
Εμμάνουελ Τοντ: Αυτός ο πόλεμος έχει ως στόχο τη Γερμανία

Πρόσφατα, η ελβετική εβδομαδιαία εφημερίδα «Die Weltwoche» δημοσίευσε μια συνέντευξη με 
τον διεθνούς φήμης Γάλλο ανθρωπολόγο, δημογράφο και ιστορικό Emmanuel Todd.

Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη:

«Όλες οι εφημερίδες διακηρύσσουν από κοινού ότι "η Δύση συμπεριφέρεται φυσιολογικά, ενώ ο 
Πούτιν είναι ψυχασθενής. Οι Ρώσοι είναι αιμοδιψή τέρατα». Αλλά τα δημογραφικά στοιχεία μας 
λένε κάτι άλλο: η Ρωσία έχει σταθεροποιηθεί πιο ισορροπημένα και η κοινωνία της έχει γίνει 
πιο πολιτισμένη. Σε ό,τι με αφορά, αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία είναι απολύτως σαφές. 
Καταλαβαίνω τη σκέψη και τις ενέργειες του Πούτιν, μπορώ να το εξηγήσω σε τρία λεπτά. 
[...] Σε αντίθεση με τη συμπεριφορά της Δύσης, την οποία βρίσκω άκρως αινιγματική».

Στο ερώτημα ποιος ευθύνεται για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream, ο Γάλλος επιστήμονας 
απαντά ως εξής:

«Οι Αμερικανοί, φυσικά. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είναι απλώς φυσιολογικό. Αυτό που 
έχει σημασία είναι το εξής ερώτημα: πώς γίνεται μια κοινωνία να θεωρεί ως πραγματικότητα 
την υπόθεση ότι αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να είναι ευθύνη των Ρώσων; Έχουμε να 
κάνουμε με μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό. Η 
συγγραφική μου δραστηριότητα ξεκίνησε με το δοκίμιό μου για την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης. Σκοπεύω να το κλείσω με ένα τεκμηριωμένο έργο για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Απορρίπτω την απώλεια της κυρίαρχης αντίληψης από την οποία υποφέρουν περισσότερο οι 
Ευρωπαίοι, αν και θα προσπαθήσω να την κατανοήσω. [Οι Ευρωπαίοι μιλούν για την ειρήνη και τη
διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών τους, χωρίς να διαθέτουν στρατό. Έχουν χάσει κάθε 
γεωπολιτική σκέψη. Μεταξύ της επιθετικής στρατηγικής των Αμερικανών και της αμυντικής 
στρατηγικής των Ρώσων, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης ψυχικής 
σύγχυσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Γερμανία].

«Αυτός ο πόλεμος έχει σαν στόχο τη Γερμανία».

Προκειμένου να τεκμηριώσει την άποψή του, ο συγγραφέας εξηγεί:

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 κατέστησε προφανές ότι με την επανένωση η Γερμανία έγινε 
η ηγετική δύναμη στην Ευρώπη και συνεπώς αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι το 
1989, ήταν ένας πολιτικός νάνος. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το Βερολίνο ήταν έτοιμο να 
συνεργαστεί με τους Ρώσους. Αυτό έθεσε αμέσως την αντιμετώπιση αυτής της προσέγγισης στο
επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής. Η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη δεν 
στρεφόταν πρωτίστως κατά της Ρωσίας, αλλά κατά της Γερμανίας. Επομένως η Γερμανία, η οποία 
είχε προηγουμένως εμπιστευθεί την ασφάλειά της στην Αμερική, έγινε πλέον στόχος των 
Αμερικανών.  [...]

