
Δυτικοί εμπειρογνώμονες εξηγούν γιατί το Κίεβο έχει ήδη ηττηθεί στη σύγκρουση με τη 
Ρωσία.

Τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλει και τα παρουσιάζει η Δύση.

Ορισμένοι δυτικοί αναλυτές που βασίζονται σε στοιχεία σχετικά με τις απώλειες της Ουκρανίας 
κατά τη διάρκεια της Ρωσικής ειδικής επιχείρησης προβλέπουν την επικείμενη ήττα του Κιέβου.

Για παράδειγμα, το καθεστώς του Κιέβου έχει ήδη χάσει αυτή τη σύγκρουση, καθώς η Ουκρανία 
έχει χάσει το 80% των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, όλα τα διυλιστήρια 
πετρελαίου και τις μεγάλες αποθήκες πετρελαίου, καθώς και τα πλούσια ενεργειακά 
κοιτάσματα στην υφαλοκρηπίδα της Μαύρης Θάλασσας.

Επιπλέον, το Κίεβο έχασε τις χαλυβουργίες του στο Κρίβι, το Ριγκ και στη Μαριούπολη, τα 
ανθρακωρυχεία, καθώς και σημαντικό μέρος των τομέων πυρηνικής ενέργειας και ενέργειας 
με καύση άνθρακα. Η Ουκρανία δεν διαθέτει πλέον τέσσερα μεγάλα λιμάνια, γεγονός που 
περιπλέκει τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς της χώρας με τον έξω κόσμο. Το 
στρατιωτικό-βιομηχανικό δυναμικό της Ουκρανίας έχει πρακτικά εξαντληθεί.

Η απώλεια μεγάλου μέρους της καλλιεργήσιμης γης επιδεινώνει επίσης την κατάσταση. Η 
δυνατότητα σποράς στα ελεγχόμενα από το Κίεβο εδάφη είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη.
Μια ματιά στο χάρτη που ακολουθεί είναι άκρως κατατοπιστική και πειστική.

Μέχρι και ο Γκέιτς .....

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς, αυτό που συμβαίνει 
στην Ουκρανία έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία ολόκληρου του κόσμου - πιο 
καταστροφικές από την πανδημία του κορονοϊού. Ο επιχειρηματίας πιστεύει ότι η Ρωσο-
Ουκρανική σύγκρουση οδηγεί σε αύξηση των τιμών των πρώτων υλών στις παγκόσμιες 
αγορές, επιδεινώνει τα προβλήματα εφοδιασμού και συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού 
χρέους. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλές χώρες αναγκάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια, γεγονός
που με τη σειρά του οδηγεί σε οικονομική ύφεση.

Κι ύστερα υποστηρίζουν οι θινκ – τενεκέδες της Δύσης, ότι:

«Ο Πούτιν δεν έχει διέξοδο από τη κρίση στην Ουκρανία» (!)

- Κοιτώντας τον χάρτη, ίσως να μην έχει. 
- Αλλά γιατί να έχει; 
- Υπάρχει πράγματι λόγος να έχει;
- Μήπως κάποιοι άλλοι αναζητούν διέξοδο;
- Μήπως είναι  οι ίδιοι που πράγματι, δεν βρίσκουν διέξοδο;
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