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ΧΙV. Γεωπολιτικὴ στὸν Τέταρτο Πυλῶνα: 

Πολιτισμός, Ἰδεολογία, Ταὐτότητες

[Εἰσήγησις 9 ∆εκεμβρίου 2016 στὶς εγκαταστάσεις του ΕUROPEAN PUBLIC 
LAW ORGANISATION (EPLO), Πολυγνώτου 2, Πλάκα] 

Α. Ἰδεολογικο-πολιτικὲς τάσεις στὸ Εὐρω-Ἀμερικανικὸ ∆ίπολο.

Ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου τοῦ Εὐρω-ἀμερικανικοῦ ∆ιπόλου 
μὲ Γεωπολιτικὸ Παράγοντα (geopolitical factor) ἐντασσόμενο στὸν σκληρὸ 
πυρῆνα τοῦ Πολιτισμικοῦ Πυλῶνος (cultural pilar), τὸν παράγοντα τῆς πολι-
τισμικῆς ταὐτότητος, προσφέρει τὴν εἰκόνα ἑνὸς δυναμικοῦ καὶ μεταλασσόμε-
νου γεωπολιτικοῦ πεδίου (geopolitical field) τὸ ὁποῖον παρουσιάζει κοινὰ ἐθνι-
κο-ταὐτοτικὰ πολιτισμικὰ στοιχεῖα καὶ στρέφεται οὐσιαστικῶς ἐναντίον μιᾶς δι-
εθνοποιημένης τραπεζικῆς πραγματικότητος μὴ βασιζομένης σὲ πραγματικὴ πα-
ραγωγὴ ἀλλὰ σὲ ἰδιαίτερα ὑψηλοὺς δεῖκτες μοχλεύσεως καὶ στὴν δημιουργία ἑνὸς 
Οἰκονομικοῦ ΝΑΤΟ ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν τῆς (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) ΤΤΙP μὲ εὐρωπαῖο χειριστὴ τὴν Γερμανικὴ κυβέρνηση.

1) Ἐκκινοῦντες ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ αὐτὴν διαπίστωση πρέπει νὰ παρα-
τηρήσομε ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ συνέγραψε ὁ Κάρολος Μὰρξ μέχρι σήμερα, 
κανένας διανοούμενος, δημοσιογράφος ἢ ἀναλυτὴς δὲν ἀπεπειράθη νὰ παρα-
γνωρίσει τὶς σχέσεις μεταξὺ οἰκονομικοῦ παράγοντος καὶ τοῦ ἀντιστοίχου πο-
λιτικο-ἰδεολογικοῦ. Καὶ ὅμως, ἡ θορυβημένη ἐθνοακυρωτική, κοσμοπολιτι-
κή, νεοαποικιοκρατικὴ τραπεζοκρατικὴ νομενκλατούρα, ἀποπειρᾶται νὰ τὸ 
πράξει στὸν ἀπολογητικὸ πολιτικόν  της λόγο. Προσπαθεῖ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 
νὰ δικαιολογήσει τὰ συντριπτικὰ ἐναντίον της ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα ποὺ 
προκύπτουν ἁλυσιδωτῶς, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν παρακμιακῶν της ἀντιλήψεων 
καὶ δράσεων, ἐπὶ τοῦ σώματος μιᾶς Εὐρώπης, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πλέον παρὰ 
μιὰ σκιὰ τῆς Εὐρώπης τῶν Σμίτ, Ντ’ Ἐστέν, Μπράντ, Μιτεράν, Καραμανλῆ 
καὶ Ντελόρ. Φυσικά, οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἀντιδροῦν μὲ ὅπλον τὴν ἐθνικήν τους 
ταὐτότητα ὡς τὸ μόνον γνωστό τους ἐργαλεῖο ἀμύνης. Ὡς τὸν μόνον ἄξονα 
πέριξ τοῦ ὁποίου δύνανται νὰ συσπειρωθοῦν ὥστε νὰ προστατεύσουν τὰ πολι-
τισμικά, ἐργασιακὰ καὶ κοινωνικά τους δικαιώματα. Ὡς τὸ μόνον κέλυφος προ-
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στασίας ποὺ προστατεύει τὴν ἀτομικότητα τῶν πολιτῶν στὸ ἐσωτερικὸ ἑνὸς γε-
ωγραφικοῦ χώρου μὲ τὸν ὁποῖον τοὺς συνδέουν γλῶσσα, πολιτισμὸς καὶ μνήμη. 
Ὁ ψευδεπιγράφως δῆθεν «πολυπολιτισμικὸς» χαρακτήρ τῆς σημερινῆς γερμα-
νικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς οἰκονομικῆς της ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς ἀξιοπρεπείας 
των, τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἀντίσταση. Αὐτὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο τὸ ὁποῖον ἑρμηνεύει 
τὶς ἰδεολογικο-πολιτικὲς ἐξελίξεις ποὺ καταγράφονται σὲ ὅλες τὶς ἐκλογικὲς 
ἀναμετρήσεις στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο ἀλλὰ καὶ ἐκεῖθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

2) Οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἀντιλαμβάνονται πλέον ὅτι ἡ ἐπαναφορὰ τῶν ψυ-
χροπολεμικῶν ἀντιπαραθέσεων στὸν πλανήτη ἀπὸ τὶς ἡγεσίες τῶν οὕτω κα-
λουμένων «∆ημοκρατικῶν» στὶς ΗΠΑ ἔχουν ὡς στόχο τὴν διατήρηση τῆς ἀμε-
ρικανικῆς ἡγεμονίας μὲ ὑπεργολάβο τὸ Βερολῖνον ἐναντίον ἄλλων οἰκονομικῶν 
δυνάμεων οἱ ὁποῖες δὲν βασίζονται σὲ ἕνα ἀπολύτως πλαστὸ χρηματοσπιστω-
τικὸ σύστημα τραπεζικῶν παραγώγων τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, ἀλλὰ σὲ πραγμα-
τικὰ ἀγαθά. Ἕνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ Ρωσσία, ἡ Κίνα, ἡ Βραζιλία, ἡ 
Ἰνδία. Οἱ ἀναδυόμενες αὐτὲς οἰκονομίες ὅμως θέτουν ἐν κινδύνῳ τὸ μέχρι σήμε-
ρα εὐρω-ἀτλαντικὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ ἀναχαιτισθοῦν. 
Εἴτε μὲ τὴν χρήση τοῦ Οἰκονομικοῦ καὶ Πολιτισμικοῦ Πυλῶνος ἰσχύος, εἴτε μὲ 
τὴν χρήση τοῦ Πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφαλείας. Τὰ ἐργαλεῖα εἶναι πολλὰ καὶ 
ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ ἐκμετάλλευσις τῆς ἀνθρωπίνης δυστυχίας ποὺ προέρχεται 
ἀπὸ τὶς πολεμικὲς ἀποσταθεροποιήσεις ὑπὸ μορφὴν ἀσυμβάτων πολιτισμικῶς 
μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο, μεταναστευτικῶν ρευμάτων, ὥστε νὰ 
καμφθοῦν καὶ οἱ ἀντιστάσεις τῶν ἐργαζομένων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐνώπιον 
τῆς εἰσρροῆς ἑνὸς ἀπολύτως χειραγωγήσιμου, σὲ πρώτη φάση, ἐξηθλιωμένου 
«ἐφεδρικοῦ βιομηχανικοῦ στρατοῦ». Ἀναλόγου περιεχομένου καὶ στοχεύσε-
ως ἦσαν οἱ ἐπιθέσεις στήν Γιουγκοσλαυΐα οἱ ὁποῖες ἀπεφασίσθησαν κατὰ τὴν 
∆ιάσκεψη Ἀσφαλείας τοῦ ΝΑΤΟ τὸ 1999, καὶ ἀνέτρεψαν τὴν ἐνοχλητικὴ πι-
θανότητα συνεργασίας μεταξὺ τῶν βαλκανικῶν ὀρθοδόξων κοινωνιῶν καὶ τῆς 
Ρωσσίας, πιθανότητα ποὺ θὰ ἐπέτρεπε στὴν Μόσχα νὰ διατρήσει τὸν Ἀναχω-
ματικὸ ∆ακτύλιο τοῦ Spykman καὶ νὰ ἀποκτήσει κυριαρχικὴ πρόσβαση στὴν 
Μεσόγειο. Ἀντίστοιχον ἀναχαιτιστικὸ περιεχόμενο ὡς πρὸς τὴν Μόσχα εἶχε καὶ 
ὁ Πόλεμος στὸ Ἀφγανιστὰν ὁ ὁποῖος ἀπεφασίσθη κατὰ τὴν ἀντίστοιχη ∆ιάσκε-
ψη Ἀσφαλείας τοῦ ΝΑΤΟ, τὸ 2002. Τῆς αὐτῆς στοχεύσεως ἦτο καὶ ἡ ἐπέμβα-
σις στὸ Ἰρὰκ ἡ ὁποία «ἐτεκμηριώθη» στὴν ἀντίστοιχη ∆ιάσκεψη τοῦ 2003 καὶ 
ὁμοίας ἀντιλήψεως ἦτο καὶ τὸ πραξικόπημα τοῦ Κιέβου, ὅπου ὅλες οἱ δυτικὲς 
κυβερνήσεις ἐβιάσθησαν νὰ ἀναγνωρίσουν ὡς νόμιμη τὴν νέα κυβέρνηση. Τὸ γε-
γονὸς αὐτὸ συνέβη, παρὰ τὸ ὅτι μερικὲς ὧρες πρὶν τὸ πραξικόπημα οἱ ὑπουργοὶ 
ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Γερμανίας παρουσιάσθηκαν ὡς 
οἱ ἐγγυητὲς μιᾶς συμφωνίας μὲ τὴν νομίμως ἐκλεγμένη οὐκρανικὴ κυβέρνηση. Ἡ 
κατάληξις ἦτο ὅτι v) εἰς τὴν ∆ιάσκεψη Ἀσφαλείας τοῦ 2015 συνεζητήθη τὸ θέμα 
τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χαρακτηρισθεῖ παράνομος ἡ 
ρωσσικὴ ἔποψις καὶ νὰ παρουσιασθεῖ ἡ Ρωσσία ὡς «εἰσβολεὺς»— κατὰ τρόπον 
ὥστε νὰ «ἀθωωθεῖ» ἡ ∆ύσις γιὰ ὅλες της τὶς ἐνέργειες.1