«Η Δύση προκάλεσε τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας John Mearsheimer 
παρατήρησε με νηφαλιότητα ότι η βρετανική και αμερικανική συνεργασία με τον ουκρανικό 
στρατό, μετέτρεψε de facto την Ουκρανία σε μέλος του ΝΑΤΟ. Εξοπλίστηκε για να επιτεθεί στη
Ρωσία. Η επίθεση του Πούτιν ήταν μια αμυντική εισβολή. Είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων 
αυτή την αντίδραση και είχε απειλήσει με πόλεμο. [Ο Mearsheimer υποστήριξε ότι η Ουκρανία 
ήταν ζήτημα ζωτικής σημασία για τη Ρωσία. Θεωρούσε τη νίκη του Πούτιν σίγουρη. Αλλά πίστευε 
επίσης ότι οι ΗΠΑ θα εγκατέλειπαν την Ουκρανία, κάτι που αποδείχθηκε λανθασμένη ως άποψη. 
Αυτός ο πόλεμος συνιστά γι' αυτούς υπαρξιακό πρόβλημα: αν κερδίσει η Ρωσία, το 



ιμπεριαλιστικό σύστημα των ΗΠΑ θα καταρρεύσει. Το χρέος τους είναι πρωτοφανές. Για να 
διατηρήσουν την ευημερία τους, οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τη συνεισφορά άλλων κρατών].

Αυτό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οδήγησε στο ερώτημα αν η Ουκρανία σχεδίαζε 
πραγματικά να επιτεθεί στη Ρωσία. Ο Todd απαντά με τους εξής όρους:

«Αυτή η επίθεση ήταν πλήρως προετοιμασμένη. Είναι γεγονός ότι, μαζί με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και την Πολωνία, η Ουκρανία ήταν αποφασισμένη να 
ανακαταλάβει το ρωσικό - πραγματικά ρωσικό! - Ντονμπάς. Συμπεριλαμβανομένης και της 
Κριμαίας.

«Πρόκειται για έναν αμυντικό πόλεμο»

Και ποια είναι η στρατηγική της Ρωσίας;

"Η στρατηγική τους βασίζεται στη φθορά της Αμερικής από τη «μακροχρόνια» παρακμή της 
Η Αμερική το αντισταθμίζει αυτό ασκώντας πίεση στα πρώην προτεκτοράτα της. Ο έλεγχος της 
Ευρώπης -ιδίως της Γερμανίας- και της Ιαπωνίας έχει γίνει προτεραιότητά της. Κατά τη 
διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, ο Σιράκ, ο Σρέντερ και ο Πούτιν διαμαρτυρήθηκαν από κοινού 
κατά του πολέμου σε κοινή συνέντευξη Τύπου. Έκτοτε, η Αμερική πέτυχε αυτό που στα 
γερμανικά είναι γνωστό ως «Gleichschaltung» [ευθυγράμμιση]1 της Ευρώπης. Αλλά ο υπόλοιπος 
κόσμος παραμένει στη Ρωσία. Όταν ήταν κομμουνιστική, ενέπνεε φόβο και τρόμο, ως 
προπύργιο του αθεϊσμού. Σήμερα, η Ρωσία αντιπροσωπεύει μια συντηρητική κοσμοθεωρία 
που υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία των λαών και των εθνών, στην οποία έχουν όλοι 
δικαίωμα».

Ο Todd δίνει επίσης απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί, δηλώνοντας:

"Ο Πούτιν είχε απαιτήσει να γίνει σεβαστή η ρωσική γλώσσα στις ρωσόφωνες περιοχές. Ήθελε 
επίσης να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. 
[...] Η Γερμανία και η Γαλλία είναι συνυπεύθυνες. Ήμασταν συνεχώς στο Κίεβο. Η Ευρώπη 
ονειρευόταν να προσεγγίσει την Ανατολή, την Ουκρανία. Η ρωσική αντίδραση προκλήθηκε από 
τον επανεξοπλισμό, την εκπαίδευση και τις «οδηγίες» προς τον ουκρανικό στρατό. Εάν το 
ΝΑΤΟ είχε παραιτηθεί από το να εντάξει την Ουκρανία στη στρατιωτική του σύνθεση, αυτός 
ο πόλεμος δεν θα είχε προκύψει. [...] Το Ντονιέτσκ απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα 
ρωσικά σύνορα. Η απόσταση από την Ουάσινγκτον είναι 8400 χιλιόμετρα. Επομένως, ο 
πόλεμος θα διεξαχθεί στα σύνορα της Ρωσίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ρωσική 
επέμβαση είναι ένας αμυντικός πόλεμος - ένας πόλεμος υπεράσπισης».

