
Το 2015 το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε αναγνωρίσει το Τάγμα Αζόφ ως ναζιστικό.
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Παλαιότερα το 2015 (10 Ιουνίου 2015 - Τεύχος: Τόμος 161, Αρ. 92 - Ημερήσια Έκδοση) το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ συζήτησε το θέμα της απαγόρευσης της στρατιωτικής βοήθειας προς το 
ουκρανικό ναζιστικό Τάγμα Αζόφ. Τότε ο βουλευτής Κόνιερς (Conyers) κατέθεσε την τροπολογία 
του που απαγόρευε "τη χρήση κονδυλίων για την παροχή όπλων, εκπαίδευσης ή άλλης βοήθειας στο 
Τάγμα Αζόφ", η οποία και υιοθετήθηκε (τροπολογία Κόνιερς που απαγορεύει τη χρήση κονδυλίων 
για την παροχή όπλων, εκπαίδευσης ή άλλης βοήθειας στο Τάγμα Αζόφ (σελίδα H4123). Το 
έγγραφο "DEPARTMENT OF DEFENSE APPROPRIATIONS ACT, 2016- Congressional Record 
Vol. 161, No. 92 παραθέτει την ομιλία του Κόνιερς, τη συζήτηση και το αποτέλεσμα της πρότασής 
του:

Τροπολογία που προτάθηκε από τον βουλευτή κ. Κόνιερς

Κόνιερς:  Κύριε Πρόεδρε, έχω μια τροπολογία στο γραφείο μου.

 Ασκών χρέη προέδρου: Ο γραμματέας θα αναγνώσει την τροπολογία.

 Ο υπάλληλος διαβάζει ως εξής: Στο τέλος του νομοσχεδίου (πριν από τον σύντομο τίτλο), να 
προστεθεί το ακόλουθο κείμενο:

 Γραμματέας:   Κανένα από τα κονδύλια που διατίθενται με τον παρόντα νόμο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παροχή όπλων, εκπαίδευσης ή άλλης βοήθειας στο Τάγμα Αζοφ.

Κόνιερς (κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης):  κ. Πρόεδρε, ζητώ την ομόφωνη συγκατάθεση η 
τροπολογία να εξεταστεί όπως διαβάζεται.

Ασκών χρέη προέδρου: Υπάρχει αντίρρηση στο αίτημα του κυρίου βουλευτού από το Μίσιγκαν;

Δεν υπάρχει αντίρρηση.

Ασκών χρέη προέδρου: Σύμφωνα με το ψήφισμα 303 της Βουλής, ο κύριος βουλευτής από το 
Μίσιγκαν και ένας βουλευτής που αντιτίθεται ο καθένας θα έχουν στη διάθεσή τους 5 λεπτά, για να
ομιλήσουν.

Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον κύριο βουλευτή από το Μίσιγκαν.

Κόνιερς:  κ. Πρόεδρε, ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Φρέλινγκχουϊσεν 
(Frelinghuysen) και τον κ. Βισκλόσκι (Visclosky) για τη διεξαγωγή της διαδικασίας των 
τροπολογιών γύρω από αυτές τις σημαντικές σκέψεις.

Η συγκεκριμένη τροπολογία που προτείνω απόψε απαγορεύει τα όπλα, την εκπαίδευση και άλλη 
βοήθεια προς τη νεοναζιστική ουκρανική πολιτοφυλακή, το Τάγμα Αζόφ.

Το περιοδικό Foreign Policy έχει χαρακτηρίσει το Τάγμα Αζόφ των 1.000 ανδρών ως «σαφώς 
νεοναζιστικό» και «φασιστικό». Πολυάριθμοι άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των New York Times, του Guardian και του Associated Press, έχουν 
επιβεβαιώσει το γεγονός ότι στην ομάδα αυτή κυριαρχούν αντιλήψεις περί «ανωτερότητας 
της λευκής φυλής», καθώς και αντισημιισμού. Παρ' όλα αυτά, ο υπουργός Εσωτερικών της 



Ουκρανίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Τάγμα Αζόφ θα είναι μεταξύ των μονάδων που θα 
τύχουν εκπαίδευσης και θα εφοδιασθούν με όπλα από τους δυτικούς συμμάχους, 
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ιδρυτής του Azov, Αντρίι Μπιλέτσκι, οργάνωσε τη νεοναζιστική ομάδα «Εθνικο - Σοσιαλιστικό 
Σύνδεσμο» το 2008. Οι άνδρες του Azov χρησιμοποιούν νεοναζιστικούς συμβολισμούς στο 
έμβλημά τους.