1. http://www.analyst.gr/2016/02/12/i-elite-etoimazetai-gia-polemo/
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1) Τὸ βρεταννικὸ BREXIT ἤρχισε νὰ δίδει τὰ μηνύματα τῆς δυσφορίας τῶν 
εὐρωπαϊκῶν λαῶν ἐναντίον τῆς πολιτισμικῆς καὶ ἐθνοταὐτοτικῆς ἀλλοιώσεως 
καὶ ἀντισυνταγματικῆς διακυβερνήσεως θέτοντας ὡς μία ἐκ τῶν κεντρικῶν στο-
χεύσεών του τὸ προαναφερθὲν μεταναστευτικὸ ζήτημα. Καὶ ἐκεῖ ὅμως, οἱ κοι-
νωνίες τῶν «καθημερινῶν» βρεταννῶν ἀντέδρασαν στὸν γερμανοκρατούμενο 
εὐρωκρατικὸ ἐλιτιστικὸ ἔλεγχο συνειδήσεων, οἰκονομικῶν ἐξελίξεων καὶ πολι-
τισμικῶν ἐπιβολῶν «ἐκ τῶν ἄνω». Τὰ κατεστημένα ΜΜΕ καὶ τὰ σχετικὰ κοι-
νωνικὰ δίκτυα κατήγγειλαν τὸν βρεταννικὸ λαὸ γιὰ «σκοταδισμό», «ἰσλαμο-
φοβία» καὶ «ξενοφοβία». Μιὰ ματιὰ ὅμως στὴν εἰλικρινῆ δημοκρατικὴ πραγμα-
τικότητα τοῦ Ἡ.Β. ἀρκεῖ γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὸ ἄστοχον τῆς κατηγορίας2. 
Ἡ Γερμανικὴ κυβέρνησις, μελετᾷ ἤδη πῶς θὰ τιμωρήσει τοὺς Βρεταννοὺς γιὰ 
τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τους, θέτοντας ἐν κινδύνῳ γιὰ ὁρι-
στικὴ διάλυση τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα.

