
Τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις σε μία ημέρα: στο Λουγκάνσκ. στη Χέρσον. στο Μπερντιάνσκ

Την Παρασκευή, το καθεστώς του Κιέβου πραγματοποίησε τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις 
ταυτόχρονα - στο Μπερντιάνσκ, στη Χερσώνα και στο Λουγκάνσκ. Σε όλες υπήρξαν θύματα. Σε 
δύο περιπτώσεις σκοτώθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης και της Γενικής Εισαγγελίας.

Στο Λουγκάνσκ, από έκρηξη στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Λουγκάνσκ σκοτώθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας Σεργκέι Γκορένκο και ο αναπληρωτής του. Η 
βόμβα φέρεται να τοποθετήθηκε απευθείας στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Στο Μπερντιάνσκ, σκοτώθηκαν ο Ολέχ Μπόικο, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής 
κρατικής διοίκησης για τον τομέα της στέγασης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και η σύζυγός
του Λιουντμίλα Μπόικο, η οποία ήταν πρόεδρος της τοπικής εκλογικής επιτροπής και υπεύθυνη για
την προετοιμασία του δημοψηφίσματος.

Το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας χτυπήθηκε από HIMARS. Η Άλλα 
Μπαρκάτνοβα, επικεφαλής του Τμήματος Εργασίας, τραυματίστηκε, ενώ ο οδηγός της σκοτώθηκε. 
Δύο παρευρισκόμενοι σκοτώθηκαν επίσης και 13 τραυματίστηκαν.

Επειδή το HIMARS είναι ένα πυραυλικό σύστημα ακριβείας, το χτύπημα στο κτήριο της διοίκησης
ήταν σκόπιμο και αποκλείεται σίγουρα το ενδεχόμενο τυχαίου πλήγματος. Ούτε μπορεί να γίνεται 
λόγος περί σφάλματος. Ακριβώς όπως και στην περίπτωση της επίθεσης στο κέντρο φύλαξης 
αιχμαλώτων στη Γιελενόβκα. Επομένως, η περίπτωση αυτή αποτελεί επίσης ένα είδος 
τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση βαρέων όπλων.

Φυσικά, δεν πρόκειται για πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Πιθανότατα 
θα πρέπει να υπολογίζουμε τουλάχιστον εκατό. Έχουν ήδη σημειωθεί εκρήξεις, πλήγματα 
πυροβολικού και στοχευμένα πλήγματα από MLRS στο κέντρο κράτησης πριν από τη δίκη, στη 
Γιελενόβκα. Το πυροβολικό χρησιμοποιείται καθημερινά. Μόνο στο Ντονιέτσκ, δεκάδες και 
εκατοντάδες πλήγματα πραγματοποιούνταν καθημερινά. 

Αλλά τρεις τέτοιες παρόμοιες τρομοκρατικές επιθέσεις την ίδια ημέρα, σχεδιασμένες, 
οργανωμένες, σε διαφορετικές πόλεις, είναι μάλλον η πρώτη φορά που βλέπουμε να συμβαίνει κάτι
τέτοιο.

Δεν πρόκειται απλώς για χαοτικούς βομβαρδισμούς πόλεων, αλλά για σχεδιασμένες επιθέσεις. Δύο 
οργανωμένες απόπειρες δολοφονίας και μία στοχευμένη επίθεση κατά της διοίκησης. Ίσως μάλιστα
να στόχευαν ένα συγκεκριμένο γραφείο.

Τρεις προγραμματισμένες δολοφονίες, τρεις επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα.

Πριν από εβδομάδες έγινε άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια η δολοφονία της Ντάρια 
Ντούγκινα. κι χθες έγιναν τρεις δολοφονικές απόπειρες ταυτόχρονα. Υπήρξαν επτά νεκροί. 
Μέσα σε μια μέρα! Τέσσερις από τις απόπειρες δολοφονίας και τρεις ακόμη τυχαίοι 
περαστικοί έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ολοκληρωμένο τρομοκρατικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει το 
καθεστώς του Κιέβου κατά των Λαϊκών Δημοκρατιών, των απελευθερωμένων εδαφών και 
κατά της Ρωσίας στο σύνολό της.



Και από αυτή την άποψη, η Ουκρανία, όπως είναι και με τη σημερινή της ηγεσία, είναι καιρός να 
αναγνωριστεί ως ένα πραγματικό τρομοκρατικό κράτος.

