
Αναμφίβολα είναι εντυπωσιακή η στροφή του συνόλου των Δυτικών ΜΜΕ τις τελευταίες δυο 
ημέρες, με την υστερία της Ρωσοφοβίας να αντικαθίσταται με τη «συγγνώμην του Πούτιν 
στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του Λαβρόφ».
Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που κατέκλυσε και σήμερα κυριαρχεί – άγνωστο μέχρι πότε – σε 
ολόκληρο το Δυτικό τύπο.
Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι από μια υποτιθέμενη «συγγνώμην» σήμανε λήξη συναγερμού για 
την αντι-Ρωσική υστερία. Κάθε άλλο μάλιστα, αφού όλη αυτή η προβολή μιας ανύπαρκτης 
δήλωσης, αποτελεί συστατικό της στοιχείο και αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω εκστρατείας που 
έχει εξαπολυθεί. 

Η συμπεριφορά αυτή της πληροφοριακής πανοπλίας της συλλογικής Δύσης, δείχνει ταυτόχρονα 
και τον εκφυλισμό και τη παρακμή της δυτικής δημοσιογραφίας, που από καιρό τώρα 
συντηρείται κια ζει μέσα στο ψέμα και στη παραπληροφόρηση, αποδεικνύοντας ότι αυτό είναι 
τελικά το αντικείμενό της. Ο σημαντικότερος πυλώνας του συστήματος εξουσίας, φανατικός 
εχθρός της αλήθειας και ορκισμένος αντίπαλος της ενημέρωσης.

Έτσι για άλλη μια φορά δεν δίστασε να διαδώσει ψέμματα και ανακρίβειες, επωφελούμενη από το
μονοπώλιο της πληροφόρησης και τo έκρυθμο και συγκρουσιακό διεθνές περιβάλλον, που 
προφανώς επιτρέπει στο «λύκο να χαίρεται στην αναμπουμπούλα».
Κινείται φυσικά μέσα στη λογική, «όλοι θα το πιστέψουν, κανείς δεν θα το ψάξει, δεν θα το 
διαψεύσουν, αλλά κι αν το διαψεύσουν, η διάψευση θα γίνει λιγότερο γνωστή από το ψέμα και 
στο κάτω – κάτω της γραφής, θα πούμε ότι επρόκειτο για μια παρεξήγηση. 
Άλλωστε για την είδηση – βόμβα επικαλεστήκαμε πηγές. Αν λοιπόν φταίει κάποιος, είναι αυτές οι
πηγές και η μεταξύ μας επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς τη δουλειά μας την κάναμε».
Τόσο απλοϊκά και τόσο χυδαία κινείται σήμερα όλη αυτή η πολεμική μηχανή, με αποκλειστικό 
πυρομαχικό την πληροφορία μέσα από οπλικά (οπτικοακουστικά – προφορικά – γραπτά) 
συστήματα, στη ψηφιακή εποχή.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα αναλυτικά και από την αρχή.

Όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη που έδωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ στο Ιταλικό Τηλεοπτικό κανάλι 
Mediaset, την 1η Μαϊου στη Μόσχα. 
Εκεί κάνοντας αναφορά στο ναζιστικό χαρακτήρα του καθεστώτος του Κιέβου και συγκεκριμένα 
απαντώντας στο τετριμμένο πλέον επιχείρημα ότι δεν είναι φασιστικό επειδή ο (Ζ)ελένσκι – κατά 
δήλωσή του βέβαια - είναι Εβραίος , υπενθύμισε ότι και στις φλέβες του Χίτλερ κυλούσε 
εβραϊκό αίμα. Ο συλλογισμός βέβαια συνοδεύτηκε και από απτά παραδείγματα της 
διαχρονικά αντισημητικής πολιτικής της ουκρανικής κυβέρνησης και από το εύλογο 
συμπέρασμα ότι δεν αρκεί να είναι κανείς Εβραίος για να αποδείξει ότι δεν υιοθετεί 
φασιστικές – ναζιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.
Υπενθυμίζουμε ότι η Σεισάχθεια έχει δημοσιεύσει ολόκληρη τη συνέντευξη, οπότε μπορείτε να 
διαβάσετε ακριβώς τι είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.
Η δήλωση αυτή έκανε – όπως ήταν φυσικό - το γύρο του κόσμου, χάρη στην ανάλογη προωθητική 
δύναμη των συστημικών ΜΜΕ, που διέβλεψαν την κατάλληλη ευκαιρία για να ενισχύσουν την 
ενορχηστρωμένη επίθεση, μέσω της αντι- Ρωσικής εκστρατείας.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε και τη σκυτάλη πήρε ο ισραηλινός τύπος και στη 
συνέχεια ξεκίνησε όλο το χορωδιακό τελετουργικό που συνήθως συνοδεύει και απογειώνει τέτοιες 
«δημοσιογραφικές αρπαχτές».
Άλλα σε τι όμως συνίστατο η διαμαρτυρία;
Ο Ισραηλινή συνείδηση εθίγη  γιατί αυτό που προσεβλήθη ήταν το «εβραϊκό αίμα», επειδή 
αμφισβητήθηκαν οι «εξαγνιστικές του ιδιότητες». Αυτή ήταν η πεμπτουσία της διαμαρτυρίας, 
που σιγά – σιγά εξελίχθηκε σε οργή. Όπως φαίνεται δεν είναι μικρό πράγμα ή για να το θέσουμε 



