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Ο Ted Galen Carpenter, υψηλόβαθμος συνεργάτης σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο 
Ινστιτούτο Cato και συνεργαζόμενος συντάκτης στο American Conservative, είναι συγγραφέας 13 
βιβλίων και περισσότερων από 1.100 άρθρων για τις διεθνείς υποθέσεις. Το τελευταίο του βιβλίο 
είναι το Unreliable Watchdog: The News Media and U.S. Foreign Policy (Αναξιόπιστος επιτηρητής: 
Τα ειδησιογραφικά ΜΜΕ και η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ) (2022).

Οι δυτικές μαζορέτες της Ουκρανίας δεν φαίνεται να ντρέπονται. Συνεχίζουν να παρουσιάζουν τη 
χώρα ως μια δημοκρατία που αγαπά την ελευθερία, παρόλο που τα στοιχεία συνεχίζουν να 
πληθαίνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Το πολιτικό και 
δημοσιογραφικό «πανηγύρι της αγάπης» που συνόδευσε την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου
Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι στην Ουάσιγκτον και την ομιλία του σε κοινή συνεδρίαση του 
Κογκρέσου στα τέλη Δεκεμβρίου ήταν το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Η «Φωνή της Αμερικής» δημοσίευσε ένα άρθρο που συνέκρινε την εμφάνιση του (Ζ)ελένσκι με 
την ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 1941 όσον αφορά τον ηρωικό 
τόνο και την ουσιαστική σημασία της. Οι New York Times υποστήριξαν ότι το ηθικό της κοινής 
γνώμης στην Ουκρανία αναπτερώθηκε σημαντικά από την «υποδοχή του ήρωα» (Ζ)ελένσκι στην 
Ουάσιγκτον. Ο επικεφαλής συντάκτης του 19FortyFive, Matt Suciu, επέπληξε τους βουλευτές 
Lauren Boebert από το Κολοράντο και Matt Gaetz από τη Φλόριντα επειδή «αρνήθηκαν να 
χειροκροτήσουν και να συμμετάσχουν σε ένα όρθιο χειροκρότημα για την ομιλία του προέδρου της
Ουκρανίας Volodymyr (Z)elensky στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη 
εβδομάδα», επισημαίνοντας ότι τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δεν έχασαν την ευκαιρία να 
αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να επιδείξουν τη διαφωνίας τους. Ο David Frum, 
γράφοντας στο Atlantic, υποστήριξε ότι ο (Z)elensky [μας θύμισε τον εαυτό μας] και τις 
δημοκρατικές μας αξίες. Ξεχειλίζοντας από επαίνους, ο Frum δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος 
«ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μας ευχαριστήσει για την υποστήριξη που δείχνουμε προς 
την Ουκρανία. Οι Αμερικανοί είναι αυτοί που πρέπει να τον ευχαριστήσουν».

Η ομιλία του (Ζ)ελένσκι διαιώνισε τον μύθο που θέλει την Ουκρανία να είναι μια γενναία 
δημοκρατία που αμύνεται στις επάλξεις της ελευθερίας από την επίθεση της Ρωσίας. Ο πρόεδρος 
Μπάιντεν ενσάρκωσε αυτή τη στάση κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, 
όταν υποστήριξε ότι η εν λόγω σύγκρουση αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πάλης μεταξύ της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας από τη μία πλευρά και του αυταρχισμού από την άλλη. Ο 
αρθρογράφος των New York Times German Lopez υποστηρίζει ότι «η διαρκής συσπείρωση της 
Δύσης γύρω από την Ουκρανία αποτελεί παράδειγμα μιας σημαντικής τάσης που ξεκίνησε το 2022 
και θα μπορούσε να επηρεάσει τα παγκόσμια γεγονότα στο μέλλον: «Αυτή ήταν η χρονιά που η 
φιλελεύθερη δημοκρατία αντεπιτέθηκε», όπως έγραψε ο Janan Ganesh στους Financial Times».

