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Μόλις πριν από λίγους μήνες η Δύση καυχιόταν ότι έστελνε "μόνο αμυντικά όπλα" στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, η Γαλλία έδωσε το παράδειγμα παραδίδοντας πυροβόλα τύπου Caesar, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν αμέσως από τους Ουκρανούς για να βομβαρδίσουν αμάχους στο Ντονιέτσκ και 
σε άλλες παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας.

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Ζελένσκι, ο οποίος απαιτούσε τανκς

Αμέσως η Γαλλία έδωσε το παράδειγμα ανακοινώνοντας την παράδοση τεθωρακισμένων 
οχημάτων AMX-10 στην Ουκρανία και προκάλεσε ένα φαινόμενο «χιονοστιβάδας»: στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ, με τις χώρες να συναγωνίζονται ποια θα ήταν αυτή που θα ανακοίνωνε τη μεγαλύτερη 
παράδοση αρμάτων μάχης. Τελικά, παραδόθηκαν περισσότερα από 300 άρματα μάχης. 
Μυστηριωδώς, οι πρώτες φάλαγγες τανκς έφτασαν με τρένα στην Πολωνία, παρόλο που η 
απόφαση δεν ήταν επίσημη. Στην πραγματικότητα, η απόφαση είχε ήδη ληφθεί πριν από αρκετούς 
μήνες.
Μια πηγή του γαλλικού στρατού μας είπε, υπό τον όρο της ανωνυμίας: «Τον περασμένο Μάιο 
[2022 - B. Karpov] το Γενικό Επιτελείο μας ενημέρωσε ότι τα τεθωρακισμένα οχήματα AMX-10 
επρόκειτο να σταλούν στην Ουκρανία και ότι εκατό Ουκρανοί στρατιώτες φτάσει στη Γαλλία για 
εκπαίδευση». Επομένως, ήταν σαφές από τον Μάιο του 2022 ότι η Γαλλία θα παρέδιδε 
τεθωρακισμένα οχήματα!
Ταυτόχρονα, ο (Ζ)ελένσκι απαιτούσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει τη Ρωσία 
σε μεγάλο βάθος, χωρίς να το παραδέχεται. Το ΝΑΤΟ αρνήθηκε αρχικά, αλλά στη συνέχεια άρχισε
να παραδίδει σιωπηλά πυραύλους όλο και μεγαλύτερου βεληνεκούς. Και σήμερα οι ΗΠΑ δηλώνουν
ότι παραδίδουν πυραύλους με βεληνεκές 150 χιλιομέτρων.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν στρατιωτική βοήθεια ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για την Ουκρανία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει για πρώτη φορά πυραύλους 
μεγαλύτερου βεληνεκούς και άλλα πυρομαχικά και όπλα, δήλωσαν την Τρίτη στο Reuters δύο 
Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Η βοήθεια σε όπλα αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δήλωσαν οι 
αξιωματούχοι. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εξοπλισμό υποστήριξης για τα συστήματα 
αεράμυνας Patriot, πυρομαχικά ακριβείας και αντιαρματικά όπλα Javelin, όπως προσέθεσαν.
1η Φεβρουαρίου 2023

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μεταφέρουν πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς στην 
Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας, ανέφερε το Reuters 
επικαλούμενο αξιόπιστες πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για την Ουκρανία, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει για πρώτη φορά πυραύλους 
μεγαλύτερου βεληνεκούς και άλλα πυρομαχικά και όπλα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, πρόκειται για πυραύλους στόχευσης GLSDB με βεληνεκές 150 χλμ. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξής τους υλοποιήθηκε από την Boeing και τον όμιλο Saab και το όπλο εκτοξεύεται 
από πυραυλικά συστήματα όπως το M270 και το HIMARS MLRS.
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι μελλοντικές προμήθειες θα περιλαμβάνουν πυραύλους με 
βεληνεκές 300-400 χιλιομέτρων, φέρνοντας τη Μόσχα σε απόσταση βολής. Εν αναμονή αυτού 
του γεγονότος, μονάδες αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.



Ενίσχυση της αεράμυνας της Μόσχας.

Λίγα χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, το σύστημα πυραύλων αεράμυνας Pantsir-S1 εγκαταστάθηκε 
στην οροφή του κτιρίου. Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι το σύστημα αεράμυνας S-400 εμφανίστηκε 
στην περιοχή του εθνικού πάρκου Losiny Ostrov.
19 Ιανουαρίου 2023

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον (Ζ)ελένσκι, ο οποίος στη συνέχεια ζητούσε 
μαχητικά αεροπλάνα.