καλύτερα είναι πολύ κακό πράγμα να αμφισβητεί κανείς το «κεκαθαρμένο, προνομιακό, 
εξαιρετικό, διαφορετικής σύστασης, ανώτερης ποιότητας με ιδιαίτερες ιδιότητες» εβραϊκό 
αίμα, λες και διαφέρει από τα αίματα των άλλων λαών, για παράδειγμα αυτό του γειτονικού 
υποταγμένου και καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού.
Το άλλοθι λοιπόν που προσφέρει όλη αυτή η οργανωμένη κολυμβήθρα του Σιλωάμ, των  
συνεχιστών της παράδοσης των Γραμματέων και Φαρισαίων κλονίστηκε και κινδύνευσε, για να 
μην πούμε ότι εξακολουθεί να κινδυνεύει.

Το περίεργο βέβαια είναι ότι κανείς δεν αμφισβήτησε την ορθότητα του ιστορικού στοιχείου 
που ανέφερε ο Λαβρόφ, σχετικά με την εβραϊκή καταγωγή του Χίτλερ, κάτι που δεν είναι ευρέως 
διαδεδομένο, κι αυτό επίσης για ευνόητους λόγους και προφανείς σκοπιμότητες.
Το θέμα όμως δεν περιορίζεται στο ζήτημα της καταγωγής ή το «αιματολογικό», στοιχείο της 
παρατήρησης του Ρώσου ΥΠΕΞ, αλλά έχει ευρύτερες διαστάσεις όπως θα δούμε στη συνέχεια, τι 
είναι αυτό που επίσης ενόχλησε τους εκπροσώπους  του «εκλεκτού λαού» του Θεού.  

Ας αφήσουμε όμως για λίγο την ανάλυση του σκεπτικού και τις ευαισθησίες των «θιγέντων» κι ας 
επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα από τη Ρωσική πλευρά.
Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνει κανείς κάποιες βασικές παραδοχές, που παραπέμπουν 
- στη παράδοση και πολυετή εμπειρία της Ρωσικής διπλωματίας
- στο γεγονός ότι ο Λαβρόφ, δεν είναι απλώς ένας καλός διπλωμάτης, αλλά μια 
προσωπικότητα με τεράστιο βάρος, που έχει αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη διπλωματική 
προσωπικότητα, από τότε που ανέλαβε τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας του, σε μια πολύ 
δύσκολη φάση – ίσως τη δυσκολότερη – της ιστορίας της
- η λακωνική αυτή περιγραφή της προσωπικότητά του – αν και τον αδικεί – είναι απαραίτητη 
για όλους αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία, ή που 
παρακολουθούν περιστασιακά τις διεθνείς εξελίξεις, κατά καιρούς και ανάλογα με το που 
ξεσπάνε οι κρίσεις, κια γενικότερα γι αυτούς που δεν γνωρίζουν το έργο του Λαβρόφ και του 
Ρωσικού ΥΠΕΞ
- με άλλα λόγια ο Λαβρόφ δεν κάνει γκάφες και δεν είναι κάποιος γκαφατζής ΥΠΕΞ
- από την άλλη δεν θα μπορούσε να πει κάτι που δεν αποτελεί παγιωμένη άποψη της Ρωσικής 
ηγεσίας, ούτε πάλι κάτι που αν και παγιωμένο στην αντίληψή της, δεν είναι ώριμο να 
δημοσιοποιηθεί ως επίσημη αντίληψη
Επομένως ήξερε πολύ καλά τι είπε, που το είπε, πότε το είπε και γιατί το είπε.

