
Η περίφημη ατάκα του Σόλτς, ότι η Γερμανία θα τα βγάλει πέρα και χωρίς τους ενεργειακούς 
πόρους από τη Ρωσία, από τους οποίους επιδιώκει να απεξαρτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου (!!!), 
εν μέσω πλήρους διακοπής – έστω και προσωρινά για τεχνικούς λόγους με τη σύμφωνη γνώμη της 
εταιρείας Siemens, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την επισκευή των στροβίλων – 
θυμίζει λίγο  - πολύ τη παιδιάστικη αντίδραση : «δεν θέλεις εσύ μια φορά; - εγώ δεν θέλω δέκα» ή 
«εγώ τ ‘πα πρώτος και σε πρόλαβα»
Από άποψη όμως ουσίας και επιπτώσεων ταιριάζει καλύτερα αυτά που λένε σε κάποια χωριά 
στην Ήπειρο: «Θύμωσε ο Αγάς κι έκοψε τη π@@@ του».

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου σχετικά με τις δυσοίωνες προοπτικές της γερμανικής 
οικονομίας και τις αναπόφευκτες κοινωνικές αντιδράσεις, πληροφορούμαστε ότι η γερμανική 
κυβέρνηση σχεδιάζει να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους, προκειμένου να βοηθήσει την 
αστυνομία να «αντιμετωπίσει την κρίση».

Φαίνεται λοιπόν ότι η γερμανική κυβέρνηση ως «κρίση» αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές 
αντιδράσεις και όχι την κοινωνικο-οικονομική «κρίση» αυτή καθ' αυτή που τις προκαλεί και 
που προέρχεται την  από την καταστροφική οικονομική και εξωτερική πολιτική της. Τώρα θα
δημιουργήσει και μια επιπλέον «κρίση» με την εσωτερική πολιτική που πρόκειται να 
εφαρμόσει, επιχειρώντας να καταστείλει τη δικαιολογημένη λαϊκή αγανάκτηση. 

Η Ευρώπη, η οποία έχει συνηθίσει να ζει άνετα με φθηνή ενέργεια που παρέχει η Ρωσία, έχει 
ουσιαστικά καταδικάσει τον εαυτό της σε έναν κρύο χειμώνα επιβάλλοντας αντιρωσικές 
κυρώσεις. Οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος ανεβαίνουν συνεχώς και με 
την έναρξη της περιόδου ψύχους θα μπορούσαν να φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα οι
θεωρητικά «προνομιούχοι» πολίτες της ΕΕ να πληγούν από τους τεράστιους λογαριασμούς. Για 
την ΕΕ υπάρχουν δύο τρόποι να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Ο πρώτος περιλαμβάνει 
την άρση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και τη δρομολόγηση του Nord Stream 2, ο 
οποίος θα μπορούσε να παρέχει φυσικό αέριο όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη μισή 
Ευρώπη. Όμως, οι φιλοαμερικανικές αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
δεν μπορούν να συναινέσουν σε αυτό, δεδομένου ότι δηλώνουν «αλληλέγγυες με την 
Ουκρανία» και αγωνίζονται «μαζί με ολόκληρο τον κόσμο» ενάντια στη «ρωσική 
επιθετικότητα». Ως εκ τούτου, το Βερολίνο επέλεξε τη δεύτερη επιλογή - να καταπολεμήσει 
τις επικείμενες διαμαρτυρίες και ενδεχόμενες αναταραχές, με τη βία.

Από την 1η Οκτωβρίου, μια νέα μονάδα της Bundeswehr θα βγει στους δρόμους των γερμανικών 
πόλεων προκειμένου να διασφαλίσει την τάξη στους δρόμους μαζί με την αστυνομία, δηλαδή να 
καταστείλει τις αναμενόμενες ταραχές και αναταραχές. Οι Γερμανοί πολίτες θα απολαύσουν τη 
«ασφάλεια και τη σιγουριά»  που θα τους παρέχουν οι γερμανικές στρατιωτικές μπότες που θα 
βλέπουν να «παρελαύνουν» καθημερινά μπροστά στα μάτια τους.

Ζήλεψαν από τους Γάλλους, σχετικά με τους οποίους υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθούν να ζουν
«σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης», το οποίο επιβλήθηκε από την εποχή της επίθεσης στα 
γραφεία  της σατυρικής εφημερίδας Charlie Hebdo στις 7 Ιανουαρίου του 2015 - τότε δηλαδή 
που όλη η Ευρώπη δήλωσε ότι «είναι Charlie » (σκέτο - χωρίς Hebdo ή Chaplin) - 
χρησιμοποιώντας τη δολοφονία των δημοσιογράφων ως πρόσχημα.

Ωστόσο αυτή η υψηλού επιπέδου «προστασία», δεν εμπόδισε τους «τρομοκράτες» να χτυπήσουν 
στο τέλος του ίδιου έτους, στις 13 Νοεμβρίου του 2015, και να προκαλέσουν τη σφαγή στο στάδιο 
του Μπατακλάν, γεγονός που απέδειξε πόσο στενά βαδίζουν οι «τρομοκρατικές ενέργειες» από 
τη μια και το «σύστημα» που μας «προστατεύει» από την άλλη. 



