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Ο ρόλος της Ουάσινγκτον στην Ουκρανία, και η υποστήριξή της στους νεοναζί του 
καθεστώτος, έχει τεράστιες συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο

Γιατί ανεχόμαστε την απειλή ενός ακόμη παγκόσμιου πολέμου εξ ονόματός μας; Γιατί επιτρέπουμε 
να διαδίδονται τα ψέματα που δικαιολογούν αυτόν τον κίνδυνο; Η κλίμακα της κατήχησής μας, 
έγραψε ο Χάρολντ Πίντερ, είναι μια « ιδιοφυής, ακόμη και πνευματώδης, εξαιρετικά επιτυχημένη 
πράξη ύπνωσης», σαν να μην συνέβη ποτέ η αλήθεια «ακόμη και όταν συνέβαινε».

Κάθε χρόνο ο Αμερικανός ιστορικός William Blum δημοσιεύει την «επικαιροποιημένη σύνοψη του 
ιστορικού της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ», η οποία δείχνει ότι, από το 1945, οι ΗΠΑ έχουν 
προσπαθήσει να ανατρέψουν περισσότερες από 50 κυβερνήσεις, πολλές από τις οποίες ήταν 
δημοκρατικά εκλεγμένες, έχουν παρέμβει κατάφωρα στις εκλογικές διαδικασίες σε 30 χώρες, 
έχουν βομβαρδίσει τον άμαχο πληθυσμό 30 χωρών, έχουν χρησιμοποιήσει χημικά και 
βιολογικά όπλα και έχουν επιχειρήσει να δολοφονήσουν ξένους ηγέτες.

Σε πολλές περιπτώσεις η Βρετανία υπήρξε συνεργάτης. Ο βαθμός της ανθρώπινης δυστυχίας, 
πόσο μάλλον της εγκληματικότητας, αναγνωρίζεται ελάχιστα στη Δύση, παρά την παρουσία 
των πιο προηγμένων μέσων επικοινωνίας και της κατ' όνομα πιο ελεύθερης δημοσιογραφίας 
στον κόσμο. Το γεγονός ότι τα πολυπληθέστερα θύματα της τρομοκρατίας - της «δικής μας» 
τρομοκρατίας -  είναι μουσουλμάνοι, είναι αδιαμφισβήτητο. Ότι ο ακραίος τζιχαντισμός, που 
οδήγησε στην 11η Σεπτεμβρίου, καλλιεργήθηκε ως όπλο της αγγλοαμερικανικής πολιτικής 
(επιχείρηση «Κυκλώνας» στο Αφγανιστάν), είναι κάτι που αποσιωπάται. Τον Απρίλιο το 
αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι, μετά την εκστρατεία του ΝΑΤΟ το 2011, «η 
Λιβύη έχει μετατραπεί σε ασφαλές καταφύγιο για τους τρομοκράτες».

Το όνομα του «δικού μας» εχθρού έχει αλλάξει με τα χρόνια, από τον κομμουνισμό, πέρασε 
στον ισλαμισμό, αλλά γενικά είναι κάθε κοινωνία που είναι ανεξάρτητη από τη δυτική εξουσία
και διαθέτει στρατηγικά χρήσιμα ή πλούσια σε πόρους εδάφη, ή απλώς προσφέρει μια 
εναλλακτική λύση απέναντι στην κυριαρχία των ΗΠΑ. Οι ηγέτες αυτών των εθνών που 
αποτελούν εμπόδια, συνήθως παραμερίζονται βίαια, όπως οι δημοκράτες Μοχάμεντ Μοσεντέκ
στο Ιράν, Αρμπένζ στη Γουατεμάλα και Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή, ή δολοφονούνται, όπως 
ο Πατρίς Λουμούμπα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όλοι υπόκεινται σε μια εκστρατεία 
συκοφάντησης από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης - σκεφτείτε τον Φιντέλ Κάστρο, τον Ούγκο 
Τσάβες και τώρα τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ρόλος της Ουάσινγκτον στην Ουκρανία διαφέρει μόνο ως προς τις επιπτώσεις του για τους 
υπόλοιπους από εμάς. Για πρώτη φορά μετά τα χρόνια του Ρίγκαν, οι ΗΠΑ απειλούν να 
οδηγήσουν τον κόσμο σε πόλεμο. Με την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια να αποτελούν 
πλέον στρατιωτικά φυλάκια του ΝΑΤΟ, το τελευταίο «ρυθμιστικό κράτος» που συνορεύει με 
τη Ρωσία -η Ουκρανία- διαλύεται από φασιστικές δυνάμεις που εξαπολύονται από τις ΗΠΑ 
και την ΕΕ. Εμείς στη Δύση υποστηρίζουμε τώρα τους νεοναζί σε μια χώρα όπου οι Ουκρανοί 
ναζί υποστήριξαν τον Χίτλερ.

