάνους και 
τους Γερμανούς. Και εδώ φτάνουμε στο μυστικό. Η ιστορία είναι 
δυτικοκεντρική και αποσκοπεί στο να προασπίζεται τα συμφέροντα της 
δύσης. Όταν το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, δεν κινδυνεύουν να 
καούν τότε αυτό σημαίνει ότι δε ζούμε σε μία παγκόσμια και ολοκληρωτική 
σύγκρουση. Και ας καίγεται όλη η υπόλοιπη υφήλιος…
Πολύ κόσμος θεωρεί ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος αν ποτέ γίνει, θα 
χαρακτηριστεί από τη χρήση πυρηνικών. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητα 
αλήθεια. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι άνθρωποι φανταζόταν το 2ο 
παγκ. πόλεμο να σημαδεύεται από τη χρήση χημικών αερίων και μάχες 
χαρακωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο κάθε πόλεμος διαφέρει από τον 
προηγούμενο. Το τι φανταζόταν ο κόσμος για τον 3ο παγκ. πόλεμο δε θα έχει 
στην πραγματικότητα πολύ σχέση με τον ίδιο.

3ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η οικονομική κρίση του 2007 -2008 είχε τεράστιες συνέπειες για την 
ανθρωπότητα. Με αφορμή λοιπόν την οικονομική κρίση οι νεοφιλελεύθεροι 
ολοκληρωτιστές κατάφεραν να επιβάλουν την ατζέντα τους σε διεθνές 
επίπεδο και προκάλεσαν την οικονομική καταστροφή στις χώρες της νότιας 
Ευρώπης αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς (η Ελλάδα ειδικά μετατράπηκε 
στην Ταϋλάνδη της Ευρώπης. Σήμερα η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου ανθούν 
η πορνεία,o τουρισμός, η μαφία, η ανεργία και οι αυτοκτονίες). Η κρίση 
χτύπησε σε οικονομικό επίπεδο και τις φτωχές χώρες (πχ ανατολική 
Ευρώπη ) όπως και τις πλούσιες αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι τις χώρες 
της Νότιας Ευρώπης. Το χειρότερο είναι ότι όπως η κρίση του 1929 
προκάλεσε εν μέρει τον 2ο παγκ. πόλεμο, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 
σήμερα δημιούργησε μια ραγδαία άνοδο στις συγκρούσεις και συρράξεις σε 
διεθνές επίπεδο. Όπως έδειξε μελέτη γερμανικού πανεπιστημίου οι πολεμικές 
συγκρούσεις του 2013 έφτασαν το επίπεδο του 1945! Και αυτό συμβαίνει 
πρώτη φορά από τότε.
Η φτώχεια (που αυξήθηκε και εν μέρει από την κρίση) και η δίψα για 
δημοκρατία οδήγησαν στην έκρηξη της αραβικής άνοιξης που τελικά 
μετατράπηκε σε αραβικό χειμώνα καθώς και οι ισλαμιστές βγήκαν 
δυναμωμένοι παραγκωνίζοντας τους αρχικούς εξεγερμένους δημοκράτες, ενώ
και οι δυτικές δυνάμεις βρήκαν την ευκαιρία να παρεισφρήσουν και να 
μετατρέψουν τις λαϊκές εξεγέρσεις σε μηδενιστικούς εμφύλιους (βλέπε Συρία, 
Λιβύη, Αίγυπτος κλπ).

Ταυτόχρονα οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να αιματοκυλούν Αφγανιστάν, 
Πακιστάν και Ιράκ και οι σύμμαχοι τους Ισραηλινοί την Παλαιστίνη. 



Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις στη 
Μέση ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μετά την αραβική άνοιξη, ενώ είναι πάνω 
από εκατομμύριο οι νεκροί στην περιοχή αυτή αν ξεκινήσουμε την 
καταμέτρηση από το 2001 (τη χρονιά εισβολής των Αμερικάνων στο 
Αφγανιστάν και την έναρξη του «Πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία». 
Ακολούθησε το 2003 το Ιράκ). Οι Αμερικάνοι προφανώς χρησιμοποιούν την 
παγκόσμια οικονομική κρίση και τις συνέπειες της αραβικής άνοιξης για να 
ολοκληρώσουν τον έλεγχο τους σε αυτές τις περιοχές (που είναι τόσο 
απαραίτητες λόγο των πετρελαίων).
Για να δώσω ένα ιστορικό παράλληλο ο  Σινοϊαπωνικός πόλεμος που 
ξεκίνησε το 1933 και ήταν αρχικά άσχετος με τα γεγονότα της Ευρώπης στη 
συνέχεια εντάχθηκε σαν πολεμικό γεγονός στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο (όταν η 
Κίνα συμμάχησε με τους Συμμάχους). Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τον 
Ιρακινό πόλεμο και την επέμβαση στο Αφγανιστάν που ενώ ξεκίνησαν σαν 
επεμβάσεις ενταγμένες στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία (η ονομασία 
των δυτικών δυνάμεων βέβαια για αυτόν τον πόλεμο) αναθερμάνθηκαν σαν 
συγκρούσεις λόγω των συνεπειών της αραβικής άνοιξης-αραβικού χειμώνα 
και παίρνουν πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Εδώ δε πρέπει να ξεχνάμε τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που πνίγηκαν 
στη μεσόγειο τα τελευταία χρόνια και βέβαια και αυτοί είναι απώλειες πολέμου
που κάποιους συμφέρει να μη λέγονται έτσι αλλά «πνιγμένοι 
λαθρομετανάστες»… Αν πχ στους νεκρούς από πολεμικές συγκρούσεις στη 
Λιβύη προσθέσεις και τους πνιγμένους πρόσφυγες, οι νεκροί από τον πόλεμο
ανεβαίνουν ραγδαία αλλά έτσι χαλάει η σούπα της αναίμακτης επέμβασης του
Σαρκοζί στη Λιβύη το 2011. Και σημασία έχει τι πιστεύει η κοινή γνώμη στη 
Γαλλία.

Στην Ουκρανία έχουμε ραγδαία γεγονότα που πυροδοτήθηκαν από 
διαδηλώσεις που αρχικά έμοιαζαν να εντάσσονται στο διεθνές κίνημα των 
πλατειών για να εξελιχθούν σε μία σημαντικότατη γεωπολιτική σύγκρουση. 
Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας της φτώχειας και της διαφθοράς, για να 
παρεισφρήσουν στην εξέγερση στη συνέχεια ξεκάθαρα οι Αμερικάνοι. 
Ακολούθησε και αντιεξέγερση στην Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία. Και 
τελικά πόλεμος και αιματοκύλισμα. Και άνοδος των νεοναζί. Και βέβαια δεν 
πρέπει να ξεχνάμε τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο και τον Ρωσοαμερικάνικο
ανταγωνισμό. Και οι νεκροί είναι ήδη χιλιάδες.
Πόλεμοι έχουν ξεσπάσει και στην Αφρική, ενώ και στην Ασία, η Ιαπωνία με 
την Κίνα φαίνονται να μπαίνουν σε νέα τροχιά γεωπολιτικών συγκρούσεων. 
Ίσως λοιπόν αυτό που ζούμε να είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος. Κανείς στη 
Δύση όμως δεν τον λέει έτσι. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι (προς το παρών) οι 
απώλειες Αμερικανών, Βρετανών και πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι 
περιορισμένες.Αυτή η συμπεριφορά των ΜΜΕ όμως έχει την εξήγηση του 



πέρα από τη δυτικοκεντρική άποψη για την ιστορία (το αίμα των αράβων δεν 
έχει την ίδια αξία με το αίμα των ευρωπαίων) και σε πολιτικές σκοπιμότητες. 
Πράγματι υπάρχει λογική στο ότι τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τα γεγονότα τα 
σχετικά με αυτόν τον πόλεμο σαν αποκομμένα, αποσπασματικά και άσχετα 
μεταξύ τους. Έτσι οι πνιγμένοι πρόσφυγες παρουσιάζονται αποκομμένοι από 
τις αμερικανοευρωπαικές επεμβάσεις, η αραβική άνοιξη είναι άσχετη με τη 
φτώχεια, η άνοδος του ισλαμισμού άσχετος με το ρόλο των ΗΠΑ κλπ.
Αυτή η πολιτική συμφέρει βέβαια την εξουσία. Είναι βολικό για την 
πλουτοκρατία να παρουσιάζονται αποκομμένα τα γεγονότα από τη 
γενεσιουργό αιτία που είναι η επέλαση της παγκοσμιοποίησης και του 
νεοφιλελεύθερου ολοκληρωτισμού. Και είναι βολικό γιατί έτσι 
αποπροσανατολίζονται οι πολίτες (ως ένα βαθμό βέβαια γιατί δεν είναι όλοι 
αποχαυνωμένοι) και απομακρύνεται το ενδεχόμενο του να επαναστατήσουν 
ενάντια στην τυραννία του χρήματος.
Κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτή η προπαγάνδα είναι άγνωστο. Αν όμως το 
παιχνίδι χοντρύνει, θα αλλάξουν πολλά. Ίσως τότε τα ΜΜΕ να μιλήσουν για 
έναν παγκόσμιο πόλεμο (ή του δώσουν κάποια άλλη πομπώδες ονομασία 
ανάλογα με τις ανάγκες της προπαγάνδας) που θα ζητήσει θυσία και πιο 
εύπορων πολιτών (ευρωπαίων και αμερικάνων) σε σχέση μα αυτούς που 
κυρίως πεθαίνουν τώρα (άραβες, ανατολικοευρωπαίους και αφρικανούς). 
Έτσι η ΗΠΑ θα αναγκαστεί να ξεφύγει από τη φάση του στρατιωτικού 
δόγματος της μεταηρωικής εποχής (που στρατηγικά αποσκοπεί στους 
ελάχιστους νεκρούς αμερικανούς και στη χρήση της υψηλής τεχνολογίας που 
όμως όπως αποδεικνύεται επί του παρόντος δεν έχει τα καλύτερα στρατιωτικά
αποτελέσματα) και να πολεμήσει πραγματικά. Μόνο που τότε, όπως και 
στους προηγούμενους παγκόσμιους πολέμους θα χρειαστεί ένας απόλυτα 
κακός. Τώρα που θα βρεθεί? Οι τζιχαντιστές της Συρίας δεν ήταν οι σύμμαχοι 
του χθές? Πως θα πειστεί η αμερικάνικη κοινή γνώμη μετά από τόσες 
ανακολουθίες και ψέματα?

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ

Και εδώ εισερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτό που ζούμε είναι 
ίσως μία από τις πρώτες μεγάλες συγκρούσεις που ο ρόλος του κεφαλαίου 
δεν μπορεί να κρυφτεί. Μεγάλο ρόλο παίζει και το ιντερνέτ που δεν μπορεί να 
ελεγχθεί πλήρως από τους εξουσιαστές (πληροφοριακός πόλεμος). Έτσι δεν 
είναι εύκολο να πλασαριστεί το παραμύθι του απόλυτα κακού (πχ ισλαμιστές 
ή ρώσοι ιμπεριαλιστές) στους πολίτες ώστε να συσπειρωθούν απέναντι του οι
δυνάμεις του «καλού» και να επιτευχθεί η μέγιστη συναίνεση που οι 
παγκόσμιες συγκρούσεις επιζητούν. Γιατί παρά την αποχαύνωση που τα 
ΜΜΕ προκαλούν, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατανοούν ότι τα 
πάντα γίνονται για το χρήμα.