Έκτοτε λοιπόν η Γαλλία ζει με παρατάσεις του ιδιότυπου καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, που 
αποτελεί μια μορφή στρατιωτικού νόμου, άσχετα εάν το κοινοβούλιο που αποτελεί εγγύηση 
της δημοκρατίας, λειτουργεί ψηφίζοντας νόμους και υποκείμενο κι αυτό μαζί με την υπόλοιπη
κοινωνία σε ειδικό καθεστώς.

Φαίνεται όμως ότι όλοι το χουν ξεχάσει και πρώτα απ' όλους οι Γάλλοι βουλευτές όλων - χωρίς 
εξαίρεση - των κομμάτων, που μπαινοβγαίνουν εκεί μέσα, λες και δεν άλλαξε ή εάν άλλαξε δεν 
πρέπει να επιστρέψει στη νομιμότητα το πολιτικό καθεστώς της Γαλλικής «Δημοκρατίας». 
Όλοι το ξέχασαν ακόμη κι αυτοί που φορούσαν «κίτρινα γιλέκα», η ελπιδοφόρα προοπτική 
του «λαϊκού κινήματος» στην Ευρώπη. Η νεκρανάσταση όμως δεν συνέβη, όπως περίμεναν 
«ευρωλάγνοι» και «αντιευρωπαϊστές» ακτιβιστές.   

Αυτό που συνέβη είναι ότι όλοι συνηθίσαμε, όπως συνηθίζουμε κι όπως θα εξακολουθήσουμε να 
συνηθίζουμε, «εξαρτημένοι» στη δημοκρατικές παραδόσεις της Ευρώπης, που παρεμπιπτόντως 
ξέχασε ή συνήθισε κι αυτή και παρ' όλο που υπερασπίζεται το «δημοκρατικό πνεύμα» στο 
πλευρό της φασιστικής Ουκρανίας, δεν ιδρώνουν τα αυτιά της και κλείνει τα μάτια της σε 
αυτή τη«νέα γαλλική Κανονικότητα».
Ίσως να μην μπορεί να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών - μελών της. Σε θέματα 
αυτού του επιπέδου, ενώ σε άλλα μπορεί και «παραμπορεί» !!!

Αυτό λοιπόν θα συμβεί και στη Γερμανία. άλλωστε και σε άλλες έχει ήδη συμβεί προ πολλού, αλλά
είτε το συνηθίσαμε, είτε το ξεχάσαμε, είτε δεν το ξέρουμε, είτε κάνουμε πως δεν το ξέρουμε, 
ιδιαίτερα εκείνοι που μπαινοβγαίνουν σε κοινοβούλια.

Η δημιουργία της νέας στρατιωτικής μονάδας, που ονομάζεται   Territoriale Führungskommando 
der Bundeswehr (TerrFüKdoBw), δηλαδή Εδαφική Διοίκηση της Bundeswehr, ανακοινώθηκε από 
τη Γερμανίδα υπουργό Άμυνας Κριστίνα Λάμπρεχτ και τον Γενικό Επιθεωρητή της Bundeswehr 
Έμπερχαρντ Ζορν. Επισήμως, η αποστολή της νέας δομής θα είναι η «επιχειρησιακή διοίκηση των 
εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας». Δηλαδή, να συντονίσει το στρατό και 
την αστυνομία.

Η πρώτη ημέρα επίσημης λειτουργίας του TerrFüKdoBw θα είναι η 1η Οκτωβρίου, δηλαδή 
από την ημέρα που θα εισαχθούν «πρόσθετες χρεώσεις» για τους καταναλωτές φυσικού 
αερίου στη Γερμανία. Οι τιμές για τους καταναλωτές φέρεται να διπλασιάζονται, γεγονός που 
θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή.

«Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει εξεγέρσεις και αναταραχές το φθινόπωρο λόγω των αυξήσεων 
των τιμών και της αδυναμίας των πολιτών της να πληρώσουν τους τεράστιους λογαριασμούς 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος».

Δεν το λέει η Σεισάχθεια - τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το αναφέρουν !!

Όχι μόνο στη Γερμανία

Τα Γερμανικά ΜΜΕ χωρίς να περιορίζονται στις αντιδράσεις των Γερμανών πολιτών, δεν 
διστάζουν να περιγράψουν ακόμη και τη στάση του αυστριακού πληθυσμού και της αυστριακής 
κυβέρνησης απέναντι στις αντιρωσικές κυρώσεις και τις συνέπειές τους. 

Για παράδειγμα η πασίγνωστη γερμανική εφημερίδα Die Welt, γράφει:



«Δεν υπάρχει πλέον μια σαφής πλειοψηφία πολιτών στην Αυστρία που να υποστηρίζει τις 
αντιρωσικές κυρώσεις. Δεν υπάρχει σαφής υποστήριξη για αυτά τα μέτρα κυρώσεων».

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μη όντας μέλος του ΝΑΤΟ, η Αυστρία παρουσιάζει 
μια σαφή αλλαγή στην αντίληψη των κυρώσεων στις οποίες η επίσημη Βιέννη είχε 
προηγουμένως προσχωρήσει.

