
Το Κίεβο προσπαθεί να δικαιολογηθεί μετά την αναφερόμενη «πώληση» των Caesar SAU στη
Ρωσία.

Το Ουκρανικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης που υπάγεται στο Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφάλειας και Άμυνας προσπάθησε να δικαιολογηθεί μετά από δημοσιεύματα των μέσων 
ενημέρωσης στη Βουλγαρία σχετικά με την πώληση δύο γαλλικών οβιδοβόλων CAESAR των 155 
χιλιοστών στη Ρωσία, ανέφερε την Τετάρτη η υπηρεσία Τύπου του οργανισμού στο Telegram

Προηγουμένως, πηγές του Βουλγαρικού στρατού ανέφεραν ότι ο Ουκρανικός στρατός πούλησε δύο
Γαλλικές μονάδες αυτοκινούμενου πυροβολικού (SAU) CAESAR στον Ρωσικό στρατό για 120.000
δολάρια το καθένα, παρά το γεγονός ότι το κόστος ενός οβιδοβόλου ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια 
δολάρια. Η Γαλλία προμήθευσε στην Ουκρανία 18 αυτοκινούμενα συστήματα πυροβολικού 
CAESAR διαμετρήματος 155 χιλιοστών.

«Το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας 
αναφέρει ότι η προπαγάνδα επαναλαμβάνει ένα ψεύδος που έχει ήδη διαψευστεί σχετικά με την 
πώληση των γαλλικών οβιδοβόλων CAESAR. Τα μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν έντονα την 
«είδηση» του βουλγαρικού εντύπου Bulgarian Military, το οποίο, επικαλούμενο τον Γάλλο πολιτικό
Ρεζί Καστελνό, αναφέρει ότι δήθεν η Ουκρανία πούλησε στη Ρωσία δύο οβιδοβόλα CAESAR των 
155 χιλιοστών που είχε προμηθεύσει η Γαλλία στην Ουκρανία, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του 
Κέντρου, χαρακτηρίζοντας το άρθρο στη βουλγαρική γλώσσα «ήδη διαψευσμένη «απάτη»

Νωρίτερα, το Γαλλικό Γενικό Επιτελείο δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν 
την πληροφορία» ότι τα γαλλικά οβιδοβόλα που παραδόθηκαν στην Ουκρανία κατέληξαν στη 
Ρωσία, αλλά δεν δήλωσε ότι τα εν λόγω όπλα παρέμειναν στον οπλισμό της Ουκρανίας.

Στα τέλη Ιουνίου, ο Γάλλος πολιτικός Ρεζί Καστελνό έγραψε στο λογαριασμό του του Telegram ότι
τα όπλα που προμηθεύτηκε η Γαλλία είχαν κατασχεθεί από τις Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε καλή 
κατάσταση και είχαν σταλεί στη Ρωσική Ουραλβαγκονζαβόντ για εξέταση. Η 
«Ουραλβαγκονζαβόντ» με τη σειρά της ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τα 
αυτοκινούμενα συστήματα πυροβολικού (SAU) «Caesar» που παραδόθηκαν στην Ουκρανία, 
γράφοντας «θα μας είναι χρειαστούν  για το νοικοκυριό μας, ... στείλτε περισσότερα».

Στην αρχή για να καλύψουν την απώλεια τη βάφτισαν «πώληση». Τόσο που για να το 
καλύψουν στη συνέχεια το διέψευσαν κάνοντάς το τελικά βούκινο.
Τελικά όλοι καταλαβαίνουμε που και πως έφθασαν τα όπλα !!!