Έχοντας οργανώσει το πραξικόπημα τον Φεβρουάριο εναντίον της δημοκρατικά εκλεγμένης 
κυβέρνησης στο Κίεβο, η σχεδιαζόμενη από την Ουάσινγκτον κατάληψη της ιστορικής, νόμιμης 



ναυτικής βάσης θερμών υδάτων της Ρωσίας στην Κριμαία απέτυχε. Οι Ρώσοι υπερασπίστηκαν 
τον εαυτό τους, όπως έκαναν απέναντι σε κάθε απειλή και εισβολή από τη Δύση εδώ και 
σχεδόν έναν αιώνα.

Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική περικύκλωση του ΝΑΤΟ επιταχύνθηκε, μαζί με τις 
ενορχηστρωμένες από τις ΗΠΑ επιθέσεις εναντίον των εθνοτικών Ρώσων στην Ουκρανία. Αν 
ο Πούτιν μπορεί να προκληθεί για να έρθει σε βοήθεια, ο προκαθορισμένος ρόλος του «παρία»  θα 
δικαιολογήσει έναν νατοϊκό ανταρτοπόλεμο που είναι πιθανό να επεκταθεί και στην ίδια τη Ρωσία.

Αντ' αυτού, ο Πούτιν έχει δημιουργήσει σύγχυση στο στρατόπεδο των εμπόλεμων επιδιώκοντας μια
διευθέτηση με την Ουάσινγκτον και την ΕΕ, αποσύροντας τα ρωσικά στρατεύματα από τα 
ουκρανικά σύνορα και προτρέποντας τους εθνοτικούς Ρώσους στην ανατολική Ουκρανία να 
εγκαταλείψουν το προκλητικό δημοψήφισμα του Σαββατοκύριακου. Αυτοί οι ρωσόφωνοι και 
δίγλωσσοι άνθρωποι - το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ουκρανίας - επιζητούν εδώ και καιρό μια 
δημοκρατική ομοσπονδία που θα αντικατοπτρίζει την εθνοτική ποικιλομορφία της χώρας και θα 
είναι τόσο αυτόνομη από το Κίεβο όσο και ανεξάρτητη από τη Μόσχα. Οι περισσότεροι δεν είναι 
ούτε «αυτονομιστές» ούτε «επαναστάτες», όπως τους αποκαλούν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, 
αλλά πολίτες που θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους.

Όπως επάνω τα ερείπια του Ιράκ και του Αφγανιστάν, έτσι και η Ουκρανία έχει μετατραπεί σε 
θεματικό πάρκο της CIA - το οποίο διευθύνει προσωπικά ο διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν στο 
Κίεβο, με δεκάδες «ειδικές μονάδες» από τη CIA και το FBI να έχουν δημιουργήσει μια «δομή 
ασφαλείας» που επιβλέπει τις άγριες επιθέσεις εναντίον όσων αντιτάχθηκαν στο πραξικόπημα του 
Φεβρουαρίου. Δείτε τα βίντεο, διαβάστε τις αναφορές αυτόπτων μαρτύρων από τη σφαγή στην
Οδησσό αυτό το μήνα. Οι φασίστες τραμπούκοι που μεταφέρθηκαν με λεωφορεία έκαψαν τα 
κεντρικά γραφεία των συνδικάτων, σκοτώνοντας 41 ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι μέσα 
στο κτίριο. παρατηρείστε την αστυνομία να στέκεται αδρανής σε αναμονή.