Άσχετα με το αν η σύγκρουση που ζούμε σκληρύνει μελλοντικά, αυτό που 
ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο (είτε στο οικονομικό είτε στο στρατιωτικό του 
σκέλος) έχει ήδη φρικτές συνέπειες στο παρόν μας. Οι εύποροι πολίτες έχουν 
κάθε δικαίωμα, αφού μπορούν ακόμα να κάνουν διακοπές, να πιστεύουν ότι 
όλα πάνε καλά. Και έχουν κάθε συμφέρον να προπαγανδίζουν ότι όλα θα 
φτιάξουν και για τους υπόλοιπους, ότι την εικόνα τη χαλάνε οι κακοί 
ισλαμιστές, οι τεμπέληδες νοτιοευρωπαίοι, οι λαθρομετανάστες κλπ. Όπως 
είπα έχουν κάθε συμφέρον (προς το παρόν βέβαια, γιατί αν χρειαστεί και άλλο
αίμα, όπως είπαμε ήδη, θα αλλάξουν πάλι την προπαγάνδα τους). Όπως και 
να έχει, όλοι οι υπόλοιποι όμως δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτήν την 
προπαγάνδα. Το αντίθετο. Πρέπει να γίνει συνείδηση του υπόλοιπου κόσμου 
ότι βάλλεται και καταστρέφεται στα πλαίσια ενός γενικευμένου παγκόσμιου 
οικονομικοστρατιωτικού πολέμου.
Η μάχη ενάντια στον ολοκληρωτισμό της οικονομίας δίνει τη δυνατότητα 
στους λαούς να αντισταθούν ενάντια στα συμφέροντα των στρατηγών και των
πολιτικών που αιματοκυλούν τον κόσμο ξανά. Η λαϊκή δημοκρατία του 
Ντονέσκ (αν είναι αλήθεια οι πληροφορίες για τη μάχιμη δράση κομουνιστών),
η αυτόνομη περιφέρεια των Κούρδων της Rojava (που δρουν επηρεασμένοι 
από τον Μπούκτσιν και την άμεση δημοκρατία), οι Ζαπατίστας και οι 
παλαιστίνιοι δείχνουν το δρόμο. Οι κοινωνικοί αγωνιστές στη Βραζιλία, την 
Αργεντινή ,στην Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και στο Φέργκιουσον πολεμάνε 
στην ουσία τη δικτατορία της αγοράς και τη βάρβαρη αστυνομοκρατία που την
προστατεύει. Αν αυτός ο πόλεμος που ζούμε (άσχετα με το αν τελικά 
ονομαστεί 3ος παγκ.) εξελιχθεί σε αιματοκύλισμα τύπου 2ου παγκ. πολέμου ή
σε ταξικό πόλεμο αυτό ίσως είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής.»
Βέβαια δε μπορώ πλέον παρά να δω με πίκρα τον επίλογο από το κείμενο 
αυτό. Τα επαναστατικά κινήματα που θα μπορούσαν «να πολεμήσουν τον 
πόλεμο» έχουν υποχωρήσει παντού (στην Αμερική αναλώθηκαν να διώξουν 
τον κλόουν Τραμπ για να φέρουν τον πολεμοκάπηλο  Μπαιντεν…). Επίσης η 
λαϊκή δημοκρατία του Ντονέσκ δεν ήταν από οτι φάνηκε παρά μια φάρσα του 
Πούτιν προς όλους τους ονειροπόλους. Μεσολάβησαν επίσης χρόνια 
καταστολής σε παγκόσμιο επίπεδο με αποθέωση της καταστολής  την 
υγειονομική χούντα που ζήσαμε. Οι άνθρωποι είναι παντού φοβισμένοι με 
λιγότερη διάθεση να αντιδράσουν από ότι είχαν το 14.Έχουν ενσωματώσει 
μέσα τους την καταστολή. Εκτός από μια πιθανή επέκταση των 
συγκρούσεων, πιθανή είναι και μία επισιτιστική κρίση ως αποτέλεσμα του 
πολέμου στην Ουκρανία
Ζούμε στην εποχή που οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις σκορπίζουν τρόμο στις 
καρδιές των ανθρώπων. Και δικαιολογημένα. Οι εξουσίες κάνουν παντού τα 
κουμάντα τους. Το θέμα είναι τι θα κάνουν και οι από κάτω. Όσοι 
παρακολουθούν αμήχανα ,δεν αντιδρούν, δεν γράφουν ιστορία είναι 
αναγκασμένοι να αποδεχθούν τις αποφάσεις των εξουσιαστών. Άλλοι θα 
αποφασίσουν για τη μοίρα τους. Και όπως είχε πει ο Ηράκλειτος : «Πόλεμος 



πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους 
δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε, τους δε ελευθέρους».
ΥΓ. στο κείμενο του 14 είχα κάνει ένα λάθος στους νεκρούς του 1ου παγκ. 
πολέμου. Ήταν περίπου 9 εκατομμύρια αυτοί που πέθαναν στα πεδία των 
μαχών και όχι 7 που έγραψα.

Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ –
ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Στις 24/2/2022 η Ρωσία εισβάλει  στην Ουκρανία.  Παρόλο που οι  Αμερικανοί  βάσει  των

πληροφοριών τους προανήγγειλαν τον πόλεμο και οι περισσότεροι τον περιμέναμε, όταν

ξεκίνησε αισθανθήκαμε  τουλάχιστον μουδιασμένοι! Άλλο να το περιμένεις και άλλο να το

βλέπεις, πόσο μάλλον να το ζεις. 

1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΡΩΣΩΝ

Α) ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Ερίζουν βέβαια οι απόψεις σχετικά με την βαθύτερη αιτία του πολέμου. Ανάλογα με το

ποιά πλευρά συμπαθεί κανείς υιοθετεί τα επιχειρήματα της μίας ή της άλλης πλευράς. Ο

Πούτιν χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα των Αμερικανών στην κρίση των πυραύλων το 1962,

ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην γειτονιά του το ΝΑΤΟ και να τον απειλεί διαρκώς. Ήδη

όμως έχει εγκατασταθεί στις Βαλτικές δημοκρατίες, με τις οποίες συνορεύει η Ρωσία! Βάση

αυτής της λογικής γιατί δεν εισέβαλε σε αυτές? 

Πάντως  γεγονός  είναι  ότι  το  ΝΑΤΟ  και  τα  προσκείμενα  κράτη  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ

ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 800 Αμερικανικές βάσεις σε όλον τον

κόσμο! 

https://www.news247.gr/politiki/giati-oi-ipa-echoyn-800-stratiotikes-vaseis-se-olo-ton-

planiti.6348600.html

https://info-war.gr/o-chartis-olon-ton-amerikanikon-vaseon-syntoma-mia-konta-sou/

Μάλιστα εδώ στο Ελλαδιστάν,  πλειοδοτούσαν οι  ελληνικές  κυβερνήσεις  για το ποιά θα

δώσει περισσότερες βάσεις σε Αμερικάνους και ΝΑΤΟ. Επί "αριστερού" (λέμε τώρα) ΣΥΡΙΖΑ

δρομολογήθηκε η δημιουργία βάσης στην Αλεξανδρούπολη (στην οποία κατέφτασαν στα

μέσα Νοεμβρίου πάνω από 120 ελικόπτερα και 1000 στρατιωτικά οχήματα). 

https://www.thetoc.gr/politiki/article/amerikaniki-basi-stin-alexandroupoli-pano-apo-120-

elikoptera-kai-1000-stratiotika-oximata-fthanoun-sta-mesa-noembriou/



https://www.tanea.gr/print/2018/10/11/politics/oli-i-ellada-mia-amerikaniki-vasi/

Εδώ φτάσαμε  στο  εξευτελιστικό  σημείο  να τους  προτείνουμε  βάσεις  σε  Λήμνο,  Σκύρο,

Κάρπαθο και οι Αμερικανοί να μην τις θέλουν! Τέτοια δουλικότητα με πρόσχημα τον εξ

ανατολάς κίνδυνο! 

https://www.newsbreak.gr/amyna/261243/ellinoamerikaniki-symfonia-nisia-tourkia/

Είναι γεγονός (και όχι fake news) ότι το 2000 η διαλυμένη Ρωσία έκανε αίτηση να μπει στο

ΝΑΤΟ,  το  οποίο  όμως με  αστείες  δικαιολογίες  την  απέρριψε.  Προφανώς οι  Αμερικανοί

ήθελαν να κρατούν αποκλειστικά τα πρωτεία!   

https://www.news247.gr/kosmos/otan-o-poytin-zitoyse-na-entachthei-sto-nato-giati-den-

mpike.9549306.html     

Επίσης το 2008 γινόταν λόγος και για ένταξη της Ρωσίας στην Ε.Ε.

https://www.capital.gr/epikairotita/598369/-nai-mperlouskoni-stin-europaiki-entaxi-tis-

rosias

Δεν ήθελαν τους Ρώσους ως εταίρους, νόμιζαν ότι τους κάνουν πλάκα? Ας τα λουστούν

τώρα και μαζί τους και ο υπόλοιπος κόσμος και δυστυχώς και ο μαρτυρικός Ουκρανικός

λαός.    

John Mearsheimer

Ευτυχώς υπάρχουν φωνές και στην Δύση όπως του John Mearsheimer (καθηγητή διεθνών

σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου), κείμενο του οποίου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό

Foreign Affairs (τεύχος 09-10 2014), όπου αντίθετα από την επικρατούσα άποψη στη Δύση,

σύμφωνα  με  την  οποία  o  πρόεδρος  Πούτιν  είναι  ένας  παράλογος  και  ριψοκίνδυνος

φιλοπόλεμος  ηγέτης που θέλει  να  δημιουργήσει  ξανά  τη Μεγάλη Ρωσία,  ο  Αμερικανός

καθηγητής υποστηρίζει ότι την κύρια ευθύνη για την κρίση την έχουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη,

και ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. 

https://www.kathimerini.gr/world/561769882/tzon-merschai-er-mia-alli-optiki-se-arthro-

toy-2014-i-dysi-echei-tin-eythyni-gia-tin-krisi-stin-oykrania/

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-

crisis-in-ukraine

Διάλεξη 75' στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο 4-7/06/2015

The  Causes  and  Consequences  of  the  Ukraine  Crisis  (Why  is  Ukraine  the  West's  Fault?

Featuring John Mearsheimer) 

https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4

https://www.mearsheimer.com/

https://www.capital.gr/arthra/3623831/enas-realistis-kathigitis-i-enas-praktoras-tis-rosias

[Μ.Καψής]

Παρεμφερές

Vladimir Pozner: How the United States Created Vladimir Putin

https://www.youtube.com/watch?v=8X7Ng75e5gQ

Β) ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΡΩΣΟΦΩΝΩΝ 

Όταν οι Ρώσοι επικαλούνται την μη τήρηση της συμφωνίας του Μινσκ ΙΙ (με συν-εγγυητές

Γερμανία και Γαλλία) και την καταπίεση των ρωσόφωνων στο Donbass επί της ουσίας έχουν



δίκιο. Όντως επί 8 χρόνια ακροδεξιές οργανώσεις στην Αν. Ουκρανία (Τάγμα Αζόφ, Αϊντάρ,

Ντονμπάς, Δεξιός Τομέας) εκβίαζαν, απειλούσαν, εκτόπιζαν και σκότωναν ρωσόφωνους στο

Donbass. Εκεί η "διεθνής κοινότητα" κώφευε. Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί. 

Τάγμα Αζόφ 

https://el.wikipedia.org/wiki/ Τάγμα_Αζόφ 

Τάγμα Αϊντάρ

https://el.wikipedia.org/wiki/ Τάγμα_Αϊντάρ

Τάγμα Ντονμπάς

https://el.wikipedia.org/wiki/ Τάγμα_Ντονμπάς

Δεξιός Τομέας

https://el.wikipedia.org/wiki/Δεξιός_Τομέας

https://slpress.gr/diethni/apo-ton-quot-dexio-tomea-quot-sto-tagma-azof-oi-oykranoi-

neonazi-dinoyn-to-paron/

https://eleftherostypos.gr/istories/326013-svomponta-to-ethnikososialistiko-komma-stin-

oukrania-pou-ekpaidevei-ta-paidia-na-skotonoun/

Whataboutism

Στο θέμα αυτό οι  Ρώσοι  χρησιμοποιούν  τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι

Δυτικοί  για  την διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας  και  την ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου.

Αυτή η πρακτική ονομάζεται "Whataboutism" (εκ του "What about?") και συνοψίζεται στην

λογική:  "Ναι,  μεν αλλά και  οι  άλλοι  τα ίδια κάνουν".  Όπως καταλαβαίνει  κάθε  λογικός

άνθρωπος, το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι (που όντως είναι λάθος), αλλά τι κάνεις

εσύ! Θέλεις να είσαι και εσύ λάθος?   

https://en.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

https://el.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

https://info-war.gr/whataboutism-apo-ti-marfin-stin-oykrania/     

Γ) HUNTER BIDEN – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ

Ένας  άλλος  ρωσικός  ισχυρισμός  ότι  οι  Ουκρανοί  σε  συνεργασία  με  τους  Αμερικανούς

ετοίμαζαν βιολογικά όπλα φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Όπως δημοσίευσε η Daily Mail, ο

γιος του Αμερικανού προέδρου Hunter Biden βοήθησε στην εξασφάλιση χρηματοδότησης

εκατομμυρίων δολαρίων για τη Metabiota,  σε βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία,  τα

οποία έκαναν πειράματα με θανατηφόρους ιούς. 

https://tvxs.gr/news/kosmos/daily-mail-o-gios-toy-mpainten-xrimatodotoyse-bioergastiria-

me-thanatiforoys-ioys-stin-o

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-

funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html

Όλα τα παραπάνω δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση μία εκτεταμένη εισβολή. Π.x. θα

μπορούσε η Ρωσία να είχε βοηθήσει (στρατιωτικά έστω) τους ρωσόφωνους στο Donbass. Η

αίσθηση μου είναι ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις,  ακόμα και οι απανταχού (και εν Ελλάδι)

Ρωσόφιλοι είναι ενάντια σε αυτήν την εισβολή. Γιατί περί εισβολής πρόκειται. Η Ρωσία έχει



μπει  σε  δίνη  του πολέμου και  το αντιλαμβάνεται  τώρα.  Δεν  ήταν  παιχνιδάκι  η  "ειδική

στρατιωτική επιχείρηση".  

2) ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΣΣΔ - ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το πρώην Ανατολικό Μπλοκ  ενοχλούσε αφάνταστα τις

Δυτικές χώρες, οι οποίες επικαλούνταν  τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν στις χούντες που

επεβλήθησαν  σε  Λατινική  Αμερική,  Ελλάδα,  Ισπανία,  Πορτογαλία  οι  παραβιάσεις  των

δικαιωμάτων ήταν απείρως περισσότερες, αλλά εκεί δεν τους ενοχλούσε γιατί ήταν "δεξιές"

χούντες, ενώ μόνο οι αριστερές τους ενοχλούσαν. Ούτε τους ενοχλούσε η αποικιοκρατία

και η ληστρική εκμετάλλευση του 3ου κόσμου.

Έκαναν τα πάντα για να ρίξουν τον "Υπαρκτό - Ανύπαρκτο Σοσιαλισμό", ο οποίος όμως είχε

από μόνος  του πολλά εγγενή προβλήματα και  για αυτό (σε συνδυασμό  με  τον ανηλεή

πόλεμο της Δύσης) κατέρρευσε. 

Ως πρώτη μεγάλη συνέπεια παγκοσμίως είναι  ότι  δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος και  ότι

κερδήθηκε από τους εργαζομένους μετά τον Β' ΠΠ προσπαθούν να το πάρουν πίσω. Το

εργατικό  κίνημα  δίνει  πλέον  μάχες  οπισθοφυλακών.  Κατά  δεύτερον  διαλύθηκαν  ενιαία

κράτη όπως η ΕΣΣΔ, η Γιουγκοσλαβία και η Τσεχοσλοβακία. Τις συνέπειες της κατάρρευσης

των δύο πρώτων τις βιώνουμε μέχρι σήμερα. Την ίδια στιγμή η καθεστηκυία τάξη, ΜΜΕ κτλ

στην Ευρώπη ομιλούν υποκριτικά για ενοποιημένες υπερκρατικές οντότητες όπως η ΕΕ.

Εδώ και χρόνια τα διάφορα think tanks σε ΗΠΑ και αλλού χρησιμοποιούν τις μειονότητες

ως  πολιορκητικό  κριό  για  να  κάνουν  την  βρώμικη  δουλειά  (διάλυσης  ή  εσωτερικής

άλωσης/υποδαύλισης  ξένων  χωρών)  που  δεν  θα  ήθελαν  να  κάνει  κατά  κύριο  λόγο  ο

στρατός τους. Οι αποκαλύψεις του Robert Baer (πρώην πράκτορα της CIA) για την διάλυση

της Γιουγκοσλαβίας είναι συγκλονιστικές.  

https://warontherocks.com/2021/11/think-tanks-and-american-interventionism/

ROBERT BAER

https://www.alfavita.gr/kosmos/374235_nato-san-simera-24-martioy-xekinaei-na-

bombardizei-ti-gioygkoslabia

https://www.alfavita.gr/kosmos/372426_proin-praktoras-tis-cia-apokalyptei-plirosame-

polloys-gia-na-ginei-o-polemos-sti

https://www.imerodromos.gr/oi-lorens-ton-valkanion/

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baer

Όταν ένα ομόσπονδο κράτος όπως η Γιουγκοσλαβία ή η ΕΣΣΔ διαλύεται, οι ομόσπονδες

δημοκρατίες  τείνουν  να διατηρήσουν  τα  υφιστάμενα  σύνορα  τους.  Όμως το  πως αυτά

καθορίστηκαν (αρχικά ως διοικητικά) εντός ενός ενιαίου κράτους και πως θα έπρεπε να

διαμορφωθούν ως ανεξάρτητου πλέον κράτους, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. 

Κατά πόσο όμως τα σύνορα ενός κράτους είναι  τα "σωστά"? Αυτό είναι τεράστιο θέμα.

Καταρχάς  τι  θα  πει  "σωστά"?  Να  εμπεριέχεται  εντός  αυτών  το  μεγαλύτερο  μέρος  του

εκάστοτε λαού. Όμως σε όλα τα κράτη δεν υπάρχουν εθνοτικές μειονότητες ή πάντοτε όλο

το έθνος εμπεριέχεται εντός των συνόρων του κράτους? Φυσικά και όχι. 



Για αυτό κατά την διάρκεια της ιστορίας έγιναν επώδυνες και αναγκαστικές  ανταλλαγές

πληθυσμών ώστε να μην υπάρχουν ακόμα πιο επώδυνες συνέπειες. Παρόλα αυτά σε όλα

σχεδόν τα κράτη υπάρχουν μειονότητες γειτονικών κρατών και μάλιστα κοντά στα σύνορα. 

Δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις το κυρίαρχο έθνος ενός κράτους θέλει να "απαλλαγεί"

από τις "ενοχλητικές" μειονότητες. Τα παραδείγματα είναι πάμπολλα. Οι Έλληνες το έχουν

βιώσει από την Κεμαλική Τουρκία (όπως και οι  Αρμένιοι,  Κούρδοι, Ασσύριοι και άλλοι).

Στην  περίπτωση  της  Γιουγκοσλαβίας  κραυγαλέες  περιπτώσεις  ήταν  η  σφαγή  στην

Σρεμπρένιτσα  (8000  Βοσνίων)  και  η  βίαιη  εκδίωξη  200.000  Σέρβων  εντός  Κροατίας  σε

Σλαβονία,  Κράινα  κατά  την  επιχείρηση  "Καταιγίδα"  το  1995.  Για  το  έγκλημα  αυτό  στο

διεθνές  δικαστήριο  της  Χάγης  δικάστηκαν  3  Κροάτες  στρατηγοί,  δύο  εξ  αυτών

καταδικάστηκαν  σε  18  και  24  χρόνια  φυλάκιση.  Μετά  από  1  χρόνο  αθωώθηκαν  στο

εφετείο!   

http://www.digestaonline.gr/index.php/20-2001/402-2001-antonopoulos

http://archives.monde-diplomatique.gr/spip.php?article409&var_recherche=Derens

%20Jean%20%E2%80%93%20Arnault

https://el.wikipedia.org/wiki/Δημοκρατία_της_Σερβικής_Κράινα

https://www.mixanitouxronou.gr/epicheirisi-quot-kataigida-quot-sta-valkania-o-diogmos-

200-000-servon-apo-tin-kraina-kai-i-anexartisia-tis-kroatias/

https://www.sigmalive.com/news/opinions_sigmalive/825542/kraina-to-teleftaio-oxyro

Αντιθέτως στην περίπτωση του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας (1-

10-2017) υπερίσχυσε το ΝΑΙ συντριπτικά με 90,17%, αλλά με χαμηλή συμμετοχή 43,03%. Ο

λαλίστατος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker είχε ταχθεί εναντίον

της  ανεξαρτησίας  δηλώνοντας  πως  εάν  αποσχιστεί  η  Καταλονία  θα  ακολουθήσουν  και

άλλες περιφέρειες και δεν θα ήθελε η ΕΕ να αποτελείται από 90 κράτη. Να διαλύονται

όμως "ανεπιθύμητα" κράτη όπως Γιουγκοσλαβία, ΕΣΣΔ κ.ά. οι ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ κάνουν ότι

μπορούν! 

https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Catalan_independence_referendum

https://www.bbc.com/news/world-europe-41610863

https://english.elpais.com/elpais/2017/10/13/inenglish/1507907261_402876.html

https://hellasjournal.com/2017/10/i-fotia-molis-anapse-stin-katalonia-ke-tin-evropi-omos-i-

ispania-den-ine-giougkoslavia

     

3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

Α) ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Η  Ρωσική  προπαγάνδα  για  την  καταγωγή  των  Ουκρανών  χρησιμοποιεί  ακόμα  και  την

γλωσσολογία  δεδομένου  ότι  το  όνομα  της  χώρας  Україна  (στα  ουκρανικά),  Украина

(ρωσικά)  προέρχεται  από  την  πρόθεση  У  (σε,  κοντά)  +  край  (σύνορο,  όριο).  Άρα  οι

Ουκρανοί ήταν αυτοί που ζούσαν στα σύνορα,  τα όρια  (σαν τους Ακρίτες) ποιάς χώρας

όμως? Της ρωσικής επικράτειας, αφήνεται προπαγανδιστικά να εννοηθεί. Ο Πούτιν και οι

συν αυτόν πιστεύουν ότι η Ανατολική Ουκρανία, μεγάλο ποσοστό της οποίας είναι όντως



ρωσόφωνη, θα πρέπει να περιέλθει στην Ρωσία ή περίπου. Η θεωρία ότι η  Ουκρανία είναι

"τμήμα της Ρωσίας"  είναι  παντελώς λάθος και άκρως προπαγανδιστική.  Το συγγενές με

τους Ρώσους, Ουκρανικό έθνος δεν κατασκευάστηκε μετά το 1917, ούτε η δημιουργία της

Ουκρανικής ΣΣΔ ήταν λάθος των σοβιετικών. Οι σοβιετικοί δημιούργησαν τις ομόσπονδες

δημοκρατίες  πάνω σε  υπαρκτές εθνότητες.  Εθνικές  συνειδήσεις  δεν  δημιουργούνται  σε

λίγα χρόνια, αλλά απαιτούνται αιώνες για να διαμορφωθούν.

B) KIEV RUS

Το μεσαιωνικό κράτος των Ρως ή Ρως του Κιέβου ή Κιεβική Ρωσία (Рѹсь, Рѹсьскаѧ землѧ)

ήταν μια χαλαρή ομοσπονδία ανατολικών σλαβικών φυλών στην Ευρώπη από τα τέλη του

9ου μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα. Οι σύγχρονοι λαοί της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και

της Ρωσίας  διεκδικούν τους Ρως ως πολιτιστικούς τους προγόνους.  Το Κράτος των Ρως

αρχίζει με τη βασιλεία του Πρίγκηπα Ολέγκ (882-912). Ο Σβιατοσλάβ A΄ (960 - 972) πέτυχε

την πρώτη μεγάλη επέκταση των Ρως, διεξάγοντας πόλεμο με το Χανάτο  των Χαζάρων. Ο

Βλαδίμηρος ο Μέγας (980–1015) εισήγαγε το Χριστιανισμό, βαπτιζόμενος ο ίδιος. 

https://el.wikipedia.org/Ρως_του_Κιέβου

https://en.wikipedia.org/wiki/Kievan_Rus%27

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киевская_Русь

Γ) ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ομοίως η ουκρανική γλώσσα δεν φτιάχτηκε σε 100 χρόνια. Γλωσσολόγοι τοποθετούν τις

απαρχές γέννησης της από τον 11ο αιώνα - 1387. Ο Εθνικός ύμνος, τόσο οι στίχοι όσο και η

μουσική δημιουργήθηκαν περί το 1862, 55 χρόνια πριν την σοβιετική επανάσταση. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_language

https://en.wikipedia.org/wiki/Shche_ne_vmerla_Ukrainy_i_slava,_i_volia

Δ) ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 1991 - ΣΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 

Μετά  τα  πρώτα  χρόνια  της  ανεξαρτησίας  (1991-2005)  οι  ουκρανικές  κυβερνήσεις  των

Leonid  Kravchuk  και  Leonid  Kuchma  είχαν  άριστες  σχέσεις  με  τους  Ρώσους.  Με  το

ξέσπασμα  της  πορτοκαλί  επανάστασης  22/11/2004  –  23/1/2005  και  την  ανάληψη  της

προεδρίας από τον Viktor Yushienko το 2005, άρχισαν τα προβλήματα. Η Ουκρανία όλο και

απομακρυνόταν  από  την  Ρωσία  και  "αλληθώριζε"  προς  τη  Δύση,  ενώ  υπέθαλψε  τον

Ουκρανικό (όχι απλά εθνικισμό, αλλά) νεοναζισμό. Με την ανάληψη της προεδρίας από τον

Viktor Yanukovych (25/2/2010 – 22/2/2014), η Ουκρανία άρχισε να κλίνει πάλι υπέρ των

Ρώσων, αν και επεδίωκε ζώνη ελευθέρου εμπορίου με την ΕΕ και κατάργηση της βίζας για

τους  Ουκρανούς.  Ο  Yanukovych  αρνήθηκε  να  υπογράψει  την  συμφωνία σύνδεσης  ΕΕ  -

Ουκρανίας στις 21/11/2013.