2) Οἱ πρόσφατες ἀμερικανικὲς προεδρικὲς ἐκλογές, θέτουν ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν 
νεοψυχροπολεμικὴ πολιτικὴ τῆς Οὐάσιγκτων τῆς «∆ημοκρατικῆς» Administra-
tion τῶν Ὀμπάμα-Κλῖντον ἔναντι τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας. Ἰδεολογικό, πο-
λιτικὸ καὶ κοινωνικὸ κέντρο βάρους τῆς προεκλογικῆς ρητορικῆς τοῦ Τρὰμπ 
ἦταν πρωτίστως ἡ ἀντίθεσίς του πρὸς τὸ ριζοσπαστικὸ ἰσλάμ, ἡ κριτικὴ στάσις 
του ἀπέναντι στὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα καὶ ἡ ἀπόρριψις τῆς ρωσσοφοβίας 
ποὺ ἐχαρακτήριζε τὴν διακυβέρνηση τῶν ∆ημοκρατικῶν καὶ ἰδιαιτέρως, μιᾶς 
πιθανῆς διακυβερνήσεως ἀπὸ τὴν Κλῖντον. Ἄρα, ἀφορᾷ πρωτίστως ἐνα θέμα 
πολιτισμικῆς ταὐτότητος, ποὺ ὑποκρύπτει τὴν ἀντίδραση τοῦ ἀμερικανικοῦ 
λαοῦ στίς, ὀδυνηρὲς γιὰ τοὺς ἐργαζομένους, πρακτικὲς μιᾶς ὁμιχλώδους «πα-
γκοσμιοποιήσεως» ὑποκρύπτουσας νεο-ἀποικιοκρατικὲς μεθόδους διαλύσεως 
τῶν ἐργασιακῶν καὶ κοινωνικῶν δομῶν. Ἡ ρωσσοφοβικὴ ψυχροπολεμικὴ ρητο-
ρικὴ ἦτο ἀπαραίτητος στοὺς «∆ημοκρατικοὺς» γιὰ λόγους συσπειρώσεως πρὸς 
ὄφελός των, τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μέσῳ μιᾶς σημειολογικῆς παραπομπῆς, σὲ 
ἐπιβιώνοντα εἰσέτι, ἀντικομμουνιστικὰ σύνδρομα τῶν ἀμερικανῶν. Ἡ πολιτικὴ 
αὐτὴ δὲν ἦτο ἀσύνδετος μὲ τὸ συνολικὸ χρέος τῶν ΗΠΑ στὸ 350% τοῦ ΑΕΠ 
της, ἐπάνω ἀπὸ 60 τρὶς $ δηλαδή, σχεδὸν ὅσο τὸ παγκόσμιο ΑΕΠ. Ἐπ’ αὐτοῦ, ἡ 
Τράπεζα ∆ιεθνῶν ∆ιακανονισμῶν θεωρεῖ πὼς ὁ κίνδυνος κρὰχ τοῦ χρηματοπι-
στωτικοῦ συστήματος εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ ποτέ3.

3) Τὸ ἐξαιρετικῶς ὑψηλὸ ποσοστὸν τοῦ συντηρητικοῦ «Κόμματος τῆς Ἐλευ-
θερίας», στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς 4ης ∆εκεμβρίου στὴν Αὐστρία, ἂν καὶ δὲν 
κατώρθωσε νὰ ἐκλέξει Πρόεδρο ∆ημοκρατίας, σηματοδοτεῖ ὅμως τὴν νίκη του 
στὶς ἐπερχόμενες αὐστριακὲς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ἐντὸς τοῦ 2017. Σηματοδο-
τεῖ ἐπίσης καὶ τήν ἀνάσχεση τῶν μέχρι σήμερα ρωσσοφοβικῶν πολιτικῶν τῆς 
Βιέννης. Ἰδεολογικό, πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ κέντρο βάρους τῆς προεκλογικῆς 
ρητορικῆς τοῦ Χόφερ ἦταν ἐπίσης πρωτίστως ἡ ἀντίθεσίς του πρὸς τὸ ριζο-

2.  Βλ. Ἰ. Θ. Μάζης, «Οἱ τεράστιες εὐθῦνες τοῦ Βερολίνου», Realnews, (κύριον ἄρθρο), 
σέλ. 2, Κυριακὴ 26 Ἰουνίου 2016 ὅπως καὶ: http://www.enikos.gr/politics/396529,Oi-
terasties-ey8ynes-toy-Berolinoy-.html