Στο σημείο αυτό γίνεται εμφανής και η άλλη τεράστια διάσταση της πρόκλησης, που ενόχλησε το 
Ισραηλινό κατεστημένο, πολιτικό, ορθόδοξο κλήρο, συντηρητικούς κλπ κλπ
Πολύ απλά ο Λαβρόφ τους έθεσε προ των ευθυνών τους, δηλαδή πρακτικά τους εξέθεσε επειδή 
παρέμειναν αδρανείς, χωρίς την ελάχιστη διαμαρτυρία, διατηρώντας – δίχως να συμβαίνει τίποτε – 
σχέσεις, μέχρι ακόμη και υποστηρίζοντας το καθεστώς του Κιέβου, παρά το γεγονός ότι ήξεραν, 
έβλεπαν, παρατηρούσαν, είχαν όλες τις ενδείξεις, και από τα γεγονότα και από πράξεις, ότι η 
Ουκρανία μετατρέπονταν όλα αυτά τα χρόνια – με μεγαλύτερη επιτάχυνση μετά το 2014 -  σε 
εκτροφείο του ναζισμού και μάλιστα αξιοποιώντας τις ρίζες και τις παραδόσεις του 
φασιστικού παρελθόντος της χώρας.
Η οπορτουνιστική αυτή στάση τους αποκαλύπτει ταυτόχρονα και τον υποκριτικό χαρακτήρα της 
πολιτικής τους, καθώς και την έλλειψη σεβασμού στη μνήμη των προγόνων τους.
Κατά συνέπεια εάν είναι κάποιος που προσβάλλει τη μνήμη του ολοκαυτώματος δεν είναι ο 
Λαβρόφ και η Ρωσική πλευρά, αλλά οι ίδιοι και μάλιστα στη πράξη.

Όλα αυτά δικαιολογούν τη λυσσαλέα αντίδραση και τη προσπάθειά τους να περιοριστούν οι 
συνέπειες  της εύστοχης και αιτιολογημένης παρατήρησης του Λαβρόφ, αντιστρέφοντας  το 



νόημα και αναζητώντας μια ευκαιρία να καλύψουν το όλο ζήτημα με οποιοδήποτε κόστος ακόμη κι
αν κάποια στιγμή γελοιοποιηθούν για τα ψέματα που θα χρησιμοποιήσουν.

Το ψέμα βέβαια δεν άργησε να βρεθεί διότι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός της τηλεφωνικής 
συνομιλίας Πούτιν – Μπένετ, που έγινε φυσικά για άλλο λόγο και αιτία.
Μετά από μια τηλεφωνική επαφή που δεν ήταν φυσικά σε «ανοικτή ακρόαση», ο ισραηλινός 
τύπος δεν δυσκολεύτηκε να βγάλει την είδηση, επικαλούμενος πηγή του πρωθυπουργικού 
γραφείου, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση από καμία κυβερνητική πλευρά.
Για να το πούμε καθαρά δεν πρόκειται για μια κυβερνητική ανακοίνωση, ακόμη κι από τη πηγή που
ο τύπος επικαλείται, δηλαδή το γραφείο του πρωθυπουργού και η οποία στη συνέχεια 
δημοσιοποιείται. Πρόκειται καθαρά για δημοσιογραφική είδηση και τίποτε περισσότερο, παρά 
το γεγονός ότι το θέμα είναι τέτοιας φύσης που απαιτεί επιβεβαίωση, εάν όχι δήλωση.

Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε και το εξής σημαντικό στοιχείο.
Η Ρωσική προεδρεία και ιδίως ο Ρώσος πρόεδρος δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους 
πρακτικές, δηλαδή να αναφέρεται με μισόλογα και να κάνει ημιτελείς ή διφορούμενες 
δηλώσεις.
Η σχετική ανακοίνωση του Κρεμλίνου , που θα παραθέσουμε στη συνέχεια δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο παρερμηνείας.
Αλλά ακόμη κι αν υποθέσει κανείς ότι το Κρεμλίνο απέφυγε σκόπιμα να αναφερθεί στην 
υποτιθέμενη «συγγνώμη», δεν δικαιολογείται στη συνέχεια η στάση της Ζαχάροβα που κατήγγειλε
το γεγονός της συμμετοχής Ισραηλινών μισθοφόρων στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού, 
ούτε η ανακοίνωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ που θα παραθέσουμε στη συνέχεια. 
Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι εκτός από την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, διαξάγεται και ειδική 
επιχείρηση στους κόλπους της Ρωσικής ηγεσίας.
Τα δυτικά ΜΜΕ εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η κοινή γνώμη στη Δύση έχει υποστεί τέτοια 
πλύση εγκεφάλου, που της είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβει ότι οι πρακτικές στο επίπεδο της 
Ρωσικής ηγεσίας είναι τελείως διαφορετικές από το επίπεδο της εκφυλισμένης Δύσης, όπου 
όλες οι αρχές, οι κλασσικές πρακτικές και τα πρότυπα της πολιτικής  συμπεριφοράς δεν θυμίζουν 
πλέον τίποτε ακόμη και εκείνα από παλαιότερες εποχές, που τηρούνταν κάποια προσχήματα και 
υπήρχαν ακόμη κάποια ίχνη αξιοπρέπειας.

Τέλος ο Ρωσικός τύπος αναφέρθηκε στο περιστατικό αναπαράγοντας τα δημοσιεύματα των ξέων 
εφημερίδων και επισημαίνοντας σαφώς ότι οι πηγές που ανέδειξαν το θέμα είναι καθαρά 
δημοσιογραφικές, που μετέφεραν την πληροφορία από το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, 
προσθέτοντας  επίσης ότι η είδηση δεν επιβεβαιώθηκε από τη Γραφείο της Ρωσικής Προεδρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Κρεμλίνου :

Ο επικεφαλής του Ρωσικού κράτους συνεχάρη θερμά τον Ναφτάλι Μπένετ και τον ισραηλινό λαό 
για τη σημερινή εθνική εορτή, την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Υπήρχε αμοιβαίο ενδιαφέρον για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών ρωσοϊσραηλινών σχέσεων και για τη διατήρηση χρήσιμων 
επαφών μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Συνέχισαν μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στις ανθρωπιστικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης των αμάχων 
που κρατούνταν από εθνικιστές μαχητές από το εργοστάσιο Azovstal σε συνεργασία με 
εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Ο 
Ρωσικός στρατός παραμένει έτοιμος να διασφαλίσει την ασφαλή έξοδο των πολιτών. Όσον αφορά 
τους μαχητές που παραμένουν στο Azovstal, οι αρχές του Κιέβου θα πρέπει να τους διατάξουν να 
καταθέσουν τα όπλα τους.



Την παραμονή της Ημέρας της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, η οποία γιορτάζεται τόσο 
στη Ρωσία όσο και στο Ισραήλ στις 9 Μαΐου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ναφτάλι Μπένετ τόνισαν 
την ιδιαίτερη σημασία της ημερομηνίας αυτής για τους λαούς και των δύο χωρών, οι οποίοι τιμούν 
την ιστορική αλήθεια για τα γεγονότα εκείνων των ετών και τιμούν τη μνήμη όλων των πεσόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι το 
40% των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που βασανίστηκαν σε γκέτο και στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια τιμωρητικών επιχειρήσεων ήταν πολίτες της 
ΕΣΣΔ. Ζήτησε να μεταφέρουν τις ευχές του για την υγεία και την ευημερία των βετεράνων που 
ζουν στο Ισραήλ. Ο Naftali Bennett, με τη σειρά του, σημείωσε την αποφασιστική συμβολή του 
Κόκκινου Στρατού στη νίκη κατά του ναζισμού.

