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Το αιματηρό πραξικόπημα στο Κίεβο το 2014 οργανώθηκε στις ΗΠΑ από μια ομάδα οπαδών 
του Strauss, των λεγόμενων Στρωσιανών  που επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν μια νέα παγκόσμια 
τάξη πραγμάτων. Ο Γάλλος δημοσιογράφος Τιερί Μεϊσάν (Thierry Meyssan) γράφει σχετικά 
στην ιστοσελίδα Voltaire σε ένα άρθρο με τίτλο: «Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στους 
Στρωσιανούς». Με τον όρο «Στρωσιανοί» (Straussians) εννοεί μια ομάδα Αμερικανών πολιτικών 
και ιδεολόγων, οπαδών των ιδεών του γερμανικής καταγωγής φιλοσόφου Λίο Στρως (σ. μ. σε 
γαλλική απόδοση) (Leo Straussή Λέο Στράους), οι οποίοι φαίνεται να εκπροσωπούν το 
«παρασκήνιο» που επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ.

Η Ρωσία, σύμφωνα με τον Τιερί Μεϊσάν, δεν διεξάγει στην πραγματικότητα πόλεμο εναντίον του 
Ουκρανικού λαού, αλλά εναντίον μιας μικρής ομάδας ανθρώπων στη δομή εξουσίας των ΗΠΑ, 
των Στρωσιανών, οι οποίοι έχουν ανοικοδομήσει την Ουκρανία με τον δικό τους τρόπο. Η 
ομάδα αυτή, γράφει, εμφανίστηκε πριν από μισό αιώνα και έχει διαπράξει έναν απίστευτο 
αριθμό εγκλημάτων στη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή χωρίς να το γνωρίζει 
φυσικά, ούτε ο ίδιος ο αμερικανικός λαός.

Ο φιλελευθερισμός είναι μια απόκρυφη και ελιτίστικη θεωρία.

Αλλά ποιος είναι ο ίδιος ο Λίο Στρως; Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, γεννήθηκε και 
μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια στη Γερμανία, κοντά στο Μάρμπουργκ. Κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στον Γερμανικό στρατό ως διερμηνέας στο κατεχόμενο 
Βέλγιο. Μετά τον πόλεμο σπούδασε φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Έλαβε το 
διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Το 1932 έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στο 
Παρίσι, στη συνέχεια πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελικά μετακόμισε στις ΗΠΑ. Το 1942 όλοι 
οι συγγενείς του που είχαν παραμείνει στη Γερμανία πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από 
το 1949 έως το 1967 ήταν επικεφαλής του τμήματος πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο και εργάστηκε επίσης και σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Ο Λίο Στρως αναγνωρίζεται ως ο ιδρυτής της φιλοσοφίας του νεοσυντηρητισμού. Ο καθηγητής 
Ισάι Λάντα (Ishay Landa) θεώρησε ότι «ο Στρως, στην πραγματικότητα, τόνισε επανειλημμένα 
ότι η συντηρητική του θέση είχε στην πραγματικότητα ως στόχο να αναστήσει έναν αυθεντικό, 
αρχαίο φιλελευθερισμό - αμείλικτο, απόκρυφο και ελιτίστικο». Ο ερευνητής Νικόλαος Ζήνος 
είναι της γνώμης ότι «ο Στράους ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να επιστρέψει στην 
προφιλελεύθερη, προαστική εποχή των αιματηρών συγκρούσεων, της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας, 
της αυταρχικής διακυβέρνησης και του γνήσιου φασισμού».

Το προνόμιο της μειονότητας.

Το 1959, ο Leo Strauss έγραψε: «Η φιλελεύθερη παιδεία είναι απαραίτητο λειτούργημα για τη 
δημιουργία μιας αριστοκρατίας μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία των μαζών». Με μια φράση, 
σημείωσε ο Αμερικανός συγγραφέας και κοινωνικός κριτικός Ερλ Σόρις (Earl Shorris)  σε ένα 
άρθρο του στο Harper's Magazine, δήλωσε τον ελιτισμό του και την περιφρόνησή του για αυτό 
που αποκάλεσε «τη χυδαιότητα της δημοκρατικής κοινωνίας».



