
SCOTT RITTER: Η Γερμανία κινδυνεύει να ξεχάσει την ιστορία της

Δύο ημέρες πριν από την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος την προπερασμένη εβδομάδα, ο 
Γερμανός καγκελάριος Olaf Scholz, υπό την έντονη πίεση της Ουάσιγκτον και φιλοπόλεμων μελών
της κυβέρνησής του, ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα στείλει 14 άρματα μάχης Leopard 2A6 στην 
Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης στη γερμανική Μπούντεσταγκ, ο Scholz 
δήλωσε:

«Είναι σωστό να ενεργούμε στενά με τους διεθνείς εταίρους μας για να στηρίξουμε την Ουκρανία - 
οικονομικά, με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και με προμήθειες όπλων. Τώρα μπορούμε να πούμε 
ότι, στην Ευρώπη, είμαστε εμείς και η Βρετανία που έχουμε διαθέσει τα περισσότερα όπλα για την 
Ουκρανία. Η Γερμανία θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται να στηρίξει την 
Ουκρανία».

Δύο ημέρες αργότερα, στη δική της συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απάντησε:

«Όλοι θυμόμαστε τι είναι τα γερμανικά τανκς. Πρόκειται για μηχανές που έγιναν σύμβολο, όχι μόνο 
του θανάτου... όχι μόνο της θανατηφόρας ιδεολογίας. Έγιναν σύμβολο του μισανθρωπισμού, ως 
παγκόσμια υπαρξιακή απειλή για τον πλανήτη.

Όταν διαβάζετε για τον ναζισμό και τον φασισμό για εκείνες τις εποχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
νομίζω ότι αυτές οι στολές των SS και αυτά τα ίδια τα γερμανικά τανκς και αυτά τα σύμβολα του 
Τρίτου Ράιχ είχαν γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο της πτώσης της ανθρωπότητας στην άβυσσο του 
μίσους και της φρίκης και της σφαγής».

Η Ζαχάροβα όμως είχε ακόμη περισσότερα να πει:

«Ήταν ακριβώς τα γερμανικά τανκς που έγιναν το σύμβολο - το αντισύμβολο, θα έλεγα - που θα 
μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Τώρα αυτά τα γερμανικά τανκς 
θα βρεθούν και πάλι πάνω στη δική μας γη. ... Τι περιμένει λοιπόν το Βερολίνο; Ότι αυτά τα 
τεθωρακισμένα οχήματα, με όλα τα σύμβολά τους τότε και τώρα, ότι θα διασχίσουν τα χωριά και τους
οικισμούς μας; Θυμόμαστε όλοι το τέλος εκείνων των εποχών. Το Βερολίνο, άραγε, το θυμάται;»



Το σχέδιο Μοργκεντάου

Μετά τις αποτρόπαιες φρικαλεότητες που προκάλεσε στον κόσμο η ναζιστική Γερμανία, πολλοί 
ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι η Γερμανία δεν είχε πλέον το ηθικό δικαίωμα να υπάρχει.

Ο υπουργός Οικονομικών του προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ Henry Morgenthau, Jr. ήταν ένας 
από αυτούς. Το 1944 δημοσίευσε ένα σχέδιο, γνωστό στη συνέχεια ως «Σχέδιο Morgenthau», το 
οποίο προέβλεπε την αποστρατιωτικοποίηση και τον διαμελισμό της Γερμανίας μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στόχος των Συμμαχικών Δυνάμεων», έγραψε ο Morgenthau, "θα πρέπει να είναι η πλήρης 
αποστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα μετά τη 
συνθηκολόγησή της. Αυτό σημαίνει τον πλήρη αφοπλισμό του γερμανικού στρατού και λαού 
(συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ή καταστροφής όλου του πολεμικού υλικού), την 
ολοκληρωτική καταστροφή ολόκληρης της γερμανικής βιομηχανίας εξοπλισμών και την 
απομάκρυνση ή καταστροφή άλλων βασικών βιομηχανιών που είναι βασικές για την απόκτηση 
στρατιωτικής ισχύος».

