
Αντιμετώπιση και θεραπεία
Η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας θα εγείρει πολλά ερωτηματικά ακόμη και για τις 
Ρωσικές ελίτ.

Αλεξέι Πεσκόφ

Η απαλλαγή της γειτονικής αδελφικής χώρας από τον ιό του ναζισμού είναι ασφαλώς ένα 
σημαντικό και αναγκαίο καθήκον. Πόσο επιλύσιμο είναι όμως κατ' αρχήν; 
Συζητήσαμε σχετικά με αυτό το θέμα, με τον Γιεβγκένι Σατανόφσκι, πρόεδρο της δεξαμενής 
σκέψης Middle East Institute.

- Όταν η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας ανακοινώνεται ως στόχος, τι νομίζετε ότι 
εννοούν;

- Μετατρέποντας την Ουκρανία σε κανονικό βιότοπο για όλους τους κατοίκους της. Όταν θα έχουν 
εκμηδενιστεί, όλοι αυτοί που υπάρχουν ακριβώς μηδενικά άτομα που θα διακηρύσσουν ναζιστικές 
ή φανατικές εθνικιστικές απόψεις, τόσο στην ηγεσία της χώρας, όσο και μεταξύ αυτών που 
εκπαιδεύουν τον κόσμο, που εργάζονται στον τομέα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Είναι 
αδύνατο να λειτουργεί κανε΄ςι ως φυσιολογικό άτομο σε ένα καθεστώς, όπου οι άνθρωποι 
εκπαιδεύονται να μισούν μια ξένη γλώσσα, τους ανθρώπους κάποιας άλλης εθνικότητας, κι όπου 
μπορούν να σκοτώσουν ακι να σκοτωθούν γι αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με 
σεβασμό οένας προς τον άλλον, προς τους γείτονές τους, ανεξάρτητα από τα κακόγουστα αστεία 
που τους έλεγαν γι' αυτούς στην παιδική τους ηλικία και από τι και πόσο τους αρέσει αυτό που 
τρώνε, το πώς μιλούν και το πώς χτίζουν τα σπίτια τους και πως ζουν σ' αυτά. Είναι πολύ απλό. Η 
αποναζιστικοποίηση είναι ένας καθαρισμός από τη μούχλα, τη σήψη, το δηλητήριο. Δεν είναι μόνο 
το ανθρώπινο σώμα που δηλητηριάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χώρα, με το κράτος. Αν κάτι 
το δηλητηριάζει, πρέπει να αφαιρέσουμε τα προσβεβλημένα μέρη. Και στη συνέχεια αυτοί οι 
άνθρωποι μπορούν να πάνε οπουδήποτε και να συνεχίσουν να δηλητηριάζουν, αν τους επιτραπεί να
το κάνουν, όπως έγινε, για παράδειγμα, με τους ανθρώπους της Μπαντέρα, οι οποίοι έφυγαν 
αφότου ο Κόκκινος Στρατός έδιωξε τους Ναζί από την Ουκρανία. Στη συνέχεια, πολλοί από αυτούς
πήγαν στον Καναδά, βρήκαν καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι κατέφυγαν στην 
Ευρώπη. Αλλά τώρα επέστρεψαν. Και έκαναν τα πάντα σε όλη τη μετα-Σοβιετική περίοδο για να 
δηλητηριάσουν τη σημερινή Ουκρανία. Πρέπει να απολυμάνουμε αυτόν τον οργανισμό.

- Όταν λένε αποναζιστικοποίηση, στο μυαλό μας έρχεται η μεταπολεμική Γερμανία. Εκεί, 
μεταξύ άλλων, υπήρχε ένα είδος «εκκαθάρισης» - απαγόρευση του επαγγέλματος για τους 
φορείς της ναζιστικής ιδεολογίας, καθώς και πρόστιμα και καταναγκαστική εργασία. 
Μπορούμε να περιμένουμε την ίδια διαδικασία στην Ουκρανία;

- Γιατί μήπως έχει γίνει αποναζιστικοποίηση στη Γερμανία; Όχι βέβαια, δεν έχει. Κι ούτε καν 
πέρασε στην Αυστρία. Ακόμα και στην Ουγγαρία απέτυχε, γεγονός που ήταν η αιτία της Ουγγρικής
εξέγερσης του 1956, όταν αναγκαστήκαμε να στείλουμε στρατεύματα. Απέτυχε, επειδή όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εγκληματίες, μερικές φορές με τα χέρια τους γεμάτα αίμα, δεν εξέτισαν
την ποινή τους. Απελευθερώθηκαν. Τους δόθηκε αμνηστία. Ενσωματώθηκαν στον κρατικό 
μηχανισμό, στην υπηρεσία πληροφοριών, στον στρατό της ΟΔΓ. Κατέλαβαν αρκετά υψηλές θέσεις 
σε πλήθος χωρών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αραβικής Ανατολής, της Τουρκίας 
και του Ιράν. Είχαν προσληφθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, της 
Λατινικής Αμερικής. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε καμία αποναζιστικοποίηση. Δεν υπήρξε 
καμία αποναζιστικοποίηση.

