
Μπάιντεν - προμήθειες όπλων αξίας 700 εκατομμυρίων αλλά όχι MLRS μεγάλου βεληνεκούς 
στο Κίεβο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν προμήθειες όπλων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην 
Ουκρανία αλλά όχι πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων που μπορούν να φτάσουν 
μέχρι τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Δεν πρόκειται να στείλουμε στην Ουκρανία 
πυραυλικά συστήματα που χτυπούν στη Ρωσία», δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει από την Ουάσινγκτον συστήματα μεγαλύτερου βεληνεκούς,
όπως το σύστημα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων (Multiple Launch Rocket System, MLRS), 
το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει καταιγισμό πυραύλων σε απόσταση εκατοντάδων μιλίων. Αλλά 
μέχρι στιγμής - χωρίς αποτέλεσμα.

Παρ' όλα αυτά, το πιο ανησυχητικό ερώτημα είναι: εάν και κατά πόσον συνειδητοποιούν οι 
αμερικανικές αρχές ότι τυχόν προμήθειες όπλων στην Ουκρανία αυξάνουν τους κινδύνους 
μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας;

Εν τω μεταξύ, η Europol ανησυχεί σοβαρά για την τύχη των δυτικών όπλων που αποστέλλονται 
στην Ουκρανία.  Η επικεφαλής της Europol, Κάθριν Ντε Μπόλε, προειδοποίησε ότι τα όπλα που 
παραδίδονται επί του παρόντος στην Ουκρανία θα μπορούσαν τελικά να καταλήξουν στα χέρια 
εγκληματιών που δρουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag που δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαΐου, 
η Ντε Μπόλε δήλωσε ότι ένα από τα θέματα που απασχολούν την οργάνωσή της είναι το «πού 
βρίσκονται τα όπλα που παραδίδονται σήμερα στην Ουκρανία». Η ίδια εξήγησε ότι όταν λήξει η 
σύγκρουση, η Europol θέλει να «αποτρέψει μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη που επικρατούσε πριν
από 30 χρόνια στον πόλεμο των Βαλκανίων».

«Τα όπλα εκείνου του πολέμου χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από εγκληματικές ομάδες», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Nτε Μπόλε σημείωσε ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Europol τώρα είναι «να βρούμε
έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μετά από ένα πιθανό 
τέλος του πολέμου». Σύμφωνα με την ίδια, η Europol «θα συγκροτήσει μια διεθνή ομάδα εργασίας 
που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό».

Την ίδια στιγμή δεν αναφέρει ότι όλα τα φονικά βαρέα όπλα της Δύσης χρησιμοποιούνται 
αδιακρίτως εναντίον αμάχων στην Ουκρανία και ενθαρρύνουν τους νεοναζί μέχρι στιγμής να 
διαπράττουν στην Ουκρανία, περισσότερα εγκλήματα από ό,τι μικρές ομάδες εγκληματιών σε
οποιοδήποτε κράτος.

Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι μετά το αρχικό σοκ της έκρηξης μιας ένοπλης 
σύγκρουσης τεραστίων διαστάσεων στη καρδιά της Ευρώπης, η κοινή γνώμη «αποδέχεται» 
αδιαμαρτύρητα ή τουλάχιστον χωρίς κινητοποιήσεις ή σχολιασμούς, μια νέα διάσταση, χωρίς 
προηγούμενο. 
Καμία άλλη φορά σε σύγκρουση και μάλιστα υπό την απειλή οιασδήποτε κλιμάκωσης δεν έχει
γίνει τόσο απροκάλυπτα και τόσο κυνικά λόγος περί του βεληνεκούς και της 
καταστροφικότητας των οπλικών συστημάτων, με τα οποία η Συλλογική Δύση που 
αυτοανακηρύσσεται ως ο «πολιτισμένος και δημοκρατικός κόσμος» εξοπλίζει όχι ένα 
οποιοδήποτε κράτος αλλά ένα φασιστικό κράτος.



Είναι τραγικό να διαπιστώνει κανείς ότι το θέμα αυτό μπορεί έστω και αποσπασματικά ή ακόμη και
από τεχνική άποψη να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και προβληματισμού, υπό την 
έννοια του εάν πρέπει ή δεν πρέπει ο «de facto» πλέον καθιερωθείς εξοπλισμός της Ουκρανίας 
να περιέχει η να μην εμπεριέχει φονικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς.
Η κοινή γνώμη χειραγωγείται με σκοπό να εξοικειωθεί στην αντίληψη ότι -δεδομένου - όπως 
τουλάχιστον δηλώνεται - δεν πρόκειται να γίνει χρήση πυρηνικών, είναι κατά συνέπεια 
λιγότερο επικίνδυνη η προσφυγή σε συμβατικά όπλα.
Αυτό είναι αφενός μεν εγκληματικό από την άποψη της σύλληψης και της εφαρμογής του σχεδίου 
χειραγώγησης, αφετέρου δε τραγικό από την άποψη ότι η φονικότητα αυτών των όπλων είναι 
τεράστια και καθόλου μικρότερη των πυρηνικών διότι δεν παύουν να είναι όπλα μαζικής 
καταστροφής. 
Επιπλέον ως μια περαιτέρω κλιμάκωση οδηγούν ευθέως σε μια πυρηνική απάντηση.

Οι πολεμοχαρείς, πολεμοκάπηλοι και έμποροι των όπλων κάνουν πολύ καλά και άνετα τη 
δουλειά τους, όσο οι πολιτικοί αναζητούν προσχήματα για να δικαιολογήσουν τη συναίνεσή 
τους κι όσο οι αναλυτές, εμπειρογνώμονες ειδικοί σχολιαστές και οι δημοσιογράφοι, βρίσκουν 
αντικείμενο ενασχόλησης και βιοπορισμού.

Η υπόθεσή όμως αυτή αφορά όλους εμάς του υπόλοιπους  που δεν πρέπει να ανησυχούμε για το 
μέλλον μας για την ίδια τη ζωή μας.

Δεν μπορεί να υπάρχει καμία επανάπαυση σχετικά με τη μη χρήση πυρηνικών, επειδή η 
παραμικρή επανάπαυση κι ο εφησυχασμός στο θέμα αυτό δημιουργούν τις καλύτερες 
προϋποθέσεις  για το ακριβώς αντίθετο.

Όσο για τη χειραγώγηση και την εξοικείωση της κοινής γνώμης στα χειρότερα, δεν χρειάζεται
να ψάξει κανείς πολύ μακρυά για να βρει μπροστά του το matrix.
Αρκεί η βιομηχανία ψευδών ειδήσεων, η αυτοκρατορία του ψεύδους και η αυταπάτη 
«αντίστασης» από τη παγίδα των κοινωνικών δικτύων.


