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Μια Γερμανία σε αναζήτηση ρότας και η Ελλάδα
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Ο
πόλεμος στην Ουκρανία
έχει κλονίσει τη γερμανική
στρατηγική των τελευταίων
δεκαετιών Η ενεργειακή

συνεργασία με τη Ρωσία μπαίνει
τουλάχιστον προς ώρας στον πάγο
λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής
και ακολούθως η Γερμανία αναγκάζεται

να μην κοιτά μόνο τα οικονομικά
της συμφέροντα αλλά και τη γεωπολι
τική.Έτσι υποστηρίζει στρατιωτικά
την Ουκρανία και ενίοτε εμπλέκεται
σε ανταλλαγές οπλικών συστημάτων
με άλλα κράτη-μέλη της
ΕυρωπάίκήςΈνωσης

Μία από τις ανταλλαγές αυτές
αφορά την Ελλάδα Σύμφωνα με
τις διαθέσιμες πληροφορίες η χώρα
μας θα παραχωρήσει σαράντα οχήματα
μάχης ΒΜΡ-1 στην Ουκρανία
και θα λάβει από τη Γερμανία αντίστοιχο

αριθμό τεθωρακισμένων Marder
Η Γερμανία βρίσκεται σε παρεμφερείς
διαπραγματεύσεις αν και για
διαφορετικά οπλικά συστήματα με
την Τσεχία τη Σλοβακία και τη Σλοβενία

Από τεχνική άποψη οι ανταλλαγές
έχουν τη λογική ότι παρέχεται
στην Ουκρανία εξοπλισμός σοβιετικού
τύπου χρήσιμος υπό τις παρούσες
συνθήκες πολέμου Προφανώς η θέση
της Ελλάδας είναι πολύ πιο ευαίσθητη
από αυτή άλλων ευρωπαϊκών χωρών
που έχουν την πολυτέλεια να μην

βρίσκονται καθημερινά υπό την απειλή

της Τουρκίας Συνεπώς η τοποθέτηση
των Marder πρέπει να έχει στόχο όχι
την πρόχειρη αντικατάσταση των ΒΜΡ
1 αλλά την ενίσχυση της άμυνας
της Ελλάδας χωρίς την παραμικρή
καθυστέρηση

Η γενικότερη γερμανική κινητικότητα
από τότε που άρχισε ο πόλεμος δεν
σηματοδοτεί απαραίτητα την επιθυμία
ανάληψης πιο ενεργών πρωτοβουλιών
σε στρατιωτικό επίπεδο Ο Καγκελάριος
Όλαφ Σόλτς για παράδειγμα δέχεται
τελευταία κριτική από τις Ηνωμένες
Πολιτείες επειδή εμφανίζεται
διστακτικός να στείλει τεθωρακισμένα
Leopard 2 στην Ουκρανία Σε πρόσφατη
έρευνα του Ινστιτούτου Koerber
το 68 των Γερμανών πολιτών δηλώνει
ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει
η χώρα ηγετικό στρατιωτικό ρόλο στην

Ευρώπη Ταυτόχρονα μόνο το 22

θεωρεί τη Ρωσία μεγάλη στρατιωτική
απειλή Στόχος της Γερμανίας είναι
η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών
της με δαπάνες 100 δισεκατομμυρίων
ευρώ στον ευρωπαϊκό πυλώνα
του NATO και η ταυτόχρονη στήριξη
της αμυντικής της βιομηχανίας
θα συνεχίσει τις ευρείες εξαγωγές
όπλων μεταξύ άλλων προς την Ελλάδα
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του

γερμανικού Τύπου υπάρχει πιθανότητα

συμπαραγωγής αρμάτων μάχης

Leopard 2 με τη χώρα μας Η Τουρκία
πάντως δύσκολα θα εξαιρεθεί από

τις εξαγωγές γερμανικών στρατιωτικών
εξοπλισμών Η υπουργός εξωτερικών
Αναλένα Μπέρμποκ έχει ασκήσει
δημοσίως κριτική στην Άγκυρα για
τα ελληνοτουρκικά προκαλώντας
την ενόχληση της τελευταίας αλλά
δύσκολα θα έχει τον τελευταίο λόγο σε

κρίσιμες αποφάσεις Ούτε το Βερολίνο
ούτε η Ουάσιγκτον θέλουν να χάσουν
την Τουρκία θα είναι χρήσιμο για
την Αθήνα να μην έχει ψευδαισθήσεις

Τελειώνοντας με ένα άλλο θέμα
Ελλάδα και Γερμανία διατυπώνουν
διαφορετικές θέσεις για το πλαφόν
στο ρωσικό φυσικό αέριο Ενώ
η Αθήνα θέλει το πλαφόν το Βερολίνο
παρουσιάζεται σκεπτικό επειδή θεωρεί
πως χωρίς συμμετοχή χωρών εκτός
της Ευρώπης σε μια σχετική απόφαση
της Κομισιόν θα προκληθεί
ενδεχομένως πρόβλημα τροφοδοσίας
Η συζήτηση βέβαια δεν μπορεί
να περιστρέφεται μόνο γύρω
από το πλαφόν μια πρόταση αμφίβολης
αποτελεσματικότητας Πολύ

περισσότερο θα έχει σημασία
αν το Βερολίνο σκεφτεί ευρωπαϊκά
όπως έκανε κατά τη διάρκεια
της πανδημίας αποδεχόμενο την
έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης Ακόμα δεν βρισκόμαστε εκεί
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