
Κόλλησε στις (12.05.22) στη Γερουσία το πακέτο βοήθειας ύψους 40 δις $, που πρότεινε η 
κυβέρνηση Μπάιντεν για την Ουκρανία. Ολόκληρη η ομιλία του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή 
Ραντ Πωλ. 
Υπενθυμίζουμε ότι είναι ο ίδιος που είχε εκθέσει τον Φάουτσι κατά τη διάρκεια ακρόασής του 
στη Γερουσία, δημοσιοποιώντας το προκλητικό ποσό των εσόδων από τις έμμισθες υπηρεσίας του 
«εθνικού» λοιμωξιολόγου των ΗΠΑ και «πανδιαχειριστή» της πανδημίας, που σηματοδοτούσε το 
σύνολο των σχετικών μέτρων των χωρών της Δύσης (ΗΠΑ και ΕΕ), που τελικά δεν κατάφεραν να 
αντιμετωπίσουν την πανδημία, προκαλώντας εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα.

Ραντ Πωλ: Επιφυλάσσομαι του δικαιώματός μου να προβάλλω αντιρρήσεις. Ο όρκος του αξιώματός 
μου είναι προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ και όχι απέναντι σε ένα ξένο έθνος. Ανεξάρτητα από το πόσο 
μου είναι συμπαθής η υπόθεση της Ουκρανίας, ο όρκος του αξιώματός μου αφορά την ασφάλεια των 
ΗΠΑ. 

Δεν μπορούμε να σώσουμε την Ουκρανία, καταδικάζοντας την οικονομία των ΗΠΑ. Τον Μάρτιο 
ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Τον τελευταίο χρόνο, μόνο 
η βενζίνη αυξήθηκε κατά 48% και οι τιμές της ενέργειας κατά 32%, Οι τιμές των τροφίμων 
αυξήθηκαν κατά σχεδόν 9%. Οι τιμές των μεταχειρισμένων οχημάτων είναι αυξημένες κατά 35% για 
φέτος και των νέων οχημάτων κατά 12% ή περισσότερο. 

Πράγματι ο πληθωρισμός δεν έρχεται από το πουθενά. Προέρχεται από τις ελλειμματικές δαπάνες. Οι
ΗΠΑ ξόδεψαν σχεδόν 5 τρισεκατομμύρια δολάρια για τα πακέτα διάσωσης από την Covid - 19, 
οδηγώντας τη χώρα σε ένα από τα υψηλότερα και πιο διαρκή επίπεδα πληθωρισμού, στην ιστορία των
ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί αισθάνονται αυτό το πλήγμα, ενώ το κογκρέσο φαίνεται ότι το μόνο σκοπό 
που έχει είναι να μεγιστοποιήσει αυτό το πλήγμα, πετώντας όσα περισσότερα χρήματα μπορεί 
έξω από τη πόρτα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 

Αυτό το υπό εξέταση νομοσχέδιο θα προκαλέσει δαπάνη 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το 
δεύτερο νομοσχέδιο δαπανών για την Ουκρανία  μέσα σε δυο μήνες. Το ποσό που προβλέπεται σε 
αυτό είναι τρεις φορές μεγαλύτερο απ' ότι στο πρώτο νομοσχέδιο. Η στρατιωτική μας βοήθεια προς 
την Ουκρανία δεν είναι κάτι καινούργιο.. Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει περισσότερα από 6 δις δολάρια 
σε βοήθεια για την ασφάλεια της Ουκρανίας, εκτός από τα 14 δις που ενέκρινε το Κογκρέσο 
μόλις πριν από ένα μήνα.. Εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, τότε οι ΗΠΑ θα έχουν εγκρίνει 
περίπου 60 δις δολάρια σε συνολικές δαπάνες για την Ουκρανία.   