Ο Λίο Στρως απαιτούσε να μονιμοποιηθεί η άρχουσα ελίτ: «Δεν πρέπει να περιμένουμε η 
φιλελεύθερη παιδεία να γίνει καθολική παιδεία. Θα παραμείνει πάντα καθήκον και προνόμιο της 
μειονότητας». Τον ελιτισμό ακολουθεί η αλαζονεία. Αυτό (με τη σειρά του) οδηγεί στη 
σκληρότητα, στην ικανότητα, ίσως και στην επιθυμία, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, να
τους μετατρέπεις σε αντικείμενα. Κανένας οπαδός του Στρως δεν μπορεί να συμφωνήσει με 
τον ορισμό του Καντ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια: ο άνθρωπος δεν είναι μέσο, αλλά 
αυτοσκοπός. Οι Στρωσιανοί αναγνωρίζουν την αξιοπρέπεια στους λίγους, και όσοι στερούνται 
την αξιοπρέπεια δεν μπορούν να επιτύχουν την ευτυχία».

«Ο Στρως και οι απόστολοί του υπηρέτησαν επάξια την κυβέρνηση Μπους παρέχοντας μια 
φιλοσοφία του ιερού ψεύδους, μια πεποίθηση ότι το ψέμα μπορεί, αντί να είναι μια θλιβερή 
αναγκαιότητα της πολιτικής ζωής, να είναι ένα άξιο και ευγενές εργαλείο της σοφής πολιτικής», 
είχε ως αρχή ο Ερλ Σόρις.

«Η κινητήρια δύναμη πίσω από την ιδέα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μεγαλειώδης: ο ίδιος ο 
Πλάτων συμβούλευε τους ευγενείς άνδρες του, άνδρες με χρυσές ψυχές, να καταφεύγουν σε ιερά 
ψέματα - πολιτικούς μύθους που θυμίζουν πολύ το είδος του (μύθου) για τον Σαντάμ Χουσεΐν με
την ατομική βόμβα - για να κρατήσουν τα άλλα επίπεδα της ανθρώπινης κοινωνίας (ασημένια,
σιδερένια, χάλκινα) καθηλωμένα στη κοινωνική τους θέση, αρκετά πιστά στο κράτος και 
έτοιμα να εκτελέσουν την απαίτησή του. Ο Στρως συμβούλευε επίσης να λέει ψέματα στο 
όνομα της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος», ισχυρίζονταν ο Σόρις.

Το στήσιμο του σκληρού πυρήνα.

Σύμφωνα με πλήθος στοιχείων, επισημαίνει ο Τιερί Μεϊσάν, ο Στρως «συγκρότησε μια μικρή 
ομάδα πιστών μαθητών στους οποίους παρείχε προφορική διδασκαλία. Δεν υπάρχουν γραπτές 
αποδείξεις αυτής της ιδεολογίας. Τους εμφύσησε ότι ο μόνος τρόπος για να μην πέσουν οι Εβραίοι 
θύματα μιας νέας γενοκτονίας ήταν να δημιουργήσουν τη δική τους δικτατορία. Τους ονόμασε 
οπλίτες (Σπαρτιάτες πολεμιστές) και τους έδωσε εντολή να απομυθοποιήσουν τους αντιπάλους 
τους. Τέλος, τους δίδαξε διακριτικότητα και επαίνεσε τα «ευγενή ψέματα». Αν και πέθανε το 1973, 
η φοιτητική του αδελφότητα είναι ακόμα ζωντανή και καλά κρατεί».