Ο γερμανικός Τύπος αναφέρει ότι πάνω από το 40% των Αυστριακών πολιτών υποστηρίζει 
πλέον την άρση των αντιρωσικών κυρώσεων, σύμφωνα με ανάλυση της κοινής γνώμης. Το 
ποσοστό αυτό ήταν μόνο 12 τοις εκατό τον Μάρτιο. Αποδεικνύεται ότι μέσα σε έξι μήνες έχει 
υπερτριπλασιαστεί ο αριθμός των Αυστριακών που δεν βλέπουν τίποτα καλό στην πίεση των 
κυρώσεων για την ίδια την Ευρώπη. Το γεγονός ότι οι αντιρωσικές κυρώσεις πλήττουν τους 
εαυτούς τους είναι αυτό που ξεσηκώνει το μυαλό όλο και περισσότερων Αυστριακών πολιτών.

Ο αριθμός των Αυστριακών που υποστηρίζουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και εκείνων που 
δεν τις υποστηρίζουν είναι σχεδόν ταυτόσημος, λαμβάνοντας υπόψη το στατιστικό περιθώριο 
σφάλματος.

Γερμανοί παρατηρητές αναφέρουν ότι η αύξηση του εγχώριου πληθωρισμού, η αύξηση των τιμών 
της ενέργειας και η γενική πτώση του βιοτικού επιπέδου ευθύνονται για μια τόσο σημαντική 
αλλαγή στην αυστριακή κοινή γνώμη.

Η εφημερίδα «Die Welt» αναφέρει ότι στην Αυστρία το Κόμμα των Ελευθέρων, το οποίο προτείνει 
διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. 
Οι εκπρόσωποι του κόμματος υπενθυμίζουν ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει τίποτα κακό στην Αυστρία 
ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά τις τελευταίες δεκαετίες - απλώς την απελευθέρωσε το 1945 από 
το Τρίτο Ράιχ, υπενθυμίζουμε εμείς - και επομένως η συνέχιση της πορείας αντιπαράθεσης με τη 
Μόσχα σημαίνει περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στην Ευρώπη, αύξηση του βαθμού έντασης και 
αύξηση της πιθανότητας μιας ένοπλης σύγκρουσης πέρα από τα εδάφη (Ουκρανία και Ντονμπάς) 
όπου εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή.
Για να μην προσθέσουμε εμείς και τον πυρηνικό κίνδυνο, προοπτική που είναι «χάιλυ 
λάικελυ»

Αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον ότι όχι μόνο η αυστριακή αντιπολίτευση τάσσεται υπέρ του 
διαλόγου με τη Μόσχα, αλλά και όλο και περισσότερο οι κυρίαρχες αυστριακές ελίτ. Το μήνυμα 
είναι περίπου το ίδιο: την εποχή που δεν είχαν επιβληθεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η 
Ευρώπη ήταν ήρεμη και ευημερούσε.

Ακόμη και στη Τσεχία

Ίσως να μην περίμεναν πολλοί ότι στη χώρα που είχε την αρνητική εμπειρία της Σοβιετικής 
επέμβασης στα γεγονότα του 1967, θα κατέβαιναν χιλιάδες άτομα να διαδηλώσουν στους δρόμους.

Τίποτε όμως - όπως φαίνεται - δεν εμπόδισε τον πρωθυπουργό της Τσεχίας Πετρ Φιάλα να 
σχολιάσει με το γελοιοδέστερο τρόπο, τη πρόσφατη τεράστια κινητοποίηση στη Πράγα, που 
υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες στην πρόσφατη ιστορία της Δημοκρατίας της 
Τσεχίας. Μέχρι και 100.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Πράγας για να απαιτήσουν 
την παραίτηση της κυβέρνησης, γεμίζοντας την πλατεία Wenceslas και τις γύρω περιοχές. Οι 
διαδηλωτές χαρακτήρισαν την κυβέρνηση Φιάλα ότι εκφράζει «οτιδήποτε - την Ουκρανία, τις
Βρυξέλλες, αλλά όχι την Τσεχία».



Ως απάντηση στις εκκλήσεις για την παραίτησή του, ο ίδιος ο Φιάλα δεν βρήκε τίποτα καλύτερο να
κάνει από το να μιλήσει για «ρωσικό δάκτυλο» στις διαδηλώσεις της Πράγας.

«Ήταν μια μαζική διαμαρτυρία. Οι ρωσικές δυνάμεις προπαγάνδας βρίσκονται πίσω από αυτό. 
Φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του. Αλλά όλα δείχνουν ότι υπήρξε 
διαδήλωση φιλορωσικών αισθημάτων και, επομένως, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτά τα 
γεγονότα δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τσεχικής Δημοκρατίας, των πολιτών μας».

Άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της Τσεχίας αποφάσισαν επίσης να επαναλάβουν τα λόγια 
του προϊσταμένου τους, επαναλαμβάνοντας το γνωστό τροπάριο: «οι φιλορωσικές δυνάμεις 
ευθύνονται για όλα». Ταυτόχρονα, εμπειρογνώμονες της χώρας κάλεσαν την κυβέρνηση να λάβει 
σοβαρά υπόψη της την περίπλοκη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό και να σταματήσει να 
υποτιμά τη δυσαρέσκεια του λαού που προκαλείται από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και 
τη μείωση του βιοτικού επιπέδου.

Ο Μάρτιν Κούμπα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος των Πολιτών της Τσεχίας, ο οποίος 
διετέλεσε υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου της χώρας από το 2011 έως το 2013, δήλωσε ότι η 
«πρωθυπουργική» ερμηνεία των γεγονότων «δεν είναι ικανοποιητική». Ο Μάρτιν Κούμπα 
επισημαίνει ότι εάν η κυβέρνηση υποτιμήσει τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν τον κόσμο στη 
διαμαρτυρία, «θα μπορούσε να προκύψει ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα για τη Δημοκρατία 
της Τσεχίας».

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Φιάλα, χαρακτήρισαν τη στάση του 
ως «προσπάθεια να κρύψει το κεφάλι του στην άμμο».

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις  που διαδέχονται η μια την άλλη στις ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν το 
αυξημένο επίπεδο αγανάκτησης των πολιτών τους.  Η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν ξεκινάει από τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις των αναλυτών. Αυτές μπορεί να φοβίζουν, να τρομοκρατούν, να 
επηρεάζουν κοινωνικές συμπεριφορές, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν πολλά μέχρι να κατέβει ο 
κόσμος στο δρόμο. Για να το πούμε διαφορετικά: πρέπει η κατάσταση να έχει ήδη φτάσει στο 
απροχώρητο, ώστε να έχουν φτάσει στο σημείο να κινητοποιούνται κοινωνικές ομάδες σε τόσο
μεγάλο αριθμό και σε τέτοια έκταση, σε χώρες που έχουν ξεχάσει τι θα πει «λαϊκό κίνημα».
Γεγονός που σημαίνει ότι οι προβλέψεις και οι στατιστικές έχουν αρχίσει να αποκτούν υλική 
υπόσταση.

Οι ενδείξεις αποτυπώνονται πλέον στα στατιστικά δεδομένα

Η οικονομία της Γερμανίας δέχτηκε άλλο ένα κακό μήνυμα, όπως υποστηρίζει ο Σεργκέι 
Μανούκοφ, σε άρθρο του στο ρωσικό «εξπερτ».

Ο λόγος για την περαιτέρω επιδείνωση των προοπτικών της γερμανικής οικονομίας υπήρξε η 
μείωση των εμπορικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον αρθρογράφο.

Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές μειώθηκαν στη Γερμανία τον Ιούλιο, όπως ανέφερε το 
Bloomberg επικαλούμενο στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας. Οι οικονομολόγοι 
προσβλέπουν πάντα στα στοιχεία για το γερμανικό εμπόριο, επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη 
εξαγωγική δύναμη της Ευρώπης και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι η οικονομία της Γερμανίας αναφέρεται συχνά ως «εξαγωγική οικονομία» και ο κύριος 
μοχλός της θεωρείται το εμπόριο, το οποίο άρχισε να παραπαίει από τον Ιούλιο.



Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας μειώθηκε στα 5,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, προς 
υπενθύμιση, ήταν 6,2 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές τον δεύτερο καλοκαιρινό μήνα μειώθηκαν κατά 2,1%
σε σύγκριση με τον Ιούνιο, όταν αυξήθηκαν κατά 4,1%. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα 
από τις προβλέψεις, με μείωση μόνο (!) κατά 2,3%.

Οι εισαγωγές του Ιουλίου μειώθηκαν κατά 1,5%. Έκπληξη και ανησυχία για τους οικονομολόγους 
προκάλεσε η καθίζηση των γερμανικών εξαγωγών προς τη μεγαλύτερη αγορά για τη γερμανική 
οικονομία. Οι πωλήσεις των γερμανικών εξαγωγών στην αγορά των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 
σχεδόν 13,7% τον Ιούλιο.

Οι εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 17,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Όσον αφορά τις 
εξαγωγές, και αυτές μειώθηκαν απότομα κατά 15%. Αρκεί να πούμε ότι το μερίδιο της Ρωσίας, 
στο πρόσφατο παρελθόν, που αντιπροσωπεύει, έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές 
γερμανικών προϊόντων, κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους ήταν μόλις... 1%.

Οι εξαγωγές προς τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 4,6%. Παρεμπιπτόντως, οι εισαγωγές από την 
ομιχλώδη Αλβιώνα, οι οποίες ανέκαθεν αποτελούνταν κυρίως από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 
αυξήθηκαν κατά 8,3%. Οι Γερμανοί τώρα κυριολεκτικά ψάχνουν τον πλανήτη για να βρουν 
αντικαταστάτη των ρωσικών πηγών ενέργειας. Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μπορούν να 
υπερηφανεύονται για κάποια ιδιαίτερη επιτυχία.