Δημιουργήθηκε  ένα  οργανωμένο  πολιτικό  κίνημα  (από  μόνο  του  άραγε?)  γνωστό  ως

«Euromaidan»  που  απαιτούσε  στενότερους  δεσμούς  με  την  ΕΕ  και  την  εκδίωξη  του

Γιανουκόβιτς.  Με  τα  γεγονότα  της  εξέγερσης  εναντίον  του  στην  πλατεία  Maidan  (18–

23/2/2014)  και  την  αναγκαστική  παραίτηση  του,  η  Ουκρανία  εισέρχεται  σε  μεγάλες

περιπέτειες.  



Παράλληλα  από  τις  26/2/2014  άρχισαν  στην  Κριμαία  και  στο  Donbass  διαδηλώσεις,

ταραχές  και  να  οργανώνονται  ένοπλα  τμήματα  με  στόχο  την  ανεξαρτητοποίηση  των

ρωσόφωνων* αυτών  περιοχών,  με  αποτέλεσμα  λίγες  μέρες  αργότερα  κατόπιν

δημοψηφίσματος την προσάρτηση της Κριμαίας  στην Ρωσία,  ενώ στο Donbass υπήρξαν

ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ ρωσόφωνων και Ουκρανών με αποτέλεσμα την ανακήρυξη

των "Λαϊκών Δημοκρατιών των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ". Στις τις 11 Μαΐου 2014 διεξήχθη

δημοψήφισμα,  το  οποίο  όμως  δεν  αναγνωρίστηκε  από  την  Ουκρανία  και  την  "διεθνή

κοινότητα". Σύμφωνα με αυτό, το 90% των ψηφισάντων ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας -

αυτονομίας (δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο) των περιοχών αυτών.    

Υπήρξε καθεστώς περιορισμένης  αυτονομίας  και  κατάπαυση του πυρός,  όπως ορίστηκε

από την 1η συνθήκη του Μινσκ (5-9-2014), ενώ επειδή ξανάρχισαν οι συγκρούσεις υπήρξε

και 2η συνθήκη, Μινσκ ΙΙ (2/2/2015), με συν-εγγυητές  Γερμανία και Γαλλία. Δυστυχώς στην

πράξη  ούτε  και  η  2η  συμφωνία   τηρήθηκε.  Σύμφωνα  με  τον  ΟΑΣΕ  την  8ετία  2014-22

υπήρξαν χιλιάδες νεκροί (κυρίως ρωσόφωνοι). 

Με την ανάληψη της Ουκρανικής ηγεσίας από τον Ζελένσκι  (20/5/2019) αρχικά υπήρξε

αισιοδοξία για λύση του προβλήματος, όμως από τα τέλη του 2021 οι εχθροπραξίες από

πλευράς  Ουκρανίας  αυξήθηκαν  κατακόρυφα.  Λες  και  ήθελαν  να  προκαλέσουν  Ρωσική

εισβολή! Επιπλέον στις 6/4/2021 η Ουκρανία έκανε αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ. Επόμενο

ήταν  να  ακολουθούσε  κάποιου  είδους  πολεμικής  σύρραξης.  Ενδεχομένως  να  μην

περίμεναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο Ζελένσκι μοιάζει με έφηβο που τον έβαλαν οι "φίλοι"

του να τσακωθεί με έναν γίγαντα, υποσχόμενοι να τον βοηθήσουν και μετά έκαναν πίσω,

με αποτέλεσμα να τις "φάει". Τι φταίει όμως ο λαός του που έχει έναν τέτοιο ηγέτη?     

https://www.ot.gr/2022/02/19/epikairothta/oukrania-theamatiki-ayksisi-ton-paraviaseon-

tis-ekexeirias-diapistonei-o-oase/

https://m.naftemporiki.gr/story/1834092/pano-apo-1400-ekrikseis-sto-ntonmpas-leei-o-

oase

*  Προσοχή  "ρωσόφωνος"  δεν  σημαίνει  απαραίτητα  και  "ρώσος"  ή  επιθυμία  για

προσάρτηση στην Ρωσία. Άλλο η γλώσσα, άλλο η εθνική συνείδηση. Μην τα μπλέκουμε! 

Π.χ. στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας το 2017, αρκετοί γνήσιοι

Καταλανοί  (όχι  Ισπανοί  διαμένοντες  στην  Καταλονία)  δεν  επιθυμούσαν  την

ανεξαρτητοποίηση της και η πλειοψηφία αυτών απείχε.

Ε) ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Ένα ίσως από τα ελάχιστα που μπορώ να συμφωνήσω με το παραλήρημα του Πούτιν και το

διάγγελμα  του πριν  την  εισβολή  στην  Ουκρανία είναι  ότι  η  Κριμαία  είναι  κατά μεγάλο

ποσοστό ρωσική. Αυτό συνάγεται μεταξύ των άλλων και από 3 γεγονότα:

1) Δεν ήταν εξαρχής τμήμα της Ουκρανικής ΣΣΣΔ, αλλά προσαρτήθηκε μόλις το 1954 από

την Ρωσική ΣΣΔ. Βέβαια τότε υπήρχε η ενιαία ΕΣΣΔ και σχεδόν κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε.

Οι κάτοικοι της απλά θα άλλαζαν διοικητική περιφέρεια.  

2)  Η  πλειονότητα  του  πληθυσμού  ήταν  όντως  Ρώσοι  και  αυτό  όχι  μόνο  λόγω  του

δημοψηφίσματος, το οποίο αμφισβητεί η Δύση (γιατί δεν αμφισβητεί το δημοψήφισμα στο



Μαυροβούνιο στις 21/5/2006 με μόλις 55% ή δεν αναγνώρισε το αντίστοιχο Καταλανικό με

90%) και 

3) Εντός Κριμαίας δεν υπήρξαν αντιδράσεις.  Στις μάχες που έγιναν τότε δεν σκοτώθηκαν

ούτε 10 άτομα.      

4) ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 
Και  εδώ υπάρχουν αρκετές  ομοιότητες  με  το Κυπριακό.  Στο  Κυπριακό κράτος  ήδη από

πρώτα χρόνια της δημιουργίας του (1960) υπήρξαν συνεχείς προστριβές με κορύφωση τις

διακοινοτικές ταραχές (κατ' ουσία εμφύλιος) του 1963-64 και τα αιματηρά γεγονότα της

Κοφίνου (15-11-1967) με βίαιη καταστολή των Τουρκοκυπρίων.

Ας είμαστε ρεαλιστές! Σαφώς υπήρξε Τουρκική υποδαύλιση των γεγονότων, αλλά το κύριο

μέρος της ευθύνης φέρει η ελληνοκυπριακή πλευρά που πίστευε στην αυταπάτη ότι "θα

πετάξει τους Τουρκοκυπρίους στη θάλασσα".      

https://philenews.com/eidiseis/politiki/article/474412/i-kypros-tis-periodoy-1963-64-kai-

pikres-alitheies

Έτσι και οι Ουκρανοί ονειρεύονταν να μπουν στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καταπιέζοντας όμως

τους ρωσόφωνους. Δεν ξέρω ποιοί τους φούσκωσαν τα μυαλά και ποιοί κρύβονταν πίσω

από  την  εξέγερση  του  Euromaidan.  Το  αποτέλεσμα  όμως  ήταν  “ακρωτηριασμός  της

Ουκρανίας” (Κριμαία, Donbass) ήδη πριν την εισβολή της Ρωσίας, πόσο μάλλον μετά. 

ΗΘΙΚΟ  ΔΙΔΑΣΜΑ:  Όποτε  υπάρχει  στείρος  εθνικισμός,  μεγαλοϊδεατισμός  και  καταπίεση

άλλων εθνοτήτων εντός της χώρας,  αντί  για επέκταση της συνήθως επέρχεται "εδαφική

μείωση". Η Ελλάδα,  δυστυχώς έχει πικρή εμπειρία (Μικρά Ασία 1922, Κύπρος 1974).     

5) ΡΩΣΟΙ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ 
Η Ρωσία  έχει  πληθυσμό  ~  145  εκ,  ενώ η  Ουκρανία  ~  41  εκ.  Φυσικά δεν  είναι  όλος  ο

πληθυσμός στρατεύσιμος, αλλά είναι ενδεικτικό της τάξης μεγέθους του εγχειρήματος. Η

αναλογία πληθυσμού είναι 3,5/1, δεν είναι επίθεση στην Γεωργία των 4 εκ. όπως το 2008.

Επιπλέον, πολλοί Ουκρανοί ως αμυνόμενοι μπορούν να στελεχώσουν τον στρατό και την

πολιτοφυλακή, ενώ η Ρωσία εκτός από τον στρατό της εάν έχει απώλειες θα πρέπει να

καλέσει  εφέδρους  σε  επιστράτευση.  Και  πόσοι  30άρηδες,  40άρηδες  (από  την  Μόσχα,

Πετρούπολη, μη πω Ασιατική Ρωσία)  θα ήθελαν προθύμως να αφήσουν τις  οικογένειες

τους, τις δουλειές τους κτλ και να πάνε να πολεμήσουν τον συγγενικό με αυτούς Ουκρανικό

λαό? 

Εντάξει, μπορεί αρκετοί Ρώσοι ίσως να εγκρίνουν τους χειρισμούς του Πούτιν, όμως το να

θέλουν (ή ακόμη χειρότερα να ξέρουν) να πολεμήσουν είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ενώ

για τους Ουκρανούς είναι επιτακτική ανάγκη. Για αυτό και στο πεδίο των μαχών η Ρωσία

πάει  καλύτερα  στο  ανατολικό  και  στο  παραθαλάσσιο  μέτωπο,  όπου  πολεμούν  αρκετοί

ντόπιοι  από Κριμαία και  Donbass.  Την 1η Απριλίου θα γίνει  η  κατάταξη νέων εφέδρων

οπλιτών και είναι λογικό να ανησυχούν οι οικογένειες τους.

https://www.kathimerini.gr/world/561777868/polemos-stin-oykrania-giati-to-sthenos-tis-

oykranikis-amynas-ofeiletai-kai-ston-poytin/   



6) "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ" ΠΡΟΦΗΤΕΣ 
Οι  "προφήτες  του  διαδικτύου"  χρόνια  τώρα  ανέβαζαν  videos στο  youtube  που

αναφέρονταν  σε  επίθεση  της  Ρωσίας  στην  Ουκρανία,  κατά  την  οποία  όμως  δεν  θα

συναντούσαν μεγάλη αντίσταση. Σε 2 βδομάδες Θα καταλάμβαναν το Κίεβο. Αμ, δε!  

Ακόμα και οι εκτιμήσεις των Αμερικανών τις πρώτες ώρες του πολέμου για κατάληψη του

Κιέβου σε 4 ημέρες νομίζω ότι ήταν εκ του πονηρού, για να καταδείξουν ότι η περίφημη

ρωσική πολεμική μηχανή δεν είναι  τόσο ισχυρή.  Εάν πήγαιναν  αυτοί τι  θα κατάφερναν

δηλαδή?

7) ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Τα σχέδια των Ρώσων για blitzkrieg δεν ευοδώθηκαν. Απλοί Ουκρανοί πολίτες και όχι μόνο

τα τάγματα του Αζόφ ή άλλες φασιστικές οργανώσεις βλέποντας την εισβολή της Ρωσίας τις

πρώτες μέρες του πολέμου και συνειδητοποιώντας ότι κινδυνεύουν οι ίδιες οι ζωές τους

και οι περιουσίες τους, στελέχωσαν τον Ουκρανικό στρατό και την πολιτοφυλακή. 

Θεωρώ, ότι  η Ρωσική στρατιωτική ηγεσία υποτίμησε τον αντίπαλο, ενδεχομένως και τις

διεθνής αντιδράσεις. Τις πρώτες μέρες όλα έδειχναν ότι οι Ρώσοι θα έκαναν προέλαση. Οι

Ουκρανοί έχοντας συναίσθηση της ανωτερότητας του αντιπάλου παγίδεψαν τους Ρώσους

σε μάχες στις πόλεις, στις οποίες ο πόλεμος είναι δύσκολος.