Τέτοιες επιπόλαιες υπεραπλουστεύσεις ενός πολύπλοκου κόσμου θα ήταν αρκετά ατυχείς ακόμη 
και αν η Ουκρανία ήταν μια γνήσια δημοκρατία. Η χώρα, ωστόσο, δεν άξιζε αυτό το καθεστώς 
ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή, και η διολίσθηση του Κιέβου προς τη κατεύθυνση της 
συστηματικής καταστολής έχει αποβεί πολύ χειρότερη από το ξέσπασμα αυτής της σύγκρουσης. Η 



σημερινή Ουκρανία είναι ένα διεφθαρμένο και όλο και πιο αυταρχικό κράτος. Δεν πρόκειται 
για δημοκρατία, ακόμη και με τον πιο επιεική χαρακτηρισμό του όρου αυτού. Δυστυχώς, οι 
υποστηρικτές του Κιέβου στη Δύση εξακολουθούν να αγνοούν, να ελαχιστοποιούν ή ακόμη και
να δικαιολογούν την καταπιεστική συμπεριφορά του καθεστώτος (Ζ)ελένσκι.

Οι γνήσιες δημοκρατίες δεν απαγορεύουν την ύπαρξη πολλαπλών κομμάτων της 
αντιπολίτευσης ούτε κλείνουν τα αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης. Ούτε λογοκρίνουν 
αυστηρά (και θέτουν υπό αυστηρό κυβερνητικό έλεγχο) όσα από τα μέσα ενημέρωσης, 
επιτρέπουν να παραμείνουν ακόμη ανοιχτά. Οι γνήσιες δημοκρατίες δεν θέτουν εκτός νόμου 
εκκλησίες που υποστηρίζουν πολιτικές που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Δεν φυλακίζουν 
αντιπάλους του καθεστώτος, πόσο μάλλον χωρίς ουσιαστική νόμιμη διαδικασία, και πολύ 
περισσότερο δεν ανέχονται τα βασανιστήρια των πολιτικών κρατουμένων. Οι γνήσιες 
δημοκρατίες δεν δημοσιεύουν "μαύρες λίστες" εγχώριων και ξένων επικριτών, βάζοντας έτσι 
στόχο στην πλάτη τους. Ωστόσο, η ουκρανική δημοκρατία έχει επιτρέψει όχι μόνο μία ή δύο, 
αλλά όλες αυτές τις καταχρήσεις εξουσίας.

Οι προσπάθειες να καταπνίξουν την αντίσταση των εγχώριων επικριτών έγιναν εμφανείς μόλις 
λίγους μήνες μετά την εξέγερση του Μαϊντάν, και έχουν επιταχυνθεί δραματικά τον τελευταίο 
περίπου χρόνο. Από νωρίς ακόμη, Ουκρανοί αξιωματούχοι παρενοχλούσαν πολιτικούς 
αντιφρονούντες, υιοθέτησαν μέτρα λογοκρισίας και απέκλειαν ξένους δημοσιογράφους που 
θεωρούσαν επικριτές της κυβέρνησης και των πολιτικών της. Τέτοιες επιθετικές ενέργειες 
επικρίθηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και άλλους ανεξάρτητους 
παρατηρητές.

Ακόμη και πριν από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας, το επίπεδο της καταστολής στο 
εσωτερικό της χώρας χειροτέρευε υπό τον (Ζ)ελένσκι. Το ιστορικό του Κιέβου όσον αφορά τη 
δημοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες πριν από τον τρέχοντα πόλεμο δεν ήταν καθόλου 
εντυπωσιακό. Στην έκθεση του Freedom House για το 2022, η Ουκρανία κατατάσσεται στην 
κατηγορία των χωρών που χαρακτηρίζονται ως «εν μέρει ελεύθερες, συγκεντρώνοντας 61 βαθμούς 
από τους εν δυνάμει 100. Η έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2021 για 
την Ουκρανία ήταν επίσης κάθε άλλο παρά ευνοϊκή, αναφέροντας καταχρήσεις εξουσίας από τις 
κυβερνητικές δυνάμεις, «συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων συλλήψεων, βασανιστηρίων ή 
κακομεταχείρισης». Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης «αντιμετώπισαν 
παρενοχλήσεις και απειλές που είχαν σχέση με τα ρεπορτάζ τους». Τον Φεβρουάριο του 2021, η 
ουκρανική κυβέρνηση έκλεισε αρκετά μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης με βάση τους 
ισχυρισμούς ότι αποτελούσαν εργαλεία ρωσικής προπαγάνδας.