Η δήλωση της Ζαχάροβα στο Radio Sputnik:

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι ισραηλινοί 
μισθοφόροι πολεμούν στην Ουκρανία «πλάι στους μαχητές του Αζόφ». Είπε ότι είχε δει κάποια 
«βίντεο, γεγονότα και υλικά» που το επιβεβαιώνουν αυτό. Αυτό δήλωσε η Ζαχάροβα στο Radio 
Sputnik.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έδωσε λεπτομέρειες ή παραδείγματα. Η Ζαχάροβα
δήλωσε ότι οι ισραηλινοί πολιτικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τα λόγια της, «έχουν τώρα διογκώσει 
την εκστρατεία ενημέρωσης», δεν θα ήθελαν να ακούσουν πληροφορίες για τους μισθοφόρους.

Η ανακοίνωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ :

Σχετικά με τον αντισημιτισμό
Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών Μάιος 03, 2022

Δώσαμε προσοχή στις ανιστόρητες δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Yair Lapid, 
οι οποίες εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης να στηρίξει 
το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο. Ο ισραηλινός υπουργός είπε κυριολεκτικά τα εξής: «Οι 
Εβραίοι δεν αυτοκαταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Το να κατηγορούμε τους 
Εβραίους για τον αντισημιτισμό είναι ένα απροκάλυπτο επίπεδο ρατσισμού κατά των Εβραίων».

Για κάποιο λόγο, ο δυτικός Τύπος (και ορισμένοι από τους φιλελεύθερους μας) εξακολουθούν να 
διαφωνούν για το αν υπάρχουν νεοναζί στην Ουκρανία. Ως ένα από τα «οπλισμένα με μπετόν» 
επιχειρήματα, δίνεται η εβραϊκή καταγωγή του Βλαντιμίρ (Ζ0ελένσκι. Το επιχείρημα δεν είναι μόνο
αστήρικτο, αλλά και πονηρό. Η ιστορία, δυστυχώς, γνωρίζει τραγικά παραδείγματα συνεργασίας 
μεταξύ Εβραίων και Ναζί. Στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι 
Γερμανοί διόρισαν Εβραίους βιομηχάνους ως επικεφαλής των γκέτο και των εβραϊκών συμβουλίων
("Judenrats"), μερικοί από τους οποίους έμειναν στην ιστορία για απολύτως τερατώδεις πράξεις. Ο 
Γιάκουμπ Λέικιν στη Βαρσοβία επιτηρούσε τους Εβραίους και ανέφερε τα πάντα στη γερμανική 
διοίκηση κατοχής, καταδικάζοντας τους συμπατριώτες του σε βέβαιο και μερικές φορές οδυνηρό 
θάνατο, ενώ ο Χάιμ Ρουμκόφσκι πρότεινε γενικά στους Εβραίους του Λοτζ να δώσουν τα παιδιά 
τους στους Ναζί με αντάλλαγμα να σώσουν τις ζωές των ενήλικων κατοίκων του γκέτο,

Δεν μένει παρά να συμφωνήσουμε με τον καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, H. 
Dreyfus, ότι η συνενοχή των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα είναι ένα «περιθωριακό φαινόμενο» (αλλά
δεν αποτελεί ταμπού και είναι αντικείμενο έρευνας ). Ταυτόχρονα, η ιστορική τραγωδία έγκειται 
στο γεγονός ότι αν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κάποιοι Εβραίοι 



εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν σε εγκλήματα, τότε ο (Ζ)ελένσκι, ο οποίος εικάζει τις ρίζες του, 
το κάνει εντελώς συνειδητά και εντελώς αυτοβούλως. Κρύβεται ο ίδιος πίσω από την καταγωγή 
και τους καλύπτει με φυσικούς νεοναζί, πνευματικούς και εξ αίματος κληρονόμους των εκτελεστών
του λαού του.

Η εβραϊκή καταγωγή του προέδρου δεν αποτελεί εγγύηση προστασίας από τον αχαλίνωτο 
νεοναζισμό στη χώρα. Η Ουκρανία, παρεμπιπτόντως, δεν είναι η μόνη τέτοια χώρα πλέον. Ο 
πρόεδρος της Λετονίας, Ε. Λέβιτς, έχει επίσης εβραϊκές ρίζες. Και καλύπτει επίσης 
"επιτυχώς" την αποκατάσταση των Waffen SS στη χώρα του.

