
Καθ' υπόδειξη της Δύσης, ο ναζισμός γίνεται πολιτικός κανόνας, όπως ακριβώς συνέβη τη 
δεκαετία του 1930.
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Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να υπονομεύσει τη μνήμη της μεγαλύτερης μέρας στην 
ιστορία του 20ου αιώνα!

Πριν από εβδομήντα επτά χρόνια, στις 9 Μαΐου 1945, οι κυρίαρχοι κύκλοι της Δύσης βρέθηκαν σε 
μια δύσκολη ηθική κατάσταση. Η Σοβιετική Ένωση, την οποία η Δύση είχε δουλέψει τόσο 
σκληρά για να δαιμονοποιήσει, αποδείχθηκε ότι ήταν ο σωτήρας του κόσμου από τον ναζισμό.
Ένα σκληρό και αδιαμφισβήτητο γεγονός. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μαΐου του 1945, το 
57% των Γάλλων αναγνώριζε τον καθοριστικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στην εκδίωξη 
του ναζισμού. Για λόγους σύγκρισης, το 2004, το 58% των Γάλλων ονόμασαν τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ως τον κύριο νικητή του ναζισμού. Η αμερικανική μηχανή προπαγάνδας 
λειτούργησε αποτελεσματικά στην Ευρώπη.

Οι ηθικές αντιξοότητες για τη Δύση στον απόηχο της Γερμανικής συνθηκολόγησης προήλθαν 
επίσης από το γεγονός, ότι από τη δεκαετία του 1930 οι Δυτικοί κυρίαρχοι κύκλοι είχαν 
επενδύσει σημαντικά στο ναζιστικό καθεστώς. Το 1932, ο διοικητής της Τράπεζας της 
Αγγλίας, Μοντάγκου Νόρμαν, και οι αδελφοί Ντάλες είχαν μια μυστική συνάντηση με τον 
Αδόλφο Χίτλερ, η οποία κατέληξε στην απόφασή τους να χρηματοδοτήσουν το ναζιστικό 
κόμμα της Γερμανίας και να δανείσουν χρήματα στη Γερμανική κεντρική Τράπεζα 
(Reichsbank). Ακόμα και μετά το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Αμερικανικές 
εταιρείες συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στη Γερμανία και να προμηθεύουν καύσιμα και 
λιπαντικά στο Ράιχ μέσω της Ισπανίας.

Το 1938, κατά τη συνάντησή τους στο Μόναχο, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, με την ηθική 
υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, επέτρεψαν στη Γερμανία, την Πολωνία και την 
Ουγγαρία να διαμελίσουν την Τσεχοσλοβακία. Οι δυτικοί ηγέτες ήλπιζαν ανοιχτά ότι η 
Σοβιετική Ένωση θα ήταν το επόμενο θύμα της εδαφικής διαίρεσης. Αποδείχτηκε όμως ότι 
έκαναν τρομερό λάθος. Ο Σοβιετικός λαός νίκησε τον ναζισμό και εξουδετέρωσε τους ναζιστές
εισβολείς. Το τεράστιο διεθνές κύρος που κέρδισε η Σοβιετική Ένωση την κατέστησε μία από 
τις πέντε ιδρυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας.

Σήμερα, η μεγάλη νίκη που κέρδισαν οι παππούδες μας στοιχειώνει τους απογόνους εκείνων που 
χρηματοδότησαν τον Χίτλερ, έστρεψαν το Τρίτο Ράιχ εναντίον της ΕΣΣΔ, υπηρέτησαν τους 
εισβολείς σε τιμωρητικές μονάδες. Η εκτεταμένη κατεδάφιση μνημείων που συνδέονται με τον 
Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο στην Ουκρανία και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης χρησιμεύει ως μια εντυπωσιακή απόδειξη του σύγχρονου βανδαλισμού. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, η καταστροφή των μνημείων έχει λάβει 
χαρακτήρα μαζικής επιδημίας.

Στην Πολωνία, ένα τοπικό πλήθος ζητωκραύγαζε καθώς γκρεμιζόταν ένα μνημείο στρατιωτών του 
Κόκκινου Στρατού στο σημείο όπου 620 σοβιετικοί πολεμιστές του Πρώτου Ουκρανικού Μετώπου
είχαν θυσιάσει τη ζωή τους απελευθερώνοντας την Πολωνία από τη ναζιστική κατοχή.

