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Τα τραγικά  γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία, που όπως 
φαίνεται είναι ο προάγγελος ακόμη πιο δραματικών εξελίξεων όχι μόνο στην περιοχή, 
αλλά και για όλο τον κόσμο δεν είναι τυχαία, ή ξαφνικά, αλλά προσχεδιασμένα, 
κατευθυνόμενα και χρηματοδοτούμενα!!  
Ήδη μετά την φυγή του εκλεγμένου προέδρου της χώρας Γιανουκόβιτς στην Ρωσία 
και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το μπλοκ της αντιπολίτευσης,  
που πρωτοστατούσε στις διαδηλώσεις, με τις καταλήψεις, τις καταστροφές και με 
τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 100 ανθρώπων είχαμε την άμεση εμπλοκή 
της Ρωσίας, με την εισβολή και κατάληψη στρατηγικών σημείων (αεροδρόμια  κλπ) 
στην Κριμαία.   

Το ερώτημα είναι γιατί έγιναν όλα αυτά,  έχουν σχέση με την διχασμένη 
εθνολογικά, γλωσσολογικά, θρησκευτικά, οικονομικά  και εθνικά αυτή μεγάλη χώρα, 
με τις μεγάλες  αντιθέσεις  σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς; Γνωρίζουμε 
όλοι την διαφορετικότητα μεταξύ ανατολικής  (Ρωσόφιλοι)  και δυτικής (δυτικόφιλοι, 
γερμανόφιλοι κλπ) Ουκρανίας, την αναγκαστική συμβίωση  σε μια κατ’  επίφαση 
ενιαία χώρα, όπου κάποια στιγμή οι αντιθέσεις  και οι εθνολογικές, πολιτικές, 
οικονομικές διαφοροποιήσεις θα έφθαναν σε σημείο που η συμβίωση θα ελάμβανε 
τέλος και η Ουκρανία θα διχοτομείτο. Θα μπορούσε αυτή η διχοτόμηση   να λάμβανε 
χώρα με ειρηνικό και πολιτισμένο τρόπο,  όπως με την πρώην Τσεχοσλοβακία.  Εδώ 
όμως τα γεγονότα έλαβαν άλλη μορφή και οι εξελίξεις είναι διαφορετικές, θυμίζοντάς 
μας την  κατ’ ευφημισμόν «Αραβική Άνοιξη» . Δηλαδή όπως προαναφέραμε υπάρχει 
σχέδιο, κατεύθυνση, πολιτική υποστήριξη και χρηματοδότηση, οι λόγοι είναι πολλοί 
και έχουν σχέση με την γεωστρατηγική αντίληψη της αυτοκρατορίας (ΗΠΑ), που δεν 
θα αναλύσουμε στο παρόν.   

Σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Paul Joseph Watson  του 
διαδικτυακού  INFOWARS τελικά αποδείχτηκε ότι  η Ουκρανική εξέγερση , η 
επονομαζόμενη  Γιουρομέινταν  (EUROMEIDAN) με πρωταγωνιστές τα τρία δεξιά  
(μαζί και το φιλοναζιστικό) πολιτικά κόμματα , που έχουν αναλάβει  την 
διακυβέρνηση της χώρας, με διαδικασίες που θυμίζουν πολιτικό πραξικόπημα, έχουν 
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χρηματοδοτηθεί  από τις ΗΠΑ, καταδειχθέντα  έτσι ότι η εξέγερση αυτή δεν έχει και 
τόσο πολύ σχέση με την δημοκρατία και την ελευθερία, όπως ισχυρίζονταν οι ηγέτες 
της και διατυμπάνιζαν σε όλους τους τόνους όλα τα δυτικά ΜΜΕ.   

Τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η κυρία της αμερικανικής διπλωματίας 
 Βικτώρια Νούλαντ (η γνωστή ως Fuck the European Union), βοηθός ΥΠΕΞ των 
ΗΠΑ και υπεύθυνη για θέματα Ευρώπης και Ασίας, υποσχέθηκε στην ουκρανική 
αντιπολίτευση βοήθεια 5 δις $, για να βοηθήσει στον «εκδημοκρατισμό» της χώρας, 
με την απαλλαγή του  διεφθαρμένου όντως προέδρου Γιανουκόβιτς , ο γερουσιαστής 
Τζον Μακέιν , που όπως φαίνεται είναι ο άνθρωπος του Ομπάμα, για τις ειδικές 
αποστολές, σε συνάντησή του με τον αρχηγό του νεοφασιστικού κόμματος 
Σβόμποντα,  τον Όλεγκ Τιάχνιμποκ έδωσε την «ευλογία»  των ΗΠΑ για την 
ουκρανική εξέγερση!!!   Και δεν ήταν μόνο αυτό.  Πριν από λίγι καιρό η ίδια η 
Βικτώρια Νούλαντ συναντήθηκε ταυτόχρονα  με τον Τιάχνιμποκ και με τον Αρσένι 
Γιάτσενιουκ, τον νυν πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ο οποίος για τους μη γνωρίζοντες 
έχει και αμερικανικό διαβατήριο. 

   
Τζον Μακέιν- Γιάτσενουκ – Τιάχνιμποκ. Οι οδηγίες!! 
 Για τα μάτια του Γιάτσενιουκ η Νούλαντ  «πήδηξε»  όλη την Ευρωπαική 

Ένωση, η οποία δεν έβγαλε μιλιά στην βαθύτατη αυτή προσβολή, όταν σε 
υποκλαπείσα συνομιλία της, από τους Ρώσους βεβαίως, αλλοίμονο μόνο η NSA θα 
κάνει υποκλοπές, με τον αμερικανό πρέσβη , όπου του κατέστησε σαφές ότι παρά τις 
αντιρρήσεις της Ε.Ε. (Fuck the European Union, του είπε χαρακτηριστικά ) 
πρωθυπουργός της Ουκρανίας θα γίνει ο Γιάτσενιουκ,  όπως και έγινε μετά από 2  
εβδομάδες. Τυχαίο ή ήταν μέντιουμ; Όχι βέβαια και αποδεικνύει την άμεση εμπλοκή 
των ΗΠΑ στα γεγονότα της Ουκρανίας.  Και γιατί ο Γιάτσενιουκ θα πείτε. Μα το 
παρελθόν του ως εκατομμυριούχος τραπεζίτης, υπουργός οικονομικών επί προεδρίας 
της άλλης διεφθαρμένης ηγέτιδας  Γιούλια Τιμοσένκο, (θυμάστε την πορτοκαλί 
επανάσταση πριν 10 χρόνια και τον ρόλο της Τιμοσένκο και των ΗΠΑ;),  μέλος του 
κόμματός της  «Πατρίδα» και πολλά ενδιαφέροντα ακόμη , όλα αυτά αποτελούν τα 
στοιχεία για τον ιδανικό  τεχνοκράτη –οικονομικό  εκτελεστή, που θα οδηγήσει την 
Ουκρανία στην «σκλαβιά» της χώρας  του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο!!! Τι μας 
θυμίζουν όλα αυτά; Μα την Ελλάδα και την Κύπρο και τους ηγέτες μας και που μας 
οδήγησαν!! 
        Σε ότι αφορά το νεοναζιστικό κόμμα Σβόμποντα , οι θέσεις κλειδιά που έχει 
λάβει στην κυβέρνηση είναι του αναπληρωτή πρωθυπουργού, τα υπουργεία γεωργίας 
και περιβάλλοντος, ενώ ηγετικό στέλεχος του κόμματος  τοποθετήθηκε και είναι ο 



νέος γενικός εισαγγελέας!! Για να μην έχουμε αμφιβολίες για το κόμμα αυτό, οι ίδιοι 
φρόντισαν να τονίσουν τις ιδέες και πολιτικές των θέσεις πρόσφατα, όταν κατά την 
εξέγερση   και τις διαδηλώσεις στο Κίεβο εμφανιζόταν με τα ναζιστικού τύπου (με 
μια παραλλαγή) περιβραχιόνια «Wolfsangel» που φορούσαν τα SS  του Χίτλερ!!  