Ο Μοργκεντάου επέλεξε την περιοχή του Ρουρ για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση. «Εδώ 
βρίσκεται η καρδιά της γερμανικής βιομηχανικής δύναμης, το καζάνι των πολέμων», έγραψε. «Η 
περιοχή αυτή πρέπει όχι μόνο να απογυμνωθεί από όλες τις υπάρχουσες σήμερα βιομηχανίες, αλλά 
και να αποδυναμωθεί και να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί στο ορατό μέλλον να 
ξαναγίνει βιομηχανική περιοχή».

Ο Μοργκεντάου δεν στόχευε μόνο τις βιομηχανικές δυνατότητες, αλλά και το ανθρώπινο 
δυναμικό που τις συντηρούσε. «Όλοι όσοι διαμένουν εντός της εν λόγω ζώνης θα πρέπει να 
κατανοήσουν ότι δεν θα επιτραπεί στην περιοχή αυτή να ξαναγίνει βιομηχανική. Κατά συνέπεια, 
όλοι οι κάτοικοι και οι οικογένειές τους εντός της περιοχής που διαθέτουν ειδικές δεξιότητες ή 
τεχνική κατάρτιση θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να μεταναστεύσουν μόνιμα από την περιοχή και να 
διασκορπιστούν όσο το δυνατόν ευρύτερα», είχε δηλώσει τότε.



Το νέο μοντέλο ασφάλειας

Αυτή η ιστορία φαίνεται να διαφεύγει της αντίληψης του Armin Papperger, του διευθύνοντος
συμβούλου της Rheinmetall AG, του κατασκευαστή του άρματος μάχης Leopard 2. Η έδρα της
Rheinmetall AG βρίσκεται στο Ντίσελντορφ, την πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, το επίκεντρο της περιοχής του Ρουρ που αποτελούσε το στόχο του σχεδίου 
Μοργκεντάου. Ο Papperger και η εταιρεία εξοπλισμών του είναι οι ευνοούμενοι της πολιτικής 
Zeitenwende ("καμπή") του Γερμανού καγκελάριου Olaf Scholz, η οποία ανακοινώθηκε με μεγάλες
φανφάρες στις 27 Φεβρουαρίου 2022 - τρεις ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε αυτή την ομιλία, ο Scholz γύρισε την πλάτη στις γερμανικές εμπειρίες τόσο του Πρώτου 
όσο και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο αχαλίνωτος γερμανικός μιλιταρισμός 
συνεργάστηκε με τους Γερμανούς βιομηχάνους για τη δημιουργία τεράστιου στρατιωτικού 
δυναμικού, το οποία στη συνέχεια σε συνδυασμό με την επιθετική γερμανική εξωτερική 
πολιτική κατέληξε σε παγκόσμιες συγκρούσεις.

Ο Sholtz διακήρυττε πλέον τη στρατιωτική αποτροπή ως το μοντέλο εθνικής ασφαλείας της 
Γερμανίας που θα ίσχυε για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής αύξησης των αμυντικών
δαπανών που θα αύξανε δραματικά τα περιθώρια κέρδους εταιρειών όπως η Rheinmetall AG του 
Papperger.



Σύμφωνα με τον Papperger, το Zeitenwende του Scholz υπήρξε πράγματι μια στιγμή καμπής για τη 
Γερμανία, επιτρέποντας σε πολλούς Γερμανούς να ξεπεράσουν τους αυτοεπιβαλλόμενους 
περιορισμούς στον ρόλο του γερμανικού στρατού στη γερμανική εξωτερική πολιτική που ίσχυαν 
από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Παλαιότερα μας έβριζαν και μερικές φορές μας απειλούσαν», δήλωσε ο Papperger σε 
δημοσιογράφο. "Σήμερα οι άνθρωποι μου λένε και μου γράφουν: «Δόξα τω Θεώ που βρίσκεστε 
εδώ».

Ο Papperger εμφανίζεται αμετανόητος για τον ρόλο που έπαιξε ο ίδιος και η εταιρεία του στην 
αποστολή γερμανικών αρμάτων μάχης στην Ουκρανία. «Σκέφτομαι τι μπορούν να κάνουν τα 
όπλα», δήλωσε. «Αλλά σκέφτομαι επίσης τι μπορεί να συμβεί όταν δεν έχεις όπλα. Μπορείτε να το 
διαπιστώσετε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία».