- Μα είναι αυτό δυνατόν;



- Πώς να δουλέψετε για να καταφέρετε να κάνετε αποναζιστικοποίηση;. Πρέπει να είστε σε θέση να
δουλέψετε γι αυτό, χωρίς αυταπάτες, χωρίς ανοησίες, χωρίς να προσπαθείτε να φλερτάρετε με τους 
υποστηρικτές των Ναζί προς χάριν του λαϊκισμού. Ο Χρουστσόφ απελευθέρωσε όλους τους 
Μπαντερίτες από τα στρατόπεδα, βασιζόμενος στο γεγονός ότι έπρεπε να «αντιμετωπίσει» την 
κληρονομιά του Στάλιν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν εξέτισαν τις ποινές τους, δεν άλλαξαν καθόλου, 
επέστρεψαν στην Ουκρανία. Και ως αποτέλεσμα υπήρχαν δύο διαδικασίες που εξελίσσονταν 
παράλληλα. Από τη μία πλευρά, οι θύλακες του Μπαντέρα ήταν ενεργές στη Δυτική Ουκρανία, 
νομίζω, μέχρι το 1962, και από την άλλη πλευρά - οι Μπαντερίτες, που είχαν βγει από τα 
στρατόπεδα, ενσωματώθηκαν στην κυβέρνηση, συμπεριλήφθηκαν στην ηγεσία των συνδικάτων ή 
των συλλογικών φορέων, στους πυρήνες του κόμματος και στις οργανώσεις των Κομσομόλων. 
Υποδύθηκαν. Σταδιακά συμπίεσαν και εκτόπισαν τους διεθνιστές από την εξουσία, υψώνοντας 
αρχικά αθόρυβα και στη συνέχεια όλο και πιο ανοιχτά το λάβαρο του Ουκρανικού εθνικισμού στις 
πιο ριζοσπαστικές μορφές του. Και σήμερα έχουμε μια τέτοια μάλλον θλιβερή κατάσταση. Αλλά τι 
μπορούμε να κάνουμε τώρα πλέον; Απλώς τα πράγματα έχουν φτάσει στο τέρμα, δεν πάει 
παραπέρα. Όσοι είναι πιο έξυπνοι θα καταλάβουν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και θα 
σταματήσουν να κάνουν κακό. Όσοι είναι λιγότερο έξυπνοι, είτε θα το βάλουν στα πόδια, είτε θα 
πρέπει να εξοντωθούν. Αυτό είναι όλο.

- Ή τουλάχιστον θα απομονωθούν από την κοινωνία...

- Είναι αδύνατο να απομονωθούν οι άνθρωποι από την κοινωνία. Είναι πολύ πιο εύκολο αν αυτοί οι
άνθρωποι δεν είναι βρίσκονται μέσα στην κοινωνία. Η Δυτική Ουκρανία είναι ανοικτή. Μπορούν 
να ζήσουν στην Πολωνία, στη Γερμανία - οπουδήποτε. Τώρα μπορούμε να δούμε, πώς στην 
Πολωνία, στη Μολδαβία, στη Γερμανία, αυτοί που έχουν ήδη φτάσει εκεί, δείχνουν τι είδους 
άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα, προκαλώντας απόλυτη αναστάτωση στον τοπικό πληθυσμό. 
Επιπλέον, ο ναζισμός δεν αφορά μόνο τους Ρώσους, τους Τσιγγάνους ή τους Εβραίους. Πώς 
έσφαξαν τους Πολωνούς στη Βολχύνια...

- Ένα άλλο ερώτημα, γιατί οι Πολωνοί έχουν ξεχάσει τη σφαγή του Βόλιν από τους 
Ουκρανούς εθνικιστές; Ποιος είναι ο λόγος για αυτή τη λήθη;

