
Οι ΗΠΑ προσπαθούν να τα μαζέψουν όπως, όπως.
Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη προσφιλή τους μέθοδο, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και 
συγκεκριμένα ως επί το πλείστον τη θρυλική Washington Post, που στο παρελθόν υποτίθεται ότι 
έκανε αποκαλύψεις που έμειναν  στην ιστορία.
Ωστόσο η εφημερίδα αυτή εκτός από τις οργανωμένες και προαποφασισμένες και προφανώς 
καλοπληρωμένες και αποδοτικές «αποκαλυπτικές» πληροφορίες, που προσέφερε δήθεν στο 
αμερικανικό και στο διεθνές κοινό, μέσα από τις οποίες «έχτισε» το κύρος και την αξιοπιστία 
της, παραμένει ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία η «αυτοκρατορία του ψεύδους», 
εκπέμπει προμηνύματα, μηνύματα, οδηγίες, κατευθύνσεις, αλλά κυρίως ψευδοειδησεογραφία 
και παραπληροφόρηση. 

Τώρα λοιπόν βρίσκεται επί το έργο, του εξαγνισμού των ΗΠΑ από τη τεράστια ευθύνη της 
πρόκλησης του σύγχρονου παγκοσμίου πολέμου, αλλά και της αποκατάστασης της εικόνας 
τους, από την ταπεινωτική ήττα που υφίστανται σ καθημερινή βάση στο Ουκρανικό μέτωπο 
και προφανώς όχι μόνον εκεί.

Το πρόσφατο δημοσίευμα είναι άλλη μια απόδειξη γι αυτό :

Οι ΗΠΑ λοιπόν προβληματίζονται για το πώς οι ουκρανικές αρχές επέτρεψαν να συντελεστεί η 
καταστροφή στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα. Σύμφωνα με την Washington Post, τον 
Οκτώβριο του 2021, ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε έκτακτη συνάντηση των στρατιωτικών, 
διπλωματικών και μυστικών ηγετών της χώρας με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν.

Παρουσίασαν πληροφορίες ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει εντυπωσιακές στρατιωτικές δυνάμεις 
και στρατιωτικό εξοπλισμό κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Ωστόσο, αν και ο Μπάιντεν αποφάσισε 
την «ανάσχεση» της Ρωσίας, το ΝΑΤΟ δεν διαμόρφωσε ενιαία θέση επί του θέματος. Τα 
ευρωπαϊκά κράτη δεν είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, των οποίων το κύρος είχε 
υπονομευθεί από την πρόσφατη εσπευσμένη απόσυρση των στρατευμάτων τους από το 
Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, οι αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών 
φέρονται να γνώριζαν ήδη τα σχέδια της ρωσικής πλευράς να οργανώσει εισβολή στην Ουκρανία 
σε διάφορα μέτωπα ήδη από το φθινόπωρο του 2021. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν ότι τα ρωσικά 
στρατεύματα θα βάδιζαν προς τα ανατολικά του Κιέβου μέσω του Τσερνίχοφ. Φέρονται να 
σχεδίαζαν να καταλάβουν το Κίεβο με τη μέθοδο της τανάλιας, και στη συνέχεια να βρουν και να 
σκοτώσουν ή να συλλάβουν τον νυν πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι. Στη συνέχεια,
θα σχημάτιζαν στο Κίεβο μια φιλική προς τη Ρωσία κυβέρνηση.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός προέβλεπε να εισβάλουν στρατεύματα στην κεντρική Ουκρανία μέχρι τον 
ποταμό Δνείπερο και στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με εκθέσεις των 
αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται το δημοσίευμα, η όλη επιχείρηση φέρεται να 
είχε σχεδιαστεί για να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Το δημοσίευμα επικαλείται τη γνώμη του 
διευθυντή της CIA (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς, ο οποίος εργαζόταν 
ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσική Ομοσπονδία και είχε εμπειρία προσωπικής επικοινωνίας με 
τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον Burns, ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να έχει 
«εμμονές» σχετικά με την Ουκρανία. 