Από που θα μπορέσει η Γερμανία να εξασφαλίσει ενέργεια;

Σήμερα, οι 27 χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρή ενεργειακή κρίση. Οι θριαμβευτικές αναφορές
περί πληρότητας των αποθηκών φυσικού αερίου δεν λένε τίποτα. Η τρέχουσα κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε θερινή λειτουργία, δηλαδή ένα τέταρτο κάτω από τις 
χειμερινές μέγιστες καταναλώσεις.

Υπολογίζοντας τη δομή της παραγωγής, μπορεί κανείς να διαπιστώσει την απώλεια 
δυναμικότητας των πυρηνικών σταθμών. Αφορά βασικά τη Γαλλία και απ' ό,τι φαίνεται 
πρόκειται, πρώτα απ' όλα, για υποχρεωτικές επισκευές, οι οποίες δεν θα τελειώσουν σύντομα. 
Η δεύτερη σημαντική πηγή είναι ο άνθρακας, αλλά ο παραδοσιακός προμηθευτής αυτού του 
είδους καυσίμου είναι η Ρωσία, για την οποία ισχύει εμπάργκο. Η τρίτη πηγή είναι τα 
υδροηλεκτρικά, αλλά η Ευρώπη επλήγη εφέτος και πάλι από ξηρασία. Οι ΑΠΕ λειτουργούν 
χωρίς περιορισμούς, αλλά δεν καλύπτουν ούτε το ένα πέμπτο των αναγκών της ΕΕ σε 
ηλεκτρική ενέργεια.

Λογικό επακόλουθο είναι η κάθε μια χώρα να ψάξει να βρει για λογαριασμό της ενεργειακούς 
πόρους για να καλύψει τις δικές της ανάγκες κι όπως φαίνεται δεν υπάρχει καμία χώρα στην 
Ευρώπη που μπορεί να τις καλύψει. Επομένως η Ευρώπη δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να 
αναζητήσει βοήθεια η Γερμανία και η ΕΕ δεν είναι η κατάλληλη δομή προκειμένου να εξασφαλίσει
την «ενεργειακή αλληλεγγύη».

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και αναλυτές αναφέρουν την άνοδο των τιμών και τα γεγονότα 
στην Ουκρανία ως αιτίες για τη μείωση του εμπορίου. Και τα δύο απειλούν να οδηγήσουν τη 
μεγαλύτερη οικονομία του Παλαιού Κόσμου σε ύφεση.

«Το εμπόριο έχει μετατραπεί από σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης σε τροχοπέδη για την 
οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας», επισήμανε ο Κάρλστεν Μπρζέσκι σε ενημερωτικό σημείωμα
για τους πελάτες της ING. - Τα προβλήματα με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, οι 



γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η αύξηση του κόστους παραγωγής είναι οι κύριοι λόγοι για τη νέα 
αρνητική τάση.

Τα εφοδιαστικά προβλήματα δυσχεραίνουν τους κατασκευαστές εδώ και δύο χρόνια, από την 
έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού. Φέτος άρχισαν να υποχωρούν, αλλά αντικαταστάθηκαν από 
άλλες προκλήσεις: την εκβάθυνση των ποταμών που δυσχεραίνει τη ναυσιπλοΐα, τις υψηλές τιμές 
ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας και τις πιθανές αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής και 
εφοδιασμού.

Οι αναλυτές γίνονται κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά τις οικονομικές 
προοπτικές της Γερμανίας. Η ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν υπερδεκαπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, πλήττει 
ιδιαίτερα την οικονομία.

Αντιδράσεις και από πολιτικούς στη Γερμανία

Ωστόσο υπάρχει ακόμη πολιτικός κόσμος στη Γερμανία, που έχει αντιληφθεί τον πολιτικό 
κατήφορο, που οδηγούν τη χώρα οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα
και εντοπίζουν σαφώς εκτός από τους κινδύνους και τις αιτίες που τους προκαλούν, με 
προεξάρχουσα την επιβολή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ως κυρίαρχο μέσο 
υποστήριξης του αποτυχημένου καθεστώτος του Κιέβου.

Οι δηλώσεις του (Ζ)ελένσκι για την επιδιωκόμενη «επαναφορά» της Κριμαίας είναι μη 
ρεαλιστικές, οπότε ούτε η Ουκρανία μεμονωμένα ούτε η Δύση στο σύνολό της θα μπορέσει να 
αναγκάσει τη Ρωσία να παραδώσει τη χερσόνησο. Αυτό δήλωσε η βουλευτής της γερμανικής 
Bundestag Sarah Wagenknecht της αριστερής κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Η Κριμαία είναι ρωσικό έδαφος και η προσπάθεια της Ευρώπης να εκδιώξει τους Ρώσους από εκεί
θα οδηγούσε σε έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πυρηνικό πόλεμο. 
Σύμφωνα με τον Wagenknecht, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα με πυρηνικό 
οπλοστάσιο. Ως εκ τούτου, οι διακηρυγμένοι στόχοι , περί «επαναφοράς» της Κριμαίας στην 
Ουκρανία είναι μη ρεαλιστικοί».