«Οι Στρωσιανοί», συνεχίζει ο Meysan, «..άρχισαν να σχηματίζουν μια πολιτική ομάδα πριν από 
μισό αιώνα, το 1972. Ήταν όλοι τους μέλη του επιτελείου του Δημοκρατικού γερουσιαστή Χένρι 
Τζάκσον (Henry Jackson), με το παρατσούκλι "το λαβράκι", το οποίο περιελάμβανε τους Έλιοτ 
Άμπραμς, Ρίτσαρντ Περλ και Πολ Γούλφοβιτς (Elliot Abrams, Richard Perle και Paul 
Wolfowitz). Συνεργάστηκαν στενά με μια ομάδα τροτσκιστών δημοσιογράφων, επίσης Εβραίων,
οι οποίοι συναντήθηκαν στο City College της Νέας Υόρκης και εξέδωσαν το περιοδικό 
Commentary. Και οι δύο αυτές ομάδες συνδέονταν στενά με τη CIA και, χάρη στον πεθερό του 
Περλ Άλμπερτ Γουόλστετερ (Albert Walstetter) (στρατιωτικός στρατηγιστής των ΗΠΑ) και με 
την NPO Rand Corporation (δεξαμενή σκέψης του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος). 
Πολλοί από αυτούς τους νέους άνδρες παντρεύτηκαν με γυναίκες που κυκλοφορούσαν στον 
κλειστό τους  κύκλο, δηλαδή όλοι αυτοί μεταξύ τους, μέχρι που σχημάτισαν μια συμπαγή ομάδα 
περίπου 100 ατόμων.

Η διείσδυση στην εξουσία.

Το 1976, ο Πολ Γούλφοβιτς έγινε ένα από τα μέλη της «ομάδας Β», στην οποία ανατέθηκε από τον
πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ (Gerald Ford) να αξιολογήσει τον κίνδυνο από τη σοβιετική απειλή.



Ο Γούλφοβιτς εξέδωσε λοιπόν μια εντελώς παραληρηματική έκθεση στην οποία κατηγορούσε τη 
Σοβιετική Ένωση ότι επεδίωκε την παγκόσμια ηγεμονία. Η φύση του Ψυχρού Πολέμου είχε 
αλλάξει: δεν ήταν πλέον ζήτημα περιορισμού της ΕΣΣΔ, αλλά έπρεπε να τερματιστεί για να σωθεί 
ο «ελεύθερος κόσμος».

Οι Στρωσιανοί και οι διανοούμενοι της Νέας Υόρκης, οι οποίοι ήταν όλοι αριστεροί, αλλά είχαν 
τεθεί στην υπηρεσία του δεξιού προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι
οι ομάδες αυτές δεν είναι ούτε πραγματικά αριστερές ούτε δεξιές. Ορισμένα μέλη έχουν 
περάσει από το Δημοκρατικό Κόμμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πέντε φορές και πάλι προς τα 
πίσω, από την αρχή. Είναι σημαντικό γι' αυτούς να πάρουν την εξουσία, όποια και αν είναι η 
ιδεολογία τους. Ο Έλιοτ Άμπραμς γίνεται βοηθός υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Διεξάγει μια επιχείρηση στη Γουατεμάλα όπου φέρνει έναν δικτάτορα στην εξουσία και
συνεργάζεται με Ισραηλινούς αξιωματικούς της Μοσάντ για να δημιουργήσει καταυλισμούς για 
τους Ινδιάνους Μάγια, για να κάνει τελικά το ίδιο στο Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους Άραβες...

Στη συνέχεια, ο Έλιοτ Έιμπραμς συνέχισε τις άθλιες πράξεις του στο Ελ Σαλβαδόρ και, τέλος, στη 
Νικαράγουα εναντίον των Σαντινίστας με την υπόθεση Ιράν-Κόντρας. Από την πλευρά τους, οι 
διανοούμενοι της Νέας Υόρκης, που τώρα ονομάζονται νεοσυντηρητικοί, δημιούργησαν το 
Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία (NED) και το Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών,
έναν μηχανισμό που οργάνωσε πολλές έγχρωμες επαναστάσεις, ξεκινώντας από την απόπειρα 
πραξικοπήματος στην Κίνα κατά του πρωθυπουργού Ζάο Ζιγιάνγκ και την εξέγερση της πλατείας 
Τιενανμέν που ακολούθησε.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ομπάμα, οι Στρωσιανοί μπήκαν στο υπουργικό συμβούλιο 
του αντιπροέδρου Τζό Μπάιντεν (Joe Biden). Ο σύμβουλός του σε θέματα εθνικής ασφάλειας 
Τζέικομπ Σάλιβαν διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση επιχειρήσεων εναντίον της 
Λιβύης, της Συρίας και της Μιανμάρ, ενώ ο άλλος σύμβουλός του, ο Άντονι Μπλίνκεν, 
επικεντρώθηκε στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράν.