- Οι Πολωνοί έχουν ξεχάσει τη σφαγή του Βόλιν, και οι Ουκρανοί Εβραίοι, ειδικά εκείνοι που 
προωθήθηκαν στην εξουσία εκεί, προσπαθούν να προσποιηθούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το 
Ολοκαύτωμα, επειδή οι Αμερικανοί είναι υπεύθυνοι για την πασαρέλα. Όλη η σφαίρα της 
πληροφόρησης είναι διαποτισμένη από την αμερικανική προπαγάνδα. Πράγματι - φτηνό, ηλίθιο, 
άθλιο, ποταπό, ψεύτικο, αλλά πολύ αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα έθνος που να 
έχει δημιουργήσει καλύτερη προπαγάνδα, καλύτερη διαφήμιση για τον εαυτό του, από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
Ας θυμηθούμε τους εαυτούς μας. Τα τέλη της δεκαετίας του '80, τη δεκαετία του '90 και ακόμη και 
τη δεκαετία του 2000 - το όνειρο της Αμερικής, το «αμέρικαν μπόυ, εγώ μαζί σου φύγει». Η 
παθιασμένη αγάπη για κάθε τι αμερικανικό, όταν συνάντησε την υπερατλαντική πραγματικότητα, 
κατέρρευσε, γιατί ξαφνικά αποδείχθηκε ότι η Αμερική ήταν διαφορετική. Φυσικά, υπάρχουν πολλά 
καλά πράγματα στην Αμερική: θαυμάσιοι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά, εργατικοί, μερικές 
φορές εξαιρετικά γενναιόδωροι, μερικές φορές πολύ ευγενικοί, υπέροχα εθνικά πάρκα, υπέροχα 
μουσεία, λογοτεχνία, μουσική - πολλά πράγματα που μπορείτε και πρέπει να μάθετε από αυτούς. 
Αλλά μετά βγαίνεις στον αμερικανικό δρόμο.... Θυμάμαι ότι με είχε εντυπωσιάσει η Νέα Υόρκη το 
'90. Και η Βοστώνη, όπου η σύζυγός μου και εγώ περπατούσαμε, περπατούσαμε, κατευθυνόμενοι 
προς το λιμάνι, μέσα από μια περιοχή όπου υπάρχουν ντόπιοι μαύροι, τους οποίους πολύ ευγενικά 
αποκαλούν Αφροαμερικανούς. Και μετά συναντάς τον τοπικό φανατισμό, την πολιτική ελίτ, την 
πολιτιστική ή παραπολιτιστική ελίτ - αυτή που φάνηκε πιο έντονα στο κίνημα Black Lives Matter 



(BLM), στην κερδοσκοπία γύρω από τις προεδρικές εκλογές. Βλέπεις ξαφνικά ανθρώπους που είναι
πάμπλουτοι αλλά εντελώς αμόρφωτοι, εκπληκτικά ηλίθιοι αλλά αυτοκαταξιωμένοι. Βλέπετε πολλά 
από αυτά που έχουμε υιοθετήσι σε εκδηλώσεις μας στο περιβάλλον των Νέων Ρώσων Και πως 
αλλιώς τα σημερινά μας αποβράσματα, που αυτοαποκαλούνται ελίτ, όλη αυτή η αριστοκρατία των 
σκουπιδιών, που τρέχει και δεν καταλαβαίνει τίποτα από όσα συμβαίνουν, δεν θα καταδίκαζε την 
ειδική επιχείρηση που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία; Και όχι μόνο για υλικούς λόγους. Αλλά οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματικά αμερικανοποιήσει τη συνείδησή τους. Και αυτό είναι κακό, διότι
η δυτική κοινωνία βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Αλλά και η δική μας βρίσκεται σίγουρα στην ίδια 
θέση. Οι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή, αντιγράφουν την κόλαση . Έτσι αντέγραψαν κι αυτοί 
σήμερα το δυτικό τρόπο ζωής, σε επίπεδο αξιολύπητης μίμησης. Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα 
πλέον; Είναι αυτό που είναι. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο.
Παρ' όλα αυτά , το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας και ένα μέρος της κρατικής ή 
πνευματικής ελίτ της έχουν πραγματικά κρατήσει κατά νου μέσα στον εγκέφαλό τους, κάτι από τις 
ημέρες της παλιάς, πολύ καλής Σοβιετικής εκπαίδευσης. Αλλά το σημερινό σύστημα όμως είναι 
νέο. Και επιπλέον, έχει αμερικανοποιηθεί στο έπακρο - αυτό ισχύει τόσο για τα πανεπιστήμια όσο 
και για τα σχολεία. Μια από τις κύριες απειλές για το μέλλον της χώρας είναι ο εκσυγχρονισμός, η 
βελτιστοποίηση και η μεταρρύθμιση της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και του 
πολιτισμού της, με τον τρόπο που το βιώσαμε τα τελευταία 30 χρόνια.

