
Ανοικτές επιστολές διαμαρτυρίας, δυο αξιωματικών του Γερμανικού στρατού, για τη 
συνεχιζόμενη βοήθεια με βαρέα όπλα προς την Ουκρανία.

Μετά τις ανοικτές επιστολές διαμαρτυρίας τριών Γάλλων αξιωματικών των τριών όπλων, πήραν τη 
σκυτάλη οι Γερμανοί γενικοί αξιωματικοί, αν και ουδέποτε συνήθιζαν να διαμαρτύρονται.

Αυτές οι δυο ανοιχτές επιστολές, που ακολουθούν, κοινοποιήθηκαν από έναν Γάλλο αξιωματικό 
και δείχνουν ότι δεν υπάρχει καθόλου ομοφωνία στις τάξεις του ΝΑΤΟ υπέρ μιας ρωσοφοβικής
σταυροφορίας που διεξάγεται αποκλειστικά προς όφελος των ΗΠΑ.

Τα επιχειρήματα που προβάλλουν αυτοί οι Γερμανοί αξιωματικοί είναι λίγο πολύ τα ίδια με των 
Γάλλων.

Ο τελευταίος μάλιστα φτάνει στο σημείο να καλεί σε διαδηλώσεις στους δρόμους.

***

Διαμαρτυρία κατά της συνεχιζόμενης υποστήριξης της Ουκρανίας από τη Γερμανία με 
άρματα μάχης και άλλο βαρύ πολεμικό εξοπλισμό  

Ανοικτή επιστολή του Sebald Daum, υποστράτηγου εν αποστρατεία,

Με την απόφαση του ομοσπονδιακού καγκελάριου Scholz και της κυβέρνησής του να παραδώσει 
τελικά 14 άρματα μάχης «Leopard-2» στην Ουκρανία και να επιτρέψει σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ 
να διαθέσουν τα εν λόγω άρματα μάχης «Leopard» στην Ουκρανία, η Γερμανία εισέρχεται σε μια 
νέα φάση συμμετοχής της στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και με τον τρόπο αυτό εφαρμόζει 
στη πράξη τη δήλωση της υπουργού Εξωτερικών της, ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Με την απόφασή της αυτή, η Γερμανία όχι μόνο παρατείνει την αιματοχυσία στην Ουκρανία, 
αλλά γίνεται και μέρος του πολέμου. Ταυτόχρονα, η Ρωσία γίνεται όλο και περισσότερο ο εχθρός 
του γερμανικού λαού και καταστρέφεται ό,τι ήταν σημαντικό στις φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, 
ιδίως στην Ανατολική αλλά και στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στο σύνολό της.

Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω μερικά σημαντικά γεγονότα:

- ότι η Σοβιετική Ένωση διαδραμάτισε τον μεγαλύτερο ρόλο στην απελευθέρωση του 
γερμανικού λαού από τον χιτλερικό φασισμό, με περισσότερους από 27 εκατομμύρια νεκρούς,

- ότι μετά το 1945, ο Κόκκινος Στρατός και ο σοβιετικός λαός δεν ανταπέδωσαν τα χτυπήματα
απέναντί μας και δεν σκέπασαν με μίσος τη Γερμανία, όπως αυτό που συμβαίνει και πάλι στη 
Γερμανία που στρέφεται εναντίον της Ρωσίας

- ότι η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επανένωση της 
Γερμανίας, διότι χωρίς τη συμφωνία τους δεν θα υπήρχε «ενιαία γερμανική πατρίδα»,

- ότι η Ρωσία απέσυρε οικειοθελώς τα στρατεύματα κατοχής της, με καλή πίστη, στο πλαίσιο 
των σχέσεων καλής γειτονίας, ενώ τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής εξακολουθούν να 
βρίσκονται στη χώρα

- ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί ότι η Γερμανία δεν είναι ουδέτερη, αλλά παραμένει στο ΝΑΤΟ,



- ότι δεν είναι η Ρωσία που έχει πλησιάσει τα σύνορα της Γερμανίας ή της ΕΕ, αλλά ότι τα 
στρατεύματα του ΝΑΤΟ βρίσκονται τώρα στα σύνορα της Ρωσίας,

- και τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ήταν αυτοί που οργάνωσαν 
πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014, έδιωξαν τον εκλεγμένο πρόεδρο από τη χώρα και 
εξόπλισαν στρατιωτικά την Ουκρανία και την έστρεψαν εναντίον της Ρωσίας, έτσι ώστε να 
μπορεί να διεξάγει πόλεμο εναντίον του ίδιου του λαού της επί 8 ολόκληρα χρόνια.