Μετά  από  ένα  μήνα  πολέμου  τα  ρωσικά  στρατεύματα  όχι  μόνον  δεν  μπορούν  να

προωθηθούν, αλλά οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται και ανακαταλαμβάνουν μικρές πόλεις.  Ο

ρωσικός  στρατός  μοιάζει  σαν  απροετοίμαστος.  Videos δείχνουν  να  κτυπιόνται  από

αντιαρματικά  τεθωρακισμένα,  τα  οποία  πηγαίνουν  σε  σχηματισμό  παρέλασης,  ενώ

κανονικά  θα  έπρεπε  πριν  προελάσουν  να  είχαν  γίνει  εκκαθαριστικές  επιχειρήσεις  από

αεροπορία, πεζικό κ.ά.  Επίσης βλέποντας οι Ρώσοι ότι έχουν απώλειες τις τελευταίες μέρες

έχουν επιδοθεί σε περισσότερους βομβαρδισμούς.

https://parallaximag.gr/oykrania-i-poli-trostianets-sto-soymi-apeleytherothike-apo-ta-

rosika-strateymata-135817

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-rosia-deixnei-na-ypoxorei-alla-o-polemos-den-

teleionei

https://www.iefimerida.gr/kosmos/oykrania-apeleytherosan-poleis-epitheseis-roson    

https://www.kathimerini.gr/nytimes/561779434/allo-i-kampoyl-allo-to-kievo/

https://www.naftemporiki.gr/story/1844399/polemos-stin-oukrania-ta-tria-megala-lathi-

tou-rosikou-stratou

Πρόσφατα βγήκε στην δημοσιότητα ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί στις μεταξύ τους συνομιλίες

δεν  χρησιμοποιούν  αποκρυπτογραφημένο  σήμα,  αλλά  εκπέμπουν  από  τα  δημόσια

ραδιοκύματα με αποτέλεσμα πολλές συνομιλίες τους να υποκλέπτονται και οι Ουκρανοί να

μαθαίνουν τις θέσεις τους.

https://www.gazzetta.gr/plus/2100950/i-exigisi-gia-tin-exolothreysi-ton-ypsilobathmon-

stratiotikon-tis-rosias-apo-toys

https://www.iefimerida.gr/kosmos/rosoi-dimosia-radiokymata-oykranoi-ypokleptoyn



Επίσης  φαίνεται  να  έχουν  προβλήματα  στον  ανεφοδιασμό  κυρίως  σε  προμήθειες

καυσίμων, νερού και τροφίμων (πόσο μάλλον πολεμοφοδίων). Τόσο καιρό δεν μας ζάλιζαν

για την περίφημη ακινητοποίηση του κομβόι μήκους 64 Km? Φημολογείται ότι 30 Ουκρανοί

computer-άδες  της  Aerorozvidka  με  drones  κατάφεραν  να  κτυπήσουν  τα  σημεία

ανεφοδιασμού  του  κομβόι  και  να  το  ακινητοποιήσουν.  Ακόμη  και  να  μην  είναι  έτσι

ακριβώς, σε συνδυασμό και με άλλα γεγονότα  αποδεικνύεται ότι η Ρωσική στρατιωτική

ηγεσία  έχει  κάνει  παιδαριώδη  λάθη,  τα  οποία  πληρώνει  με απώλειες  στρατιωτών,

στρατιωτικού υλικού και καθήλωσης (αν όχι οπισθοχώρησης) στα πεδία των μαχών. 

https://www.capital.gr/diethni/3624287/pos-30-oukranoi-me-drones-exoudeterosan-ti-

rosiki-falagga-64-xiliometron     

https://www.protagon.gr/epikairotita/pws-30-oukranoi-me-drones-kai-gourounes-

eksolothrefsan-ti-rwsiki-falagga-twn-65-xlm-44342471419

https://www.reader.gr/diethni/408079/polemos-stin-oykrania-pos-oi-kompioyterades-tis-

aerorozvidka-exoydeterosan-ti-rosiki

Πολλοί  πιστεύουν  ότι  η  καθήλωση  στα  πεδία  των  μαχών  έκανε  την  ρωσική  ηγεσία  να

αλλάξει  στάση  και  να  λέει  ότι  θα  επικεντρωθεί  στο  Donbass.  Λογικό  είναι,  αφού  είχε

ανοιχθεί σε πολλά μέτωπα χωρίς να έχει τόσο μεγάλες δυνάμεις (κυρίως σε έμψυχο υλικό)

και αυτές με πλημμελή προετοιμασία. 

8) ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΡΩΣΩΝ
Όσον αφορά τις απώλειες ΠΑΝΤΟΤΕ κάθε πλευρά σε ένα πόλεμο υποεκτιμά τις δικές της

και  υπερεκτιμά  του  αντιπάλου.  Μέχρι  τις  22/3  σύμφωνα  με  την  ρωσική  εφημερίδα

Komsomolskaya  Pravda,  είχαν  σκοτωθεί  9.861  Ρώσοι  και  τραυματιστεί  16.153,  ενώ  η

τελευταία επίσημη αναφορά στις 2/3 μιλούσε για 498 νεκρούς.

Την ίδια στιγμή το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μιλούσε για 15.300 νεκρούς Ρώσους

(Αυτήν  την  απορία είχα πάντα:  Πως μπορούν οι  αντίπαλοι  να  ξέρουν τις  απώλειες  του

εχθρού τους? Τους μετρούν 1-1? Και που ξέρουν πόσους έχουν σκοτώσει?) Οι New York

Times  στις  17  Μαρτίου  έγραψαν  πως  είχαν  σκοτωθεί  περισσότεροι  από  7000  Ρώσοι

επικαλούμενη εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών (Τώρα μάλιστα! Αυτοί τα

ξέρουν όλα!). Εκτός αυτού, οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν 7 Ρώσοι στρατηγοί,

υπονοώντας πόσο άσχημα πάει η κατάσταση σε σημείο που αναγκάζονται να είναι κοντά

στα μέτωπα ανώτατοι αξιωματικοί. Πάντως ενώ τα ΜΜΕ είναι λαλίστα για τις απώλειες των

Ρώσων δεν αναφέρονται σε αυτές των Ουκρανών. 

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/8439188/polemos-stin-oukrania-perissoteroi-apo-

15-000-oi-nekroi-rosoi-stratiotes-leei-to-kievo

https://www.lifo.gr/now/world/polemos-oykrania-rosiki-efimerida-omologei-oti-9861-

stratiotes-ehoyn-pesei-nekroi-stin-1

9) ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΑΜΑΧΩΝ 
Γενικά, δεν είναι προς όφελος των Ρώσων να βομβαρδίζουν μη στρατιωτικούς στόχους. Πως

θα έχουν συμμάχους κάποιους ρωσόφωνους Ουκρανούς, όταν τους έχουν βομβαρδίσει τα



σπίτια και έχουν σκοτώσει συγγενείς τους? Και να ήθελαν να είναι υπέρ των Ρώσων εκ των

πραγμάτων δεν μπορούν. Η εχθρότητα μεταξύ Ρώσων - Ουκρανών θα κρατήσει για πολλά

χρόνια και τα τραύματα στις σχέσεις τους ίσως είναι ανεπανόρθωτα ενδεχομένως και για

πάντα!  

Όσον αφορά το ποιός βομβαρδίζει ποιόν, η κάθε πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη στην άλλη.

Τι πραγματικά συμβαίνει μόνο οι μαχόμενοι γνωρίζουν. Εμείς οι υπόλοιποι θα το μάθουμε

καιρό μετά. 

Για  παράδειγμα  στον  φερόμενο  ανηλεή  βομβαρδισμός  αμάχων  στο  θέατρο  στην

Μαριούπολη. Σύμφωνα με το Αμερικανικό website Gray Zone ο βομβαρδισμός του θεάτρου

σκηνοθετήθηκε από το τάγμα Αζόφ για να πυροδοτήσει παρέμβαση του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα

με μαρτυρίες κατοίκων μία μέρα πριν τον βομβαρδισμό τοποθετήθηκαν στον εξωτερικό

χώρο παλέτες (με εκρηκτικά?). Την επόμενη μέρα το γραφείο τύπου του Τάγματος Αζόφ

διέδωσε  περί  βομβαρδισμού  του  θεάτρου,  ενώ  δεν  υπάρχει  φωτογραφία  ή βίντεο

βομβαρδισμού, αλλά μόνο φωτογραφίες καταστροφής.

https://thegrayzone.com/2022/03/18/bombing-mariupol-theater-ukrainian-azov-nato-

intervention/                 

'Έτσι  οι  ναζί  του  Αζόφ  προσπάθησαν  να  ξεκινήσουν  Γ’  ΠΠ  –  Τι  έγινε  στο  θέατρο  της

Μαριούπολης

https://www.youtube.com/watch?v=Lib8kw8Scs4

Αυτό δεν σημαίνει  ότι  οι  Ρώσοι  δεν βομβαρδίζουν  μη στρατιωτικούς στόχους είτε  από

λάθος, είτε επειδή οι εθνικιστές τους χρησιμοποιούν ως ασπίδα, είτε για άλλους λόγους.  

10) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Προφανώς και μία τέτοια ενέργεια θα επέφερε διεθνείς αντιδράσεις. Η εισβολή κατάφερε

να ενώσει εναντίον των Ρώσων όλες τις χώρες της ΕΕ (ακόμη και την φιλορωσική Ουγγαρία)

και  σχεδόν  όλες  του  ΝΑΤΟ  (πλην  Τουρκίας,  που  καταδίκασε  μεν,  αλλά  δεν  επέβαλε

κυρώσεις  δε).  Χώρες θεωρητικά ουδέτερες όπως η Σουηδία και η Φιλανδία ζήτησαν να

γίνουν  μέλη  του  ΝΑΤΟ.  Η  Γερμανία  εξήγγειλε  πρόγραμμα  μαμούθ  100  δις  για  τον

εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της.    

Αυτή η άμεση κινητοποίηση τουλάχιστον της ΕΕ, έδωσε τροφή σε αρκετούς Ευρολάγνους

να μιλήσουν για πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, για Πρωθυπουργό της ΕΕ, για ανάγκη

ύπαρξης ευροστρατού κ.ά.  Δεν καταλαβαίνουν  ότι  όσο περισσότερη εξουσία δίνεται  σε

υπερκρατικούς θεσμούς και διοχετεύεται σε κλειστά κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο το

χειρότερο  για  τους  πολίτες?  Δεν  είδαμε  πως συμπεριφέρθηκαν  στον  Ελληνικό  λαό την

περίοδο των μνημονίων? 

Την "ωραία ατμόσφαιρα" χάλασε η Σύνοδος Κορυφής της 25/3 όπου υπήρξε μεγάλο χάσμα

απόψεων μεταξύ χωρών Βορρά και Νότου για το θέμα της προμήθειας φυσικού αερίου.      

https://www.capital.gr/diethni/3618869/ektos-apo-tin-ellada-poies-xores-stelnoun-

boitheia-stin-oukrania-kai-ti-eidous

https://tvxs.gr/news/kosmos/poies-xores-stelnoyn-stratiotiki-boitheia-stin-oykrania

https://www.ptisidiastima.com/turkish-drone-bayraktar-tb2-sales-success/



Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Οι οικονομικές κυρώσεις εστιάζονται στον περιορισμό των εισαγωγών από/και αντίστοιχα

εξαγωγών προς την Ρωσία. Φυσικά αυτό είναι κάπως δίκοπο μαχαίρι γιατί πλήττεται και η

οικονομία  του  επιβάλλοντος  τέτοια  μέτρα.  Κατά  πρώτο  λόγο  είναι  τα  ορυκτά  καύσιμα

(φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και η ευρωπαϊκή εξάρτηση από αυτά. Η τιμή του LNG στις 3/3

ήταν ~ 6πλάσια από αυτή του ρωσικού φυσικού αερίου, εκτός αυτού απαιτούνται μεγάλοι

αποθηκευτικοί χώροι. Δεν εύκολη υπόθεση η εισαγωγή υγροποιημένου αερίου. 

Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνας ξεπέρασε τα 2€/lt, ενώ η τιμή της ηλεκτρικής

ενέργειας έχει εκτοξευτεί! Αυτή η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο, αλλά

πρωτίστως  στους  υπέρογκους  φόρους  σε  πετρέλαιο,  βενζίνη  και  στην  απότομη

απολιγνιτοποίηση στην παραγωγή ρεύματος.

https://www.sofokleousin.gr/apolignitopoiisi-i-lathos-kinisi-kai-oi-simerines-anagkes

https://www.tovima.gr/2022/02/03/opinions/apolignitopoiisi-thriamvos-i-katastrofi/ 

Είναι περίπου κωμικό ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι ζήτησε να εξαιρεθούν τα

ιταλικά είδη πολυτελείας (όπως έγραψε η Telegraph) και οι Βέλγοι το εμπόριο διαμαντιών

από οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί κτενίζονται!          

https://www.consilium.europa.eu/el/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/

https://www.pronews.gr/pronews-tv/1062465_sok-sta-ypsi-i-timi-toy-reymatos-sta-362-

eyro-i-megavatora/

https://www.topontiki.gr/2022/02/25/i-italia-zitise-ke-pire-tin-exeresi-ton-politelon-

proionton-apo-tis-kirosis-kata-tis-rosias/

https://www.imerodromos.gr/i-italia-zitise-tin-exairesi-ton-polytelon-proionton-apo-tis-

kyroseis-kata-tis-rosias/

Μία από τις μεγαλύτερες κυρώσεις είναι η αφαίρεση επιλεγμένων ρωσικών τραπεζών από

το  σύστημα  ανταλλαγής  μηνυμάτων  SWIFT.  Αυτό  σημαίνει  αποσύνδεση  τους  από  το

διεθνές  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  και  δυσκολία  στο  να  λειτουργούν  παγκοσμίως.

Επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα να αναπτύξει τα διεθνή της

αποθέματα  και  πάγωσαν  περιουσιακά  στοιχεία  ρωσικών  κρατικών  οντοτήτων  και

οργανισμών.  Επίσης  δεν  χορηγούνται  δάνεια  στην  Ρωσία  από  την  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα

Επενδύσεων και  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης  και  Ανάπτυξης.  Εννοείται  ότι

αυτό επηρέασε την ισοτιμία του ρουβλίου όπου πριν τον πόλεμο 1€ = 85₽, στις 7/3 είχε

φτάσει και τα 168 και μετά (ίσως με την απόφαση Πούτιν να πληρώνεται το φυσικό αέριο

σε ρούβλια) αποκλιμακώθηκε και έφτασε τα ~ 97 (30/3). Κατά παράδοξο τρόπο η ισοτιμία

της χρίβνιας δεν επηρεάστηκε από τον πόλεμο.   

Επίσης ανεστάλη η λειτουργία αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αλυσίδων

στη Ρωσία (για πόσο καιρό, ίδωμεν),  με χαρακτηριστικότερη τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ήδη σταμάτησε η παράδοση οχημάτων της Wolkswagen Group. Ο γενικός γραμματέας του

κυβερνώντος κόμματος “Ενωμένη Ρωσία” Andrei Turchak εισηγήθηκε την κρατικοποίηση

εργοστασίων  όσων  εταιριών  (συμπεριλαμβανομένων  των  αυτοκινητοβιομηχανιών)

ανακοινώνουν  παύσεις  παραγωγής  και  εξαγωγών  στη  χώρα.  Επίσης  υπάρχει  διεθνές

μποϊκοτάζ (όχι απαγόρευση) στη ρωσική βότκα.      



Αυτό έχει και τα πλεονεκτήματα του γιατί η ρωσική νεολαία το είχε παρακάνει με τα fast-

food,  burgers  και  Coca-Cola.  Τέτοια  ήταν  η  κατρακύλα  που  το  1997  ο  Γκορμπατσώφ

διαφήμισε την Pizza Hut. Και χωρίς αυτά τα junk-foods  ζουν μία χαρά. Η Ρωσία έχει τα δικά

της street food:  shaurma  και  shashlik (κάτι σαν τα δικά μας γύρο με πίττα και σουβλάκι,

αλλά σε μεγαλύτερη έκδοση),  ενώ το εναλλακτικό ποτό τύπου cola λέγεται "Baikal"  και

είναι  πολύ  πιο  εύγευστο.  Εκ  των  πραγμάτων  θα  αναπτυχθεί  περισσότερο  η  ρωσική

βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας).  

Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι οξύτερο είναι στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων και

κυρίως  σιτηρών,  καλαμποκιού  και  ηλιέλαιου.  Στη  Ρωσία  και  Ουκρανία  μαζί  αναλογεί

περίπου το ένα 1/3 της παγκόσμιας  παραγωγής  σταριού.  Η Ρωσία είναι  με διαφορά ο

μεγαλύτερος παραγωγός σιταριού παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία και

5η η  Ουκρανία.  Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής  σιταριού  από την  Ρωσία και  την

Ουκρανία  εξάγεται  το  φθινόπωρο.  Κατά συνέπεια  οι  μεγαλύτερες  δυσκολίες  δεν έχουν

φανεί ακόμα. Αν και οι τιμές (30/3) έχουν κάπως αποκλιμακωθεί το φάσμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ είναι ορατό.  

https://www.dw.com/el/επισιτιστική-κρίση-λόγω-του-πολέμου-στην-ουκρανία/a-61077429

Είναι μία παγκόσμια ευκαιρία να μετριαστεί το μοντέλο εισαγωγής των πάντων επειδή το

κόστος παραγωγής στο εξωτερικό είναι  φθηνότερο,  το οποίο βασίζεται  πρωτίστως στην

εκμετάλλευση της φθηνού εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερα η Ελλάδα (ως πρώην αγροτική

χώρα)  πρέπει  να  αρχίσει  να  ξανα-παράγει.  Σε  μία  δύσκολη  συγκυρία  όπως  αυτή,

ενδεχομένως ένα μεγάλο τμήμα του λαού να πεινάσει κυριολεκτικά. Εάν η Ελλάδα δεν είχε

την αγροτική παραγωγή στους διάφορους πολέμους κατά το παρελθόν, τα θύματα θα ήταν

ακόμη περισσότερα από πείνα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα εξάρτησης από μη απαραίτητες

εισαγωγές   αποτελεί  το  ότι  λόγω  του  πολέμου  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  μπουκάλια

εμφιάλωσης κρασιού! 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3620222/elliniko-krasi-to-oukraniko-prokalei-elleipseis-

sta-mpoukalia 

Β) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ρώσοι  και  Λευκορώσοι  αθλητές  και  ομάδες  αποκλείστηκαν  από  όλες  τις  διεθνείς

διοργανώσεις με πρώτη τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς και φυσικά ποδοσφαιρικές,

μπασκετικές και λοιπές διοργανώσεις. 

Γ) ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Σε  ένα  πόλεμο  λογικό  είναι  στις  εμπλεκόμενες  χώρες  να  ισχύει  καθεστώς  λογοκρισίας

(μερικής ή ολικής) για να μην προδίδονται οι κινήσεις των στρατευμάτων, να μην κάμπτεται

το ηθικό των μαχομένων κτλ. Το θεωρώ κάπως λογικό στην Ρωσία και στην Ουκρανία να

υπάρχει κάποιο είδος λογοκρισία. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ρωσία έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο Facebook από τις 4/3 όταν η

πλατφόρμα έθεσε  περιορισμούς  στη λειτουργία των λογαριασμών κρατικά ελεγχόμενων

ρωσικών μέσων ενημέρωσης και κατόπιν στο Instagram, ενώ το Youtube παραμένει ακόμη

προσβάσιμο. 



Η "πολιτισμένη Δύση", όμως η οποία δεν μετέχει στον πόλεμο γιατί να κλείνει κανάλια και

sites όπως το Russia Today, Sputnik κτλ επειδή μεταδίδουν την προπαγάνδα των Ρώσων.

Στο κάτω-κάτω το ψέμα έχει κοντά πόδια και οσονούπω θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια.

Ιδιαίτερα  στο  Ελληνικό  Sputnik  δούλευαν  έλληνες  δημοσιογράφοι  και  τουλάχιστον  δεν

έκανε  χονδροκομμένη  προπαγάνδα  υπέρ  των  Ρώσων.  Δηλαδή  τα  υπόλοιπα  ΜΜΕ  τι

κάνουν? Η κρατική ΕΡΤ πάντα ήταν μεροληπτική υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και τα

ιδιωτικά μέσα συμπλέουν με τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Σε κάποιες περιπτώσεις

αυτό είναι κραυγαλέο, όπως π.χ στην περίπτωση του ΣΚΑΙ.  Βάσει αυτής της λογικής θα

έπρεπε πολλές ειδησεογραφικές εκπομπές να κλείσουν. Εδώ θα ήθελα να εξάρω τον ρόλο

του  OPEN  TV,  όπου  αν  και  συστημικό  κανάλι  από  την  κήρυξη  του  πολέμου  και  για  3

εβδομάδες μετέδιδε αποκλειστικά ειδήσεις για τον πόλεμο. Ήδη έχει 3 ανταποκριτές στην

Ουκρανία (με προεξέχοντα τον πολύ καλό Χρήστο Νικολαΐδη στο Κίεβο) και τον Θανάση

Αυγερινό στη Ρωσία.              

11) Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α) ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PUBLIC ISSUE

Στο  σημείο  αυτό  να  σημειωθεί  ότι  η  στάση  της  Ελλάδας  να  στείλει  σχεδόν  αμέσως

στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία την στιγμή που ούτε όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, ούτε

της  ΕΕ  έστειλαν,  έρχεται  κόντρα  στο  λαϊκό  αίσθημα,  όπως  αποτυπώνεται  στην

δημοσκόπηση της Public Issue. Το 67% διαφωνεί με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, το

91% συμφωνεί με την αποστολή ανθρωπιστικού, ενώ για την επιβολή κυρώσεων συμφωνεί

μόλις το 54%.

https://www.publicissue.gr/ukraine/

Β) ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ίσως  αυτή  η  βιασύνη  της  ελληνικής  κυβέρνησης  αποδειχθεί  επιζήμια  τόσο  για  τον

ελληνισμό σε Ουκρανία και Ρωσία, όσο και για τις διμερείς σχέσεις και το εμπόριο με την

Ρωσία. Τώρα που η  Μαριούπολη και τα πέριξ έχουν περιέλθει  στην ρωσική επικράτεια

ποιά θα είναι η θέση των ομογενών μας? Το έχουν σκεφτεί στο Μαξίμου? Το "ανήκομεν εις

την Δύσιν" εκσυγχρονίζεται σε "είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας".

https://www.tovima.gr/2022/03/03/politics/mitsotakis-ithika-sosti-kai-ethnika-

epivevlimeni-i-apostoli-stratiotikou-amyntikou-ylikou-stin-oukrania/  

https://www.youtube.com/watch?v=DWXVrOI2sQQ

https://parallaximag.gr/sosti-plevra-tis-istorias-kai-ellada-134861

https://www.alfavita.gr/koinonia/373187_i-sosti-pleyra-tis-istorias

https://www.news247.gr/kosmos/i-sosti-pleyra-tis-istorias.9551773.html 

Οι Ρώσοι παρόλο που κατανοούν την γεωπολιτική θέση κάθε κράτους έχουν επικεντρώσει

όμως την κρητική τους σε 3 κράτη της ΕΕ: Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα.

Γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να μπει στο κάδρο αυτό? Δεν κατανοούν εκεί στο Μαξίμου ότι οι

Ρώσοι θα υποστηρίξουν ακόμη περισσότερο τους Τούρκους. Τι νομίζει δηλαδή η Ελληνική

πολιτική ηγεσία?  Ότι  σε  περίπτωση (ω μη γένοιτο)  Ελληνο-τουρκικής σύρραξης  επειδή



σπεύσανε  να  στείλουνε  από  τους  πρώτους  στρατιωτική  βοήθεια  στην  Ουκρανία,  θα

προστρέξουν οι δυτικοί "σύμμαχοι" να τους υποστηρίξουν? Πλανώνται πλάνην οικτρά! Θα

πουν: "Χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι και οι δύο δεν μπορούμε να ανακατευτούμε, βρείτε

τα"! 

Ή μήπως η Ελληνική κυβέρνηση θέλει θα φανεί ως ένθερμος υποστηρικτής του "Διεθνούς

Δικαίου"? Ναι μεν, η Ουκρανία στην παρούσα φάση είναι αμυνόμενη και την πληρώνει ο

λαός  της  (όχι  μόνο  οι  άμαχοι),  όμως επί  8  χρόνια  παραβίαζε  την  συνθήκη  του  Μινσκ,

επιτρέποντας στα φασιστικά τάγματα να "ξεπαστρεύουν" τον ρωσόφωνο πληθυσμό στο

Donbass. Που ήταν τότε το "Διεθνές Δίκαιο"? 

Γ) ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

"Από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια". Θα μπορούσε να προστεθεί και από

εθνικά επικίνδυνο. 

