
Στη Σουηδία δόθηκε στη δημοσιότητα απόρρητο έγγραφο για τα σχέδια των ΗΠΑ να 
καταστρέψουν την οικονομία της ΕΕ.
 
Η σουηδική εφημερίδα Nya Dagbladet δημοσίευσε ένα μυστικό υπόμνημα σχετικά με τη 
στρατηγική της εταιρείας RAND, που συνδέεται με το Πεντάγωνο, με ημερομηνία του Ιανουαρίου 
2022.

Το έγγραφο αναφέρεται στο σχέδιο των ΗΠΑ να καταστρέψουν πλήρως την οικονομία της ΕΕ
εκμεταλλευόμενες  την κατάσταση στην Ουκρανία. Επισημαίνεται ότι η Γερμανία, η οποία 
είναι η κορυφαία οικονομία της ΕΕ, διαδραμάτισε τον κύριο ρόλο στην «επιχείρηση» 
Ουκρανία.

Ο βασικός στόχος που περιγράφεται στην έκθεση, είναι να διαλυθεί η συνεργασία μεταξύ 
Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς και μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Το κείμενο αναφέρει ότι αν 
το σενάριο συνεργασίας γίνει πραγματικότητα, η Ευρώπη θα γίνει όχι μόνο οικονομικός αλλά 
και πολιτικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το σύντομο υπόμνημα των τριών σελίδων, το οποίο είναι εσωτερικό έγγραφο της RAND, περιέχει 
μια αρκετά λεπτομερή ανάλυση της επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης της Ευρώπης ως 
αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, την οποία στη πραγματικότητα υποκίνησαν οι 
ίδιες οι ΗΠΑ. 

Σύντομη περίληψη των σημείων της στρατηγικής του RAND:

1 . Η αποδυνάμωση της Γερμανίας και η ενίσχυση των ΗΠΑ. 

Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να επιβιώσουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση χωρίς εξωτερική 
στήριξη. Η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης και η ανεξέλεγκτη αποδέσμευση κεφαλαίων από το 
2020 οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους και της πλεονάζουσας ρευστότητας 
στην οικονομία. Η μόνη διαθέσιμη βάση πόρων για την αμερικανική οικονομία είναι η οικονομία 
των ευρωπαϊκών χωρών που δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η 
αυξανόμενη ανεξαρτησία της Γερμανίας, η οποία θα ενισχυθεί αν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από την 
Ευρώπη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εποικοδομητική πολιτική συναίνεση μεταξύ Γερμανίας 
και Γαλλίας, ακολουθούμενη από την Ιταλία και άλλες χώρες της παραδοσιακής Ευρώπης. Αν αυτό 
το σενάριο γίνει πραγματικότητα, η Γηραιά Ευρώπη θα γίνει ένας ανταγωνιστής των ΗΠΑ, ικανός 
να αντισταθεί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι προσανατολισμένες στις ΗΠΑ.

2 . Τα ευάλωτα σημεία της γερμανικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Σε περίπτωση οικονομικής κρίσης στη Γερμανία, οι πόροι αναμένεται να εισρεύσουν από την 
ευρωπαϊκή οικονομία στην οικονομία των ΗΠΑ. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας 
εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη Γερμανία, η οποία φέρει το κύριο βάρος στην ΕΕ. Η γερμανική 
οικονομία στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 
πρόσβαση σε απεριόριστα φθηνά ορυκτά από τη Ρωσία και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από τη 
Γαλλία. Η σημασία του πρώτου παράγοντα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η αναστολή των ρωσικών 
προμηθειών θα οδηγήσει στην κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, της 
οικονομίας της ΕΕ. 
Η εξάρτηση της Γαλλίας από τις προμήθειες ενεργειακού ουρανίου από τη Ρωσία θα οδηγήσει στον
αναπροσανατολισμό της, προς τις προμήθειες από την Αυστραλία και τον Καναδά. Οι δυο αυτές 
χώρες περιλαμβάνονται τώρα πλέον στο μπλοκ AUCUS. Και αυτό καθιστά δυνατή την άσκηση 
πρόσθετης πίεσης στην προσφορά.