Για όσους λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό, για όσους από τους νέους σε αυτή την αίθουσα λένε ότι οι 
στρατιωτικές μας δαπάνες δεν είναι ποτέ αρκετές, ας βάλουμε τα 60 δις σε μια προοπτική. Σύμφωνα 
με τον ειδικό εμπειρογνώμονα Έλιας Γιούσεφ, το Κίεβο θα γίνει ο μεγαλύτερος ετήσιος 
αποδέκτης στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Εκτός από την 
πενταετία, είναι περισσότερα απ' όσα ξοδεύει οποιαδήποτε άλλη χώρα για το σύνολο των 
στρατιωτικών της δαπανών. σε περίπτωση που θα περάσει αυτό το δώρο προς την Ουκρανία, 
τότε η συνολική μας βοήθεια προς αυτήν θα είναι ίση με το σύνολο του στρατιωτικού 
προϋπολογισμού της Ρωσίας. 

Και δεν είναι σαν να έχουμε αυτά τα χρήματα απλωμένα, κάπου εδώ γύρω. Θα πρέπει να 
δανειστούμε αυτά τα χρήματα από την Κίνα για να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Το κόστος αυτού
του πακέτου είναι μεγαλύτερο απ' ό,τι ξόδεψαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του 
πολέμου στο Αφγανιστάν. Το Κογκρέσο είχε τότε εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο, ο οποίος απέστειλε 
στρατιωτικές δυνάμεις. Το ίδιο όμως δεν μπορεί να συμβεί σήμερα στη περίπτωση της Ουκρανίας. 



Η πρόταση αυτή ξεπερνά επίσης και τις προτεραιότητές στις εσωτερικές μας υποθέσεις ως χώρα.  Το 
τεράστιο πακέτο των 60 δις επισκιάζει τα 6 δις που δαπανώνται ετησίως στον τομέα της έρευνας 
για τον καρκίνο. Τα 60 δις είναι περισσότερα από το ποσό που εισπράττει η κυβέρνηση κάθε 
χρόνο από φόρους βενζίνης για την κατασκευή δρόμων και γεφυρών. Τα 60 δις θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτήσουν μεγάλα τμήματα προγραμμάτων ή ακόμη και ολόκληρα υπουργικά προγράμματα. 
Το ποσό αυτό είναι σχεδόν ίσο με ολόκληρο τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ. Τα 60 δις ξεπερνούν 
το ποσό για το Υπουργείο Ενέργειας,το Κογκρέσο θέλει απλώς να ξοδεύει και να ξοδεύει. 

Οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας έχουν κι αυτοί στείλει βοήθεια στην Ουκρανία. Μερικοί από αυτούς 
έσπασαν ακόμη και μακροχρόνιες παραδόσεις. Άλλοι αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν την 
Ουκρανία, όσο ποτέ άλλοτε. Με άλλα λόγια, δεν αφορά μόνον εμάς. δεν είναι ότι πάντα πρέπει να 
είμαστε ο Θείος Σαμ, ο αστυνόμος που σώζει πάντα τον κόσμο, ιδίως όταν αυτό γίνεται με 
δανεικά χρήματα. Ωστόσο οι ΗΠΑ ευθύνονται για σχεδόν το ήμισυ των δαπανών που έχουν 
διατεθεί μέχρι στιγμής γι αυτό το θέμα.  

Με ένα χρέος 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η Αμερική δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να 
είναι ο παγκόσμιος αστυνόμος. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανακάμψουν από τα 1,6 τρις που ξοδέψαμε 
για πολέμους στη Μέση Ανατολή, για να μην αναφέρουμε και τα 5 τρις που δανειστήκαμε για να 
αντιμετωπίσουμε την Covid- 19. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σοβιετική Ένωση κατέρρευσε σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο επειδή ηττήθηκε
στρατιωτικά, αλλά επειδή ξέμεινε από χρήματα. Στη προσπάθειά μας να διασώσουμε την Ουκρανία, 
μπορούμε να καταδικάσουμε τις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο μέλλον; 

Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν δανειστεί τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά 
στην ιστορία μας. Βιώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό πληθωρισμού των τελευταίων τεσσάρων 
δεκαετιών. Η επίθεση στη νομισματική πειθαρχία είναι αβάσιμη. Εάν δεν βάλουμε ένα τέλος στη
δημοσιονομική παραφροσύνη, μας περιμένει η μέρα της ολοκληρωτικής αναμέτρησης.  Το 
Κογκρέσο θα πρέπει να αξιολογήσει το κόστος αυτής της πορείας. Η μεγαλύτερη απειλή για τις 
ΗΠΑ σήμερα είναι το χρέος, ο πληθωρισμός και η καταστροφή του δολαρίου. 

Δεν μπορούμε να σώσουμε την Ουκρανία θυσιάζοντας την οικονομική μας δύναμη. Γι αυτό προτείνω 
μια τροποποίηση, ώστε να επιτραπεί η σύσταση Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή. Αυτός θα είναι ο ίδιος 
Γενικός Επιθεωρητής που επέβλεψε τις σπατάλες στο Αφγανιστάν και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά 
μέχρι τώρα. Ζητώ λοιπόν από τον εισηγητή γερουσιαστή να τροποποιήσει το αίτημά του .....».

Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε, ότι «εντυπωσιάζει» το γεγονός ότι ο γερουσιαστής είπε το 
αυτονόητο και αποκάλυψε τη πασίγνωστη αλήθεια, που αφορά το ρόλο και την αθλιότητα της 
πολιτικής των ΗΠΑ. Φτάσαμε δηλαδή στο να θεωρούμε ότι ακόμη κι ένας εκπρόσωπος του 
ιμπεριαλισμού καταλήγει στο όνομα της εξυπηρέτησης κομματικών και προσωπικών 
σκοπιμοτήτων, να προσφέρει υπηρεσία στη διεθνή κοινή γνώμη, δημοσιοποιώντας την 
παραφροσύνη των ΗΠΑ, που προστατεύουν με απόλυτη ευλάβεια και συνέπεια τα ΜΜΕ.

Στις 11 Απριλίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 40 δις δολαρίων 
εξηγείται από την επιθυμία να επιφέρουν μια βαριά ήττα στη Ρωσία και όχι από την αγάπη τους για
το Κίεβο.

Στα τέλη Απριλίου, ο Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ Ανατόλι Αντόνοφ δήλωσε σε συνέντευξή του 
στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24 ότι η Μόσχα είχε στείλει στην Ουάσινγκτον υπόμνημα με το 
οποίο ζητούσε να σταματήσει η προμήθεια όπλων στο Κίεβο. Ο διπλωμάτης υπενθύμισε ότι ο 



πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε πρόσφατα ανακοινώσει παραδόσεις όπλων και 
πυρομαχικών στην Ουκρανία αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων. «Πρόκειται για ένα τεράστιο 
ποσό, το οποίο δεν ευνοεί την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, την επίλυση της κατάστασης. 
Διαβιβάσαμε ένα υπόμνημα - πράγματι, τονίσαμε το απαράδεκτο της κατάστασης όταν οι ΗΠΑ 
εφοδιάζουν την Ουκρανία με όπλα, απαιτήσαμε να σταματήσουν άμεσα αυτές οι πρακτικές», είχε 
δηλώσει ο Αντόνοφ.

Προηγουμένως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι είχε εγκρίνει άλλα 800 εκατ. 
δολάρια στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για ένα «κρίσιμο παράθυρο» στη
σύγκρουση, καθώς η Ρωσία προετοιμάζεται για την επόμενη φάση της επιχείρησης. Σύμφωνα με 
τον Μπάιντεν, τα χρήματα προορίζονται για την παράδοση όπλων βαρέως πυροβολικού, 
πυρομαχικών και τακτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία.