 
Οπαδοί του κόμματος Σβόμποντα, με τα περιβραχιόνια στο Κίεβο! 

Ενώ οι κομματικοί αξιωματούχοι  του Σβόμποντα έχουν επανειλημμένα κάνει 
ασύστολες αντισημιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (αλήθεια 
που είναι οι τόσο δραστήριες εβραϊκές οργανώσεις, που με το παραμικρό 
δημιουργούσαν θέμα και εδώ τίποτα;)  ,  ίσως η πιο συγκλονιστική εικόνα της 
ιδεολογίας της ομάδας είναι το γεγονός ότι ένα, από τα  κορυφαία στελέχη της ,  ο 
Γιούρι Mykhalchyshyn , ίδρυσε ένα “Think Tank” (δεξαμενή σκέψης), που 
ονομάζεται  “Joseph Goebbels Πολιτικό Κέντρο Ερευνών”  ως αφιέρωμα στον 
υπουργό ναζιστικής προπαγάνδας.  

Ακόμη πιο εξευτελιστικό για τα αμερικανικά ΜΜΕ είναι το γεγονός ότι κάνουν 
προσπάθεια εξευγενισμού και αποκάθαρσης του ναζιστικού αυτού κόμματος, με 

γελοία άρθρα, όπως αυτό που έγραψε πρόσφατα το περιοδικό ΤΙΜΕ, ότι «Πουθενά 
στην Ουκρανία δεν υπάρχει εμπλοκή νεοναζιστικής ομάδος στην λαϊκή  αυτή  
εξέγερση»,  για δημοκρατία και ελευθερία των σκλαβωμένων ουκρανών, θα 

συμπληρώναμε με δόση μαύρου χιούμορ. Φαίνεται στο ΤΙΜΕ δεν είδαν καμιά 
φωτογραφία των παλικαριών με την σβάστικα στο μπράτσο η τον ναζιστικό 

χαιρετισμό του αρχηγού του κόμματος, όπως παρακάτω. 