Και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όχι μόνο για την απελευθέρωση του εδάφους, αλλά και για 
την καταστροφή του εγκληματικού καθεστώτος.

Δεν φτάνει μόνο να αναζητηθούν οι μεμονωμένες περιπτώσεις μεμονωμένων ή ομάδων 
εγκληματιών που είναι υπεύθυνοι για μια σειρά από εγκλήματα και μεμονωμένες ή ομαδικές 
τρομοκρατικές πράξεις, όπως το ολοκαύτωμα στην Οδησσό τον Μάιο του 2014 στο σπίτι των 
Συνδικάτων και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, αν και αυτό πρέπει επίσης να γίνει, αλλά να 
αντιμετωπιστεί συνολικά το καθεστώς του Κιέβου, που ενθαρρύνει και οργανώνει τέτοιου 
είδους ενέργειες. 
Φυσικά κανείς και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να ξεχνάει το μακρύ χέρι της «Συλλογικής 
Δύσης», που χωρίς αυτό η τρομοκρατία δεν θα είχε λάβει αυτή την έκταση και κυρίως αυτή 
τη διάσταση. 

Εφόσον  η Ουκρανία ενεργεί ως τρομοκρατικό κράτος, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί ως 
τρομοκρατικό κράτος.

Και θα πρέπει να γίνει αρκετά σύντομα, ώστε να μην πεθάνουν κι άλλοι ακόμη, όπως η Ντάρια 
Ντούγκινα, ο Σεργκέι Γκορένκο, ο Όλεγκ και η Λιουντμίλα Μπόικο και μαζί τους οι οδηγοί, οι 
βοηθοί, οι υπάλληλοι και οι τυχαίοι περαστικοί.

Γιατί όσο υπάρχει ένα εγκληματικό καθεστώς, σταθερά εδραιωμένο με την ιδεολογία της 
τρομοκρατίας, τέτοιες τρομοκρατικές πράξεις θα συνεχίζονται.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σταματήσει, παρά μόνο να κηρυχθεί η Ουκρανία τρομοκρατικό 
κράτος και να εκκαθαριστεί το εγκληματικό καθεστώς.

Φυσικά αυτό βάζει μπροστά ένα άλλο ζήτημα που ξεπερνά ενδεχομένως τους στόχους της ΕιΣτΕπ, 
αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ολοκλήρωση της «αποναζιστικοποίησης».
Ωστόσο μέσα από μια τέτοια διαδικασία εκκαθάρισης  της «κόπρου της Ουκρανίας», 
αναδεικνύει το ζήτημα της απώλειας της ίδιας της κρατικής της υπόστασης, ως «κράτους 
τρομοκράτη».

Είναι όμως κάτι που η ίδια επιδίωξε, ένας δρόμος που η ίδια επέλεξε και μάλιστα υπερηφανεύεται 
γι αυτό. Είναι κάτι που καλλιέργησε με φανατισμό από το πραξικόπημα του 2014 και μετά, 
τρομοκρατώντας τους ίδιους του πολίτες της, αρκεί να ήταν Ρωσικής καταγωγής, να μιλούσαν τη 
Ρωσική γλώσσα ή απλώς να διαφωνούσαν με το φασιστικό καθεστώς.
Το να χρησιμοποιεί όμως τέτοιου είδους τρομοκρατικές μεθόδους εν καιρώ πολέμου, δίνει άλλη 
διάσταση στον ίδιο τον πόλεμο. 

Ο συνδυασμός των επιθέσεων εναντίον αμάχων και οι τρομοκρατικές ενέργειες  που πρόσφατα 
καθιέρωσε σε γενικευμένη και οργανωμένη βάση, απαιτούν άλλου είδους αντιμετώπιση, την 
οποία το πιθανότερο είναι ότι θα γνωρίσει πολύ σύντομα.

Η μετεξέλιξη αυτή του πολέμου απειλεί άμεσα – όπως αναφέρθηκε  - την κρατική της υπόσταση.

Ήδη μια τέτοια συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και μένει πλέον να εκφρασθεί και στην πράξη, σε
στρατιωτικό και στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο.



Οι παρακάτω δηλώσεις είνα χαρακτηριστικές:

Η Ουκρανία ως κράτος δεν υφίσταται πλέον, δήλωσε το κοινοβούλιο της Κριμαίας. 
 
Κατά τη γνώμη του επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας Βολοντίμιρ Κονσταντίνοφ, η 
Ουκρανία ως κράτος δεν υφίσταται πλέον - δεν έχει εδαφικά σύνορα, ούτε σύνταγμα για να 
τηρηθεί.