Το ερώτημα είναι ποιοι στόχοι είναι ρεαλιστικοί. Η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη, δεν πρέπει να το 
ξεχνάμε αυτό (...) Οι Ρώσοι έχουν εγκαταστήσει τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία 
εδώ και δεκαετίες, δεν πρόκειται να την επιστρέψουν (την Κριμαία/σ. της Σεισάχθειας). Είναι 
απαραίτητο να θυσιάσουμε δεκάδες χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ζωές για έναν εντελώς μη 
ρεαλιστικό στόχο;».

Η βουλευτής δήλωσε ότι η Γερμανία θα πρέπει να αποφασίσει μόνη της ποια πολιτική θα 
ακολουθήσει, αντί να ακολουθεί εντολές από την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ μίλησε επίσης για τη ρωσική 
Κριμαία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι απειλές του (Ζ)ελένσκι ότι θα επιστρέψει την Κριμαία 
στρατιωτικά δεν έχουν νόημα και αξία, καθώς η χερσόνησος ιστορικά ανήκει στη Ρωσία και οι 
κάτοικοί της δεν θέλουν να επιστρέψουν στον έλεγχο του Κιέβου.

«Το να λέμε ότι ο πρόεδρος (Ζ)ελένσκι μπορεί να πάρει πίσω την Κριμαία με στρατιωτικά μέσα, 
είναι ανοησία».



Ωστόσο, το Κίεβο δεν συνηθίζει να ακούει συμβουλές από άλλους εκτός από την Ουάσινγκτον και 
ο (Ζ)ελένσκι, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του στρατηγό, σχεδιάζει ήδη μια στρατιωτική εκστρατεία 
για την απελευθέρωση της Κριμαίας. Κρίνοντας από τις δηλώσεις του, προτίθεται να το πράξει 
μόλις ο ουκρανικός στρατός εκκαθαρίσει τα «κατακτημένα» εδάφη και απωθήσει τα ρωσικά 
στρατεύματα στις θέσεις που κατείχαν πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Διαφορετικά το Κίεβο δεν είναι 
έτοιμο για διαπραγματεύσεις. Κυρίως όμως δεν είναι έτοιμοι οι χορηγοί του.

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από αυτές τις ανοϊκές δηλώσεις, δεδομένου ότι μετά την 
αποτυχημένη «αντεπίθεση» δεν έχει μείνει ούτε στρατός, αλλά ούτε και χρόνος για να 
απωθήσει τα Ρωσικά στρατεύματα στις θέσεις τους πριν από την ΕιΣτΕπ.

Τα προβλήματα που βρίσκονται στον πολύ κοντινό ορίζοντα  της Γερμανίας, δεν θα περιοριστούν 
μόνον σε αυτά που αποτελούν μέχρι στιγμής το κοινότυπο αντικείμενο των αναλυτών και σε εκείνα
που προκαλούν το καθημερινό πονοκέφαλο και άγχος στη πλειοψηφία των πολιτών της χώρας.

Η συστράτευσή της στην αντι-Ρωσική εκστρατεία αργά η γρήγορα θα αναδείξει και πολλά 
περισσότερα, από εκείνα που κρύβονται χρόνια κάτω από το χαλί των διακρατικών σχέσεων 
και που υπόσχεται το νέο μοντέλο της τάξης πραγμάτων που λανσάρει σήμερα η Συλλογική 
Δύση σύμφωνα με το οποίο «η τάξη βασίζεται σε κανόνες». Η νέα αντίληψη περί «διεθνούς 
τάξης», που η ίδια είναι το άκρον άωτον του αναθεωρητισμού, δεν αλλάζει απλώς το υφιστάμενο 
status quo – όπως νομίζουν οι περισσότεροι – και μάλιστα στη κατεύθυνση της «ανάσχεσης» 
της Ρωσίας, αλλά αντίθετα αναμοχλεύει καταστάσεις, άλυτα προβλήματα, παραδοσιακές 
έριδες, ανεκπλήρωτους μεγαλοϊδεατισμούς, αναζητήσεις ζωτικών χώρων, ιστορικές 
διεκδικήσεις και πολλά άλλα, που γίνονται ακόμη περισσότερα εάν πάρει κανείς υπόψη του, 
ότι προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το αντι-Ρωσικό αφήγημα και να ενισχυθεί η Ρωσοφοβική 
υστερία, με στόχο να δαιμονοποιηθεί η Ρωσία, που αποτελούν τον απαραίτητο  εξοπλισμό για 
τη επιτυχία της αντιΡωσικής εκστρατείας, ενεργοποιούνται επιπλέον μηχανισμοί και 
συγκεκριμένα, η επανεγγραφή της ιστορίας, που συνιστά ανώτερο επίπεδο της παραχάραξης 
και παραποίησής της.