Δεν  φτάνει  το  γεγονός  ότι  η  Ελλάδα  μπήκε  στο  στόχαστρο  της  Ρωσίας  για  αποστολή

πολεμικού  υλικού  στην  Ουκρανία,  στις  22/3  ο  Αναπληρωτής  Υπουργός  Εξωτερικών

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έδωσε συνέντευξη στο ειδησιογραφικό site Hill και ανέφερε ότι οι

κυρώσεις  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  σε  βάρος  της  Ρωσίας  «αποσκοπούν  στην  πτώση  του

καθεστώτος Πούτιν με εσωτερική αναταραχή». Αδιανόητες δηλώσεις (αμερικανοδουλείας)

που όμως μαρτυρούν κυνικά την πραγματικότητα που οι υπόλοιποι σοβαροφανείς ηγέτες

δεν ομολογούν.

https://thehill.com/policy/international/599257-sanctions-aimed-at-regime-change-in-

russia-says-greek-diplomat/

https://www.documentonews.gr/article/o-varvitsiotis-thelei-ptosi-toy-poytin-me-esoteriki-

anataraxi/

https://kosmodromio.gr/2022/03/23/the-hill-apopeira-allaghs-kathestwtos-oi-ku/

Δ) ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1919 

 Το 1919 ο Βενιζέλος έστειλε εκστρατευτικό σώμα προς βοήθεια των Γάλλων (και σήμερα οι

Γάλλοι εμφανίζονται ως οι "στενότεροι σύμμαχοι μας",  τυχαίο?) με αντάλλαγμα γαλλική

συνδρομή  για  απόδοση  της  Θράκης  στην  Ελλάδα  και  γαλλικής  υποστήριξης  κάθε

διευθέτησης του ζητήματος της Σμύρνης υπέρ της Ελλάδας αν αυτό έμπαινε σαν θέμα από

τις ΗΠΑ ή τη Μ. Βρετανία. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Η νικήτρια ΕΣΣΔ συμμάχησε με

το  Κεμάλ!

https://el.wikipedia.org/wiki/Εκστρατεία_της_Κριμαίας

https://dis.army.gr/sites/dis.army.gr/files/unmanaged/pdf/Articles_June14/Greek_French/

EKSTR_MESHM_ROSIA_1919.pdf

https://www.sansimera.gr/articles/382

https://www.naftemporiki.gr/story/1833907/i-ekstrateia-stin-oukrania-kai-i-mikra-asia

https://www.imerodromos.gr/declassified/h-ellada-kai-ta-daneia-ths/h-epaisxynth-

ekstrateia-sthn-oukrania/

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/333075_elliniko-ekstrateytiko-soma-stin-oykrania

https://www.protothema.gr/stories/article/929948/i-ekstrateia-tis-oukranias-1919-kai-i-

elliniki-summetohi/



https://www.mixanitouxronou.gr/adoxi-ekstratia-tou-ellinikou-stratou-stin-oukrania-gia-na-

tin-anatropi-ton-bolsevikon/

https://www.mixanitouxronou.gr/i-symmetochi-tis-elladas-stin-ekstrateia-tis-oykranias-

kontra-stoys-mpolsevikoys/

12) Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ         
Εντωμεταξύ η Τουρκία ως "επιτήδειος ουδέτερος" (φράση που ακούγεται πολύ τελευταία)

παίζει σε 3 ταμπλώ: και με τους Ρώσους (καταδίκη αλλά όχι κυρώσεις, κλείσιμο των στενών

αφού τα ρωσικά πολεμικά πλοία είχαν εισχωρήσει στην Μαύρη θάλασσα και αφήνοντας

έξω τα ΝΑΤΟικά, ανοικτός εναέριος χώρος και οι πολιτικές πτήσεις από και προς τη Ρωσία)

και με τους Ουκρανούς (πουλώντας τους τα πολεμικά drones Bayraktar TB2) και με το ΝΑΤΟ

(παζαρεύοντας  -  ζητώντας  ανταλλάγματα  για  μεσολαβήσεις).  Με  τις  πρόσφατες

διαπραγματεύσεις (29/3) στην Κων/πολη ο ρόλος της αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο. 

https://www.ptisidiastima.com/turkish-drone-bayraktar-tb2-sales-success/

https://www.tvopen.gr/watch/109479/

oykranoitoyrkikodronextyphserosikodioikhthrioexoapotokiebo 

https://www.ethnos.gr/opinions/article/198471/htoyrkiametatonpolemo

13) ΑΝΤΙΡΩΣΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ
Σχεδόν  με  το  που  ξεκίνησε  ο  πόλεμος  στον  λεγόμενο  "Δυτικό  κόσμο"  ξέσπασε  μία

πρωτοφανής ρωσοφοβία και αντιρωσο-υστερία. Λες και ήταν όλοι συνεννοημένοι και το

περίμεναν! Θύμισε εποχές ψυχρού πολέμου στα χειρότερα του! Υπήρξε κυνήγι μαγισσών

σε  οτιδήποτε  ρωσικό  και  επιβλήθηκαν  περιορισμοί  σε  άσχετες  με  τον  πόλεμο

δραστηριότητες μόνο και μόνο επειδή προέρχονται από την "κακιά" (evil empire) Ρωσία.

Παραθέτω ενδεικτικά τις διώξεις σε πολιτισμό και παιδεία   

Α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ακολουθώντας την (κακή) πρακτική και άλλων

"δυτικών  χωρών"  στις  27/2  ανέστειλε  οποιαδήποτε  υλοποίηση,  συνεργασία,

προγραμματισμό ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Ως εκ

τούτου ακυρώθηκαν το Gala Όπερας (3/3) και η παράσταση «Η Λίμνη των Κύκνων» της

περιοδείας  του  Bolshoi  Ballet  Live  from  Moscow  (6/3)  στο  Μέγαρο  Μουσικής.  Οι

αντιδράσεις ήταν θυελλώδεις όχι μόνο από την Ρωσική Πρεσβεία (ως αναμένετο), αλλά και

από απλούς πολίτες. Τι φταίνε τα έργα λογοτεχνών, μουσικών κτλ που έζησαν αιώνες πριν

επειδή ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία? Δικαιώνουν έτσι τον Πούτιν που λέει ότι "η Δύση

θέλει να ακυρώσει τον Ρωσικό πολιτισμό".               

https://www.ethnos.gr/Politics/article/197769/

polemosoykraniarosikhpresbeiakatatoyypoyrgeioypolitismoygiampolsoiantirosikhkinhsh

https://www.news247.gr/politismos/yppoa-pagonei-ekdiloseis-me-politistikoys-

organismoys-apo-ti-rosia.9547095.html

https://www.cnn.gr/style/politismos/story/303294/thyella-gia-tin-odigia-mendoni-na-

anastaloyn-politistikes-ekdiloseis-me-rosikoys-organismoys



https://www.lifo.gr/now/entertainment/yppoa-anastelletai-opoiadipote-syzitisi-ekdiloseon-

me-rosikoys-politistikoys

https://www.protothema.gr/culture/article/1217001/ebargo-tis-elladas-se-kallitehnes-kai-

politistikous-organismous-apo-ti-rosia/

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jWr1FTXRPWoJ:https://

sputniknews.gr/20220301/rosiki-presveia-kata-mendoni-alli-mia-kinisi-antirosikis-politikis-

24636742.html+&cd=10&hl=el&ct=clnk&gl=gr

https://www.newsit.gr/kosmos/poutin-i-dysi-thelei-na-akyrosei-ton-rosiko-politismo-opos-

ekane-kai-me-tin-syggrafea-tou-xari-poter/3494362/

Β) ΑΠΟΒΟΛΗ ΡΩΣΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Έφτασαν στο σημείο ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως Γαλλία, η Τσεχία, το Βέλγιο κ.ά να

αποβάλουν  Ρώσους  φοιτητές!  Ενώ  η  υπουργός  Παιδείας  και  Έρευνας  της  Γερμανίας,

Μπετίνα  Σταρκ-Βάτσινγκερ,  ανακοίνωσε  στις  27/2  την  αναστολή  της  επιστημονικής  και

ερευνητικής συνεργασίας με τη Ρωσία, στο πλαίσιο των κυρώσεων. Ευτυχώς τα ελληνικά

πανεπιστήμια δεν ακολούθησαν αυτή την (γκεμπελίστικη) τακτική. 

https://www.foititikanea.gr/φοιτητής/25622-αποβάλλονται-ρώσοι-φοιτητές-από-

ευρωπαϊκά-πανεπιστήμια

https://www.newsbreak.gr/kosmos/303550/adianoito-timoroyn-toys-rosoys-foitites-kai-

toys-apovalloyn-apo-panepistimia/

https://www.ethnos.gr/greece/article/198198/

polemossthnoykraniataellhnikapanepisthmiadediaxorizoyntoysfoithtesapothnoykraniakaithr

osiastekontaidiplatoyskaitoyssthrizoyn

https://paratiritirio.edu.gr/marxi-panepistimio-florida/

14) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΩΝ
Αναμφίβολα  κάποιοι  ολιγάρχες  αποτελούν  τους  στυλοβάτες  του  κάθε  καθεστώτος,

προφανώς και  του ρωσικού.  Όταν  ένας  μεγιστάνας  είναι  αντιπαθής  τον αποκαλούν (με

αρνητική  χροιά)  "ολιγάρχη",  ενώ  όταν  είναι  συμπαθής  "θεσμικός  επενδυτής",

"γενναιόδωρος" κτλ. Πράγματι, οι Ρώσοι ολιγάρχες (και για τις μαφιόζικες μεθόδους τους)

δεν είναι  συμπαθείς.  Για τους αντίστοιχους Ουκρανούς που στηρίζουν τον Ζελένσκι μας

μίλησαν? Για τους Έλληνες ολιγάρχες που οι νόμοι "κόβονται" στα μέτρα τους και έχουν

επιρροή  στην  εκάστοτε  κυβέρνηση  μας  είπαν  τίποτα?  Ξαφνικά  τις  τελευταίες  μέρες  ο

Roman Abramovich "βγήκε" από το κάδρο των ενοχλητικών μεγιστάνων επειδή συμμετέχει

στις διαπραγματεύσεις. Ακόμη και ο Ζελένσκι ζητεί να τον εξαιρέσουν από τις κυρώσεις.

Πολλά  φημολογούνται  για  τον  ρόλο  των  ρώσων  ολιγαρχών,  πόσο  τους  επηρεάζουν  οι

κυρώσεις,  αν είναι  υπέρ η κατά του πολέμου, εάν τους έταξαν ανταλλάγματα μετά τον

πόλεμο κτλ. Όλα αυτά θα φανούν στην πορεία του χρόνου.   

15) ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΡΩΣΙΑΣ
Σαφώς  και  υπάρχουν  αντιδράσεις  και  εντός  Ρωσίας  για  τον  πόλεμο  με  διαδηλώσεις,

διαμαρτυρίες  κτλ.  Επίσης  υπάρχουν δημοσιεύματα για αντιδράσεις  κάποιων ολιγαρχών,



γόνων τους  κτλ στον πόλεμο, μέχρι και ότι απεργάζονται την ανατροπή του Πούτιν. Παρόλα

αυτά,  το  ποσοστό  των ρώσων πολιτών που  τάσσονται  υπέρ του πολέμου είναι  αρκετά

υψηλό, ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς της Δύσης.    

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/kosmos/376454/polemos-stin-oukrania-7-000-rosoi-

epistimones-kathigites-panepistimion-kai-dimosiografoi-apenanti-apo-ton-poytin

https://paratiritirio.edu.gr/rwsia-panepistimio-ukrania-polemos/

https://www.ethnos.gr/World/article/200650/

polemossthnoykraniarosoioligarxessyzhtoynposthaapomakrynoyntonpoytin

https://www.mynews.gr/sto-pleyro-tis-oykranias-i-kori-toy-roman-ampramovits/

16) ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Αναπόφευκτα σε έναν πόλεμο δημιουργούνται μεγάλες προσφυγικές ροές, τόσο εντός της

χώρας, όσο και (κυρίως) εκτός αυτής. 

Εδώ  η  υποκρισία  περισσεύει!  Για  παράδειγμα  η  Πολωνική  κυβέρνηση  αντιδρούσε  και

εμπόδιζε  την  είσοδο  μεταναστών  και  προσφύγων  (κυρίως  από  Αραβικές  χώρες:  Συρία,

Υεμένη κ.ά) μέσω Λευκορωσίας τον Νοέμβριο του 2021. Μιλούσαν για υβριδικό πόλεμο.

Τώρα ξαφνικά γίνονται φιλόξενοι και ανοίγουν τις πύλες για τους Ουκρανούς πρόσφυγες!

Μέχρι στιγμής (30/3) η Πολωνία έχει δεχθεί πάνω από 2 εκ. Ουκρανούς πρόσφυγες. 