Αυτές οι ομάδες είναι αντίθετες με τις Αμερικανικές αξίες και μόλις τελειώσουν οι μάχες, θα 
αποτελέσουν σημαντική απειλή για την Ουκρανική κυβέρνηση και τον Ουκρανικό λαό. Όπως 
έχουμε δει πολλές φορές, κυρίως στους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, αυτές οι ομάδες δεν θα 
καταθέσουν τα όπλα τους μόλις τελειώσει η σύγκρουση. Θα τα στρέψουν εναντίον του ίδιου του 
λαού τους προκειμένου να επιβάλουν τις μισαλλόδοξες απόψεις τους.

Σας καλώ να υποστηρίξετε την τροπολογία μου και να θεσπιστεί ως νόμος των ΗΠΑ ότι δεν θα 
εξοπλίσουμε αυτή την επικίνδυνη νεοναζιστική πολιτοφυλακή.

Βισκλόσκι: Θα παραχωρήσει το λόγο ο κύριος βουλευτής;

Κόνιερς: Παραχωρώ το λόγο στον κύριο βουλευτή από την Ιντιάνα.

Βισκλόσκι: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μιλώ εκ μέρους της επιτροπής προτείνοντας να δεχθούμε 
την τροπολογία του κυρίου βουλευτού και εκτιμώντας το γεγονός ότι θέλει να επιδείξει ενδιαφέρον,
όπως άλλωστε κάνουμε και εμείς στην επιτροπή, για να βεβαιωθούμε ότι όποιος εκπαιδεύεται είναι 
κάποιος που είναι, αν θέλετε, άτομο με καλές προθέσεις, σε αντίθεση με κάποιον που δεν είναι. 
Εκτιμώ το ενδιαφέρον του κυρίου βουλευτού και την πρότασή του για την τροπολογία.

Κόνιερς:  Ευχαριστώ τον κύριο από την Ιντιάνα.

Φρέλινγκχουϊσεν: Θα παραχωρήσει ο κύριος βουλευτής το λόγο;

Κόνιερς: Παραχωρώ στον κύριο από το Νιου Τζέρσεϊ.

Φρέλινγκχουϊσεν: Κύριε Πρόεδρε, δεχόμαστε την τροπολογία.

Κόνιερς: Ευχαριστώ τον κύριο βουλευτή από το Νιου Τζέρσεϊ. Κύριε Πρόεδρε, Παραχωρώ το 
υπόλοιπο του χρόνου μου.

Ασκών χρέη προέδρου: Το ερώτημα αφορά την τροπολογία που πρότεινε ο κύριος βουλευτής από 
το Μίσιγκαν (κ. Κόνιερς).

Η τροπολογία εγκρίθηκε.

Το ιστορικό αυτό γεγονός πρέπει να υπενθυμιστεί σήμερα, μεταξύ άλλων και στους βουλευτές 
των ΗΠΑ, ώστε να κοιτάξουν τα έγγραφά τους και να παραδεχτούν ότι οι ίδιοι ψήφισαν αυτή 
την τροπολογία του Κόνιερς και ότι «η τροπολογία εγκρίθηκε»!

Γιατί λοιπόν η Δύση αρνείται τώρα τόσο επίμονα το γεγονός ότι ναζιστικές παραστρατιωτικές 
μονάδες υπήρχαν ήδη τότε στην Ουκρανία; Γιατί ο στόχος της αποναζιστικοποίησης της 
Ουκρανίας παρουσιάζεται τώρα ως εξωπραγματικός στη Δύση; Το Τάγμα Αζόφ, το οποίο 



τώρα παραδίδεται στη Μαριούπολη, δεν είναι Ουκρανοί ήρωες, αναγνωρίστηκαν ως ναζιστές 
ακόμη και από το Αμερικανικό Κογκρέσο το 2015.

Θα παρουσιαστεί άραγε κάποιος απ΄ όλους αυτούς που ψήφισαν το «νόμο των ΗΠΑ» - ο 
οποίος εξακολουθεί να ισχύει – ως μάρτυρας σε δίκη που θα γίνει εναντίον αυτών των 
εγκληματιών ;

Οι δίκες θα γίνουν άραγε στη Μόσχα ή μήπως αλλού για να μην κινδυνεύσουν να θεωρηθούν 
ότι θα αποτελέσουν  επανάληψη των «δικών της Μόσχας»;

Πηγές: 
https://www.congress.gov/congressional-record/2015/06/10/house-section/article/H4117-2

https://www.congress.gov/114/crec/2015/06/10/CREC-2015-06-10-pt1-PgH4117-2.pdf
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