Ένας γιατρός περιέγραψε την προσπάθειά του να σώσει ανθρώπους, «αλλά με σταμάτησαν φιλο-
ουκρανοί ναζιστές εξτρεμιστές. Ένας από αυτούς με έσπρωξε με αγένεια, απειλώντας με, ότι 
σύντομα εγώ και άλλοι Εβραίοι της Οδησσού θα έχουμε την ίδια μοίρα. Αυτό που συνέβη χθες, δεν
συνέβη καν κατά τη διάρκεια της φασιστικής κατοχής στην πόλη μου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αναρωτιέμαι, γιατί όλος ο κόσμος σιωπά». [βλ. υποσημείωση]

Οι ρωσόφωνοι Ουκρανοί αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε την 
απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα, ο υπουργός Άμυνας της χούντας του 
Κιέβου, ο Αντρίι Παρούμπι - ιδρυτικό μέλος του φασιστικού κόμματος Σβόμποντα - καυχήθηκε ότι 
οι επιθέσεις εναντίον των «ανταρτών» θα συνεχιστούν. Σε οργουελικό ύφος, η προπαγάνδα στη 
Δύση το αντέστρεψε αυτό, κατηγορώντας τη Μόσχα που «προσπαθεί να ενορχηστρώσει 
συγκρούσεις και προκλήσεις», σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Χέιγκ. Ο κυνισμός του συνδυάζεται με 
τα τραγελαφικά συγχαρητήρια του Ομπάμα προς την πραξικοπηματική χούντα για την 
«αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτησή της» μετά τη σφαγή της Οδησσού. Η χούντα, δηλώνει ο 
Ομπάμα, είναι «νόμιμα εκλεγμένη». Όπως είπε κάποτε ο Χένρι Κίσινγκερ: «Δεν έχει σημασία 
τι είναι αληθές, αλλά τι γίνεται αντιληπτό ως αληθές».

Στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η θηριωδία της Οδησσού έχει υποβαθμιστεί ως «σκοτεινή» και 
ως «τραγωδία» κατά την οποία «εθνικιστές» (νεοναζί) επιτέθηκαν σε «αυτονομιστές» (άτομα που 
συγκέντρωναν υπογραφές για ένα δημοψήφισμα για μια ομόσπονδη Ουκρανία). Η Wall Street 
Journal του Ρούπερτ Μέρντοχ καταδίκασε τα θύματα - «Θανατηφόρα πυρκαγιά στην Ουκρανία 
πιθανότατα προκλήθηκε από αντάρτες, υποστηρίζει η κυβέρνηση». Η προπαγάνδα στη Γερμανία 
υπήρξε καθαρά ψυχροπολεμική, με την Frankfurter Allgemeine Zeitung να προειδοποιεί τους 



αναγνώστες της για τον «ακήρυχτο πόλεμο» της Ρωσίας. Για τους Γερμανούς, αποτελεί τραγική 
ειρωνεία το γεγονός ότι ο Πούτιν είναι ο μόνος ηγέτης που καταδικάζει την άνοδο του 
φασισμού στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Μια δημοφιλής κοινοτοπία είναι ότι «ο κόσμος άλλαξε» μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά τι 
άλλαξε; Σύμφωνα με τον μεγάλο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (που αποκαλύπτει μυστικές 
πληροφορίες), τον Ντάνιελ Έλσμπεργκ, ένα σιωπηλό πραξικόπημα έλαβε χώρα στην 
Ουάσιγκτον και ο αχαλίνωτος μιλιταρισμός κυριαρχεί πλέον. Το Πεντάγωνο διεξάγει σήμερα 
«ειδικές επιχειρήσεις» - μυστικούς πολέμους - σε 124 χώρες. Στην πατρίδα μας, η αυξανόμενη 
φτώχεια και η απώλεια της ελευθερίας είναι το ιστορικό επακόλουθο ενός κράτους που 
προκαλεί διαρκώς πολέμους. Προσθέστε τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου και το ερώτημα 
είναι: εμείς όμως γιατί το ανεχόμαστε αυτό;

Υποσημείωση: Η ακόλουθη υποσημείωση προστέθηκε στις 16 Μαΐου 2014: Το απόσπασμα της 
περιγραφής των γεγονότων από έναν γιατρό που διηγείται ότι «τον σταμάτησαν φιλο-ουκρανοί 
ναζιστές εξτρεμιστές», προερχόταν από έναν λογαριασμό σε μια σελίδα στο Facebook που στη 
συνέχεια αφαιρέθηκε.

Για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι ο John Pilger.

