
Η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία :
«Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνεται γνωστό ότι κατόπιν προηγουμένων συζητήσεων που 
προηγήθηκαν και μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
Καγκελάριο της Γερμανίας κ. Όλαφ Σολτς (Olaf Scholz) συμφωνήθηκε η παραχώρηση 
Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης ανατολικογερμανικής προελεύσεως τύπου ΒΜΡ-1(παραλαβής 
1994), προκειμένου να σταλούν στην Ουκρανία και η ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με ίσο αριθμό 
Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης γερμανικής κατασκευής τύπου Marder».

Εμείς δεν απορούμε με την είδηση. Απορούμε με το γεγονός ότι ειδήσεις «σαν κι αυτές», από 
ενέργειες και κινήσεις «σαν κι αυτές», εξακολουθούν να προκαλούν απορία και έκπληξη, στο 
Ελληνικό κοινό, στους πάσης φύσης και επί παντός είδους αναλυτές κλπ 
Όπως παρατηρείτε, στους εκπλαγέντες δεν συμπεριλάβαμε το πολιτικό προσωπικό της χώρας. αυτό
δεν έχει λόγο να εκπλαγεί, επειδή με τον α ή β λόγο συμμετέχει στις εκπλήξεις, και κυρίως με τη 
σιωπή και την αδράνειά του. 

Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Οι ισχυρισμοί ότι: «Εμείς αντιδράσαμε» «Εμείς τα
είπαμε, τα καταγγείλαμε» κλπ κλπ είναι παιδαριώδη, γελοία και συνειδητά παραπλανητικά. 
Κι ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα προκαλούσαν τον γέλωτα και τη φαιδρότητα, στη προκειμένη 
περίπτωση προκαλούν εκτός από τη θλίψη και απογοήτευση για το ποιόν των «Εμείς...», τεράστια 
ανησυχία. 

Ανησυχία διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να σταματήσει αυτόν τον 
κατήφορο, που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε επικίνδυνα «γεωπολιτικά 
παιγνίδια» της Συλλογικής Δύσης. Και μάλιστα παιγνίδια «κατ΄εντολή» και «κατά παραγγελία» 
και με κανόνες της Δύσης», μακρυά από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και παρέμβασης από 
πλευράς διεθνών οργανισμών.

Σε κάθε περίπτωση είναι πασιφανέστατο ότι η χώρα δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά την 
εφαρμογή αποφάσεων από άλλα κέντρα και για άλλα συμφέροντα.
Επομένως προς τι η έκπληξη; 

Δεν θα σταθούμε στο σχολιασμό των αυτονόητων, δηλαδή σε τι κινδύνους μπαίνει η χώρα με τη 
δεύτερη στην ουσία αποστολή εξοπλισμού στην Ουκρανία, ούτε - αν κρίνει κανείς από το είδος 
του εν λόγω εξοπλισμού - κατά πόσον η κίνηση αυτή αποτελεί «ξεστοκάρισμα» της «σαβούρας» 
και κατά πόσον εξυπηρετεί τις βιομηχανίες όπλων και τους εμπλεκόμενους στις εξοπλιστικές 
αλυσίδες. Αυτά είναι πλέον τόσο κλασσικά που βγάζουν μάτι. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια αυτά τα 
τόσο κλασσικά, αφαιρούν ζωές, αφήνουν ανάπηρους, καταστρέφουν περιουσίες και καταλήγουν 
τόσες και τόσες αθλιότητες από την εγκληματική χρήση του εν λόγω υλικού.

Ας δούμε όμως αυτή η «κίνηση» με την τόση υψηλή επικινδυνότητα για τη χώρα μας πως 
πολλαπλασιάζεται εκθετικά για την Ευρώπη και ποιες οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
Πίσω από την «ανταλλαγή» και «αναβάθμιση» του ντόπιου εξοπλισμού, κρύβεται όπως πάντα το 
«Ντόιτσλαντ ούμπερ άλλες ιν ντερ Βελτ».

Διαβάζουμε λοιπόν : 

AFP, 30 Μαΐου 2022

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) αναμένει ότι το ειδικό ταμείο των 100 δισεκατομμυρίων που 
συμφωνήθηκε τώρα θα ενισχύσει σημαντικά την Bundeswehr (το Γερμανικό στρατό). 



«Η Γερμανία θα έχει σύντομα τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ», 

δήλωσε ο Σολτς στις εφημερίδες της Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft καθώς και στις 
εφημερίδες Stuttgarter Zeitung και Stuttgarter Nachrichten (εκδόσεις της Τρίτης). 

«Αυτό θα ενισχύσει "σημαντικά" την ασφάλεια της Γερμανίας και των συμμάχων της».