Ο Scholz, ο Papperger και οι όμοιοί τους καλά θα έκαναν να αναλογιστούν το παράδειγμα του 
πρώην καγκελάριου της Γερμανίας Willie Brandt.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1970, ο Brandt ταξίδεψε στην Πολωνία, όπου, περίπου 25 χρόνια μετά το τέλος 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επεδίωκε να υπογράψει μια συνθήκη για την αμοιβαία παραίτηση 
από τη χρήση βίας και την αναγνώριση των μεταπολεμικών συνόρων της χώρας.

Έχοντας επίγνωση της ηθικής ευθύνης που έφερε απέναντι στην ιστορική σχέση της Γερμανίας με 
τους Πολωνούς, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων του Γκέτο στη Βαρσοβία. Όμως ο 
Μπραντ δεν έκανε απλώς μια απλή υπόκλιση του κεφαλιού του- έπεσε στα γόνατα, σε αυτό που 
είναι πλέον γνωστό ως «γονυκλισία της Βαρσοβίας», όπου παρέμεινε για περισσότερο από ένα 
λεπτό.



Από τη συμβολική ενέργεια της «γονυκλισίας της Βαρσοβίας» προέκυψε αυτό που έγινε γνωστό 
αργότερα, ως Ostpolitik «η προς ανατολάς πολιτική», δηλαδή ως η διαδικασία εξομάλυνσης των 
σχέσεων και του ανοίγματος μεταξύ της Δυτικής Γερμανίας και της «Ανατολής»: της Ρωσίας 
και των εθνών και εδαφών που, στο σύνολό τους, αντιπροσώπευαν τα μεγαλύτερα θύματα των
άνομων επιθετικών πολέμων της ναζιστικής Γερμανίας.

Στοιχεία της Ostpolitik θα μπορούσαν να βρεθούν στην πολιτική της επί μακρόν καγκελαρίου της 
Γερμανίας Angela Merkel, η οποία παρέμεινε επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης επί 16 
χρόνια, ενώ τελικά παραιτήθηκε το 2021 μετά από εκλογές στις οποίες το κόμμα της 
Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης ηττήθηκε από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του 
Σοσιαλδημοκράτη Scholz και της ηγέτιδας των Πρασίνων Annalena Baerbock.

Η Merkel, η οποία μιλάει άπταιστα ρωσικά, προώθησε ανοιχτά πολιτικές που οικοδομήθηκαν γύρω
από την ιδέα της υποστήριξης του εμπορίου με τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι, δεδομένου του 
μεγέθους της, η Γερμανία απλά δεν θα μπορούσε να ξεφύγει αγνοώντας τον μεγάλο γείτονά της στα
ανατολικά.

Η προδοσία της Merkel 

Υπήρχε όμως και μια πιο σκοτεινή πλευρά στη ρωσική πολιτική της Merkel, η οποία εκδηλώθηκε 
με τη μορφή εξαπάτησης και προδοσίας τόσο της Ostpolitik του Brandt όσο και της φαινομενικά 
ειλικρινούς αναζήτησης εκ μέρους της Ρωσίας για ειρηνική επίλυση της βίας που είχε ξεσπάσει στο
Donbass το 2014 μετά την απομάκρυνση με φιλοδυτικό πραξικόπημα του Ουκρανού προέδρου 
Viktor Yanukovych και την αντικατάστασή του από μια εγκάθετη κυβέρνηση στην οποία 
κυριαρχούσαν Ουκρανοί εθνικιστές.

«Η συμφωνία του Μινσκ του 2014», παραδέχτηκε πρόσφατα η Μέρκελ στα γερμανικά μέσα 
ενημέρωσης, αναφερόμενη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, για την οποία είχε μεσολαβήσει 
μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Petro Poroshenko, τον Γάλλο πρόεδρο Francois Hollande και τον 
Ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin, «ήταν μια προσπάθεια να δοθεί χρόνος» στην Ουκρανία για να 
ισχυροποιηθεί.