Ο πόλεμος έχει εντείνει τη δυναμική αυτών των φαινομένων. Ο (Ζ)ελένσκι χρησιμοποίησε αμέσως 
τη σύγκρουση ως δικαιολογία για να θέσει εκτός νόμου 11 κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Επικαλέστηκε επίσης τον στρατιωτικό νόμο για να εκδώσει προεδρικό διάταγμα που συνένωσε 
όλους τους εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε μια πλατφόρμα. Υποστήριξε ότι ένα τέτοιο 
μέτρο ήταν απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ένα «ενιαίο μήνυμα» για τον πόλεμο και να αποτραπεί 
η λεγόμενη παραπληροφόρηση. Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ο (Ζ)ελένσκι υπέγραψε έναν νέο νόμο 
που το κόμμα του είχε προωθήσει στο κοινοβούλιο, ένα μέτρο που επέβαλε περαιτέρω 
περιορισμούς στον ανεξάρτητο Τύπο. Ο τελευταίος νόμος απαιτεί από τις εκδόσεις να 
εξασφαλίζουν άδειες λειτουργίας και κάθε οργανισμός μέσων ενημέρωσης χωρίς τα κατάλληλα 
έγγραφα μπορεί να κλείσει αμέσως. Το διοικητικό όργανο που θα χορηγεί τις άδειες θα βρίσκεται, 
όπως είναι φυσικό, υπό τον έλεγχο του (Ζ)ελένσκι. 



Ακόμη και τα θρησκευτικά ιδρύματα δεν είναι ασφαλή από τις κυβερνητικές παρενοχλήσεις και την
καταστολή, όπως διαπίστωσε η προσκείμενη στη Μόσχα Ορθόδοξη Εκκλησία το φθινόπωρο του 
2022. Στις 2 Δεκεμβρίου, ο (Ζ)ελένσκι ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την απαγόρευση όλων των 
θρησκειών που έχουν δεσμούς με τη Ρωσία, ισχυριζόμενος ότι η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για 
να «διασφαλιστεί η πνευματική ανεξαρτησία της Ουκρανίας». Η απαγόρευση θα επηρεάσει 
ιδιαίτερα τα εκατομμύρια των Ουκρανών που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι Ορθόδοξοι. 
Πράγματι, το Κίεβο επέβαλε πρόσφατα κυρώσεις σε συγκεκριμένες ορθόδοξες θρησκευτικές 
προσωπικότητες. Χαρακτηριστική της στάσης στη Δύση ήταν η αντίδραση ενός υπερασπιστή του 
(Ζ)ελένσκι ότι το ζήτημα ήταν «μαζικά περίπλοκο. Αυτή η στάση δεν θύμιζε ούτε κατ' ελάχιστον 
σθεναρή υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Το συνολικό νέφος της πολιτικής καταστολής και της καταστολής των μέσων ενημέρωσης 
γίνεται σταθερά πυκνότερο, με αυξανόμενες αναφορές για αυθαίρετες φυλακίσεις, όπως 
ακόμη και για εκτεταμένα βασανιστήρια αντιπάλων του καθεστώτος. Ωστόσο, ορισμένοι 
υποστηρικτές της Ουκρανίας φαίνονται απρόθυμοι ακόμη και να καταδικάσουν το συνεχιζόμενο
φλερτ του καθεστώτος με νεοναζιστικά στοιχεία. Μια ιδιαίτερα εξωφρενική παράσταση 
σημειώθηκε σε σχέση με τον ρόλο του Τάγματος Αζόφ (τώρα Σύνταγμα Αζόφ) στην άμυνα της 
Ουκρανίας. Το τάγμα Αζόφ ήταν διαβόητο για χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή ως 
προπύργιο ακραίων εθνικιστών και ξεκάθαρων ναζί.

Αυτή η πτυχή θα έπρεπε να είχε προκαλέσει πρόβλημα στους δυτικούς υμνητές της Ουκρανίας 
όταν η εν λόγω στρατιωτική μονάδα εξελίχθηκε σε κρίσιμο παράγοντα στη μάχη για την πόλη της 
Μαριούπολης. Ωστόσο, οι περισσότερες αναφορές επικεντρώθηκαν απλώς στα δεινά του 
πληθυσμού της Μαριούπολης, στην άκαρδη κακοήθεια των Ρώσων επιτιθέμενων και στην επιμονή 
των γενναίων υπερασπιστών της πόλης. Αυτές οι ιστορίες συνήθως αγνοούσαν την πρωτεύουσα 
θέση των μαχητών του Αζόφ μεταξύ αυτών των υπερασπιστών ή δεν αποκάλυπταν την ιδεολογική 
τους καταγωγή. Ωστόσο, η σύμπραξη με το προσωπικό της Αζοφ συνιστούσε απλώς άλλη μια 
έκφραση της μακροχρόνιας, συνολικής ανοχής της ουκρανικής πολιτικής ελίτ προς τα 
νεοναζιστικά στοιχεία και τις δραστηριότητές τους.