3 . Μια «διαχειρίσιμη» κρίση. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν την υλοποίηση του σχεδίου του «Nord Stream 2». Η πλήρης 
αποκοπή της Γερμανίας από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες είναι δυνατή χάρη στη συμμετοχή 
της Γερμανίας σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία.  Ο 
μόνος δυνατός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η Γερμανία θα απορρίψει τις ρωσικές ενεργειακές 
προμήθειες είναι να παρασύρει και τις δύο πλευρές σε μια στρατιωτική σύγκρουση στην 
Ουκρανία . Οι ενέργειες των ΗΠΑ στην Ουκρανία θα οδηγήσουν αναμφίβολα σε ρωσική 
στρατιωτική επέμβαση. Η επιβολή προσυμφωνημένων κυρώσεων θα αποκόψει τη Γερμανία από 
την πρόσβαση στις ρωσικές πρώτες ύλες. Ο εγγυητής αυτού θα είναι ο οικολογικός δογματισμός 
του Πράσινου Κόμματος και ο αντιεπαγγελματισμός των ηγετών του Annalena Baerbocková και 
Robert Habeck.

Μία από αυτές τις  ....  που σέρνουν το «καράβι» της ε«πιχείρησης Ουκρανία»

4 . Αναμενόμενες συνέπειες. 

Η διακοπή των ρωσικών προμηθειών θα οδηγήσει στην κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας και
της δραστηριότητας των εταιρειών σε βασικούς τομείς - πετροχημικά, μεταλλουργία, μηχανολογία. 
Οι απώλειες θα μπορούσαν να φθάσουν τα 200-300 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα οδηγήσει στην 
αναπόφευκτη κατάρρευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στην αύξηση της ανεργίας (400.000 θέσεις
εργασίας μόνο στη Γερμανία) και στη μετανάστευση μορφωμένων Ευρωπαίων προς τις ΗΠΑ. 
Μεσοπρόθεσμα, αυτό θα βοηθήσει την οικονομία των ΗΠΑ να δημιουργήσει πρόσθετο εισόδημα 
7-9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Το RAND αρνείται - φυσικά - την πατρότητα της έκθεσης
Την Τετάρτη, το RAND εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο αρνείται ότι η έκθεση προέρχεται από 
αυτήν. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει απάντηση ως προς το πόσο η έκθεση είναι ψευδής ή 
τι δεν είναι αληθές, αλλά απλώς γράφουν ότι θεωρούν το περιεχόμενο ως «παράξενο» και ότι 
το έγγραφο είναι «ψευδές».

Ωστόσο κανείς ειλικρινής και αντικειμενικός αναλυτής, που ασχολείται συστηματικά μα τα 
ζητήματα αυτά και ενημερώνεται τακτικά για τις εκθέσεις του RAND, δεν επιτίθεται από τέτοιου 
είδους διαψεύσεις με αυτή τη φαιδρή επιχειρηματολογία. Ο ρόλος του οργανισμού είναι 
απολύτως γνωστός, όπως και η επιρροή του στα κέντρα αποφάσεων, για λογαριασμό των 
οποίων διενεργεί τις εν λόγω εκθέσεις «κατά παραγγελία». δεν πρόκειται για μια απλή 



δεξαμενή σκέψης με προφητικές ικανότητες, που διεκδικεί εκ των υστέρων επιβεβαίωση των 
αναλύσεών του. Αυτή είναι η δουλειά του, ασχολείται επαγγελματικά με τα ζητήματα αυτά επί
σειρά ετών.

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Ουτοπία», στο κεφάλαιο που περιλαμβάνονται τα 
«τεκμήρια» παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκθέσεις του RAND, που είχαν εκπονηθεί πολύ 
νωρίτερα από την εκτέλεση του σχεδίου «Διάλυσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω της 
Ουκρανίας», επί τη βάσει των οποίων βλέπουμε τα τελευταία 8 χρόνια - μετά το Μαϊντανικό 
πραξικόπημα - από το 2014 και μετά, να τίθεται το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο σε εφαρμογή, 
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, που περιλαμβάνεται στα έγγραφα του Οργανισμού.