Κατ' αρχήν ο Μπερνς  εμφανίζεται να έχει άποψη επί παντός Ρωσικού ζητήματος και μάλιστα 
αξιόπιστη.



Ποια ιδιότητά του άραγε του εξασφαλίζει αυτή την αξιοπιστία. Η σημερινή ως επικεφαλής 
μιας υπηρεσίας  ρουφιάνων, ή εκείνη του επί σειρά ετών πρέσβη στη Μόσχα; 
Τόσο καλά λοιπόν έμαθε και κατάλαβε τη Ρωσία;
Όσο για το εντυπωσιακό ατού περί «εμπειρίας προσωπικής επικοινωνίας με τον ίδιο το Πούτιν» 
πράγμα (@#@#@), καλύτερα να το χε αποφύγει σαν ενισχυτικό η εφημερίδα. Το μόνο που 
επιβεβαιώνει είναι το ότι τίποτε δεν κατάλαβε.
Εξάλλου θα του εκμυστερεύονταν ο Πούτιν τα σχέδια του περί της Ειδικής Στρατιωτικής 
Επιχείρησης;
Α; μη σχολιάσουμε επίσης το γεγονός ότι  άλλα περιγράφονται στο δημοσίευμα ως ρωσικά 
σχέδια κι άλλα γίνονται σήμερα !!!
τα προσέχουν άραγε αυτά οι αναγνώστες;

Για να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του Μπερνς περί «εμμονών» του  Πούτιν, το 
δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στο διάσημο άρθρο του Ρώσου προέδρου για την ιστορική 
ενότητα Ρώσων και Ουκρανών.
Και μόνο αυτό αποδεικνύει ότι κανείς από αυτούς δεν διάβασε το άρθρο και ότι εάν το 
διάβασαν πάλι δεν κατάλαβαν.
Μπορεί όμως και κάποιοι να κατάλαβαν και να βάλθηκαν να κάνουν τον κόσμο να μην 
καταλάβει τι έλεγε ο Πούτιν ή - ως συνήθως - να καταλάβει ο κόσμος αυτά που εκείνου θέλουν
να καταλάβει για το θέμα.

Ευτυχώς για όσους Έλληνες αναγνώστες ενδιαφέρονται να μάθουν τι έλεγε ο Πούτιν ένα 
χρόνο νωρίτερα, μπορούν να αγοράσουν το τελευταίο τεύχος της «Ουτοπίας» που είναι 
αφιερωμένο στην Ουκρανία.
Εκεί θα βρουν μεταφρασμένο ολόκληρο και αυτούσιο, το άρθρο του Πούτιν.

Οι Αμερικανοί συντάκτες του δημοσιεύματος ισχυρίζονται επιπλέον ότι ο Πούτιν καθοδηγείται 
επίσης από την επιθυμία του για αυτοδοξασμό ως ιστορικού ηγέτη που αποκατέστησε τη κυριαρχία 
της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη. Ωστόσο, η Δύση ήταν επίσης πεπεισμένη ότι η Ουκρανία θα 
αντιστέκονταν στις ρωσικές προσπάθειες να εδραιώσει τον έλεγχό της, ανέφερε το αμερικανικό 
δημοσίευμα. Εξάλλου, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ είχαν δαπανήσει
εντυπωσιακά κεφάλαια και πολλά χρόνια για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του ουκρανικού 
στρατού.

Στη συνέχεια η Washington Post προχωρά σε απροκάλυπτη δημαγωγία και διατυπώνει 
«φροϋδικές» επιφυλάξεις, μιλώντας για τη Ρωσία ως μια χώρα που έχει αποδείξει την προθυμία της
να «συντρίψει» τους ασθενέστερους αντιπάλους της, χωρίς να υπολογίζει τις απώλειες μεταξύ των 
αμάχων. 