Έχουν άραγε ξεχαστεί όλα αυτά, κι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το ευχαριστώ για όλα όσα 
έκαναν η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία για τη Γερμανία, ή μήπως είμαστε ήδη έτοιμοι να 
οδηγηθούμε σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας για τρίτη φορά; Θα πρέπει τα γερμανικά άρματα 
μάχης «Leopard» να κυλήσουν εναντίον της Ρωσίας, όπως κάποτε έκαναν οι γερμανικές «Τίγρεις»; 
Έχουν ξεχαστεί τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα του Στάλινγκραντ και του Κουρσκ ή θέλουμε να 
ανατρέξουμε σε αυτές τις ήττες;

Ποτέ ξανά ο πόλεμος δεν ήταν άγραφος νόμος στη Γερμανία. Ποτέ ξανά δεν πρέπει να 
κυριαρχήσουν στη Γερμανία το μίσος και οι κραυγές πολέμου κατά της Ρωσίας, ποτέ ξανά δεν
πρέπει να ακουστούν οι χιτλερικές κραυγές και τα φασιστικά ερωτήματα «θέλετε 
ολοκληρωτικό πόλεμο;» ενάντια στους λαούς της Ρωσίας.

Για τους λόγους αυτούς υψώνω τη φωνή μου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράδοση 
αρμάτων μάχης και άλλου βαρέως πολεμικού εξοπλισμού από τη Γερμανία, που παρατείνουν 
τον πόλεμο και τις σφαγές στην Ουκρανία. Μακάρι να επικρατήσουν οι φωνές της λογικής και
αμέτρητοι άνθρωποι να συμβάλουν στην αποτροπή του πολέμου.

***

Τα γερμανικά τανκς εναντίον της Ρωσίας, προκαλούν αγανάκτηση της συνείδησής μου

Ανοικτή επιστολή του Manfred Grätz, αντιστράτηγου εν αποστρατεία.

Ήρθε και πάλι η ώρα. Αμφισβητούμενη από ανυπολόγιστο αριθμό ατόμων, επιθυμητή και 
προωθούμενη από μια μειοψηφία που αγνοεί την ιστορία ή την περιφρονεί αλαζονικά, που 
αισθάνεται ότι κλήθηκε να κυβερνήσει τη χώρα μας και ακολουθεί υποτελώς τον υπερατλαντικό 
σύμμαχο, υποστηριζόμενη με ζήλο από ένα πλήρως ευθυγραμμισμένο με αυτή, τοπίο μέσων 
ενημέρωσης για άλλη μια φορά, έτσι και τώρα ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ομοσπονδιακό 
Καγκελάριο, η απόφαση περί αποστολής αρμάτων μάχης στην Ανατολή.

Σε πολλούς ανθρώπους σηκώθηκαν οι τρίχες, ξύπνησαν άσχημες αναμνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης και των δικών μου, εκείνης της εποχής, όταν αυτές ήταν ακόμα παιδικές 
μνήμες.

Γεννημένος το 1935, είμαι ή ήμουν στην πραγματικότητα ακόμα παιδί του Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πολέμου. Πολύ νέοι για να χρησιμοποιηθούν για την κούρσα των εξοπλισμών του γερμανικού 
φασισμού, αλλά αρκετά μεγάλοι για να καταλάβουν ότι ο πόλεμος σημαίνει μόνο ανυπολόγιστο 
πόνο, δυστυχία και απάνθρωπη εξόντωση. Έχασα τον πατέρα μου. Μια ψυχρή και άκαρδη επιστολή
του διοικητή του λόχου του ανακοίνωσε ότι προφανώς «έπεσε για τον Φύρερ, τον λαό και την 
πατρίδα σε ηρωικές αμυντικές μάχες εναντίον του μπολσεβίκικου εχθρού...».

Περιστασιακά, αναμνήσεις έρχονται στο μυαλό μας, όπως όταν ήμασταν έφηβοι και καθόμασταν 
δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές και κοιτούσαμε τα πολλά στρατιωτικά μεταγωγικά, με τις 



γιγαντιαίες λευκές επιγραφές: «Οι τροχοί πρέπει να κυλήσουν για τη νίκη». Σήμερα διαβάζουμε: 
«Γερμανικά τανκς καθ' οδόν προς τη Ρωσία». Οι παραλληλισμοί και οι ομοιότητες είναι μάλλον 
εύκολο να γίνουν αντιληπτές. Οι νύχτες των βομβαρδισμών, οι αεροπορικές επιδρομές, η 
φλεγόμενη πόλη του Κέμνιτς όχι μακριά από το χωριό μου, όλα συνέβαλαν στο να μάθω από 
παιδί να μισώ τον πόλεμο και να επιθυμώ την ειρήνη. Τελικά βίωσα το τέλος του πολέμου ως 
την απελευθέρωση της Γερμανίας από τον φασισμό χάρη στον σοβιετικό στρατό.