«Η Δύση μπροστά στην αυτοκαταστροφή»

Για τον Τοντ, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη μετατραπεί σε παγκόσμιο πόλεμο. Με ποιο τέλος;

«Εάν η Ρωσία επιβιώσει, διατηρώντας ως ρωσικό έδαφος το Ντονμπάς και την Κριμαία, αν η 
οικονομία της συνεχίσει να λειτουργεί και αν μπορέσει να αναδιοργανώσει τις εμπορικές της 
σχέσεις με την Κίνα και την Ινδία, τότε η Αμερική θα έχει χάσει τον πόλεμο. Και τότε θα χάσει
ακόμη και τους συμμάχους της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Αμερική και το ΝΑΤΟ 
είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον πόλεμο. Και γι' αυτό έχουμε να κάνουμε με έναν 

1  Gleichschaltung που σημαίνει ευθυγράμμιση, συγχρονισμός, ήταν η προοδευτική υπαγωγή του γερμανικού 
κράτους και της γερμανικής κοινωνίας στην ιδεολογία και την πολιτική του κυρίαρχου Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος



παγκόσμιο πόλεμο που θα διαρκέσει. Η κύρια αιτία της είναι η κρίση που περνάει η Δύση. [...] 
Η Δύση έχει χάσει τις αξίες της και βαδίζει στον κατήφορο της αυτοκαταστροφής».

Το ίδιο ισχύει και για άλλα αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη. Πιθανότατα, μια συνέντευξη 
αυτού του μεγέθους σε ένα γνωστό γερμανικό μέσο ενημέρωσης θα ήταν αδύνατη αυτή τη στιγμή. 
Για τη σημερινή επίσημη Γερμανία, τα λόγια του Emmanuel Todd θα έμοιαζαν με «ρωσική 
προπαγάνδα» ή «ιδεολογία συνωμοσίας». Οι Γερμανοί πολιτικοί, μαζί με τα κυρίαρχα μέσα 
ενημέρωσης, αρνούνται να αναθεωρήσουν με κριτικό τρόπο τις πάγιες θέσεις τους. Απολαμβάνουν 
το ρόλο των «καλών» στον αγώνα κατά του «κακού».

***

Η Γερμανία ενώ χάνει τον «ηγετικό της ρόλο», «ηγείται» της Ευρώπης,  στην κούρσα της 
προς την καταστροφή

Στις 13 Ιανουαρίου, ο πολιτικός του SPD, ο Michael Roth, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, απηύθυνε έκκληση στον ραδιοφωνικό σταθμό
Deutschlandfunk για τη «διατήρηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Ουκρανία με κάθε 
μέσο». Ωστόσο, δεν μνημόνευσε το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα μέσα 
ενημέρωσης που επικρίνουν την κυβέρνηση είναι απαγορευμένα στην Ουκρανία. Αντ' αυτού, 
προπαγάνδιζε την κραυγαλέα συλλογιστική ότι «η ειρήνη πρέπει να γίνει με περισσότερα όπλα». 
Σαν να μην έχει σημασία πόσο μακριά φτάνουν αυτά τα όπλα; Ποιος νοιάζεται εναντίον ποιου 
χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα;