«Η κρατική υπόσταση της Ουκρανίας με την πλήρη έννοια του όρου δεν υφίσταται πλέον. Όλοι 
αυτοί που παρουσιάζονται σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και των ανθρώπων που 
κυκλοφορούν με μπλουζάκια και καπέλα στις συγκεντρώσεις, δεν ανταποκρίνονται στην έννοια της
κρατικής υπόστασης. Δεν υπάρχουν εδαφικά σύνορα, δεν υπάρχει σύνταγμα που πρέπει να 
τηρείται. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά αυτή η κρατική υπόσταση, θα 
υπάρξει κάτι νέο», δήλωσε ο Κονσταντίνοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία ως κράτος σχηματίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
συμφέροντα όλων των εθνοτικών ομάδων που ζουν εκεί. «Αυτή η χώρα κυριολεκτικά 
διαμορφώθηκε. Όλα τα προβλήματα προέρχονται από αυτό. Η χρεοκοπία της Ουκρανίας έγκειται 
στην διολίσθησή της προς τον απόλυτο ναζισμό, την απόλυτη ρωσοφοβία ως εκδήλωση του 
ναζισμού. Δεν θα μπορούσαμε να το ανεχθούμε και δεν έχει νόημα να ανοικοδομήσουμε την 
Ουκρανία με αυτή τη μορφή», υποστηρίζει ο Κονσταντίνοφ.

Ποιος όμως είναι κύρια υπεύθυνος γι αυτό, εκτός από το ίδιο το καθεστώς του Κιέβου;

Ποιος είναι εκείνος που με το πρόσχημα της «διατήρησης της εθνικής υπόστασης» οδηγεί την 
Ουκρανία στην απώλεια της κρατικής της υπόστασης;

Μα ποιος άλλος εκτός από την «Συλλογική Δύση». Και ιδού η απόδειξη:

Αν η Ουκρανία σταματήσει να πολεμάει εναντίον της Ρωσίας, θα πάψει να υπάρχει. 
Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Κατά τη γνώμη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, η ειρήνη στην Ουκρανία εξαρτάται από το με 
ποιανού πρωτοβουλία θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Πιστεύει ότι αν η Μόσχα σταματήσει τις 
εχθροπραξίες, θα αποκατασταθεί υποτίθεται η ειρήνη, ενώ αν το Κίεβο είναι το πρώτο που θα 
σταματήσει τις εχθροπραξίες, η Ουκρανία θα χάσει υποτίθεται την κρατική της κυριαρχία.

Έτσι, ο Στόλτενμπεργκ εξέφρασε στην πραγματικότητα την αδύνατον πλέον να κρυφτεί 
«συγκαλυμμένη» θέση της Δύσης: 
«Η Ουκρανία πρέπει να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία, αποστολή που αποτελεί το μόνο λόγο 
ύπαρξής της για τη «συλλογική Δύση». 
Εξάλλου, αν το Κίεβο τερματίσει την αντιπαράθεσή του με τη Μόσχα, όλες οι δυτικές 
οικονομικές επενδύσεις, όλες οι παραδόσεις όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού θα είναι άνευ
σημασίας.

Η ίδια η ύπαρξη του ουκρανικού κράτους ενδιαφέρει τη Δύση μόνο στο βαθμό που αυτό το κράτος 
θα είναι έτοιμο και ικανό να διεξάγει έναν ατέρμονο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, μέχρι την πλήρη 
καταστροφή της. Η Ουκρανία έχει κατασκευαστεί από τη Δύση τις τελευταίες δεκαετίες ως ένα 
«αντιρωσικό» ορμητήριο. Εκτός από αυτό το έργο και τα καθήκοντά που το συνιστούν, η ύπαρξη 
μιας τέτοιας χώρας δεν έχει κανένα νόημα. 



