
Ο πρώην ταξίαρχος Erich Vad αναρωτιέται: ποιοι είναι οι στόχοι του πολέμου;

Ο σύμβουλος επί θεμάτων στρατιωτικής πολιτικής της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ (2006 έως 
2013) ήταν εξαρχής αντίθετος με τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία.

Φωνές όπως αυτή του Erich Vad δεν ακούγονται πλέον σχεδόν καθόλου. Μόνο αν προσέξετε 
τέτοιες φωνές, εκτός από τις πολλές που ακούγονται στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, μπορείτε να 
σχηματίσετε τη δική σας γνώμη. Γι' αυτό το λόγο το Infosperber παραθέτει μια συνέντευξη που 
παραχώρησε ο Erich Vad, στη συντάκτρια του «Emma», την Annika Ross, στις 12 Ιανουαρίου.

Κύριε Vad, τι γνώμη έχετε για την παράδοση των 40 Marder στην Ουκρανία που μόλις ανακοίνωσε ο 
καγκελάριος Scholz;

Πρόκειται για μια στρατιωτική κλιμάκωση - επίσης και κατά την αντίληψη των Ρώσων - 
ακόμη και αν το όχημα μάχης πεζικού Marder, το οποίο είναι άνω των 40 ετών, δεν είναι ένα 
θαυματουργό όπλο. Κατρακυλάμε έναν ολισθηρό κατήφορο. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 
αναπτύξει μια δική του δυναμική την οποία δεν θα μπορέσουμε πλέον να ελέγξουμε. Φυσικά 
ήταν και είναι σωστό να στηρίξουμε την Ουκρανία, και φυσικά η εισβολή του Πούτιν δεν 
είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο - αλλά τώρα πρέπει επιτέλους να μελετηθούν οι συνέπειες!

Και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες;

Θέλει μήπως κανείς να επιτύχει διαθεσιμότητα στις διαπραγματεύσεις με αυτές τις 
παραδόσεις των τανκς; Θέλει κανείς να ανακαταλάβει το Ντονμπάς ή την Κριμαία; Ή μήπως 
θέλει κανείς να νικήσει ολοκληρωτικά τη Ρωσία; Δεν υπάρχει ρεαλιστικός προσδιορισμός της 
τελικής κατάστασης. Και χωρίς μια συνολική πολιτική και στρατηγική αντίληψη, οι 
παραδόσεις όπλων είναι καθαρός μιλιταρισμός.

Τι σημαίνει αυτό;

Έχουμε ένα στρατιωτικό-επιχειρησιακό αδιέξοδο, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε 
στρατιωτικά. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι και η άποψη του Αμερικανού επιτελάρχη Mark 
Milley. Έχει πει ότι δεν αναμένεται στρατιωτική νίκη υπέρ της Ουκρανίας και ότι οι 
διαπραγματεύσεις είναι ο μόνος δυνατός δρόμος. Οτιδήποτε άλλο σημαίνει άσκοπη σπατάλη 
ανθρώπινων ζωών.

Η δήλωση του στρατηγού Milley προκάλεσε μεγάλη οργή στην Ουάσιγκτον και επικρίθηκε επίσης 
έντονα δημοσίως.

Είπε μια δυσάρεστη αλήθεια. Μια αλήθεια, παρεμπιπτόντως, που σχεδόν δεν δημοσιεύτηκε 
στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η συνέντευξη του Milley από το CNN δεν εμφανίστηκε σε 
κανένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης, παρόλα αυτά είναι ο αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου της ηγετικής δύναμης της Δύσης. Αυτό που διεξάγεται σήμερα στην Ουκρανία 
είναι ένας πόλεμος φθοράς. Και ένας πόλεμος που έχει πλέον, περίπου 200.000 νεκρούς και 
τραυματίες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, 50.000 νεκρούς αμάχους και εκατομμύρια 
πρόσφυγες.

Ο Milley έκανε έτσι έναν παραλληλισμό με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο εύστοχος. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο ο λεγόμενος «Μύλος 
του αίματος του Βερντέν», σχεδιασμένος ως μάχη φθοράς, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
σχεδόν ενός εκατομμυρίου νεαρών Γάλλων και Γερμανών. Εκείνη την εποχή έπεσαν για το 



τίποτα. Έτσι, η άρνηση των αντιμαχόμενων μερών να διαπραγματευτούν οδήγησε σε 
εκατομμύρια επιπλέον θανάτους. Αυτή η στρατηγική δεν λειτούργησε στρατιωτικά τότε - και 
δεν θα λειτουργήσει ούτε τώρα.

Και εσείς, επίσης, έχετε δεχθεί επίθεση επειδή ζητάτε διαπραγματεύσεις.

