
Η Γερμανία θα προμηθεύσει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία, στον εντυπωσιακό 
αριθμό: 14 !! Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για Λεοπάρδαλη αλλά για γατάκι...

«Πρόκειται για άρματα μάχης 62 τόνων, εκσυγχρονισμένα το 2001 και εξοπλισμένα με πυροβόλα 
120 χιλιοστών υψηλής ταχύτητας και μεγάλης εμβέλειας. Εκσυγχρονίστηκαν πριν από 22 χρόνια», 
πράγμα που σημαίνει μας πηγαίνει πίσω στην προϊστορία των αρμάτων... Τα άρματα των οποίων 
ο σχεδιασμός χρονολογείται από το 1979, και όπως όλα τα δυτικής κατασκευής, δεν έχουν 
αυτόματους φορτωτές, όπως τα Ρωσικά... Αυτό πρακτικά σημαίνει, άλλο ένα επιπλέον άτομο στο 
πιλοτήριο.

Εκτός από το 120άρι, οι Ουκρανοί, οι οποίοι συχνά παραιτούνταν και έφευγαν ποιος ξέρει για πού 
(οι υπεύθυνοι, όχι το κρέας για τα κανόνια), θα έπρεπε να διαχειριστούν αυτό το 120άρι, το 
σοβιετικό 152άρι, το ΝΑΤΟϊκό 155άρι κ.ο.κ. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ένα τερατώδες 
χάος για την υλικοτεχνική υποδομή, τη διαχείριση και τη συντήρηση. Την περίοδο 1939-1940, το 
γαλλικό γραφείο εφοδιασμού είχε διακριθεί στον πόλεμο χορηγώντας στο γαλλικό στρατό 
βλήματα των 105 χιλιοστών σε πυροβόλα των 75 χιλιοστών και 75 χιλιοστών σε πυροβόλα των
105 χιλιοστών...

Ο (Γάλλος) ταραχοποιός των Ηλυσίων, για να προσθέσει και το δικό του μερτικό στο 
γενικότερο παζάρι που επικρατεί, κάνει λόγο για αποστολή 30 Leclercs. Φυσικά, με τα ίδια και
ίσως και χειρότερα υλικοτεχνικά και εφοδιαστικά προβλήματα... Και δεδομένου ότι το καθένα 
από τα εν λόγω Leclerc πρέπει να σταλεί πίσω στο γκαράζ για συντήρηση μετά από περίπου 16 
ώρες λειτουργίας, θα περάσει πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο ταξιδεύοντας παρά στο πεδίο της 
μάχης. Με τέτοιους φίλους, δεν χρειάζονται εχθροί...

Για να θυμηθούμε την ιστορία, στα τέλη του 1942, οι Γερμανοί είχαν ανασυντάξει όλα τα άρματα 
μάχης που τους είχαν απομείνει από τις 22 Ιουνίου 1941, δημιουργώντας ένα 48ο τεθωρακισμένο 
σώμα. Ένα λεγόμενο τεθωρακισμένο σώμα που θα έπρεπε να έχει 600 από αυτά... Φυσικά, τα 
περισσότερα από αυτά τα άρματα ήταν - ήδη - απαρχαιωμένα και δεν είχαν καμία τύχη 
απέναντι στο T34. Τα ποντίκια φρόντισαν να θέσουν τα περισσότερα από αυτά εκτός μάχης, 
ενώ τα υπόλοιπα χάθηκαν μέσα στην πανωλεθρία του ρουμανικού στρατού κατά τη μάχη του 
Στάλινγκραντ...

Τα σύγχρονα «ποντίκια» που θα φροντίσουν να τα παροπλίσουν πριν να ριχτούν στη μάχη, 
ονομάζονται: ελλείψεις ανταλλακτικών, μακρινές αποικιακές συγκρούσεις που δεν απαιτούν ποτέ 
μεγάλους πόρους, υπερτιμολογήσεις...