Ίσως το πιο αποκαλυπτικό της περιφρόνησής τους για τους δημοκρατικούς κανόνες, είναι το 
γεγονός ότι ο (Ζ)ελένσκι και οι στενότεροι συνεργάτες του δεν έχουν καμία ανοχή ούτε στους 
πιο ειρηνικούς, εγχώριους ή ξένους αντιπάλους τους. Η προθυμία τους να στοχοποιήσουν και να 
επιχειρήσουν να εκφοβίσουν τους ξένους επικριτές τους, έγινε απολύτως σαφής το καλοκαίρι του 
2022, όταν το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης (CCD) της ουκρανικής κυβέρνησης 
(που χρηματοδοτείται εν μέρει από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ) δημοσίευσε μια «μαύρη 
λίστα» τέτοιων αντιπάλων. Πολυάριθμοι επιφανείς Αμερικανοί βρίσκονταν σε αυτόν τον 
κατάλογο, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο John J. 
Mearsheimer, ο παρουσιαστής του Fox News Tucker Carlson, η πρώην βουλευτής Tulsi 
Gabbard και ο Doug Bandow, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Cato και πρώην βοηθός 
του προέδρου Ronald Reagan.

Ο απειλητικός χαρακτήρας της μαύρης λίστας έγινε ακόμη πιο σαφής στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν 
το CCD εξέδωσε έναν αναθεωρημένο κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων, των 
35 κορυφαίων στόχων. Αυτός ο κατάλογος υψηλής προτεραιότητας κατήγγειλε τα άτομα αυτά ως 
«τρομοκράτες σε επίπεδο παραπληροφόρησης» και «εγκληματίες πολέμου». Ο χαρακτηρισμός 
των επικριτών ως τρομοκρατών και εγκληματιών πολέμου ενθαρρύνει τους φανατικούς να 
αναλάβουν άμεση δράση με σκοπό την εξόντωσή τους. Μια μαύρη λίστα μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί σε λίστα εκτελεστών, αλλά η ουκρανική κυβέρνηση αδιαφορεί στην καλύτερη 
περίπτωση για τον κίνδυνο που η ίδια έχει υποθάλψει.



Παρά τις προειδοποιητικές αυτές ενδείξεις, οι ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας στη Δύση 
επιμένουν στην προπαγάνδα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μια κολακευτική στήλη των 
New York Times από τον Bret Stephens που ισχυριζόταν ότι οι Αμερικανοί «θαυμάζουν τον 
(Ζ)ελένσκι επειδή έχει αποκαταστήσει την ιδέα του ελεύθερου κόσμου στη σωστή του θέση». Η 
συμμετοχή στον ελεύθερο κόσμο, επέμεινε ο Stephens, «ανήκει σε κάθε χώρα που ασπάζεται την 
ιδέα ότι η δύναμη του κράτους υπάρχει πρώτα και κύρια για να προστατεύει τα δικαιώματα του 
ατόμου». Αναρωτιέται κανείς για ποια χώρα μιλάει ο Stephens, δεδομένου ότι η Ουκρανία δεν 
ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή.

Οι λάτρεις της Ουκρανίας στη Δύση πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δυσάρεστη πραγματικότητα 
σχετικά με τον προσφιλή τους αλλοδαπό πελάτη. Η Ουκρανία δεν είναι δημοκρατία και ο 
(Ζ)ελένσκι δεν είναι ένας ευγενής, δοκιμαζόμενος υπέρμαχος των δημοκρατικών αξιών. Ο πόλεμος 
Ρωσίας-Ουκρανίας δεν είναι μέρος ενός υπαρξιακού αγώνα μεταξύ ελευθερίας και αυταρχισμού. 
Είναι ένας ειδεχθής πόλεμος μεταξύ δύο διεφθαρμένων, καταπιεστικών καθεστώτων. Η Αμερική 
και άλλες δυτικές κοινωνίες δεν έχουν -ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να έχουν- συμμετοχή σε 
αυτήν τη διένεξη.