Πράγματι, όπως και ο Γενικός Επιθεωρητής της Bundeswehr, ο Στρατηγός Eberhard Zorn, ο 
οποίος, όπως και εγώ, προειδοποίησε σχετικά με την υπερεκτίμηση των περιφερειακά 
περιορισμένων επιθέσεων των Ουκρανών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι στρατιωτικοί 
εμπειρογνώμονες -που γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών, 
πώς φαίνεται στο πεδίο και τι πραγματικά σημαίνει πόλεμος- είναι σε μεγάλο βαθμό 
αποκλεισμένοι από τον διάλογο. Οι απόψεις τους δεν ταιριάζουν με εκείνες που διαμορφώνουν
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε μεγάλο βαθμό, γινόμαστε μάρτυρες μιας ομοιομορφίας των 
μέσων ενημέρωσης που δεν έχω ξαναδεί στο παρελθόν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας. Πρόκειται για καθαρή διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Και όχι για λογαριασμό 
του κράτους, όπως συμβαίνει ως γνωστόν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά για καθαρή 
αυτοεξουσία.

Τους επιτίθενται τα ΜΜΕ σε ένα ευρύ μέτωπο, από την BILD μέχρι την FAZ και το Spiegel, και μαζί 
τους οι 500.000 άνθρωποι που υπέγραψαν την Ανοιχτή Επιστολή προς τον Καγκελάριο με 
πρωτοβουλία της Alice Schwarzer.

Ακριβώς. Ευτυχώς, η Alice Schwarzer έχει τα δικά της ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για να 
μπορέσει να ανοίξει αυτόν τον διάλογο. Πιθανότατα αυτή η πρωτοβουλία δεν θα είχε 
λειτουργήσει στα κορυφαία μέσα ενημέρωσης. Η πλειοψηφία του λαού είναι εδώ και πολύ 
καιρό κατά της περαιτέρω προμήθειας όπλων, ακόμη και σύμφωνα με την τελευταία έρευνα. 
Αλλά τίποτα από αυτά δεν δημοσιοποιείται. Δεν υπάρχει πλέον δίκαιος, ανοιχτός διάλογος για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία, και αυτό το βρίσκω πολύ ανησυχητικό. Μου δείχνει πόσο δίκιο 
είχε ο Χέλμουτ Σμιτ. Είχε πει σε μια συζήτηση με την καγκελάριο Μέρκελ: Η Γερμανία είναι 
και παραμένει ένα έθνος που κινδυνεύει.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πολιτική της υπουργού Εξωτερικών;

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει πάντα να συνδέονται με προσπάθειες για την επίτευξη 
πολιτικών λύσεων. Η μονοδιάστατη προσέγγιση της τρέχουσας εξωτερικής πολιτικής είναι 
εξαιρετικά δυσβάσταχτη. Επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στους εξοπλισμούς. Αλλά το κύριο
καθήκον της εξωτερικής πολιτικής είναι και παραμένει η διπλωματία, η σύγκλιση των 
συμφερόντων, η κατανόηση και η επίλυση των συγκρούσεων. Αυτό είναι που λείπει από το εν 
λόγω ζήτημα. Χαίρομαι που έχουμε επιτέλους μια γυναίκα υπουργό Εξωτερικών στη 
Γερμανία, αλλά δεν αρκεί μόνο η πολεμική ρητορική και η περιπλάνηση στο Κίεβο ή στο 
Ντονμπάς με κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο. Αυτό δεν είναι αρκετό.

Ωστόσο, η Baerbock είναι μέλος των Πρασίνων, του πρώην κόμματος της ειρήνης.

Δεν κατανοώ τη μετάλλαξη των Πρασίνων από ειρηνιστικό κόμμα σε κόμμα πολέμου. Εγώ ο 
ίδιος δεν γνωρίζω κανέναν Πράσινο που να έχει κάνει έστω και στρατιωτική θητεία. Ο Anton 
Hofreiter είναι για μένα το καλύτερο παράδειγμα αυτού του διπλού προτύπου. Η Antje 
Vollmer, από την άλλη πλευρά, την οποία θα κατέτασσα στους «αυθεντικούς» Πράσινους, λέει 
τα πράγματα με το όνομά τους. Και το γεγονός ότι ένα μόνο κόμμα έχει τόση πολιτική επιρροή
που μπορεί να μας οδηγήσει σε πόλεμο, είναι αρκετά ανησυχητικό.