Ένα άλλο ελάττωμα ήταν να θεωρηθούν τα λείψανα, υπολείμματα, κομμάτια μεραρχίας panzer, ως 
πλήρεις μεραρχίες. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να ισχύσει. Όπως τότε τα 600 που 
κατάντησαν να μείνουν μόνο 100... Σήμερα είναι εξαρχής 14 άρματα μάχης. !!
Αλλά και η εξουσιοδότηση που δόθηκε στους πελάτες, δεν θα ξεπεράσει τα 200, λαμβανομένων δε,
υπόψη των καθυστερήσεων των αφίξεων και το ρυθμό καταστροφής τους, δεν θα υπάρχουν ούτε 
10 ταυτόχρονα στο πεδίο της μάχης. Χρειάζονται κατά μέσο όρο 6 μήνες για να συγκεντρωθούν 
οι στρατοί της Δύσης. Ένα πραγματικό τρένο δημοσίων υπαλλήλων... Στα στρατεύματα μάχης, 
εξακολουθούμε να διατηρούμε τις παλιές ονομασίες, που δημιουργούν ψευδαισθήσεις όσον αφορά 
την ισχύ τους ή τη δύναμη πυρός τους. Οι μεραρχίες δεν έχουν πλέον 20.000 άνδρες, όπως παλιά, 
αλλά 17.000, μετά 10.000, μέχρι που φτάνουν τελικά τις 3.000... Με αντίστοιχη πτώση της 
ισχύος, η οποία όμως στα κεφάλια των Ναπολεόντων, των Χίτλερ και των Μπάιντεν, τους 
κάνει να πιστεύουν ότι όλα είναι δυνατά.



Στη Συρία, εξάλλου, οι τουρκικές λεοπαρδάλεις που είχαν εμπλακεί διακρίθηκαν κυρίως για τις 
απώλειές τους...

Τα Άμπραμς θα έρθουν επίσης, με το σταγονόμετρο. Όλα κι όλα 30 !! Δεδομένου ότι, κατά την 
αμερικανική πρακτική, αυτά τα τανκς είναι λαίμαργα, υπάρχει επίσης μια πολύ καλή πιθανότητα να
προσθέσουν επιπλέον προβλήματα...

Και πάλι, δεν γίνεται κατανοητό ότι οι Ρώσοι παίζουν στην έδρα τους ή κοντά σε αυτήν. Και 
ότι οι δυτικοί διασχίζουν ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρη την ήπειρο...

Οι χάρτες του Readovka δείχνουν μια επέκταση των βομβαρδισμών κατά μήκος των ρωσικών 
συνόρων βόρεια του Χάρκοβο, εκτός από τις συγκεντρώσεις στη Λευκορωσία. Χωρίς, φυσικά, οι 
βομβαρδισμοί από τον Δνείπερο μέχρι το Χάρκοβο να μειώνονται σε ένταση. Εάν η ρωσική 
επίθεση από το νότο δεν είναι πλέον τόσο ισχυρή και κάποιοι πιστεύουν ότι η επίθεση που 
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί έχει τελειώσει, θα αποδειχθεί ότι αυτή η συλλογιστική είναι 
λανθασμένη. Αυτό που γίνεται σήμερα, φαίνεται να συνάδει με τις σοβιετικές επιθέσεις του 
1943, οι οποίες σφυροκοπούσαν διάφορα τμήματα του μετώπου, προχωρώντας όπου ήταν 
δυνατόν και προχωρώντας σε άλλο τομέα μόλις η δυναμική στον προηγούμενο τομέα είχε 
περάσει. Αυτό είχε το πλεονέκτημα, εκτός από το ότι έκανε τον εχθρό να τρελαθεί, να τον 
εξαντλήσει και, κυρίως, να σπαταλήσει καύσιμα στο τρέξιμο από άκρη σε άκρη, 
επιδεινώνοντας τα υλικοτεχνικά προβλήματα.

Εδώ, η ισχύς του ρωσικού πυροβολικού, ήδη παροιμιώδης, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο, 
και κράτησε πολλά τμήματα σε εφεδρεία για να χρησιμεύσουν ως αντίβαρα.

Το κύριο πρόβλημα των δυτικών χωρών είναι η αποβιομηχάνιση, κυρίως στο στρατιωτικό 
τομέα. Τα στρατιωτικο-βιομηχανικά συμπλέγματα ενώ παλαιότερα λειτουργούσαν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα με δυναμικότητα 100%, σήμερα η δυναμικότητά τους έχει μειωθεί σε 
κατάσταση που θυμίζει «βραζιλιάνικο στριγκάκι». Ο ρωσικός στρατός καταστρέφει υπομονετικά
τα οξειδωμένα δυτικά οπλοστάσια, χωρίς αυτά να μπορούν να αντικατασταθούν, πρώτον λόγω 
έλλειψης παραγωγικών δυνατοτήτων και δεύτερον λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων...

Όσον αφορά τη ρωσοφοβία, είναι απλό να την εξηγήσουμε. Σε διάφορες περιόδους της ιστορίας, 
οι Ρώσοι πολεμιστές και στρατηγοί δεν ήταν ποτέ περισσότεροι, απλά ήταν πάντα καλύτεροι.

πηγή : La Chute