Τα κυρίαρχα γερμανικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζονται σχεδόν ομόφωνα σε αυτό το σημείο: η 
Ρωσία και ο πρόεδρός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον πόλεμο και η Γερμανία πρέπει να 
προμηθεύσει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.1 Έτσι, το πρωτοσέλιδο ενός «έγκυρου» πολιτικού 
περιοδικού γράφει: «Κουράγιο, καγκελάριε! Μη φοβάστε τη Ρωσία! («Focus» της 6ης Ιανουαρίου 
2023). Για να συνεχίσει με αυτόν τον ζήλο για πόλεμο, στις ακόλουθες γραμμές: «Όσα όπλα και να 
παραδώσει η Γερμανία στην Ουκρανία για να την υποστηρίξει, οι Ρώσοι δεν πρόκειται να 
«κλιμακώσουν» τις ενέργειές τους για να αλλάξουν το υφιστάμενο statut quo - ούτε εναντίον της 
Γερμανίας, ούτε εναντίον της Ευρώπης, ούτε εναντίον του ΝΑΤΟ. Και γιατί όχι; Επειδή δεν είναι 
σε θέση να το πράξουν, θεωρώντας τους εαυτούς τους πολύ αδύναμους για να το πράξουν, όπως 
αποδεικνύει περίτρανα η μέχρι τώρα πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να
φοβόμαστε αυτούς τους Ρώσους». 

Κατ' αρχήν δεν υπάρχει εμφανέστερη προτροπή από αυτήν όσον αφορά τη συνέχιση της 
σύγκρουσης. θα περίμενε κανείς μια τέτοιου είδους «οδηγία» από τα γεράκια του 
Πενταγώνου. Η σύσταση προς τη Γερμανία να συνεχίσει να παίζει τον «ηγετικό της ρόλο» προς τα
άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι επομένως η εξής, σύμφωνα με το περιοδικό: «Ο Ομοσπονδιακός 
Καγκελάριος θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε μια διπλωματική κίνηση για να διασφαλίσει τη 
διαβεβαίωση ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να προμηθεύει την Ουκρανία με τον εξοπλισμό που 
χρειάζεται. Οι Αμερικανοί ενθάρρυναν ρητά τους Γερμανούς να το πράξουν, οπότε το μόνο που 
απομένει είναι οι ίδιοι οι Γερμανοί να επιδείξουν αυτό το θάρρος».

Σε μια έρευνα που ανατέθηκε από το συνδικαλιστικό Ίδρυμα Otto Brenner στους Marcus 
Maurer/Jörg Haßler/Pablo Jost. Die Qualität der Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg 
[Η ποιότητα της κάλυψης του πολέμου στην Ουκρανία από τα μέσα ενημέρωσης] με ημερομηνία 
15 Δεκεμβρίου 2022), οι συγγραφείς ανέλυσαν το περιεχόμενο των αναφορών των μέσων 
ενημέρωσης που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου 2022. Στη μελέτη τους, 
εξέτασαν 4.300 ειδησεογραφικές ενότητες των εφημερίδων «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 



«Süddeutsche Zeitung», «Bild-Zeitung», «Spiegel», «Zeit», καθώς και των τηλεοπτικών καναλιών 
«ARD Tagesschau», «ZDF heute» και [RTL aktuell». Σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από το 90% 
των λημμάτων που αναλύθηκαν, ανέφεραν ότι η Ρωσία και ο πρόεδρός της είναι υπαίτιοι για τον 
πόλεμο. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον γερμανικό λαό, περίπου το 75% των κειμένων, που 
δημοσιεύτηκαν δήθεν προς ενημέρωση του κοινού, υποστήριζαν τη στρατιωτική ενίσχυση της
Ουκρανίας. Τα αναλυθέντα μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν την Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών 
Baerbock και τον Ουκρανό πρόεδρο (Z)elenski με τον πλέον θετικό τρόπο, ενώ ο Γερμανός 
καγκελάριος επικρίνονταν για την απροθυμία του να χορηγήσει όπλα στο καθεστώς του Κιέβου.