Αν ο καγκελάριος Scholz σας είχε παραλάβει από την προκάτοχό του και ήσασταν ακόμα 
στρατιωτικός σύμβουλος του καγκελάριου, τι θα τον συμβουλεύατε να κάνει τον Φεβρουάριο του 
2022;

Θα τον συμβούλευα να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, αλλά με μετρημένο και συνετό 
τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ολισθηρότητας προς ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη σε
πόλεμο. Και θα τον συμβούλευα να επηρεάσει τον σημαντικότερο πολιτικό μας σύμμαχο, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι το κλειδί για τη λύση του πολέμου βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και 
στη Μόσχα. Μου άρεσε η πορεία που ακολούθησε ο καγκελάριος τους τελευταίους μήνες. 
Όμως οι Πράσινοι, το FDP και γενικά η αντιπολίτευση των αστικών κομμάτων, που 
πλαισιώνονται από την εν πολλοίς ομόφωνη συνοδεία των μέσων ενημέρωσης- ασκούν τέτοια 
πίεση που ο καγκελάριος δύσκολα μπορεί να την αντέξει.

Και τι θα συμβεί αν παραδοθούν και τα άρματα μάχης Leopard;

Τότε τίθεται εκ νέου το ερώτημα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει  εξαρχής με το ζήτημα των 
αποστολών αρμάτων μάχης. Για την κατάληψη της Κριμαίας ή του Ντονμπάς δεν αρκούν τα 
Marder και τα Leopard. Στην ανατολική Ουκρανία, στην περιοχή του Μπάκχμουτ, οι Ρώσοι 
είναι ξεκάθαρα σε φάση πρόελασης. Πιθανότατα θα έχουν κατακτήσει πλήρως το Ντονμπάς 
σε λίγο καιρό. Σκεφτείτε μόνο  και μόνο την αριθμητική υπεροχή των Ρώσων έναντι της 
Ουκρανίας. Η Ρωσία μπορεί να κινητοποιήσει έως και δύο εκατομμύρια εφέδρους. Η Δύση 
μπορεί να στείλει 100 Μάρντερ και 100 «λεοπαρδάλεις», που δεν πρόκειται να αλλάξουν τη 
συνολική στρατιωτική κατάσταση. Και το πανθομολογούμενο ερώτημα είναι πώς θα 
ξεπεράσουμε μια τέτοια σύγκρουση με μια πολεμική πυρηνική δύναμη - παρεμπιπτόντως, την 
ισχυρότερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο! - χωρίς να οδηγηθούμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο. Και αυτό ακριβώς είναι που εδώ στη Γερμανία, δεν μπαίνει καν στο μυαλό των 
πολιτικών και των δημοσιογράφων!

Το επιχείρημα είναι ότι ο Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί και ότι πρέπει να μπει στη θέση του για
να μην συνεχίσει να οργιάζει στην Ευρώπη.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει κανείς να κάνει νόημα στους Ρώσους: Μέχρι εδώ και όχι παραπέρα! 
Δεν πρέπει να επιτραπεί να συνεχιστεί ένας τέτοιος επιθετικός πόλεμος. Γι' αυτό είναι σωστό 
το ΝΑΤΟ να αυξήσει τη στρατιωτική του παρουσία στα ανατολικά και η Γερμανία να 
συμμετάσχει σε αυτό. Αλλά ο ισχυριαμός ότι ο Πούτιν αρνείται να διαπραγματευτεί δεν έχει 
βάση αξιοπιστίας. Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί ήταν έτοιμοι να καταλήξουν σε μια 
ειρηνευτική συμφωνία στην αρχή του πολέμου, συγκεκριμένα  στα τέλη Μαρτίου - αρχές 
Απριλίου 2022. Τότε όμως δεν προέκυψε τίποτα. Τελικά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η 
συμφωνία για τα σιτηρά έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους Ρώσους και τους 
Ουκρανούς με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών.

Τώρα το φονικό συνεχίζεται...

Μπορείτε να συνεχίσετε να προκαλείτε φθορά στους Ρώσους, πράγμα που με τη σειρά του 
σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, αλλά και από τις δύο πλευρές. Και αυτό σημαίνει 
περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας. Τι θα απομείνει από αυτή τη χώρα; Θα ισοπεδωθεί. 
Στο τέλος, ούτε αυτό θα αποτελεί πλέον επιλογή για την Ουκρανία. Το κλειδί για την επίλυση 
της σύγκρουσης δεν βρίσκεται στο Κίεβο, δεν βρίσκεται στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες ή στο 
Παρίσι, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα. Είναι γελοίο να λέμε ότι η Ουκρανία 
πρέπει να το αποφασίσει αυτό.



Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, κάποιος θα μπορούσε πολύ γρήγορα να θεωρηθεί συνωμοσιολόγος 
στη Γερμανία...

Εγώ ο ίδιος είμαι πεπεισμένος υπερατλαντιστής. Θα σας πω ειλικρινά, σε περίπτωση 
αμφιβολίας, θα προτιμούσα να ζω υπό αμερικανική ηγεμονία παρά υπό ρωσική ή κινεζική. 
Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε απλά από μια εσωτερική ουκρανική διαμάχη. Ξεκίνησε το 2014, 
μεταξύ των ρωσόφωνων εθνοτικών ομάδων και των ίδιων των Ουκρανών. Ήταν λοιπόν ένας 
εμφύλιος πόλεμος. Τώρα, μετά την εισβολή της Ρωσίας, έχει γίνει ένας διακρατικός πόλεμος 
μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Είναι επίσης ένας αγώνας για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και την εδαφική της ακεραιότητα. Όλα αυτά είναι αλήθεια.

Αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Είναι επίσης ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Ρωσίας και διακυβεύονται πολύ συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας.

Τα οποία είναι ποια;

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι τόσο σημαντική για τους Ρώσους και τον στόλο τους 
στη Μαύρη Θάλασσα όσο είναι η Καραϊβική ή η περιοχή γύρω από τον Παναμά για τις ΗΠΑ. 
Τόσο σημαντική όσο η Θάλασσα της Νότιας Κίνας και η Ταϊβάν για την Κίνα. Τόσο 
σημαντική όσο και η ζώνη προστασίας της Τουρκίας, την οποία δημιούργησε εναντίον των 
Κούρδων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο και για στρατηγικούς 
λόγους, ούτε οι Ρώσοι μπορούν να φύγουν από εκεί. Πέρα από το γεγονός ότι σε ένα 
δημοψήφισμα στην Κριμαία, ο πληθυσμός θα αποφάσιζε σίγουρα υπέρ της Ρωσίας.

Πώς θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί αυτό;

Αν οι Ρώσοι αναγκαστούν κάτω από τη πίεση μιας μαζικής δυτικής παρέμβασης να 
αποχωρήσουν από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τότε πριν αποχωρήσουν από την 
παγκόσμια σκηνή, θα στραφούν σίγουρα στη χρήση των πυρηνικών όπλων. Θεωρώ αφελή την
πεποίθηση ότι ένα πυρηνικό χτύπημα από τη Ρωσία δεν θα συνέβαινε ποτέ. Σύμφωνα με τον 
ισχυρισμό ότι : οι Ρώσοι «απλά μπλοφάρουν».

Ποια θα μπορούσε όμως να είναι η λύση;

Θα πρέπει απλώς να ρωτήσει κανείς τους ανθρώπους στην περιοχή, δηλαδή στο Ντονμπάς και
την Κριμαία, σε ποιον θέλουν να ανήκουν. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας θα πρέπει 
να αποκατασταθεί, με ορισμένες δυτικές εγγυήσεις. Και οι Ρώσοι χρειάζονται επίσης 
αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας. Άρα η Ουκρανία δεν θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ήδη
από τη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, είχε γίνει σαφές ότι αυτή είναι η κόκκινη
γραμμή για τους Ρώσους.

Και τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η Γερμανία;

Πρέπει να σταθμίσουμε τη στρατιωτική μας υποστήριξη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
διολισθήσουμε σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανείς από αυτούς που πήγαν στον πόλεμο 
το 1914 με μεγάλο ενθουσιασμό δεν σκέφτηκε εκ των υστέρων ότι αυτό ήταν το σωστό 
πράγμα που έπρεπε να γίνει. Αν ο στόχος είναι μια ανεξάρτητη Ουκρανία, πρέπει επίσης να 
αναρωτηθούμε προοπτικά πώς θα πρέπει να μοιάζει μια ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων που θα 
περιλαμβάνει τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν θα εξαφανιστεί έτσι απλά από τον χάρτη. Πρέπει να 



αποφύγουμε να οδηγήσουμε τους Ρώσους στην αγκαλιά των Κινέζων και να μετατοπίσουμε 
έτσι την πολυπολική τάξη σε βάρος μας.

Χρειαζόμαστε επίσης τη Ρωσία ως την ηγετική δύναμη ενός πολυεθνικού κράτους 
προκειμένου να αποφύγουμε αναζωπυρώσεις συγκρούσεων και πολέμων. Και ειλικρινά, δεν 
βλέπω την Ουκρανία να γίνεται μέλος της ΕΕ, πόσο μάλλον του ΝΑΤΟ. Στην Ουκρανία 
υπάρχει μεγάλη διαφθορά και διακυβέρνηση από ολιγάρχες, όπως ακριβώς έχουμε και στη 
Ρωσία. Αυτό που εμείς στην Τουρκία - ορθώς - καταγγέλλουμε όσον αφορά το κράτος δικαίου,
το έχουμε και στην Ουκρανία.

Τι πιστεύετε, κ. Vad, ότι μας περιμένει το 2023;

Πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο μέτωπο στην Ουάσιγκτον για την οικοδόμηση της ειρήνης. 
Και αυτός ο παράλογος ακτιβισμός στη γερμανική πολιτική πρέπει επιτέλους να σταματήσει. 
Διαφορετικά, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα βρισκόμαστε στη μέση του Γ' Παγκοσμίου 
Πολέμου.