Συνοπτικά η βιογραφία και το έργο του:

Ο John Pilger γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπόντι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ξεκίνησε την 
πρώτη του εφημερίδα στο Λύκειο του Σίδνεϊ και αργότερα ολοκλήρωσε μια τετραετή εκπαίδευση 
στην Australian Consolidated Press. «Ήταν ένα από τα αυστηρότερα μαθήματα γλώσσας απ' όσο 
γνωρίζω», λέει ο ίδιος. «Σχεδιασμένο από έναν διάσημο, εγγράμματο συντάκτη, τον Brian Penton, 
ο στόχος ήταν η οικονομία της γλώσσας και η ακρίβεια. Σίγουρα μου έμαθε να θαυμάζω τη γραφή 
που ήταν λιτή, ακριβής και απαλλαγμένη από κλισέ, που δεν υποχωρούσε στην παθητική φωνή και 
χρησιμοποιούσε επίθετα μόνο όταν ήταν απολύτως απαραίτητο. Έχω ξεφύγει από καιρό από αυτό 
το λουρί, αλλά αυτοί οι πρώιμοι κλάδοι βοήθησαν στη διαμόρφωση της δημοσιογραφίας και της 
γραφής μου και στην κατανόηση της κινούμενης και της ακίνητης εικόνας».

Όπως πολλοί από την αυστραλιανή γενιά του, ο Pilger και δύο συνάδελφοί του έφυγαν για την 
Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Δημιούργησαν ένα ατυχές «πρακτορείο» ελεύθερων 
επαγγελματιών στην Ιταλία (με τον μεγαλοπρεπή τίτλο «Interep») και γρήγορα χρεοκόπησαν. 
Φτάνοντας στο Λονδίνο, εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, στη συνέχεια εντάχθηκε στο 
Reuters και μετακόμισε στη London Daily Mirror, την εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη 
Βρετανία, η οποία εκείνη την εποχή μετατρεπόταν σε σοβαρή ταμπλόιντ.

Ανέλαβε επικεφαλής ανταποκριτής στο εξωτερικό και έκανε ρεπορτάζ από όλο τον κόσμο, 
καλύπτοντας πολυάριθμους πολέμους, κυρίως το Βιετνάμ. Στα είκοσί του ακόμα, έγινε ο νεότερος 
δημοσιογράφος που έλαβε το υψηλότερο βραβείο της Βρετανίας για τη δημοσιογραφία, το βραβείο 
«Δημοσιογράφος της Χρονιάς» και ήταν ο πρώτος που το κέρδισε δύο φορές. Μετακομίζοντας στις
Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε ρεπορτάζ για τις αναταραχές που γίνονταν εκεί, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 και στη δεκαετία του 1970. Διαδήλωσε με τους φτωχούς της Αμερικής από την Αλαμπάμα
στην Ουάσινγκτον, μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Βρισκόταν στην ίδια αίθουσα 
όταν δολοφονήθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος Ρόμπερτ Κένεντι τον Ιούνιο του 1968.

Το έργο του στη Νοτιοανατολική Ασία δημιούργησε ένα εμβληματικό τεύχος της London Mirror, 
αφιερωμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στις παγκόσμιες αποκλειστικές ανταποκρίσεις του από την 
Καμπότζη, μετά τη βασιλεία του Πολ Ποτ. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των ρεπορτάζ της Mirror 



και του ντοκιμαντέρ του, Year Zero: the Silent Death of Cambodia, συγκέντρωσε σχεδόν 50 
εκατομμύρια δολάρια για τον λαό της πληγείσας χώρας. Παρομοίως, το ντοκιμαντέρ του 1994 και η
έκθεση αποστολής του από το Ανατολικό Τιμόρ, όπου ταξίδεψε με κάλυψη, βοήθησαν στην 
υποστηρικτική κινητοποίηση  για τους κατοίκους του Ανατολικού Τιμόρ, που τότε βρίσκονταν υπό 
την κατοχή της Ινδονησίας.

Στη Βρετανία, η τετραετής έρευνά του για λογαριασμό μιας ομάδας παιδιών που υπέστησαν βλάβη 
κατά τη γέννησή τους από το φάρμακο θαλιδομίδη και έμειναν έξω από τον διακανονισμό με την 
εταιρεία φαρμάκων, οδήγησε σε ειδικό διακανονισμό.