Έχουν περάσει σχεδόν οκτώ δεκαετίες από εκείνα τα γεγονότα. Το νεαρό αγόρι εκείνης της εποχής 
έχει γίνει ένας 88χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ζήσει μια γεμάτη ζωή σε μια εποχή πλούσια σε 
ιστορικά γεγονότα.

38 χρόνια ειρηνευτικής υπηρεσίας στον εθνικό λαϊκό μας στρατό, συμπεριλαμβανομένων έξι ετών 
σπουδών στη Σοβιετική Ένωση, αποτελούν μέρος αυτής της πορείας. Παραδέχομαι εύκολα ότι 
αγαπώ αυτή τη χώρα, παρόλο που γνωρίζω ότι η σημερινή Ρωσία δεν μπορεί να συγκριθεί με τη 
Σοβιετική Ένωση. Όμως οι άνθρωποι των οποίων οι πατεράδες και οι παππούδες πολέμησαν 
για την πατρίδα τους ενάντια στον γερμανικό φασισμό και απελευθέρωσαν κι εμάς, 
παρέμειναν, ζεστοί και φιλικοί άνθρωποι, φίλοι μας!

Όλα αυτά και πολλά άλλα μου έρχονται στο μυαλό στο πλαίσιο όλων όσων συμβαίνουν τώρα. Το 
πνεύμα είναι ακόμη ζωντανό, ακόμη και μετά από 88 χρόνια.

Είναι ένα μείγμα συναισθημάτων και αισθήσεων που με συγκινούν, με κυρίαρχη την οργή και την 
απογοήτευση. Ο θυμός μου ανεβαίνει όταν αντιμετωπίζω τη μονόπλευρη και αβάσιμη απόδοση 
ευθυνών στη Ρωσία, συνήθως στον Πούτιν, στον Πούτιν τον επιτιθέμενο, στον Πούτιν τον 
εγκληματία πολέμου. Ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. 
Ξεχάστηκε ή αγνοήθηκε σκόπιμα όλη η ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία, ξεχάστηκε η 
αποτυχία της Δύσης να τηρήσει το λόγο της για τη μη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα 
ανατολικά, ξεχάστηκε η ομιλία του Πούτιν στην Μπούντεσταγκ το 2001, στην οποία άπλωσε 
το χέρι του, πρότεινε ειρηνική συνεργασία και στη συνέχεια έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, 
ξεχάστηκε η ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια το 2007, στην οποία 
αναφέρθηκε στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, χαρακτηρίζοντάς την ως απειλή για τα 
συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας.

Η οργή μου κορυφώνεται όταν η κ. Baerbock, κατά τα άλλα υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας 
και διπλωμάτης στο ανώτατο επίπεδο, ανυποψίαστη και χωρίς καμία διπλωματική ικανότητα ή 
έστω αξιοπρέπεια, δηλώνει «θα καταστρέψουμε τη Ρωσία».

Στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται και η συχνή φλυαρία σχετικά με το αν είμαστε ήδη εμπλεκόμενοι ή όχι, 
δίνοντας συχνά την εντύπωση ότι ψάχνουμε και διερευνούμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα 
παραπέρα ή όχι. Για μένα, αυτό είναι τέχνη χωρίς ψωμί. Τα μέτωπα είναι σαφή εδώ και πολύ 
καιρό. Κι εμείς βρισκόμαστε για τα καλά στη μέση. Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε
ήδη παραδώσει άρματα μάχης και άλλα βαρέα όπλα, υπηρετώντας τον «ευγενή» σκοπό να 
νικήσουμε τη Ρωσία;

Είναι επίσης επικίνδυνο όταν οι πολιτικοί και οι λεγόμενοι εμπειρογνώμονες μιλούν για 
κλιμάκωση, ίσως με πυρηνικά όπλα, σε «περιορισμένη έκταση» αρχικά σε τηλεοπτικές συζητήσεις 
ή σε άλλες περιστάσεις, ανυποψίαστα και απερίσκεπτα. Ξεχάστε τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, 
τις δύο ιαπωνικές πόλεις που έπεσαν θύματα της πρώτης ατομικής βόμβας που ρίχτηκε σε 
κατοικημένη περιοχή, χωρίς αυτό να υπαγορεύεται από καμία στρατιωτική ανάγκη. Εκείνη την 
περίοδο, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε προ πολλού κριθεί, τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στην Άπω Ανατολή. Και όπως όλοι γνωρίζουν, δεν ήταν οι Ρώσοι, αυτοί που την έριξαν! Ξεχάστε 