Πρόσφατα δε το ΝΑΤΟ παραδέχθηκε - για άλλη μια φορά  - ότι η απόφαση για την αύξηση της 
στρατιωτικής του παρουσίας κοντά στα σύνορα της Ρωσίας είχε ήδη ληφθεί πριν από αρκετά 
χρόνια.

Η διοίκηση του ΝΑΤΟ αποφάσισε να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στα σύνορα 
της Ρωσίας πριν από μερικά χρόνια και όχι τώρα, δήθεν λόγω της έναρξης μιας στρατιωτικής 
ειδικής επιχείρησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της 
στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Rob Bauer.

Ο υποναύαρχος του Βασιλικού Ναυτικού των Κάτω Χωρών μίλησε σε συνέντευξη Τύπου στο Ταλίν
μετά τη συνεδρίαση των Επιτελείων του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπάουερ 
παραδέχθηκε ότι η επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας κοντά στα σύνορα της Ρωσίας 
συζητήθηκε πριν από αρκετά χρόνια και δεν είχε καμία σχέση με τη ρωσική ειδική επιχείρηση
στην Ουκρανία. Το ξέσπασμα των εχθροπραξιών απλώς ανάγκασε τη διοίκηση της συμμαχίας 
να βιαστεί και να συγκεντρώσει περαιτέρω δυνάμεις στο έδαφος των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης.

«Συζητήσαμε την πιο εκτεταμένη μεταρρύθμιση των στρατιωτικών μας δομών από το 1949. Ο 
σχεδιασμός ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, τώρα απλώς τη πραγματοποιούμε», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Ωστόσο η επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στην «ανατολική» πτέρυγα του ΝΑΤΟ 
παρουσιάζεται ως «προστασία» των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης από μια πιθανή «επίθεση της 
Ρωσίας». Να υπενθυμίσουμε ότι η Ρωσία - ακόμη και την ύστατη στιγμή - ήταν εκείνη που 
επέμενε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ το ΝΑΤΟ ήταν αυτό που απέρριψε οποιαδήποτε 
συζήτηση επ' αυτού. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ, η συμμαχία έστειλε στη Ρωσία ένα «σαφές μήνυμα» ότι το ΝΑΤΟ θα 
υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους» σε περίπτωση «ρωσικής επίθεσης». 
Με τη δήλωση αυτή αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι η Ουκρανία αποτελεί δυτικο - συμμαχικό 
έδαφος !!!

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμαχία είναι ένας καθαρά ειρηνικός οργανισμός και δεν αποτελεί απειλή 
για τη Ρωσία. 
Το θράσος της Συλλογικής Δύσης ενισχυμένο από την ηγεμονική αλαζονεία και τον 
παραλογισμό της φτάνει σε σημείο όχι απλώς να πείσει τον κόσμο ότι:  το ασπρο είναι μαύρο 
και αντίστοιχα, αλλά να πείσει το ίδιο το άσπρο ότι είναι μαύρο και αντίστοιχα !!

Ευτυχώς για κάποιους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια ή την ξέρουν ήδη και είναι 
διατεθειμένοι να αντισταθούν υπάρχουν τα αδιάσειστα στοιχεία και οι μαρτυρίες στο ίδιο το 
στρατόπεδο και στα λόγια και στα γραπτά των ίδιων των εκπροσώπων της. 



Οι δυτικοί «σύμμαχοι» που κατά βάση ούτε πίστεψαν αλλά και ούτε ήθελαν τη νίκη της ΕΣΣΔ
στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, παρά μόνο μετά από την απειλή που ένοιωθαν από την απώλεια 
των θέσεων κυριαρχίας τους από το ριψοκίνδυνο δημιούργημά τους τη χιτλερική Γερμανία 
αρχικά και από τις νίκες του Κόκκινου στρατού στη συνέχεια, που άλλαζε πλήρως το 
σχεδιασμό του Β' Παγκοσμίου πολέμου, ουδέποτε έπαψαν να σκέπτονται πως θα απαλλαγούν 
από αυτό που θεωρούν ως κύρια απειλή για την ηγεμονία τους: τη Ρωσία, σε οποιαδήποτε 
μορφή είτε ως Ρωσική αυτοκρατορία, είτε ως ΕΣΣΔ, είτε σήμερα ως Ρωσική Ομοσπονδία.

