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Η “προφητεία” τού Χένρυ Κίσινγκερ! 
(Αποσπάσματα από άρθρο του, 5 Μαρ. 2014) 

 
« . . . Αν η Ουκρανία επιβιώσει και ευδοκιμήσει, δεν πρέπει να είναι 
προπύργιο της μίας πλευράς, της Δύσης, απέναντι στην άλλη, την 
Ανατολή. Πρέπει να λειτουργήσει σαν γέφυρα ανάμεσά τους…» 
 
 « . . . Η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί, ότι προσπαθώντας να αναγκάσει την 
Ουκρανία να γίνει “δορυφόρος” της, αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο ξανά τα 
σύνορά της, θα καταδικάσει τη Μόσχα στην επανάληψη της Ιστορίας…»  
 
« . . .Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι για τη Ρωσία η Ουκρανία δεν μπορεί 
να είναι ποτέ απλά μία ξένη χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκίνησε με αυτό που 
ονομαζόταν Κράτος των Ρως. Η ρωσική θρησκεία εξαπλώθηκε από εκεί. Η 
Ουκρανία έχει υπάρξει μέρος της Ρωσίας για αιώνες, και η ιστορία τους 
είναι συνυφασμένη. Κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες για τη ρωσική 
ελευθερία έγιναν σε ουκρανικό έδαφος…»  
 
« . . . Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει, ότι η γραφειοκρατική 
αναβλητικότητά της και η υποταγή της στη στρατηγική της 
διαπραγμάτευσης της σχέσης της Ουκρανίας με την Ευρώπη, συνέβαλε 
στο να μετατραπεί η διαπραγμάτευση σε κρίση. Η εξωτερική πολιτική είναι 
η τέχνη του να υιοθετείς προτεραιότητες…»  
 
 « . . . Η αντιμετώπιση της Ουκρανίας, σαν ζήτημα της αντιπαράθεσης 
Ανατολής- Δύσης, θα εξαφανίσει για δεκαετίες οποιαδήποτε προοπτική να 
έρθει η Ρωσία και η Δύση,  ειδικά η Ρωσία και η Ευρώπη,  σε ένα διεθνές 
σύστημα συνεργασίας…» 
 
« . . . Για τη Δύση, η δαιμονοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν είναι 
πολιτική, είναι άλλοθι για την απουσία της…» 
 
 » . . . Ο Πούτιν να συνειδητοποιήσει πως, όποια κι αν είναι τα παράπονά 
του, η πολιτική των στρατιωτικών επιβολών μπορεί να προκαλέσει ένα νέο 
Ψυχρό Πόλεμο.  
 
« . . . Ο Πούτιν είναι ένας σοβαρός στρατηγός. Η κατανόηση των αξιών και 
της ψυχολογίας των ΗΠΑ δεν είναι τα δυνατά του χαρτιά. Ούτε η 



2 
 

κατανόηση της ρωσικής ιστορίας και ψυχολογίας είναι τα δυνατά σημεία 
εκείνων που χαράζουν την πολιτική των ΗΠΑ ..» 
 
« . . . Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση βασισμένη σε αυτές, ή σε 
ανάλογες αρχές, τότε η κατάσταση θα οδηγηθεί ταχύτερα στην 
αντιπαράθεση. Η στιγμή για αυτή την αντιπαράθεση  θα έρθει αρκετά 
σύντομα. ..» 
  
    Για την αντιγραφή, 
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας 
       Αεροπόρος 
     28 Φεβ. 2022 
 
 

 
                               Συνομιλητής του Βλαδίμηρου ο Χένρυ, και οι συνειρμοί αφόρητοι! 
                                    Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί. Κρίμα 
 
 
 

 