 
Ο αρχηγός του κόμματος Svoboda  Oleh Tyahnybok. Ο χαιρετισμός!! 
Η  συμμετοχή του Σβόμποντα   στην ουκρανική εξέγερση και η  ανταμοιβή του  με 
 βασικές θέσεις στην κυβέρνηση, με εντολή ΗΠΑ,   υπογραμμίζει για άλλη μια φορά, 
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ότι  οι ΗΠΑ τελικά  είναι πρόθυμες να στηρίξουν ορισμένες από τις πιο 
αποκρουστικές και επικίνδυνες οργανώσεις και πολιτικά κόμματα  στον πλανήτη , 
όπως έγινε και στην Συρία με την στήριξη,  υποστήριξη,  ενίσχυση (χρηματοδότηση 
μαζί με Κατάρ και Σαουδική Αραβία) των ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων, όπως 
Αλ Νούσρα,  ISIS  κλπ .  στην ουσία την Αλ Κάιντα,    εφ 'όσον αυτά βρίσκονται επί 
του αμερικανικού πλοίου με  πορεία τον μακροπρόθεσμο στόχο της ηγεμονίας των 
ΗΠΑ και της γεωπολιτικής κυριαρχίας στην Μέση Ανατολή και στην  Ευρασία 
τώρα.  
          Τελειώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε την επικινδυνότητα της κατάστασης 
και τις δραματικές συνέπειες των εξελίξεων. Κάποιοι θεώρησαν αδυναμία της Ρωσίας 
την μη άμεση εμπλοκή της στις Ουκρανικές εξελίξεις, όπου Αμερικανοί και 
Ευρωπαίοι (ιδιαίτερα οι Γερμανοί και Άγγλοι) αλώνιζαν στην κυριολεξία στην 
Ουκρανία.  Φανταστείτε τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας Λαβρώφ  να συμμετέχει σε 
διαδηλώσεις αμερικανών, κατά του εκλεγμένου προέδρου στην Ουάσιγκτον, αν είναι 
δυνατόν!!  Και όμως το έκανε ο Γερμανός ΥΠΕΞ,  στο Κίεβο  και ουδείς το 
επέκρινε!!! Η πραγματικότητα είναι ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν 
 είχε βάλει ένα στοίχημα: Να κάνει τους καλύτερους χειμερινούς Ολυμπιακούς 
αγώνες στο Σότσι και να είναι απόλυτα ασφαλείς.  Και νομίζουμε ότι το πέτυχε 
απόλυτα. Ούτε ήχος από αβολίδωτο δεν ακούστηκε κατά την διάρκεια  των 
Ολυμπιακών αγώνων, παρά την κινδυνολογία που αναπτύχθηκε  και τις 
«βαθυστόχαστες αναλύσεις» πληρωμένων κονδυλοφόρων που διαβάσαμε, περί 
δράσης Τσετσένων ανταρτών και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων. Και όπως 
διαπιστώσαμε, η κορύφωση των γεγονότων ήταν κατά την διάρκεια των αγώνων, 
υπενθυμίζοντάς μας τα γεγονότα της Οσετίας με την Γεωργία κατά την έναρξη των 
Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου το 2008, όπου εκεί ο Πούτιν αντέδρασε άμεσα. 
Σύμπτωση; Έτσι ο Πούτιν, κατά την εκτίμησή μας περίμενε την λήξη των 
Ολυμπιακών αγώνων και κατόπιν ανέλαβε δράση. Τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα 
στην Κριμαία είναι η έναρξη της αντεπίθεσης της Ρωσίας στους αμερικανικούς και 
ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς για την Ουκρανία. Η Κριμαία αποτελεί ιδιαίτερη 
περίπτωση και είναι στρατηγικής και ζωτικής σημασίας για την Ρωσία. Όχι μόνο 
γιατί εκεί υπάρχει αμιγώς Ρωσικός πληθυσμός,   όπου η Ρωσία θα προστατεύσει με 
κάθε τρόπο και μέσο, ότι και να συμβεί, όχι μόνο γιατί δεν ανήκε στην Ουκρανία 
ποτέ, αλλά δόθηκε το 1954, υπό μορφή δώρου στην τότε ΕΣΣΔ , αλλά και γιατί  
ευρίσκεται  και ο Ρωσικός στόλος της Μαύρης θάλασσας.  Τα πράγματα για την 
αυτοκρατορία  (ΗΠΑ)  εδώ δεν είναι εύκολα.  Τι θα κάνει τώρα;  Θα κηρύξει τον 
πόλεμο κατά της Ρωσίας;  Θα στείλει στρατεύματα να στηρίξουν το δικό της 
καθεστώς και αν ναι από πού;  Από Πολωνία,  από Ρουμανία και Μολδαβία;  Θα 
στείλει στόλο στην Μαύρη Θάλασσα; Εδώ δεν τόλμησε να κάνει κάτι στην Συρία, θα 
πάει στην αυλή της Ρωσίας; Δεν νομίζουμε και φυσικά δε είναι εύκολο και απλό. 
  Έτσι με κομμένη την ανάσα αναμένουμε τις εξελίξεις που ενδεχομένως και το 
απευχόμαστε να είναι η απαρχή μιας γενικευμένης παγκόσμιας σύρραξης!! 
*Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντγος  (ε.α. ) 
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