Έτσι λοιπόν από την επόμενη κιόλας ημέρα της συντριβής της Γερμανίας και της συμμαχικής 
νίκης, ξεκίνησαν να μελετούν τους τρόπους που θα πετύχαιναν με ένα διαφορετικό ανανεωμένο 
σχέδιο, τον πολυπόθητο και μόνιμο στόχο τους : τη συντριβή και τη διάλυση της Ρωσίας.
Για το σκοπό αυτό ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα και πρώτα απ' όλα  
στρατολογώντας τους μόλις χθες εχθρούς τους, τους Γερμανούς στρατηγούς.
Το ερώτημα ήταν σαφές:
Τι πήγε στραβά με αποτέλεσμα να χάσει η Γερμανία τον πόλεμο;

Η απάντηση στο ερώτημα θα συμπλήρωνε το οπλοστάσιό της, έτσι ώστε την επόμενη φορά το 
εγχείρημα να αποβεί αποτελεσματικό. 

«... μεγάλο μέρος του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης παραμένει 
σκοτεινό και ατελώς κατανοητό τόσο από τους Δυτικούς όσο και από τους Ρώσους. Ακόμα 
χειρότερα, αυτή η ασάφεια και η παρανόηση έχει διαστρεβλώσει την ιστορία του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου συνολικά, αποκρύπτοντας τη συμβολή του Κόκκινου Στρατού και του 
Σοβιετικού Κράτους στην τελική νίκη των Συμμάχων», γράφει ο Ντέιβιντ Μ. Γκλαντζ, 
Αμερικανός στρατιωτικός ιστορικός γνωστός για τα βιβλία του για τον Κόκκινο Στρατό κατά τη 
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ως αρχισυντάκτης του The Journal of Slavic Military 
Studies..

Μετά τον πόλεμο, είχαμε πολλούς Γερμανούς στρατηγούς στα χέρια μας και τους βάλαμε να μας 
πουν τι συνέβη στο Ανατολικό Μέτωπο - τον πόλεμο κατά της ΕΣΣΔ - για το οποίο γνωρίζαμε πολύ
λίγα. Αυτό έθεσε στους στρατηγούς ένα μεγάλο δίλημμα. Ήθελαν να δείξουν ότι, αν γινόταν 
πόλεμος εναντίον των Σοβιετικών, θα είχαν χρήσιμα πράγματα να πουν στα νέα αφεντικά τους, 
αλλά είχαν χάσει και ποιος θέλει συμβουλές από ηττημένους; 
Έλυσαν το δίλημμα με αυτό που ο Jonathon House1, ονόμασε «τα τρία άλλοθι». Δημιούργησαν ένα 
αφήγημα, σύμφωνα με το οποία θα είχαν καταφέρει να νικήσουν τους Σοβιετικούς 
1) αν ο Χίτλερ τους είχε αφήσει να κάνουν τη δουλειά τους 
2) αν δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τόσο κρύο 
3) αν οι Σοβιετικοί δεν τους είχαν κατακλύσει με ατελείωτες ορδές στρατιωτών.

Ανεξάρτητα από το αφήγημα των Γερμανών στρατηγών που είναι φυσικά αμφισβητήσιμο, 
σημασία έχει να αντιληφθούμε :
Από πότε, πως και με ποιους προετοιμάζονται οι κυρίαρχες ελίτ της Δύσης, προκειμένου να 
πετύχουν τον προαιώνιο στόχο τους;
Κανείς δεν χρειάζεται το RAND, για επιβεβαίωση. 
Το χρειάζονται μόνον εκείνοι που αναζητούν τον τρόπο να πετύχουν τον εν λόγω στόχο τους.
Το RAND, είναι ένα από τα κέντρα που συναγωνίζονται για τις καλύτερες και 
αποτελεσματικότερες υποδείξεις.

1  Ο Jonathan M. House είναι Αμερικανός στρατιωτικός ιστορικός και συγγραφέας. Είναι ομότιμος καθηγητής 
στρατιωτικής ιστορίας στο Στρατό Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Κολλέγιο Γενικού Επιτελείου.