Ένα μικρό δείγμα πήρε η ανθρωπότητα με τη διάλυση της ΕΣΣΔ. 30 χρόνια αιματηρών πολέμων 
για τους οποίους μιλήσαμε σε χθεσινό άρθρο. Ο στόχος της «αποαποικιοποίησης» δηλαδή της 
καταστροφής της Ρωσίας και του διαμελισμού της θα στοιχίσει ακόμη περισσότερα κι από εκείνα 
που δεν έχουν φανταστεί οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων. Όπως άλλωστε δεν φαντάστηκαν τι θα 
συνέβαινε 30 χρόνια, αργότερα νομίζοντας ότι πέτυχαν την κατάλληλη διαχείριση και «μετάλλαξη 
του μετα-Σοβιετικού χώρου» προς όφελός τους. Προφανώς το δικό τους στρατόπεδο είναι εκείνο 
που υφίσταται σήμερα εν μέρει και σε λίγο θα υποστεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις συθέμελες αλλαγές
που ξεκίνησε ήδη να προκαλεί η «περιορισμένη» προς στιγμή σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι βρίσκεται στο απυρόβλητο δυνητικών 
συγκρούσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, έχει μάλιστα την ακριβώς αντίθετη,την 
αρνητική. εμπειρία. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (!), που συνοψίζεται σε κλυδωνιζόμενες σήμερα – 
από τις κυρώσεις, -  εμπορικές σχέσεις και τυποποιημένα εικονικά – ψηφιοποιημένα  
χρηματοπιστωτικά συστήματα συναλλαγών στις πλάτες άλλων χωρών και σε ένα σύστημα 
διακυβέρνησης στα χέρια εγκάθετων μη εκλεγμένων, καρεκλοκένταυρων τεχνοκρατών που 
μπαινοβγαίνουν στις «Βρυξελλώδεις» στοές, μέσα από συστήματα «περιστρεφόμενων θυρών», δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση για μια ασφαλή πορεία προς έναν κόσμο που 
προβάλλει πολυπολικός και ελπιδοφόρος, ωστόσο απρόβλεπτος μέσα από έναν φοβερά 
επώδυνο τοκετό, με συστροφές ομφάλιου λώρου, που θυμίζει μάλλον πλοκάμια από χταπόδι.



Το μπούμεραγκ των κυρώσεων θα επαναληφθεί και σε άλλους τομείς και επίπεδα. Όχι όμως όπως 
σε περιόδους ευημερίας, αλλά εν μέσω οικονομικής κρίσης και έλλειψης ενεργειακών πόρων, 
σε ένα αποβιομηχανοποιημένο τοπίο και με σοβαρές αδυναμίες για ανασυγκρότηση του τομέα 
της πρωτογενούς παραγωγής σε περίπτωση που θα κληθεί να βγει από τον παραγωγικό του 
λήθαργο. Κι αυτό θα ισχύσει για το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών που χρόνια τώρα ζουν 
σε παραγωγικά μοντέλα «ανάπτυξης» που σχεδιάζονται στις Βρυξέλλες, χωρίς να είναι απαραίτητο 
να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά τους, δεδομένου ότι αυτό που μετράει 
είναι να λειτουργήσει και να επιτευχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα «επωφελές για κάποιους»
σύστημα διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

Σε λίγο σαν ένα ακόμη μπούμερανγκ, θα αμφισβητηθούν σύνορα, θα αμφισβητηθούν κι αξίες. 
Τότε ίσως θα χρειαστεί να απολογηθεί η γερμανική ηγεσία, τι ήταν αυτό που την οδήγησε στο να 
λειτουργήσει σαν πειθήνιο όργανο εξυπηρέτησης των αμερικανικών συμφερόντων σε βάρος των 
δικών της. Πίστευε άραγε ότι μια πολυπόθητη και πολυσυζητημένη επαναστρατιωτικοποίηση 
και επανεξοπλισμός της χώρας ενόψει μιας πανευρωπαίκής – ΝΑΤΟικής σύγκρουσης με τη 
Ρωσία θα της εξασφάλιζε την ισχύ και την ανεξαρτησία της; 
Πόσο γελοίο μπορεί να ακούγεται ένα τέτοιο επιχείρημα;
Εξάλλου με τι μέσα θα μπορούσε να το εξασφαλίσει ένα εύρωστο στρατιωτικοβιομηχανικό 
σύμπλεγμα, απαραίτητο για την στρατιωτική ανεξαρτησία, τη στιγμή που η ενεργειακή της 
«επάρκεια» δεν της επιτρέπει να αντιμετωπίσει ούτε τα προβλήματα των ήδη εν λειτουργία 
βιομηχανιών ;
Με ποια οικονομική ευρωστία θα μπορούσε να ελπίζει σε μια στρατιωτική αναβάθμιση, όταν 
υπάρχει στον ορίζοντα η οικονομική ύφεση και το μεγάλο ατού οι εξαγωγές έχουν πάρει τη 
κατιούσα;
Αλλά κι αν ακόμη αυτό ήταν το κίνητρο, σκέφθηκαν ποιο θα ήταν το τίμημα αυτού του 
εγχειρήματος;

Ωστόσο ο ιστορικός χρόνος είναι αμείλικτος και πιεστικός.
Μια μικρή πικρή γεύση θα πάρει σε λίγο η Γερμανία από τις απαιτήσεις της γειτονικής της 
Πολωνίας. Φαίνεται να ξεκινάει μια διένεξη που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει.
Αλλά τότε δεν θα βρίσκεται εκεί - όπως  πάντα -  μια Ρωσία για να σώσει τη κατάσταση όπως την 
έσωσε δυο φορές για τη Γερμανία, απαλλάσοντάς την από τη καφέ πανώλη που τη κατέστρεψε και 
πάλι άλλη μια φορά, όταν συνένωσε τις δυο Γερμανίες, όταν σχεδόν όλος ο κόσμος είχε ξεχάσει ότι
δεν ήταν πάντα και εξαρχής «δυο» !!
Το ίδιο έκανε και για τη Πολωνία. Τα θυμίσαμε αυτά χθες στους αναγνώστες μας.

