
Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Λάντσμπεργκις, ενθαρρυμένος από τα αποτελέσματα της 
ουκρανικής αντεπίθεσης, διατύπωσε με απόλυτη σαφήνεια τα σχέδια της Δύσης για το επόμενο 
διάστημα:

Το γενοκτονικό σχέδιο του Πούτιν να εξαφανίσει την Ουκρανία από τον χάρτη απέτυχε. Δεν είναι 
σε θέση να διαπραγματευτεί. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με την άνευ όρων παράδοσή του. 

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε εκδιώξει τη Ρωσία πριν 
από μήνες, αν της είχε παρασχεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός από την πρώτη μέρα.

Προφανώς κάνει πως δεν θυμάται το γεγονός ότι η Συλλογική Δύση είχε εξοπλίσει σαν αστακό την 
Ουκρανία, προετοιμάζοντάς την για επίθεση. Μιας μεγαλύτερης έκτασης επίθεση από αυτή που μόλις 
προχθές πήραμε μια γεύση, θα ελάμβανε χώρα σε Ρωσικό - στη προκειμένη περίπτωση - έδαφος. 
Επιπλέον αυτό που αποσιωπά είναι ότι μέχρι χθες οι Χώρες της ΕΕ, δήλωναν ανοικτά ότι δεν έχουν 
άλλα περιθώρια για να στείλουν περαιτέρω προμήθειες στην Ουκρανία και ότι μάλιστα εάν έστελναν 
τα όσα απέμειναν στις αποθήκες τους, θα απειλούνταν η δική τους ασφάλεια.
Ωστόσο συνεχίζει.

Αν είχαμε εξοπλίσει την Ουκρανία νωρίτερα, χιλιάδες σπίτια θα είχαν μείνει όρθια. 

Αποσιωπά και παραβλέπει το γεγονός ότι οι περισσότερες απώλειες σε άμαχο πληθυσμό και υλικές 
ζημιές κυρίως σε ζωτικές - μη στρατιωτικές - υποδομές, είναι αποτέλεσμα των βομβαρδισμών του 
Ουκρανικού στρατού. 

Τώρα πρέπει να τους βοηθήσουμε να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο γρήγορα και οριστικά. 
Ακούστε πώς:

1. Όλα τα αποθέματα προηγμένων δυτικών όπλων (ATACMS, άρματα μάχης, μαχητικά) θα πρέπει 
να δοθούν στην Ουκρανία.

2. Πρέπει να δεσμευτούμε για τη δημιουργία και την ενίσχυση ασφαλών ζωνών γύρω από τις 
περιοχές των πυρηνικών εργοστασίων, ώστε ο Πούτιν να μην μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως 
όπλα.

3. Πρέπει να χαραχθούν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και να γίνουν σαφείς στον Πούτιν οι 
συνέπειες της υπέρβασής τους, ώστε να αποφύγει τα τελευταία απελπισμένα του βήματα.

4. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι φορείς πρέπει να αποσταλούν επειγόντως στα 
απελευθερωμένα εδάφη για να διερευνήσουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκεί.

5. Επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Όχι άλλα παράπονα. Τέρμα οι δισταγμοί. Τέρμα οι διαπραγματεύσεις με τους τρομοκράτες. Όσοι 
αμφισβήτησαν τη δύναμη της Ουκρανίας θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Η Ουκρανία μας 
προστάτευσε όλους, ακόμη και όταν κάποιοι δεν πίστευαν ότι οι Ουκρανοί θα τα κατάφερναν. 
Τώρα είναι η ώρα να τους εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη.

Φυσικά δεν κάνει νύξη περί ολοκληρωτικής καταστροφής και διαμελισμού της Ρωσίας, που 
αποτελεί το βασικό στόχο της Συλλογικής Δύσης.