Στη Γερμανία, η ηγεσία του κόμματος CDU απαίτησε την κατεδάφιση ενός μνημείου του 
βασανισμένου από τους Ναζί κομμουνιστή ηγέτη Ernst Thaelmann.



Στο Μουκάτσεβο της Υπερκαρπαθίας, ένα μνημείο με ένα άρμα T-34, που είχε στηθεί στη μνήμη 
των απελευθερωτών της Ουκρανίας από τον ναζισμό, κατεδαφίστηκε, μαζί με έναν οβελίσκο που 
είχε κάποτε στηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που έπεσαν στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.

Στην πόλη Stryi, στην περιοχή Lvov, καταστράφηκε μια στήλη που παρίστανε έναν σοβιετικό 
στρατιώτη.

Στην Τερνόπολη, μια στήλη προς τιμήν των Σοβιετικών πιλότων κατεδαφίστηκε επίσης.

Στην πόλη Ζντολμπούνοφ, στην περιοχή Ρόβνο, κατεδαφίστηκε μνημείο του ήρωα της Σοβιετικής 
Ένωσης, πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών Νικολάι Κουζνέτσοφ.

Στο Ρόβνο, τα ονόματα των ηρώων του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου ξηλώθηκαν από τη στήλη 
που είχε ανεγερθεί στη μνήμη τους.

Στο Χάρκοβο, εκπρόσωποι του ναζιστικού Συντάγματος Αζόφ, που είναι εκτός νόμου στη Ρωσία, 
κατεδάφισαν το μνημείο του Σοβιετικού Στρατάρχη Γκέοργκι Ζούκοφ.

Στη Ζαπορόζιε, καταστράφηκε ένα μνημείο για τους Σοβιετικούς πιλότους - ένα μαχητικό 
αεροπλάνο Lavochkin 5, το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.

Στο χωριό Ντόβγκε (περιοχή της Υπερκαρπαθίας), ένα μνημείο του αντάρτη ανιχνευτή Βάλια 
Κότικ διαλύθηκε με βάρβαρο τρόπο.

Στο Τσερνίγκοφ, γκρέμισαν ένα μνημείο της Ζόγια Κοσμοδεμιάνσκαγια ρίχνοντας μια θηλιά γύρω 
από το λαιμό της.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με Ουκρανικές κοινωνιολογικές έρευνες, μόνο το 19 τοις εκατό των 
ερωτηθέντων υποστηρίζει ανοιχτά την κατεδάφιση μνημείων στα ελεγχόμενα από το Κίεβο 
εδάφη, ενώ το 36 τοις εκατό δεν ενδιαφέρεται και το 40 τοις εκατό των ανθρώπων 
διαμαρτύρονται (μέσα τους) για μια τέτοια βαρβαρότητα.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των κατοίκων της Ουκρανίας που αξιολογούν θετικά την 
προσωπικότητα του Στεπάν Μπαντέρα και τον ρόλο των «OUN-UPA«, δηλαδή των φασιστικών 
ταγμάτων του Β' Παγκοσμίου πολέμου που συνεργάστηκαν με τους ναζί και επιδόθηκαν σε 
θηριωδίες,  έχει αυξηθεί δραματικά. Και οι μύθοι περί «αρχαίας Ουκρανίας», που 
προπαγανδίζονται από ένα πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, εμπεδώνονται 
στα μυαλά των παιδιών, από την ηλικία του νηπιαγωγείου και πάνω.

«Η καταστροφή των ιστορικών μνημείων που σχετίζονται με τη νίκη στον Μεγάλο Πατριωτικό 
Πόλεμο και τα θύματά του, στην Ουκρανία δεν αποτελεί ιδέα των Ουκρανικών αρχών. Τους την 
έστειλαν οι δυτικοί επιμελητές τους», διαβάζουμε στο  λογαριασμό του WarDonbass, στο 
Telegram.

Με τις υποδείξεις της Δύσης, ο ναζισμός γίνεται πολιτικός κανόνας, όπως ακριβώς συνέβη και 
στη δεκαετία του 1930.