Ήταν αυτός που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που 
οδήγησαν στη σύλληψη και φυλάκιση βασικών μελών της ομάδας του προέδρου Μαχμούντ 
Αχμαντινετζάντ με αντάλλαγμα μια πυρηνική συμφωνία (σ.μ. που τελικά δεν εφαρμόσθηκε !!).

Υποστηρίζοντας τους νεοναζί.

Η αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο το 2014, γράφει ο Μεϊσάν, ενορχηστρώθηκε από τους 
Στρωσιανούς. Ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν αναμφισβήτητα συμμετείχε σε αυτό. Η Βικτόρια 
Νούλαντ1 έσπευσε πηγαίνοντας η ίδια στο Κίεβο να υποστηρίξει τους νεοναζί του «Δεξιού Τομέα» 
και καθοδηγούσε τις ειδικές δυνάμεις Δέλτα του Ισραήλ στο Μαϊντάν.

Από τις υποκλοπές των τηλεφωνικές συνομιλιών και με τη περιβόητη φράση «F@ck the EU» προς 
τον τότε αμερικανό πρέσβη στην Ουκρανία, τον Τζεφ Πάιατ, φράση που υποδηλώνει ότι «δεν 
ενδιαφέρεται καν για την Ευρωπαϊκή Ένωση», φαίνεται ότι ενεργεί ακριβώς σύμφωνα με τις 
συστάσεις της έκθεσης Γούλφοβιτς του 1992. Ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ δεν το αντιλαμβάνονται 
αυτό και περιορίζονται σε μια αδύναμη διαμαρτυρία.

1 Σημ. Μετ. Λίγα λόγια για τον σύζυγο της Νούλαντ, τον Ρόμπερτ Κάγκαν και τη σχέση του με την εν λόγω ομάδα: 
Οι Στρωσιανοί απομακρύνθηκαν από την εξουσία κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπιλ Κλίντον. Στη συνέχεια 
λειτούργησαν μέσα από τις δεξαμενές σκέψης της Ουάσιγκτον. Το 1992, ο Γουίλιαμ Κρίστολ και ο Ρόμπερτ 
Κάγκαν (ο σύζυγος της Βικτόρια Νούλαντ, που αναφέρεται ευρέως στα προηγούμενα άρθρα) δημοσίευσαν ένα 
άρθρο στο Foreign Affairs, στο οποίο αποδοκίμαζαν την άτολμη εξωτερική πολιτική του προέδρου Κλίντον και 
ζητούσαν την αναβίωση της «φιλάνθρωπης παγκόσμιας ηγεμονίας».



Ο Τζέικ Σάλιβαν και ο Άντονι Μπλίνκεν έβαλαν τον γιο του αντιπροέδρου Μπάιντεν, Χάντερ, στο 
διοικητικό συμβούλιο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες φυσικού αερίου, της Burisma Holdings, 
παρά την αντίθεση του υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι. Ο Χάντερ Μπάιντεν, που δυστυχώς είναι 
πρεζόνι, θα χρησιμοποιηθεί ως βιτρίνα για μια γιγαντιαία απάτη που έχει βλάψει ολόκληρο το 
Ουκρανικό έθνος. Θα κλέψει το Ουκρανικό φυσικό αέριο με τη βοήθεια ανθρώπων που θα είναι 
βιτρίνες μεταξύ των φίλων του σε διάφορες εταιρείες, αλλά υπό τη γενική καθοδήγηση του Άμος 
Χόχσταϊν (Amos Hochstein). Πρόκειται για ανθρώπους τους οποίους ο πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν έχει αποκαλέσει «κλίκα τοξικομανών».