Επιχειρεί λοιπόν για άλλη μια φορά να κάνει το μαύρο, πιο άσπρο από το άσπρο. Αυτή 
ακριβώς είναι η αξιοπιστία της.
Ας αφήσουμε δε το γεγονός ότι στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ ήταν αυτές που επιτέθηκαν σε 
αδύναμες χώρες σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία - στο Βιετνάμ, στη Γρενάδα, στο Ιράκ, στη 
Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία κ.ο.κ.  Σήμερα, όλοι γνωρίζουν 
ακριβώς τι επιτελούν οι ειρηνευτικές αποστολές των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ουκρανό 
πρόεδρο Βολοντιμίρ (Ζ)ελένσκι στη Γλασκώβη στο πλαίσιο διεθνούς συνόδου κορυφής για την 
κλιματική αλλαγή, προειδοποίησε τον τελευταίο για την επικείμενη εισβολή ρωσικών 
στρατευμάτων. Όμως ο (Ζ)ελένσκι ήταν επιφυλακτικός ως προς αυτές τις πληροφορίες, αν και ήταν



περισσότερο βυθισμένος στις σκέψεις για την οικονομική κατάρρευση της Ουκρανίας σε 
περίπτωση στρατιωτικής δράσης.

Με αυτές τις τελευταίες αποκαλύψεις, ο αναγνώστης του δημοσιεύματος κινδυνεύει να 
καταλήξει σε ψυχιατρική κλίνη. Τέλος σύμφωνα με τον Ντμίτρο Κουλέμπα, υπουργό 
Εξωτερικών της Ουκρανίας - άλλο επίσης αξιόλογο πρόσωπο τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα, 
οι Αμερικανοί έχουν παράσχει ελάχιστες συγκεκριμένες πληροφορίες για να στηρίξουν τις 
προειδοποιήσεις τους για επικείμενη εισβολή. 

Ειδικά γι αυτόν που τον έχει «περιποιηθεί» κατά καιρούς η Μαρία Ζαχάροβα, με 
φωτογραφίες από τη «τρανσεφηβική του περίοδο», έγραψε πρόσφατα (προ διημέρου):
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε: «Τη νύχτα της 24ης προς την 25η 
(Φεβρουαρίου), έφτασα στα σύνορα, εκείνη τη στιγμή έφτασαν τα παιδιά μου, οι γονείς μου, τα 
σκυλιά μου, τους αγκάλιασα και τους φίλησα όλους, εγώ μπήκα στην Ουκρανία, κι εκείνοι έφυγαν 
από την Ουκρανία».
Και το πικρόχολο - ως συνήθως - σχόλιο της Ζαχάροβα: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον 
πραγματικό πατριωτισμό του καθεστώτος του Κιέβου. Οι σκύλοι πάνω απ' όλα!

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπιστευόταν ούτε εκείνη τις πληροφορίες από την 
αμερικανική πλευρά, καθώς δεν πίστευε ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει μια στρατιωτική 
επιχείρηση στην Ουκρανία. Ως αποτέλεσμα, τόσο η Ουκρανία όσο και οι Ευρωπαϊκές χώρες δεν 
είχαν το χρόνο να προετοιμαστούν για μια αποφασιστική απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας.

Δηλαδή στο τέλος εκτός των άλλων το δημοσίευμα μας επαναλαμβάνει ούτε λίγο, ούτε πολύ, 
ότι για όλα φταίει η Ρωσία και ειδικά ο Πούτιν.
Αν σας ενδιαφέρει, με 10 ευρώ το μήνα μπορείτε να γίνετε, συνδρομητές στη διαδικτυακή έκδοση, 
αυτής της φυλλάδας που δεν διστάζει να πει όλη την αλήθεια στους αναγνώστες της.
Για σκεφθείτε το !! 