Η ομολογία της Merkel επιβεβαιώνεται τόσο από τον Poroshenko όσο και από τον Hollande, 
οι οποίοι παραδέχονται ότι οι συμφωνίες του Μινσκ ήταν κάτι περισσότερο από μια απάτη, με
σκοπό να κερδίσει το ΝΑΤΟ χρόνο για να μπορέσει να δημιουργήσει έναν ουκρανικό στρατό 
ικανό να νικήσει τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις στο Donbass.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ανακοίνωση στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια το 2014 από τον
τότε υπουργό Εξωτερικών Frank-Walter Steinmeier ότι «η Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη να 
εμπλακεί νωρίτερα, πιο αποφασιστικά και πιο ουσιαστικά στην εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφάλειας», φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από τη διακήρυξη μιας πολιτικής 
που έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει τη Γερμανία και τη Ρωσία σε μια πορεία προς τον 
πόλεμο.

Η σημερινή υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η Baerbock, έχει εγκαταλείψει κάθε προσποίηση
ως προς το ποια είναι η πραγματική πολιτική της Γερμανίας έναντι της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια 
μιας κεντρικής ομιλίας της, την περασμένη εβδομάδα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο της Γαλλίας, η Baerbock δήλωσε: «Διεξάγουμε έναν 
πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και όχι μεταξύ μας».

Η Baerbock επεδίωκε να υπερασπιστεί το δίκαιο, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως 
απάντηση στη «δολοφονική επίθεση της Ρωσίας κατά του λαού της Ουκρανίας».

"Διεξάγουμε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας".

Είναι επίσημο. Η ΕΕ και η Γερμανία βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία σύμφωνα με την 
@ABaerbock, υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. pic.twitter.com/91SLGWxm45

- Kim Dotcom (@KimDotcom) January 25, 2023

Η ειλικρίνεια της Baerbock, έρχεται ωστόσο σε αντίθεση με τις διακηρυγμένες πολιτικές του 
ίδιου του πολιτικού της κόμματος, του γερμανικού κόμματος των Πρασίνων, το οποίο στο 
μανιφέστο του 2021 που καθορίζει τις θέσεις του την παραμονή των γερμανικών εθνικών εκλογών, 
ζητά ρητά την απαγόρευση της «εξαγωγής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού» σε εμπόλεμες 
ζώνες. «Η Γερμανία θα πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην πολιτική αποκλιμάκωσης των
συγκρούσεων», αναφέρει το μανιφέστο.

Το μανιφέστο του γερμανικού κόμματος των Πρασίνων για τις εκλογές του 2021 ζητούσε την 
απαγόρευση της «εξαγωγής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού» σε εμπόλεμες ζώνες. 
Κέρδισαν 118 έδρες με αυτή την υπόσχεση, μπήκαν στον κυβερνητικό συνασπισμό και τώρα 
είναι οι πιο σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές της κυβέρνησης στο ζητημα της εξαγωγής όπλων 
σε εμπόλεμες ζώνες pic.twitter.com/I1asFjHKXj

- Michael Tracey (@mtracey) January 26, 2023

Η υποκρισία της Baerbock και του Κόμματος των Πρασίνων συγκρίνεται μόνο με εκείνη του 
Scholz και της Merkel πριν από αυτόν, οι οποίοι και οι δύο έχουν υιοθετήσει μια πορεία 
γερμανικού μιλιταρισμού και ακτιβισμού στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής - τις ίδιες 
πολιτικές κατευθύνσεις που έβαλαν τη Γερμανία στους αντίστοιχους δρόμους προς την 
καταστροφή και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Η απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας



Σε αυτή την πολιτική κατεύθυνση αναφερόταν η Ζαχάροβα όταν παρότρυνε τους Γερμανούς 
ηγέτες κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης συνέντευξης Τύπου «να μην κάνουν τα ίδια λάθη 
των Γερμανών προγόνων τους, για τα οποία ο γερμανικός λαός πλήρωσε τεράστιο τίμημα».