Ο καγκελάριος εξέφρασε έλλειψη κατανόησης για τις επικρίσεις που διατυπώνονται στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό σχετικά με την έλλειψη στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. 

Βρήκε και τη δικαιολογία ότι δήθεν τα κάνει όλα αυτά γιατί δέχεται και πιέσεις !!!

«Έχουμε παραδώσει όπλα και θα παραδώσουμε περισσότερα όπλα», δήλωσε ο Σολτς στη 
συνέντευξη. 
«Οι παραγγελίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις παραδόσεις ακόμη 
και βαρέων όπλων που έχουν συμφωνηθεί με τη βιομηχανία.

Με άλλα λόγια : ας μην ανησυχούν οι εμπλεκόμενοι στις «αλυσίδες (φονικών) εξοπλισμών».

Επισήμανε ότι η παράδοση των αντιαεροπορικών αρμάτων Gepard είχε συμφωνηθεί για τα τέλη 
Ιουλίου. Επιπλέον, η εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών στο αυτοκινούμενο οβιδοβόλο 2000 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο καγκελάριος φάνηκε  επίσης «αρκετά έκπληκτος» από την κριτική της Πολωνίας ότι δεν έχουν 
ακόμη παρασχεθεί οι συμφωνημένες αντικαταστάσεις για τις πολωνικές παραδόσεις στην 
Ουκρανία. 
«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με όλους τους εταίρους μας στην Ανατολική Ευρώπη και θέλουμε 
επίσης να προχωρήσουμε τις συνομιλίες με την Πολωνία εξίσου σοβαρά όπως και με την Τσεχική 
Δημοκρατία και τη Σλοβακία», δήλωσε. Με την τσεχική κυβέρνηση, η οποία «θα παράσχει αμέσως
στην Ουκρανία άρματα μάχης T72», υπάρχει «ακριβής συμφωνία σχετικά με το τι θα τους 
παραδώσουμε και πότε».

Το ότι δεν είμαστε οι μόνοι, δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Και θυμηθείτε ότι δεν αποκλείεται 
κάποια στιγμή, κάποιοι να ισχυριστούν ότι «εμείς κάναμε καλύτερο ντίλ» !!!

Ο Σόλτς συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι οι σύμμαχοι της Γερμανίας γνωρίζουν ότι η Bundeswehr δεν 
έχει μεγάλα αποθέματα επιχειρησιακών οχημάτων που έχουν απομείνει και πρέπει απλώς να 
αποσταλούν». 
Ήταν «μείζον πρόβλημα"» το γεγονός ότι η Bundeswehr ήταν «διαρθρωτικά υποχρηματοδοτημένη 
από το 2010». Αυτό έχει «περιορίσει τη συνολική αμυντική μας ικανότητα», η οποία θα πρέπει 
τώρα να αλλάξει με τη βοήθεια του ειδικού ταμείου.

Τώρα λοιπόν όλοι μπορούν να καταλάβουν πως ξαναφτιάχνεται η Γερμανικός στρατός για να 
προασπίσει την ασφάλεια στην Ευρώπη !!!

Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και της ΕΕ, στις εγγυήσεις 
ασφαλείας που ζητούσε επανειλημμένα η Ρωσικά Ομοσπονδία και περισσότερο επιτακτικά 
από το Δεκέμβριο του 2021.



Βλέπουμε λοιπόν τώρα ξεκάθαρα πως παίζεται το «παιγνίδι της Συλλογικής Δύσης με τους 
δικούς της κανόνες».
Με αφορμή όλο αυτό το σκηνικό έρχεται να μας θυμίσει η Ζαχάροβα ένα πολύ χαρακτηριστικό 
περιστατικό.

Κάποτε, σε μια συζήτηση με τον γιο του, ο Σοβιετικός υπουργός Εξωτερικών Γκρομίκο είπε 
σχετικά με τις διαπραγματευτικές θέσεις: «Δεν θα αλλάξουμε την έκβαση του πολέμου. Αν 
υποχωρήσουμε, θα είμαστε καταδικασμένοι από όλους τους βασανισμένους και σκοτωμένους. 
Όταν διαπραγματεύομαι με τους Γερμανούς, τυχαίνει να ακούω ψιθύρους πίσω από την πλάτη 
μου: "Μην υποχωρείς, Αντρέι, μην υποχωρείς, δεν είναι δική σου υπόθεση, είναι δική μας".

Όποιος δεν ακούει αυτόν τον ψίθυρο, αλλά το καμπανάκι του συναγερμού, είναι απελπιστικά 
κουφός. Όποιος δεν βλέπει τι συμβαίνει είναι επίσης τυφλός.

Όσο για εμάς : 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι :
«Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας».