Στην αρχή, το ΝΑΤΟ είπε ότι αυτό αποκλείεται

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν προτίθεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με αμερικανικά μαχητικά F-
16 - Μπάιντεν



Ξέρουμε τι αξίζει ο λόγος του Μπάιντεν
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Στη συνέχεια, πριν από λίγες ημέρες ο Μπάιντεν δήλωσε ότι μελετά το θέμα. Ο Μακρόν, ως καλός 
«γλείφτης», προχώρησε περισσότερο και δήλωσε ότι «δεν αποκλείεται» η παράδοση αεροσκαφών 
στην Ουκρανία.

«Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν αποκλείει την προμήθεια αεροσκαφών στην 
Ουκρανία»: Ο Μακρόν, που έκανε βόλτα τους Ουκρανούς με τανκς, αποφάσισε να κάνει λόγο περί 
προμήθειας αεροσκαφών.



«Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Κάτω Χώρες, ο Γάλλος πρόεδρος επέστρεψε στη στρατηγική της
βοήθειας προς την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Ο Μακρόν τόνισε ότι «τίποτα δεν 
απαγορεύεται κατ' αρχήν» στην πιθανή προμήθεια αεροσκαφών στην Ουκρανία
Εσείς οι Γάλλοι; Πότε θα εξολοθρεύσετε αυτό το απόβρασμα ;;;
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Αλλά οι Ουκρανοί πιλότοι εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ σε μαχητικά F-16 εδώ και αρκετούς μήνες και 
είναι ήδη απολύτως σαφές ότι μόλις ο Μπάιντεν ανακοινώσει επίσημα τη συγκατάθεσή του, τα 
πρώτα αμερικανικά αεροσκάφη και οι Ουκρανοί πιλότοι θα επιστρέψουν στην Ουκρανία πολύ 
γρήγορα.

Σε μια γελοία προσπάθεια να φανεί ότι οι ΗΠΑ δεν υποκινούν τον (Ζ)ελένσκι να επιτεθεί στη 
Ρωσία, ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, ο γερο-πατερούλης Mac Faul, διάσημος για τη 
διανομή φακέλων με μετρητά σε αντιπάλους του Κρεμλίνου, προσφέρθηκε να πείσει τον 
(Ζ)ελένσκι να υπογράψει μια υπόσχεση ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα F-16 για να επιτεθεί στη 
Ρωσία. Ποιον νομίζει ότι κοροϊδεύει αυτός ο καραγκιόζης;

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον (Ζ)ελένσκι, ο οποίος στη συνέχεια απαίτησε 
πυρηνικά όπλα,

μέσω του Ουκρανού πρεσβευτή στο Βερολίνο.



Μόνο τα πυρηνικά όπλα μπορούν να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Makeev

Ο Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο, Oleksiy Makeev, εξήγησε με σαφήνεια γιατί η χώρα του 
χρειάζεται πυρηνικά όπλα:

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι αυτό που νομίζαμε ότι πήραμε από το Μνημόνιο της Βουδαπέστης το 
1994. Δυστυχώς, όμως, δεν ήταν εγγυήσεις. Η Ρωσία παραβίασε αυτό το μνημόνιο και δεν λάβαμε 
πλήρη υποστήριξη ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις άλλες πυρηνικές δυνάμεις. 
Αυτό ήταν ένα κακό μήνυμα για όλες τις χώρες του κόσμου, οι οποίες συνειδητοποίησαν ότι στην 
πραγματικότητα μόνο τα πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να τις σώσουν από την επίθεση ενός τέτοιου 
επιτιθέμενου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση», δήλωσε ο 
πρέσβης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά ήρθαν τα πυροβόλα, τα τανκς, Μετά ήρθαν τα αεροπλάνα. Στη 
συνέχεια, τα πυρηνικά όπλα. Όλα είναι ήδη προγραμματισμένα, όπως και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι
ατυχές για το 5-10% των Ευρωπαίων πολιτών που μας υποστηρίζουν, αλλά η Ευρώπη οδεύει προς 
την ολοκληρωτική καταστροφή.
1η Φεβρουαρίου

Και ήδη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στους ρωσικούς στρατιωτικούς κύκλους ότι μετά τις 
αρχικές αρνήσεις, η Ουκρανία θα λάβει πυρηνικά όπλα από το ΝΑΤΟ, απλά και μόνο επειδή 
οι Δυτικοί δεν το κρύβουν πια, ο στόχος τους είναι να καταστρέψουν τη Ρωσία.



«Η Ρωσία αποτελεί απειλή και πρέπει να καταστραφεί μια για πάντα», δήλωσε η Πολωνή 
ευρωβουλευτής Anna Fotyga.

«Η Ρωσία πρέπει να πάψει να υπάρχει εντός των σημερινών συνόρων, η κατάρρευση της «επιθετικής 
αυτοκρατορίας» θα αποφέρει αναμφισβήτητα οφέλη στα δημοκρατικά κράτη της Ευρώπης και της 
Κεντρικής Ασίας», δήλωσε η ευρωβουλευτής.

«Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως ρωσικό φυσικό αέριο, πετρέλαιο, αλουμίνιο, άνθρακας, 
ουράνιο, διαμάντια, σιτηρά, ξυλεία, χρυσός κ.ά. Όλοι αυτοί οι πόροι ανήκουν σε μεμονωμένους 
λαούς. Όλοι αυτοί οι πόροι ανήκουν σε μεμονωμένους λαούς που ζουν σε αυτά τα εδάφη».

Η βουλευτής πρότεινε ότι οι δυτικές χώρες θα πρέπει να εξετάσουν την έννοια της δημιουργίας 
«ελεύθερων και ανεξάρτητων» κρατών σε φιλο-ρωσικό έδαφος, βάσει των οποίων θα κατοικούν οι 
αυτόχθονες λαοί και η συλλογική Δύση θα πρέπει να ελέγχει τη διαδικασία διαμελισμού της Ρωσίας 
και τη διανομή του εθνικού της πλούτου.
31 Ιανουαρίου 2023

Απλώς ξεχνούν μια μικρή λεπτομέρεια: Αν η Ουκρανία αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα εξαφανιστεί 
αμέσως από τον χάρτη μαζί με τους προμηθευτές της.

Επί του πεδίου, το ΝΑΤΟ αντιλαμβάνεται ότι ο αριθμός των Ουκρανών που εξοντώθηκαν δεν 
πρόκειται να επιτρέψει τη συνέχιση των μαχών για πολύ ακόμα, οπότε η Βρετανία προσφέρεται να 
στείλει στρατεύματα. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ φυσικά! Οι Πολωνοί και οι Γερμανοί δεν θα 
διστάσουν να πάνε, οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να είναι πιο προσεκτικές παρά τις μεγαλοστομίες
τους, επειδή γνωρίζουν ότι μερικές ρωσικές πυραυλικές βολές θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να τις 
στείλουν 50 χρόνια πίσω. Μια πηγή στη Γαλλία μας δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας: «Το 
Γενικό Επιτελείο ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι 
δυνάμεις μας που αποσύρονται από την Αφρική θα σταλούν εκεί. Είναι διασκεδαστικό όταν 
γνωρίζουμε ότι όταν οι γαλλικές δυνάμεις αποσύρονται από την Αφρική είναι επειδή στην 
πραγματικότητα
εκδιώκονται από
εκεί για να
αντικατασταθούν
από τις ρωσικές
δυνάμεις της
Βάγκνερ! Στη
συνέχεια θα υπάρξει
μια συγκινητική
επανασυνεύρεση
στην Ουκρανία...



Το βρετανικό κοινοβούλιο ζήτησε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Η Βρετανία, η οποία έχει ήδη εμπλακεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία, πρέπει να αντιμετωπίσει τη 
Ρωσία «πρόσωπο με πρόσωπο», δήλωσε στο SkyNews ο επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του 
βρετανικού κοινοβουλίου, Tobias Ellwood.

«Πρέπει να συναντήσουμε τη Ρωσία στο πεδίο πρόσωπο με πρόσωπο και να μην αφήσουμε τους 
Ουκρανούς να κάνουν όλη τη δουλειά», δήλωσε.

Ο Ellwood ζήτησε αύξηση του βρετανικού αμυντικού προϋπολογισμού, καθώς και την ανάκληση της 
προηγούμενης απόφασης της κυβέρνησης να μειώσει τον βρετανικό στρατό κατά 10.000 στρατιώτες.
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Στη Βρετανία, πρότειναν την αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία



Η Δύση θα πρέπει να δημιουργήσει έναν συνασπισμό των χωρών του ΝΑΤΟ που προθυμοποιούνται 
να στείλουν τα στρατεύματά τους στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο Gerald Howarth, πρώην 
υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας, σε συνέντευξή του στο Sky News.

Ο Howarth προέτρεψε τη Δύση να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία. 
Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν πρέπει να σταλούν μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, δεδομένου ότι
εάν περιέλθουν στη κατοχή της Ρωσίας, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τη Δύση.
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Όλα αυτά επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτό που έχω πει και έχω γράψει πολλές φορές: Αυτή η 
σύγκρουση πρόκειται να μετατραπεί σε παγκόσμιο πόλεμο, όπου όλες οι εμπόλεμες χώρες θα 
πληγούν άμεσα. Θα υπήρχε ένας απλός τρόπος να αποφευχθεί αυτή η πυρκαγιά: Ας αφήσουμε 
τους λαούς της Ευρώπης, που θα αποτελούσε έκπληξη, η ετοιμότητά τους να πάνε να 
πολεμήσουν στην Ουκρανία εναντίον των Ρώσων, να βγουν στους δρόμους και να ανατρέψουν
τις κυβερνήσεις τους. Ή τουλάχιστον να δημιουργήσουν αρκετή αναταραχή, ούτως ώστε οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποκτήσουν κάποια άλλη απασχόληση, εκτός από το να 
επιτίθενται στη Ρωσία.