Επίσης έγιναν φυλετικές διακρίσεις σε Αφρικανούς μετανάστες και φοιτητές διαμένοντες

στην Ουκρανία, τόσο από Ουκρανούς κατά την επιβίβαση τους σε τραίνα, όσο και στην

Πολωνία  (χώρα  υποδοχής),  όπου  σύμφωνα  με  μαρτυρίες  δόθηκε  προτεραιότητα  σε

Ουκρανούς. Το θέμα πήρε τέτοια έκταση που τοποθετήθηκε και η κυβέρνηση της Νιγηρίας

καταδικάζοντας αυτά τα φαινόμενα. 

https://www.kathimerini.gr/world/561586966/polonia-metanastes-sygkentronontai-se-

fylakio-sta-synora-me-ti-leykorosia/   

https://m.naftemporiki.gr/story/1803664/exei-teleiosei-i-krisi-sta-sunora-polonias-

leukorosias

https://www.ethnos.gr/World/article/182935/

leykorosiapoloniaxiliadesmetanastesparamenoynegklobismenoistasynorantropiastikeseikon

es

https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/polonia-sta-2-ekatommyria-oi-prosfyges-apo-tin-

oykrania-video/

https://www.daily-news.gr/news/indepentent-ρατσιστικά-φαινόμενα-στα-σύνορα-ου

https://www.imerodromos.gr/oykrania-ratsistikes-diakriseis-se-afrikanoys-poy-prospathoyn-

na-diafygoyn/

https://www.lifo.gr/now/world/polemos-stin-oykrania-kataggelies-gia-diakriseis-prosfygon-

me-basi-hroma-toy-dermatos

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/8365428/polemos-stin-oukrania-prosfyges-

katangelloun-ratsistiko-progkrom-sta-synora-mas-apeiloun-me-ta-opla



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο πόλεμος ακόμα δεν έχει τελειώσει (31/3) και το σκηνικό είναι πολύ ρευστό. Εντωμεταξύ

υπάρχει  και  ο  πόλεμος  της  προπαγάνδας  από  όλες  τις  πλευρές  και  μέχρι  να

αποσαφηνιστούν  τα πραγματικά γεγονότα απαιτείται χρόνος. 

Μεγάλος  χαμένος  είναι  πρωτίστως  ο  Ουκρανικός  λαός,  όπου  η  πλειοψηφία  του  ούτε

φασίστες  είναι,  ούτε υποστήριζαν τον ξεριζωμό των Ρωσόφωνων. Κάποιοι  σκοτώθηκαν,

κάποιοι ξεριζώθηκαν και στους πιο τυχερούς υποβαθμίστηκε η ζωή τους. Χαμένος είναι και

οι Ρωσικός λαός, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο και σαφώς λόγω της απώλειας τόσων

(νεαρών κυρίως) στρατιωτών. Δυστυχώς, παρόλες τις αντίθετες φωνές και διαμαρτυρίες, οι

αποφάσεις  λαμβάνονται από (άφρονες)  ηγεσίες.  Ο υπόλοιπος κόσμος κλυδωνίζεται από

την άνοδο των τιμών σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια και την απειλούμενη ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ. 

Σε  στρατηγικό  επίπεδο πιο  ωφελημένοι  μοιάζουν  να  είναι  οι  δυνάμεις  που  πλήττονται

λιγότερο, δηλαδή: ΗΠΑ και Κίνα.

Όσο και αν ακούγεται τετριμμένο, ευχή κάθε σώφρονα ανθρώπου είναι  αυτός ο πόλεμος

να τελειώσει το συντομότερο δυνατό!        

              Παναγιώτης  Παπανδρεόπουλος    

ΥΓ:  Ο  κορμός  του  παρόντος  κειμένου  γράφτηκε  τέλος  Μαρτίου  2022  (με  τελευταίες

διορθώσεις 31/3), ενώ οι σφαγές αμάχων και οι ομαδικοί τάφοι στην Μπούτσα (Буча) δεν

είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Αυτό αλλάζει πολύ την τροπή των γεγονότων. Οι

Ρώσοι ισχυρίζονται ότι είναι σκηνοθετημένο. Λίγο δύσκολο να γίνει πιστευτό. Οι Ουκρανοί

σκότωσαν τους συμπατριώτες τους? Τόσες μαρτυρίες ντόπιων για ακρότητες Ρώσων είναι

ψευδείς? Ρώσοι στρατιώτες καρβουνιασμένοι μέσα στα τανκς και δεν ενδιαφέρθηκαν οι

δικοί τους να τους περισυλλέξουν και να ταφούν αξιοπρεπώς στην Ρωσία?     

Η τραγικότητα του πολέμου σε όλο της το μεγαλείο!   



Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Το παρόν άρθρο είναι μια απάντηση προς κάποιους Έλληνες αναλυτές που μας έχουν 

πρήξει με τα περιβόητα ναζιστικά τάγματα Ουκρανών που τα πολεμάνε αυτή τη στιγμή οι 

Ρώσοι. Ενώ η ανάλυση που κάνουνε για το ΝΑΤΟ συνήθως ευσταθεί (επιθετικότητα 

απέναντι στη Ρωσία και υποτίμηση χυδαία προς τις ανάγκες αυτού του λαού) και ο 

Ζελένσκυ είναι πράγματι ένας τσαρλατάνος δε μπορώ να μη σταθώ στη μεροληψία και 

την αγαθότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη Ρωσική πλευρά.

ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΣΜΟΣ

OΙ Εθνικομπολσεβίκοι είναι ένα ακροδεξιό πολιτικό κίνημα που συνδυάζει τον 

υπερεθνικισμό και τον κομμουνισμό. Οι σημαντικότερες φιγούρες του κινήματος υπήρξαν

αναμφισβήτητα οι Aleksandr Dugin και ο Eduard Limonov.

Ο Limonov που πέθανε το 2020 υπήρξε μία καλτ φιγούρα της Σοβιετικής ένωσης που 

αφου έφυγε στις ΗΠΑ και τη Γαλλία έζησε εκείνα τα χρόνια σαν κυνηγός ηδονής, πανκ 

και επιτυχημένος εμιγκρές συγγραφέας. Παρότι υπήρξε bisexual ηγήθηκε στον ακροδεξιο

χώρο της Ρωσίας μετά την πτώση της ΕΣΣΔ και αφού πολέμησε στο πλευρό των 

Σέρβων στο Γιουγκοσλαβικό εμφύλιο.

ΕΔΩ ΣΑΝ ΠΑΝΚ



KAI ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΑΝ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ

 

Ο Ντούγκιν που έχει χαρακτηριστεί σαν ο Ρασπούντιν του Πούτιν αν και ασπάζεται 

πολλές φασιστικές απόψεις λέει «Είμαστε στο πλευρό του Στάλιν και της Σοβιετικής 

Ένωσης». Μισεί το φιλελευθερισμό, τον καπιταλισμό και το δυτικό τρόπο σκέψης. 

Ο Ντούγκιν προωθεί την ιδέα της «ευρω-ασιατικής αυτοκρατορίας» .Σκοπός είναι η 

ενοποίηση όλων των ρωσόφωνων λαών σε μια ενιαία χώρα μέσω διάσπασης των 

πρώην δημοκρατιών της Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος ο Ντούγκιν πιστεύει σε «μια 

τουρκοσλαβική συμμαχία στην Ευρασιατική σφαίρα.



Στην Ελλάδα εκπρόσωπος του Ευρασιατισμού υπήρξε ο μακαρίτης καθηγητης 

πανεπιστημίου Κιτσίκης που εκτός των άλλων πρέσβευε μια συμμαχία Ελλάδας και 

Τουρκίας.

Πολλοί έχουν ισχυριστεί ότι η επίδραση του Ντούγκιν στον Πούτιν είναι υπερεκτιμημένη. 

Όμως τι άλλο δείχνουν οι κινήσεις του Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία? Δείχνουν 

ότι ο Πουτιν κατάστρεψε τη σχέση του με τη Δύση ενώ στρέφει το βλέμμα του στην Ασία 

(βλέπε κινήσεις αλληλοϋποστήριξης με Κινα και με Τουρκία),ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί 

να αρπάξει τα μέρη της Ουκρανίας που ζουν Ρωσόφονοι Ουκρανοί (και αφού έκανε 

δορυφόρο του τη Λευκορωσία). Ετσι θα έχει υπό την εξουσία του και τις τρεις Ρωσιες: 

εκτός τους υπηκόους του θα έχει και ένα κομμάτι της Μικρο-ρωσίας (΄έτσι λέγονταν 

παλιότερα η Ουκρανία) και τη Λευκορωσια.

Βέβαια όλα αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με στυγνό ρεαλισμό της Ρωσικής ηγεσίας 

όσο αφορά τη γεωπολιτική σκακιέρα και όχι με την επίδραση του Ντούγκιν. Όμως οι 

συμπτώσεις είναι πολλές…Τέλος έτσι εξηγούνται κατά τη γνώμη μου και φαινομενικά 

ανεξήγητα για τη Δύση σκηνικά. Από τη μια τανκς με σοβιετικές σημαίες και ταυτόχρονα ο

Πούτιν να μιλά για αποκομουνιστικοποίηση. Πρέπει λοιπόν να γίνουν τα 

κάτωθι ξεκάθαρά

1.Στη δύση ο αντιναζιστικός αγώνας έχει συνδεθεί καλώς ή κακώς με το αντιφασιστικό 

κίνημα. Από το 90 και μετά οι εθνικομπολσεβίκοι αν και νεοφασίστες διεκδικούν την 

κληρονομιά του κόκκινου στρατού στο β παγκ πόλεμο λόγω Στάλιν (άλλωστε και ο 

τελευταίος δεν ήταν ο πιο δημοκρατικός άνθρωπος) και βέβαια της αντισλαβικής λύσσας 

του Χιτλερ. Με άλλα λόγια παίρνουν ότι τους βολεύει τόσο από το φασισμό (απορρίπτουν

το ναζισμό πχ) όσο από το κομμουνισμό.

2.Έτσι οι Ρώσοι υπερεθνικιστες τέτοιου τύπου μπορούν να υβρίζουν άλλες περιόδους 

της ΕΣΣΔ και να απεχθάνονται άλλες κομουνιστικές ιστορικές φιγούρες επειδή ήταν 

εβραίοι, αντιρώσοι κλπ Παράλληλα είναι περήφανοι για το Τσαρικό παρελθόν!

3.Κάτι που ξενίζει πολλούς είναι η καλή σχέση που καλλιεργεί ο Πουτιν με 

μουσουλμάνους. Όποιος όμως είχε διαβάσει τη συνέντευξη του Πουτιν στον Όλιβερ 

Στοουν μπορούσε να δει εκτός των άλλων βασικών χαρακτηριστικών του πουτινισμού 

(όπως πχ τη λατρεία προς την ορθοδοξία) και το σεβασμό προς τους μουσουλμάνους 

Ρώσους. Είδαμε πριν και ότι ο Ντούγκιν υποστηρίζει τη συμμαχία με τουρκογενείς 

πληθυσμούς αλλά και μία γενικότερη στροφή προς την Ασία.



Για να εξηγηθεί αυτή η στάση πρέπει να λήξει και η παρεξήγηση περί ξανθού γένους 

(που ίσως είναι εφεύρεση των ρωσόφιλων Ελλήνων παππάδων).Οι Ρώσοι πολιτισμικά 

είναι περήφανοι για τη σχέση τους με τους Τατάρους (παρότι οι τελευταίοι τους είχαν 

κατακτήσει).Τα πολιτισμικά δάνεια της σύγχρονης Ρωσίας από τους Τάταρους είναι 

άπειρα. Άλλωστε και φυσιογνωμικά πάρα πολλοί Ρώσοι παραπέμπουν σε Ασιάτες 

(βλέπε Πούτιν).Και αν νομίζετε ότι ντρέπονται (όπως εδώ Ελλάδα που πριν χρόνια η 

βρισιά τουρκόσπορος ήταν πολύ βαριά) είστε βαθιά γελασμένοι. Άλλωστε και ο γίγαντας 

Ντοστογιέφσκι απεχθανόταν τη Δύση και λάτρευε το Ρώσο συμπατριώτη του παρά τον 

ασιατικό χαρακτήρα του. Όχι ότι δεν υπήρχαν και δυτικόφιλοι Ρώσοι. Αλλά δεν 

κατάφεραν να επικρατήσουν.

Όλα αυτά περί ρωσικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών τα αναφέρω βέβαια σαν θετικό 

φαινόμενο. Όμως πάνω σε αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, τραβώντας το στα άκρα και 

διαστρεβλώνοντας το βασίστηκε αυτή η νέα μορφή ακροδεξιάς. Και τώρα δείχνει τα 

δόντια της : ευρασιατισμός, εθνικομπολσεβικισμός, θρησκευτικός φανατισμός κλπ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ωραίες οι αναλύσεις περί ναζί Ζελένσκυ (ο ίδιος βεβαια είναι ρωσόφωνος εβραίος…) και 

τάγμα Aζόφ (παίρνει κάτω από 3 %…κάποιοι τους θεωρούν και χρήσιμους ηλίθιους που 

δίνουν άλλοθι στον Πούτιν) αλλά καλό είναι να σταματήσουν κάποιοι το παραμύθι του 

αντιναζί Πούτιν. Αντιναζί μπορεί να είναι όπως και οι μέντορες του. Δεν παύουν όμως να 

είναι ακροδεξιοί. Όποτε καλό είναι να ξεκαθαριστούν κάποια πράματα

                                                                             

                                                                                              Παναγιώτης Ξηρουχάκης
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