όλα τα δεινά και τη δυστυχία, όλους τους θανάτους που ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες και τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκάλεσαν επί δεκαετίες, αυτά τα «δύο μικρής ισχύος όπλα», με 
τα σημερινά δεδομένα. Είναι αδιανόητο και ανεύθυνο να παίζετε με τη φωτιά στο παρόν! Ως πρώην
στρατιωτικός, λέω σε όλους εκείνους που δεν σκέφτονται παρά μόνο μια τέτοια περιπέτεια: αυτό 
συνιστά έγκλημα πολέμου!

Μιλώντας για εγκλήματα πολέμου! Μιλάει κανείς ακόμα για τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι; 
Το έχουμε ξεχάσει! Διαβαθμισμένο, το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, που διαπράχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θεωρώ όχι μόνο λυπηρό, αλλά και ανησυχητικό το γεγονός ότι οι πολιτικοί μας, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν κυβερνητικές ευθύνες, αντιδρούν κι αυτοί επίσης στη προοπτική των 
διαβουλεύσεων. Σκέφτομαι εν προκειμένω το γεγονός ότι η γνώμη του έμπειρου στρατιωτικού 
προσωπικού, των ειδικών στον τομέα τους, περνάει όλο και περισσότερο στο περιθώριο, ή 
μάλλον παραγκωνίζεται, και δεν γνωστοποιείται πλέον στο κοινό. Δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν
ο στρατηγός Kujath, ένας εξαιρετικός εμπειρογνώμονας επί του θέματος, μεταξύ άλλων κυρίως του
ΝΑΤΟ, αναγκάζεται να παρουσιάσει τις εντυπωσιακά ρεαλιστικές εκτιμήσεις του για την 
κατάσταση σε μια ελβετική εφημερίδα; Ή όταν ο στρατηγός Vad, πρώην στρατιωτικός 
σύμβουλος της κυρίας Μέρκελ, μιλάει στην εφημερίδα EMMA της Alice Schwarzer (μην με 
παρεξηγήσετε, σέβομαι την κυρία Schwarzer!).

Ή όταν ακόμη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Milley, 
δέχθηκε επίπληξη από την κυβέρνηση Biden για την ρεαλιστική του εκτίμηση, σχετικά με την
κατάσταση στην Ουκρανία και επιπλέον τα συμπεράσματά του αγνοήθηκαν;

Δεν θέλω καν να αναφερθώ σε άλλους στρατιωτικούς, ή ακόμα και σε βετεράνους των 
«συμμαχικών δυνάμεων», που μπορεί να γνωρίζουν καλά τους Ρώσους!

Και όλα αυτά σύμφωνα με το ρητό «αυτό που δεν μπορεί να γίνει δεν πρέπει να γίνει». Το γεγονός 
παραμένει ότι, με την υποτελή στάση της Γερμανίας, ακολουθούμε πιστά την πολιτική του 
πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου υπερατλαντικού μας συμμάχου, η οποία 
αποβλέπει στην παγκόσμια κυριαρχία. Quo vadis, Γερμανία; Ρωτάω λοιπόν τον εαυτό μου. Ή 
για να παραφράσουμε τον Heinrich Heine: «Αν σκέφτομαι τη Γερμανία τη νύχτα, θα χάσω τον
ύπνο μου γι' αυτήν!»

Μια ακόμη λέξη προς όλα τα μέλη και τους οπαδούς της ένωσής μας, προς τους συντρόφους και 
τους φίλους μου.

Υψώστε τη φωνή σας, μην κρύβεστε.

Γράψτε, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, και μην λησμονείτε το όνομα και τον 
βαθμό σας.

Αναζητήστε και βρείτε τους συμμάχους μας, συμμετέχετε και εσείς στις διαδηλώσεις τους.

Όλοι μαζί γινόμαστε ισχυρότεροι.

Βγείτε στους δρόμους, αν είστε ακόμα σε καλή φυσική κατάσταση και είστε σε θέση να 
μετακινηθείτε. Μιλήστε με τους ανθρώπους, παρά τα διαφορετικά συμφέροντα που 
αντιπροσωπεύουν όσοι βρίσκονται εκεί.



Κανείς, μεταξύ αυτών που διαδηλώνουν, δεν θέλει πόλεμο.

Όλα αυτά μου τα υπαγορεύει η συνείδησή μου. Σας ζητώ να εξετάσετε και τη δική σας.