Έτσι λοιπόν η Bild
εκπλήσσεται
σήμερα με τη
στάση της
Πολωνίας !!
Γιατί άραγε;



Μάλιστα καλά διαβάσατε αυτό είναι το ποσό που απαιτεί η Πολωνία για τις πολεμικές 
αποζημιώσεις,

«1.320.000.000.000.000 ευρώ»: Η Bild έβαλε όλα τα μηδενικά του ποσού των αποζημιώσεων 
που ζητούνται στον τίτλο της, απορώντας με το θράσος της Πολωνίας.

Η πολωνική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο εν μέσω του πολέμου,
ένα οικονομικό μέτωπο εναντίον της Γερμανίας.

«Το ποσό υπολογίζεται με βάση τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις και θα μπορούσε να αυξηθεί 
σημαντικά. Δεδομένου ότι οι αποζημιώσεις αυτές καταβάλλονται εδώ και δεκαετίες, πρόκειται για 
ένα απολύτως διαχειρίσιμο ποσό για τη γερμανική οικονομία.», υποστηρίζει  ο Γιάροσλαβ 
Κατσίνσκι, ηγέτης του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, απαιτώντας από τη Γερμανία 
αποζημιώσεις ύψους 1,32 τρισεκατομμυρίων ευρώ εκ μέρους της ηγεσίας της Πολωνίας.

Το πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα, το επιβεβαιώνουν το απόσπασμα δημοσιεύματος  που 
ακολουθεί:

Οι πολωνικές αρχές θα καλέσουν τη Γερμανία σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις για 
τις απώλειες που υπέστη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, διαβιβάζοντας υπηρεσιακά 
σχετικό διπλωματικό έγγραφο, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι. Οι 
δηλώσεις του αναφέρθηκαν από το γραφείο του πρωθυπουργού στο Twitter.



«Θα στείλουμε διπλωματικό σημείωμα στη Γερμανία και θα την καλέσουμε στη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων. Θα το επιδιώξουμε αυτό σε κάθε δυνατό φόρουμ, με κάθε δυνατό τρόπο», δήλωσε
ο Μοραβιέτσκι.
Είπε ότι για να είναι υποδειγματική η συμφιλίωση μεταξύ Βαρσοβίας και Βερολίνου, η Πολωνία 
χρειάζεται αυτή την αποζημίωση, διαφορετικά θα υπάρχει «πάντα ένα αίσθημα αδικίας» μεταξύ του 
πολωνικού και του γερμανικού λαού.

Δεν υπάρχουν μόνον οικονομικές διεκδικήσεις από τη μια πλευρά. 
Έτσι λοιπόν στις 17 Αυγούστου, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Άνταμ Γκλαπίνσκι δήλωσε σε 
συνέντευξή του στην Gazeta Polska, ότι η Γερμανία από την πλευρά της διεκδικεί με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο την επιστροφή των πρώην εδαφών της εντός των συνόρων της Πολωνίας. Σας 
παραπέμπουμε σε αυτή τη συνέντευξη που είχαμε δημοσιεύσει πριν από λίγες μέρες.
Κατά τη γνώμη του, τα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης δεν είναι πιθανό να συναντήσουν 
εμπόδια στην ίδια τη χώρα.

«Αν πριν ήταν ζήτημα συγχώνευσης των γερμανικών κρατιδίων ή απορρόφησης της ΓΛΔ, δηλαδή 
της πρώην σοβιετικής ζώνης κατοχής, τότε από τη στιγμή που το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί, θα 
απαιτήσει να επιστραφούν με τη μία ή την άλλη μορφή τα πρώην εδάφη της, τα οποία σήμερα 
βρίσκονται εντός των Πολωνικών συνόρων», υποστηρίζει ο Γκλαπίνσκι.
Ο επικεφαλής της Πολωνικής Εθνικής Τράπεζας πιστεύει ότι το Βερολίνο σχεδιάζει επίσης να 
«προσαρτήσει» τη ζώνη των χωρών μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πάντα παρεμβατικό ρόλο της Βρετανίας στα Ευρωπαίκά 
ζητήματα.
«Ο δρόμος για την εφαρμογή αυτού του σεναρίου άνοιξε με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ», όπως είπε.
Ο Γκλαπίνσκι θεωρεί ότι έτσι φαντάζεται η Γερμανία την «ισορροπία του μέλλοντος στην 
Ευρώπη».

Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ως «ισορροπία». 
Θα μπορούσε ίσως να είναι η ισορροπία, όπως την αντιλαμβάνονται οι ανισόρροποι.