Τα πολυάριθμα ντοκιμαντέρ του για την Αυστραλία, ιδίως το The Secret Country (1983), η 
διηπειρωτική τριλογία The Last Dream (1988), το Welcome to Australia (1999) και το Utopia 
(2013), εξυμνούσαν και αποκάλυπταν πολλά από το «ξεχασμένο παρελθόν» της χώρας του, ιδίως 
το παρελθόν και το παρόν των ιθαγενών της.

Για τα ντοκιμαντέρ του έχει κερδίσει ένα βραβείο Αμερικανικής Τηλεοπτικής Ακαδημίας, ένα 
Emmy και ένα βραβείο Βρετανικής Ακαδημίας, ένα BAFTA (Βραβείο Βρετανικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου). Έχει επίσης κερδίσει πολλά αμερικανικά και ευρωπαϊκά βραβεία, όπως το 
βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ της Βασιλικής Τηλεοπτικής Εταιρείας. Το Βρετανικό Ινστιτούτο 
Κινηματογράφου συμπεριλαμβάνει την ταινία του 1979, Year Zero: The Silent Death of Cambodia 
(Έτος μηδέν: ο σιωπηλός θάνατος της Καμπότζης) μεταξύ των δέκα σημαντικότερων ντοκιμαντέρ 
του εικοστού αιώνα.

Τα άρθρα του δημοσιεύονται παγκοσμίως: 
The Guardian, The Independent, New Statesman, The New York Times, The Los Angeles Times, 
The Nation: Νέα Υόρκη, The Age: Μελβούρνη, The Sydney Morning Herald, καθώς και σε 
γαλλικές, ιταλικές, σκανδιναβικές, καναδικές, ιαπωνικές και άλλες εφημερίδες και περιοδικά.

Το 2001 επιμελήθηκε μια μεγάλη έκθεση στο Barbican του Λονδίνου, με τίτλο Reporting the 
World: John Pilger's Eyewitness Photographers, ένα αφιέρωμα στους σπουδαίους  φωτογράφους, 
που δουλεύουν ακόμη την ασπρόμαυρη φωτογραφία, με τους οποίους συνεργάστηκε. Το 2003, του 
απονεμήθηκε το διάσημο βραβείο Sophie Prize για «30 χρόνια αποκάλυψης της αδικίας και 
προαγωγής της υπόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Το 2009, του απονεμήθηκε το βραβείο 
της Αυστραλίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Βραβείο Ειρήνης του Σίδνεϊ. Έχει λάβει 
τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και του εξωτερικού. 
Το 2017, η Βρετανική Βιβλιοθήκη ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός αρχείου John Pilger με όλο το 
γραπτό και κινηματογραφικό του έργο.

Κατέχει τον τίτλο του διαπιστευμένου πολεμικού ανταποκριτή στο Βιετνάμ, την Καμπότζη, την 
Αίγυπτο, την Ινδία, το Μπαγκλαντές, την Μπιάφρα και τη Μέση Ανατολή.

Δημοσιεύσεις
The Guardian, The Independent, New Statesman, The New York Times, The Los Angeles Times, 
The Nation: Νέα Υόρκη, The Age: Μελβούρνη, The Sydney Morning Herald, καθώς και σε 
γαλλικές, ιταλικές, σκανδιναβικές, καναδικές, ιαπωνικές και άλλες εφημερίδες και περιοδικά.
Ακολουθεί η φιλμογραφία του από το 2000 και μετά και φυσικά εκτός από τα ντοκυμαντέρ που 
προαναφέρθηκαν.

2000

Πληρώνοντας το τίμημα: Σκοτώνοντας τα παιδιά του Ιράκ



2001

Οι νέοι κυρίαρχοι του κόσμου

2002

Η Παλαιστίνη εξακολουθεί να είναι το θέμα (Μέρος 2)

2003

Σπάζοντας τη σιωπή: Αλήθεια και ψέματα στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

2004

Κλέβοντας ένα έθνος

2007

Ο πόλεμος κατά της δημοκρατίας

2010

Ο πόλεμος που δεν βλέπουμε

2013

Ουτοπία

2016

Ο επερχόμενος πόλεμος κατά της Κίνας
Ο επερχόμενος πόλεμος κατά της Κίνας (κινεζική έκδοση)

2019

Ο βρώμικος πόλεμος στο ΕΣΥ (της Βρετανίας)