Δεν έχουμε όπως το παλιό ανέκδοτο, που έλεγε: μια ομάδα πέντε ατόμων στην Ουκρανία είναι μια 
αντάρτικη μονάδα τεσσάρων ατόμων με έναν προδότη. Δυστυχώς η κομματική μας οργάνωση 
αποτελούνταν τα προηγούμενα χρόνια, σχεδόν εξ ολοκλήρου από τέτοιου είδους προδότες, όσον 
αφορά τη προηγούμενη δική μας ηγεσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έβγαζαν τότε όλα τα 
χρήματα από τη χώρα και έβγαζαν σχεδόν τρία τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χώρα - όλα όσα 
πήγαιναν στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε επένδυση που θα μπορούσαν να 
είχαν κάνει εκεί.

Δεν αποκομίζουμε καμία τεχνολογία από τη Δύση, όλα είναι ένα ψέμα που ονομάστηκε έτσι από 
τον Τσουμπάις1. Καταστρέψαμε την τεχνολογία μας. Και η μόνη ευκαιρία που μας δίδουν οι 
κυρώσεις. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπήρχαν οι κυρώσεις που έπεσαν στα κεφάλια μας, αν 
δεν υπήρχε το νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα, αν δεν υπήρχε το προφανές θηριώδες μειδίαμα του 
ναζισμού που έχει ξεσηκωθεί σήμερα σε όλο τον δυτικό κόσμο υπό το όνομα της Ρωσοφοβίας, ίσως
απλά να είχαμε σαπίσει σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πια τίποτα.

- Δηλαδή η σημερινή γενική Ρωσοφοβία της Δύσης είναι σχεδόν ίδια με τον ναζισμό;

- Είναι. Από πού προήλθε ο ναζισμός στη Γερμανία; Δεν προήλθε από τη Γαλλία και τη Βρετανία; 
Οι Βρετανοί δημιούργησαν τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνηθίσαμε να αναφέρουμε στην
ιστορία περισσότερο συχνά  το Σμήνος Νορμαντι-Νιεμάν2 και τον Ντε Γκωλ. Εντούτοις όλη η 
Γαλλία ήταν πριν από τον πόλεμο με τον Χίτλερ. Όλη η Ευρώπη ήταν με τον Χίτλερ. Αυτές είναι 
ευρωπαϊκές αξίες. Οι πραγματικές ευρωπαϊκές αξίες είναι η Ιερά Εξέταση και η θανάτωση στη 
πυρά, αυτό είναι το Ολοκαύτωμα και η γενοκτονία των Ρομά, αυτά είναι τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και τα γκέτο. Φυσικά, μπορείτε αντί γι αυτά να πείτε ένα παραμύθι, να φτιάξετε 
όμορφα κινούμενα σχέδια με ευγενική μουσική και ροζ μονόκερους και να πείτε: «Βλέπετε, πόσο 
καλά είναι. Όχι, είναι καλό, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ένα τέτοιο ζώο... Και θα πρέπει να 

1 Ανατόλι Μπορίσοβιτς Τσουμπάις Ρώσος πολιτικός και οικονομολόγος που ήταν υπεύθυνος για τις ιδιωτικοποιήσεις
στη Ρωσία ως σημαίνον μέλος της κυβέρνησης του Μπόρις Γέλτσιν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, υπήρξε βασικό στέλεχος στην εισαγωγή της οικονομίας της αγοράς και των αρχών 
της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

2 Το σμήνος υπηρέτησε στο Ανατολικό Μέτωπο του Ευρωπαϊκού Θεάτρου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντάχθηκε 
στην 1η Αεροπορική Στρατιά και ήταν η μόνη δυτική συμμαχική μονάδα που πολέμησε μαζί με τις Σοβιετικές 
δυνάμεις μέχρι το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη.



παρατηρήσετε, ότι σχεδόν εξ ολοκλήρου και σχεδόν πολύ σύντομα, τόσο η Ευρώπη όσο και η 
Αμερική, ολόκληρος ο δυτικός κόσμος έχει περιέλθει σε αυτή την κτηνώδη κατάσταση του 
κτηνώδους πλήθους, η οποία υπήρχε, για παράδειγμα, όταν ο Χίτλερ πραγματοποίησε τη 
ναζιστικοποίηση της Γερμανίας. Υπήρξε βέβαια, μια φιλελεύθερη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που 
όμως έκλεβε, όπως συμβαίνει πάντα με τις δημοκρατίες. Αλλά ήταν πολύ φιλελεύθερη, 
δημοκρατική. Σε πόσα χρόνια όμως μετεξελίχθηκε και έγινε το Τρίτο Ράιχ, το οποίο εξαπέλυσε τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα; Μάλιστα, μέσα σε πέντε χρόνια. Είναι ένα 
πράγμα που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εξελιχθεί ταχύτατα.