Οι Αμερικανοί λοιπόν «ενθαρρύνουν» τους Γερμανούς να αναλωθούν σε αυτόν τον πόλεμο. 
Έτσι, τα ιστορικά μαθήματα επαναλαμβάνονται, καθιστώντας σαφές πώς οι λέξεις μπορούν 
να λένε ψέματα. Το 1900, ο Βρετανός ναύαρχος Seymour κατά τη διάρκεια του αποικιακού 
πολέμου εναντίον του κινεζικού εθνικού κινήματος των Μπόξερς, διατύπωνε ως εξής την απαίτησή 
του για την έμπρακτη συμμετοχή της Γερμανίας σε αυτόν : «Οι Γερμανοί στο μέτωπο!» Ομοίως, η 
προδοτική επιθετικότητα της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας εναντίον της Σοβιετικής 
Ένωσης βόλευε τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες της «ελεύθερης Δύσης».

    Σε αυτό το πλαίσιο, η αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας στη Γερμανία, με ημερομηνία 6 
Ιανουαρίου 2023, στα γερμανικά σχέδια για την παράδοση όλο και περισσότερων όπλων, έχει 
μεγάλη βαρύτητα, αν και κανένα δυτικό ΜΜΕ δεν την κοινοποίησε:

«Επαναλαμβάνουμε ότι οι αποστολές φονικών και βαρέων όπλων προς το καθεστώς του Κιέβου 
αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από το καθεστώς 
του Κιέβου, όχι μόνο εναντίον των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και εναντίον του άμαχου 
πληθυσμού του Ντονμπάς, αποτελούν το ηθικό όριο που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα 
έπρεπε να έχει υπερβεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας 
ενώπιον του λαού μας για τα ναζιστικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. [...] Με αυτή την απόφαση του Βερολίνου, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας και όλα τα δυτικά κράτη δεν ενδιαφέρονται να αναζητήσουν μια 
ειρηνική λύση στη σύγκρουση. Οι προσπάθειές τους μετέτρεψαν εκ των πραγμάτων την 
Ουκρανία σε πεδίο στρατιωτικής πρακτικής εκπαίδευσης και εργαλειοποίησαν τον ουκρανικό
λαό προκειμένου να επιτευχθούν οι γεωπολιτικοί στόχοι της Δύσης, παρατείνοντας τις 
εχθροπραξίες και προκαλώντας περιττές απώλειες και καταστροφές. Η απόφαση του 
Βερολίνου να προμηθεύσει βαρύ οπλισμό στο καθεστώς του Κιέβου θα επηρεάσει σοβαρά τις 
γερμανορωσικές σχέσεις».

Σύμφωνα  με την ιστορία,  οι Γερμανοί κι άλλη μια φορά στο παρελθόν πίστεψαν στην «τελική 
νίκη». Ξεγελασμένοι από τη χιτλερική προπαγάνδα, έκαναν μεγάλο λάθος. Το τίμημα ήταν 
ακριβό. Σήμερα, όλα όσα έκαναν τη γερμανική σκέψη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να
ξεχωρίζει, εξανεμίζονται και πάλι όπως κάποτε, πριν να εξαπολύσουν τις ορδές τους στην 
επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εναντίον της Ρωσίας και να αιματοκυλήσουν ολόκληρη την 
Ευρώπη, μετατρέποντάς την σε ερείπια, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των αγγλοσαξώνων 
ιμπεριαλιστών. Οι προετοιμασίες για τη σημερινή κατάσταση ξεκίνησαν πριν από 30 χρόνια. 
Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο τότε υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Volker Rühe 
(CDU) υποστήριξε μια νέα «στρατιωτικοποιημένη» αντίληψη της γερμανικής εξωτερικής 
πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με μικρά βήματα. Ήταν τότε που οι επικριτές 
μιλούσαν για «τακτική σαλαμιού». Τώρα βλέπουμε πού σκοπεύει να φτάσει η επίσημη 
Γερμανία. Όσοι έχουν έστω και ένα ίχνος κοινής λογικής, μπορούν να αντιληφθούν πόσο 
οδυνηρό θα είναι το τίμημα αυτού του νέου «γερμανικού μιλιταρισμού» για όλους μας. 