Ο Λαπίντ δεν το βλέπει αυτό; Ακριβώς όπως αγνοεί κυνικά την επιδημία καταστροφής και 
βεβήλωσης των μνημείων των πραγματικά δίκαιων ανθρώπων του κόσμου - των στρατιωτών του 
Κόκκινου Στρατού που σταμάτησαν το Ολοκαύτωμα και έσωσαν τον εβραϊκό κόσμο. Πόσες φορές
οι πρέσβεις της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, των χωρών της Βαλτικής, της ίδιας της 
Ουκρανίας, έχουν κληθεί στο ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών για να τους εκφράσουν από 
πλευράς Ισραηλινής κυβέρνησης, έντονες διαμαρτυρίες για το θέμα αυτό; 

Ο Lapid δεν βλέπει ότι ο (Z)elensky απλά «συμπληρώνει» το σενάριο που περιέγραψε ο Γερμανός 
πάστορας M. Niemoller. Πρώτα, στην Ουκρανία το 2014, κυνήγησαν  τους κομμουνιστές, μετά
τους σοσιαλιστές, μετά, όλος ο «πολιτισμένος» κόσμος σιώπησε όταν οι Ρώσοι κυνηγήθηκαν 
στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει αρκετή φαντασία για να καταλάβουμε ποιοι μη Ουκρανοί θα 
οδηγηθούν "στα μαχαίρια" και στη «κρεμάλα»";
(σ. μ. αναφέρεται στη γνωστή έκφραση "москаляку на гиляку" Μασκαλιάκου να γκιλιάκου, που 
σημαίνει Μοαχοβίτης στο κλαρί (του δένδρου) δηλαδή κρεμασμένος απ' το δένδρο)

Συμπέρασμα

Αυτό  που πραγματικά επικρατεί στην Ουκρανία, ακόμα και αν αφήσουμε απέξω την ξέφρενη 
Ρωσοφοβία και την κατάπνιξη κάθε τι Ρωσικού, είναι ο πιο ακραίος αντισημιτισμός και η 
Ρωσοφοβία, που ακόμα και η σκέψη τους πριν από λίγο καιρό ήταν αδιανόητη.

Τα εθνικιστικά κόμματα άρχισαν να προωθούν την αντισημιτική τους ατζέντα αμέσως μετά την 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ, αλλά έχουν γίνει ιδιαίτερα ενεργά τα τελευταία χρόνια. Το κόμμα Svoboda
του Όλεγκ Τιαγκνιμπόκ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των νεοναζιστικών οργανώσεων από 
το Παγκόσμιο Εβραϊκό Κογκρέσο, γεγονός που δεν το εμπόδισε να γίνει το τέταρτο κόμμα της 
χώρας το 2012. Μετά το πραξικόπημα του 2014, ο αντισημιτισμός άνθισε στην Ουκρανία. Στην 
έκθεση του πρώην υπουργού για τη Διασπορά, και νυν πρωθυπουργού του Ισραήλ N. Bennett, 
αναφέρεται ότι το 2017 ο αριθμός των αντισημιτικών περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων 
δεκάδων πράξεων βανδαλισμού σε μουσεία, συναγωγές και μνημεία, αυξήθηκε πολλαπλάσια 
στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει καταστεί ηγέτιδα μεταξύ όλων των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ 
όσον αφορά τον αριθμό των αντισημιτικών περιστατικών, ενώ ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν 
ότι η Ουκρανία ξεπερνά γενικά όλες τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ μαζί σε αριθμό, τέτοιων 
περιστατικών.

Ένας από τους εξέχοντες εκπροσώπους του εβραϊκού κινήματος στην Ουκρανία, ο Eduard 
Dolinsky, φοβήθηκε πρόσφατα και αποφάσισε τον τερματισμό των δραστηριοτήτων της 
οργάνωσής του («Ουκρανική Εβραϊκή Επιτροπή»). Οι πομπές με πυρσούς και πορτρέτα του 
Στεπάν Μπαντέρα στους δρόμους του Κιέβου με τα συνθήματα «Φύγετε Γιούντε!», καθώς και
οι επιγραφές των βανδάλων στις συναγωγές («θάνατος στους Εβραίους») μιλούν από μόνες 
τους.