Σήμερα η Δύση μπορεί σίγουρα να χαίρεται που κατάφερε να ωθήσει ουσιαστικά το ένα έθνος 
εναντίον του άλλου. Αυτός είναι ο μακροχρόνιος στόχος των δυτικών ηγετικών ελιτ, τον οποίο 
έχουν υιοθετήσει από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, επινοώντας το κατασκεύασμα του 
πολιτικού Ουκρανισμού και υποστηρίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο τη γέννηση και την 
ανάπτυξη του ουκρανικού εθνικισμού. Αυτό το σχέδιο ήταν τόσο σημαντικό γι' αυτούς, ώστε 
κάποτε είχε εκχωρηθεί στους Μπαντερίτες που συνεργάστηκαν στενά με τη φασιστική 
Γερμανία, που αποτελούσε τον κύριο φορέα της αντιΡωσικής - αντικομμουνιστικής 
εκστρατείας, με στόχο τη διάλυση της τότε ΕΣΣΔ/Ρωσίας.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ έκανε μια άλλη ενδιαφέρουσα δήλωση: ότι η Δύση θα βοηθήσει την 
Ουκρανία να μεταπηδήσει από τον σοβιετικό οπλισμό του στρατού της στον δυτικό - αμερικανικό 
και ευρωπαϊκό. Με άλλα λόγια, οι δυτικές χώρες σχεδιάζουν να συνεχίσουν να διοχετεύουν 
όπλα στην Ουκρανία προκειμένου να επιλύσουν δύο καθήκοντα - να διατηρήσουν έναν 
«αιώνιο πόλεμο» με τη Ρωσία και να κρατήσουν σε εγρήγορση και λειτουργία τη στρατιωτική
τους βιομηχανία.

Φυσικά πίσω απ ‘όλα αυτά κρύβεται το υπ’ αριθμόν 1, κράτος τρομοκράτης οι ΗΠΑ.
Χάρις το πολιτικό τους κατεστημένο που διακρίνεται για την ικανότητά του να συνεχίζει την ίδια 
και χειρότερη ιμπεριαλιστική πολιτική, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, αιματοκύλησαν τον 
πλανήτη επί σειρά ετών. Δεν υπάρχει λαός σε οποιαδήποτε ήπειρο που να μην έχει νοιώσει τις 
καταστροφικές συνέπειες των ωμών αμερικανικών πολιτικών και στρατιωτικών επεμβάσεων.

Η αποθέωση της ειρωνείας και του εμπαιγμού είναι ότι τουλάχιστον επί μια 20ετία, με το 
πρόσχημα της «αντιτρομοκρατικής» τους πολιτικής, καλλιέργησαν, εξέθρεψαν, χρηματοδότησαν, 
οργάνωσαν και ανέδειξαν την τρομοκρατία σε όλες της τις μορφές, από μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
σε γκρουπούσκουλα και ομάδες τρομοκρατών κάτω από  οποιαδήποτε λάβαρο, πολιτικό 
θρησκευτικό κλπ, φθάνοντας μέχρι το «Ισλαμικό κράτος».
Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι άσκησαν οι ίδιοι τρομοκρατία, σε κάθε μορφή, από τις «μπλακ 
οπς» της CIA, έως την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και φυσικά εξωτερική πολιτική 
αλλοιώνοντας ακόμη και το ρόλο και τη φύση των διεθνών οργανισμών. 

Έπαιξαν όμως κι έχασαν, αφού βέβαια εγκατέλειψαν σωρούς θυμάτων.
Σήμερα παίζουν ένα από τα βασικά – ίσως το τελευταίο – από τα χαρτιά τους, με την Ουκρανία.
Ο πόλεμος αυτός των «αμερικανονατοϊκών γκλομπαλιστών», των εκπροσώπων του 
αυταρχικού μονοπολικού ηγεμονικού κόσμου, είναι πρωτίστως πόλεμος εναντίον της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, που σηκώνει σήμερα όπως και στο παρελθόν το μεγαλύτερο βάρος. 
Ταυτόχρονα όμως είναι ένας πόλεμος παγκόσμιος εναντίον ολόκληρης της ανθρωπότητας, 
εναντίον ενός κόσμου που δεν ανέχεται την υποταγή και την ηγεμονία, που φιλοδοξεί και 
απαιτεί να ζήσει σε έναν διαφορετικό, πολυπολικό, ελεύθερο, ειρηνικό κόσμο, για τη δική του 
πρόοδο και το δικό του μέλλον.
Οι διαστάσεις όμως αυτού του πολέμου δεν μοιάζουν με εκείνες όλων των άλλων.
Ο χαρακτήρας και η φύση του ενέχουν πρωτογενώς τον κίνδυνο της μετάβασης από τον 
συμβατικό στον πυρηνικό.
«Ζωτική» ανάγκη και υποχρέωσή μας να τον σταματήσουμε όσο είναι καιρός, αρκεί να 
καταλάβουμε ποιος και γιατί τον προκαλεί. Τότε θα αντιληφθούμε και που μας οδηγεί.