Η Ζαχάροβα κοίταξε την κάμερα, απευθυνόμενη στον γερμανικό λαό:

«Η ημέρα που επετράπη να σταλούν άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία είναι ιστορική, διότι 
εδραίωσε αυτό για το οποίο μιλήσαμε, ότι η Γερμανία έχει απολέσει πλήρως την εθνική κυριαρχία 
της. Και ο Scholz μόλις υπέγραψε την οριστική κατάργηση της ανεξάρτητης γερμανικής εξωτερικής 
πολιτικής».

Η Ζαχάροβα δεν χρειάστηκε βοήθεια για να ενισχύσει το τελευταίο της σημείο - πήρε όλη τη 
βοήθεια που χρειαζόταν από την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών στον τομέα των 
πολιτικών υποθέσεων, την Βικτόρια Νούλαντ, η οποία κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της 
ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας την Παρασκευή καυχήθηκε στον γερουσιαστή του Τέξας
Ted Cruz ότι: «Όπως και εσείς, είμαι κι εγώ, και νομίζω ότι και η κυβέρνηση είναι, πολύ 
ικανοποιημένη που ξέρω ότι ο Nord Stream 2 είναι τώρα, όπως σας αρέσει να το λέτε, ένα κομμάτι 
μέταλλο στον βυθό της θάλασσας».

Ο Nord Stream 2 ήταν ένα σημαντικό κομμάτι κρίσιμης ενεργειακής υποδομής που 
κατασκευάστηκε από κοινού από γερμανικές και ρωσικές εταιρείες με κόστος άνω των 12 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για την μεταφορά περίπου 55 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία, ετησίως. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, ο αγωγός Nord 
Stream 2 καταστράφηκε από ανθρωπογενείς εκρήξεις. Κανένα έθνος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη 
για τις εκρήξεις, αν και η Ρωσία κατηγορεί τις Η.Π.Α. και το Η.Β. Τα θρασύτατα σχόλια της 
Nuland υποδηλώνουν ότι οι Ρώσοι μάλλον έχουν δίκιο.

????? «προσωπικά είμαι, και νομίζω ότι και η κυβέρνηση είναι, πολύ ικανοποιημένη που 
γνωρίζει ότι ο Nord Stream 2 είναι τώρα «ένα κομμάτι μέταλλο στον βυθό της θάλασσας» (c) 
Victoria Nuland

EFF THE EU pic.twitter.com/PbOSSvKzTE

- AZ ???? (@AZgeopolitics) January 27, 2023

Τα σχόλια της Nuland έρχονται ένα χρόνο μετά την ημέρα που έκανε παρόμοιες δηλώσεις στην
ίδια επιτροπή της Γερουσίας. «Συνεχίζουμε να έχουμε ισχυρή, σαφή επικοινωνία με τους 
Γερμανούς συμμάχους μας», δήλωσε η Nuland. «Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, η λειτουργία του Nord Stream 2 δεν πρόκειται να προχωρήσει».

Παρά την ακραία απροθυμία, την ίδια απροθυμία που έδειξε απέναντι στη αποστολή των 
Leopards, ο Scholz έκλεισε τον Nord Stream 2 πέρυσι, καθώς ήταν έτοιμος να ανοίξει. Ήταν 
μια σαφής δήλωση παράδοσης της γερμανικής κυριαρχίας στα πολιτικά συμφέροντα των 
ΗΠΑ.

Αλίμονο στο γερμανικό έθνος που ξεχνάει τα μαθήματα της ιστορίας του.

«Εμείς είμαστε η κόκκινη γραμμή». Με ένα τέτοιο σύνθημα, εκατοντάδες άνθρωποι 
διαδήλωσαν ενάντια στην προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, στη Νυρεμβέργη.



Είναι κατά της προμήθειας γερμανικής κατασκευής αρμάτων μάχης Leopard και άλλων 
παρτίδων όπλων. pic.twitter.com/6YnoFgYl8U

- Η άγνοια, η ρίζα και ο βλαστός κάθε Κακού (@ivan_8848) January 31, 2023