Πέρυσι, την ημέρα της Χανουκά, νεοναζί βεβήλωσαν τη μενορά στο Κίεβο, ενώ στο Νικολάεφ 
αντισημίτες έκοψαν από ένα δένδρο τη γιρλάντα για τη Χανουκά. Μέχρι στιγμής - μόνο μια 
γιρλάντα.
(σ. μ. είναι η μέρα κατά την οποία τιμάται η αναστύλωση του Ιερού Ναού στην Ιερουσαλήμ, την 
εποχή της Εξέγερσης των Μακκαβαίων κατά των Σελευκιδών

Δεν είναι μόνο οι Εβραίοι που υποφέρουν. Οι Ρομά διώκονται επίσης συχνά για την εθνοτική 
τους καταγωγή. Το περασμένο φθινόπωρο, οι ναζί συνέλαβαν τέσσερις τσιγγάνους στο Κίεβο και 
τους κακοποίησαν. Τα πρόσωπά τους βάφτηκαν με πράσινη μπογιά και η επιγραφή «Κλέφτης» 
έμεινε στο μέτωπό τους. Ένα εξίσου εξωφρενικό περιστατικό συνέβη και στο ίδιο το κέντρο της 
ουκρανικής πρωτεύουσας. Άγνωστος συνάντησε τσιγγάνους στο δρόμο και, χρησιμοποιώντας 
βρισιές, διέταξε τους εκπροσώπους της κοινότητας να εγκαταλείψουν την πλατεία Ανεξαρτησίας. 

Παρά την ύπαρξη του νόμου «Για την πρόληψη και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην 
Ουκρανία», τον οποίο υπέγραψε ο (Ζ)ελένσκι το 2020, οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται. Ο 
καθημερινός και πολιτικός αντισημιτισμός και ο ναζισμός δεν καταστέλλονται, αντίθετα, 
καλλιεργούνται. Οι αρχές και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου παραμένουν αδρανείς απέναντι 
στις ιουδαιοφοβικές κραυγές στις πορείες των οπαδών του «Μπαντέρα», και όλα αυτά επειδή το 
σημερινό καθεστώς του Κιέβου είναι σίγουρο για το αλάθητό του. Η οικοδόμηση ενός κράτους με
τέτοια "κρατική υπόσταση" είναι ιδιαίτερα ανήθικη για μια χώρα που έχασε 1,5 εκατομμύριο 
Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και στην πρωτεύουσα της οποίας υπάρχει 
μνημείο για όσους έχασαν τη ζωή τους στο Babi Yar.

Και ενδεικτικά πως παρουσίασε ο Ρωσικός τύπος την είδηση :
Evgeny Biyatov/RIA Novosti
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε τηλεφωνικά συγγνώμη για τα λόγια του υπουργού Σεργκέι Λαβρόφ για 
τον Χίτλερ και τους Εβραίους. Το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την πληροφορία αυτή. 
Το Τελ Αβίβ ήταν δυσαρεστημένο με τις δηλώσεις του επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών ότι ο ηγέτης του Τρίτου Ράιχ «ήταν εν μέρει Εβραίος» και ότι «οι Εβραίοι σκότωναν 
Εβραίους».
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό 
Ναφτάλι Μπένετ

«Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους συνεχάρη θερμά τον Ναφτάλι Μπένετ και τον ισραηλινό λαό 
για την εθνική εορτή που γιορτάζεται σήμερα - την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Εκφράστηκε αμοιβαίο 
ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών ρωσο-ισραηλινών σχέσεων και τη διατήρηση 
χρήσιμων επαφών μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
Κρεμλίνο.

Επιπλέον, ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για τα λόγια του Λαβρόφ για τον Χίτλερ, ανέφερε το γραφείο
του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ. Και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποδέχθηκε τη 
συγγνώμη. Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου δεν το ανέφερε αυτό, ενώ ο εκπρόσωπος της 
Ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι «τα θέματα της συνομιλίας παρατίθενται 
στο μήνυμα [του Κρεμλίνου]».
 
Μετά απ’ όλα αυτά ο αναγνώστης μπορεί να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του