Οι Σάλιβαν και Μπλίνκεν βασίζονται στον νονό της μαφίας, τον Ιγκόρ Κολομόισκι, τον τρίτο 
πλουσιότερο άνθρωπο της χώρας. Αν και Εβραίος, χρηματοδοτεί τα βαρύγδουπα ονόματα του 
«Δεξιού Τομέα», μιας νεοναζιστικής οργάνωσης που εργάζεται για το ΝΑΤΟ και έπαιξε ηγετικό 
ρόλο στο πραξικόπημα του Μαϊντάν κατά τη διάρκεια της «αλλαγής καθεστώτος». Ο Κολομόισκι 
χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις του για να καταλάβει την αρχηγία στην Ευρωπαϊκή Εβραϊκή 
Κοινότητα, αλλά οι ομόθρησκοί του επαναστάτησαν και τον απέβαλαν από τις διεθνείς ενώσεις. 
Ωστόσο, κατάφερε να διορίσει τον Ντμίτρι Γιάρος, ηγέτη του Δεξιού Τομέα, στη θέση του 
αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και να 
εκλεγεί ο ίδιος κυβερνήτης της περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ. Και οι δύο απομακρύνθηκαν 
σύντομα από κάθε πολιτική δραστηριότητα. Ήταν η ομάδα τους που ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν 
αποκάλεσε «νεοναζιστική κλίκα».

Απελευθερώνοντας τον κόσμο από τους Στρωσιανούς.

Με την επιστροφή του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά ως Προέδρου των ΗΠΑ, 
σημειώνει ο Μεϊσάν, οι Στρωσιανοί διεισδύουν σε όλες τις δομές εξουσίας. Ο Τζέικ Σάλιβαν 
γίνεται Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και ο Άντονι Μπλίνκεν υπουργός Εξωτερικών με βοηθό 
του τη Βικτόρια Νούλαντ.

Τον Οκτώβριο του 2021 επισκέφθηκε τη Μόσχα και απείλησε να συνθλίψει την οικονομία της 
Ρωσίας, εάν η τελευταία δεν ηρεμούσε. Αυτή η επίσκεψη θα ήταν η αρχή της σημερινής κρίσης. 

Η βοηθός υπουργού ΥΠΕΞ, η Νούλαντ, φέρνει στη σκηνή τον Ντμίτρο Γιάρος και τον παρουσιάζει
στον πρόεδρο (Ζ)ελένσκι, πρώην κωμικό και προστατευόμενο του Ιγκόρ Κολομόισκι.

Στις 2 Νοεμβρίου 2021 αυτός διορίζεται Ειδικός Σύμβουλος του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατηγού Βαλέρι Ζαλούζνι (Valery Zaluzhny). Ο τελευταίος, ως γνήσιος «δημοκράτης» (!), 
αρχικά αμφιταλαντεύεται αλλά τελικά συμφωνεί. Αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των 
δημοσιογράφων σχετικά με αυτό το εκπληκτικό δίδυμο, υπονοώντας το απόρρητο της εθνικής 
ασφάλειας. Ο Γιάρος πασχίζει να υποστηρίξει τον συνταγματάρχη Αντρίι Μπιλέτσκι, τον «λευκό 
φύρερ», και το «τάγμα του Αζόφ». Πρόκειται για ένα αντίγραφο της μεραρχίας SS του 
Γερμανικού Ράιχ και διοικείται από μισθοφόρους των ΗΠΑ της Blackwater PMC από το καλοκαίρι 
του 2021.

«Λαμβάνοντας υπόψη όσα ειπώθηκαν παραπάνω για τους Στρωσιανούς»«, δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβουμε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας δεν είναι μόνο δικαιολογημένες, αλλά και αναγκαίες. 
Το να απελευθερώσουμε τον κόσμο από τους Στρωσιανούς σημαίνει να αποτίσουμε φόρο τιμής σε
περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν σφάξει και σε αυτούς που 
επιμένουν ακόμη να σφάξουν», καταλήγει ο Τιερί Μεϊσάν, προτείνοντας να περιμένουμε να δούμε
πώς θα ολοκληρωθούν τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Δημοσιεύτηκε στη «Столетия»