Είναι τέτοια η ευφορία των υπερφίαλων πολιτικών της Δύσης, ώστε σπρώχνονται για τη 
«πρωτιά», στη κούρσα των προσφορών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag Μαρί-Αγκνες Στρουκ-Ζίμερμαν σχετικά με την 
ετοιμότητα της Γερμανίας να προμηθεύσει άρματα μάχης στην Ουκρανία: 

«Η Ουκρανία το ζητά εδώ και πολύ καιρό και εμείς, ως ελεύθεροι δημοκράτες, απαιτούμε εδώ και 
πολύ καιρό να στείλουμε άρματα μάχης εκεί. Ο Καγκελάριος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της 
επιτροπής μας και είπε ότι ήταν έτοιμος να στείλει άρματα μάχης μόνο εάν οι Αμερικανοί άρχιζαν 
να προμηθεύουν τα Abrams τους ή οι Γάλλοι τα Leclerc τους. 
Η επιτροπή υποστηρίζει ότι θα ήταν καλύτερα αν κάναμε εμείς το πρώτο βήμα και δεν περιμέναμε 
να το κάνει κάποιος άλλος».

Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε μερικά στοιχεία:

Το Πεντάγωνο συνόψισε τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα των παραδόσεων όπλων, εξοπλισμού και 
πυρομαχικών στην Ουκρανία. 
Η Διοίκηση Μεταφορών των ΗΠΑ (USTRANSCOM), η οποία διασφαλίζει την παράδοση 
αμερικανικών στρατευμάτων, εξοπλισμού και πόρων σε όλο τον κόσμο με όλα τα μέσα μεταφοράς, 
υπέβαλε άλλη μια έκθεση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, μέχρι σήμερα, από τις 24 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
στείλει 47.000 τόνους στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, οι οποίοι έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία
με αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ και 
των συμμάχων έχουν πραγματοποιήσει 754 πτήσεις προς την Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα προς 
την Πολωνία, όπου στο αεροδρόμιο του Ρζέσοφ έχει δημιουργηθεί ένας κόμβος εφοδιασμού για τη 
διανομή της παρεχόμενης στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Επίσης, 28 πλοία, 67 
σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες και 1.500 ρυμουλκούμενα αυτοκίνητα συμμετείχαν στην παράδοση 
στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ευρώπη.

Από την έναρξη της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας 
έχει παραλάβει 140 συστήματα πυροβολικού και 660.000 βλήματα γι' αυτά, 41.000 αντιαρματικά 
συστήματα, 1.400 MANPAD, 15 ελικόπτερα, 38 ραντάρ όλων των τύπων, 18 περιπολικά σκάφη, 
10.200 φορητά όπλα, κυρίως αυτόματα τυφέκια και 63,8 εκατομμύρια σφαίρες για φορητά όπλα.

Αυτά τα στοιχεί αφορούν μόνον ό,τι έχουν παραδώσει οι Αμερικανοί. Η έκθεση δεν διευκρινίζει το 
ποσό της στρατιωτικής βοήθειας από άλλες χώρες. Θα μεγάλο ενδιαφέρον να υπολογίσει το ΝΑΤΟ 
πόσα όπλα έχει παραδώσει η «ειρηνική Ευρώπη» στο καθεστώς Ζελένσκι. Είναι ακριβώς η δυτική 
βοήθεια που επιτρέπει στο Κίεβο να βομβαρδίζει πόλεις και υποδομές και να σκοτώνει αμάχους 
βομβαρδίζοντας κατοικημένες περιοχές.

Η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να σταματήσει την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία. Αντίθετα, οι 
ΗΠΑ αυξάνουν τις ποσότητες και ταυτόχρονα στέλνουν όλο και μεγαλύτερης ισχύος εξοπλισμό. 
Είναι πιθανό ότι στο εγγύς μέλλον οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με βαρέα 
όπλα, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Οι Αμερικανοί 
δεν κρύβουν το γεγονός ότι η «στρατιωτική βοήθεια» προς την Ουκρανία αποσκοπεί στην 
καταστροφή της Ρωσίας.