3. http://www.analyst.gr/2016/08/05/apiles-krax-kai-haous/ 
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σπαστικὸ ἰσλὰμ καὶ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα. Ἄρα καὶ πάλιν ἐπρόκειτο γιὰ 
τὸ ἴδιο ζήτημα ἐθνικῆς καὶ πολιτισμικῆς ταὐτότητος. Ἂς παρατηρήσομε ὅμως 
τὴν χρηματοπιστωτικὴ πραγματικότητα ἡ ὁποία θεωρεῖ ἄκρως ἐπικίνδυνη τὴν 
ὁποιανδήποτε ἀνάδυση εὐρωσκεπτικιστικῶν δυνάμεων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες 
καὶ ἰδιαίτερα σὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἄμεση τραπεζικὴ σχέση μὲ τὸ γερμανικὸ τρα-
πεζικὸ ἡγεμονικὸ κεφάλαιο, ὅπως ἡ Αὐστρία καὶ ἡ Ἰταλία: μὲ βάση τὴν τελευ-
ταία μέτρηση τοῦ συστημικοῦ ρίσκου στὴν Εὐρώπη (29.07.16) ἡ Deutsche Bank 
εἶναι στὴν τρίτη θέση μὲ μόχλευση 1:105,29 μὲ τεράστιο κίνδυνο ἐκρήξεως, τὴν 
στιγμὴ ποὺ ὁ ἀντίστοιχος δείκτης μοχλεύσεως τῆς Lehman Brothers, κατὰ τὴν 
πτώχευσή της ἐκινεῖτο στὸ 1:32 —ὁπότε, ἐὰν ὑπεχρεοῦτο νὰ ἀποσβέσει μόλις τὸ 
1% τοῦ συνολικοῦ δανειακοῦ της χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
ἀξιόγραφων, θὰ ἔπρεπε ἀμέσως νὰ δηλώσει τὴν χρεοκοπία της— καὶ ἡ ἐπίσης 
γερμανικὴ Commerzbank στὴν πέμπτη θέση, μὲ 1:70 —ἀκολουθούμενη ἀπὸ τὴ 
μεγαλύτερη τράπεζα τῆς Ἰταλίας UniCredit, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει στὴν ἰδιοκτησία 
της τὴ μεγαλύτερη αὐστριακή, μὲ σημαντικωτάτη δραστηριότητα στὴν Γερ-
μανία, μετὰ τὴν ἐξαγορὰ μεγάλων γερμανικῶν τραπεζῶν. 

4) Τὸ συντριπτικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ «ΟΧΙ» στὸ δημοψήφισμα τῆς 5ης ∆ε-
κεμβρίου, στὴν Ἰταλία, σηματοδοτεῖ τὴν αὐξανομένη δυσφορία τῶν εὐρωπα-
ϊκῶν λαῶν ἀπέναντι στὴν ἀκραίαν νεοφιλελεύθερη πολιτική. Καὶ στὴν περίπτω-
ση αὐτήν, ὁ Ρέντση δὲν ἔπεισε τὸν ἰταλικὸ λαὸ ὅτι μπορεῖ νὰ τοῦ ἐξασφαλίσει 
τὶς ἐγγυήσεις οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀσφαλείας ἐναντιούμενος στὴν γερ-
μανικὴν ἡγεμονικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ ζητήματος 
τοῦ προκαλουμένου ἀπὸ τὴν πολιτικὴν αὐτὴν καὶ στὴν ἰταλικὴ ἐπικράτεια. 
Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴν λοιπόν, ὁ κοινὸς κοινωνικο-ἰδεολογικὸς παρονο-
μαστὴς ποὺ ἔγειρε στὸ λαϊκὸ «ΟΧΙ» τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ἦταν 
τὸ ζήτημα τῆς ἐθνικο-πολιτισμικῆς ταὐτότητος. Ὁ κίνδυνος ὅμως ἐκρήξεως τῆς 
Deutsche Bank, προκύπτει ἰδιαιτέρως πιθανὸς μετὰ ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δη-
μοψηφίσματος. Ἐδῶ πρέπει νὰ τονίσομε ὅτι ἡ μόνη, σὲ χειρότερη κατάστα-
ση Τράπεζα, ἀπὸ τὴν Deutsche Bank εἶναι ἡ βελγικὴ Dexia ποὺ ἔχει ἤδη χρε-
οκοπήσει, καθὼς ἐπίσης ἡ ἰταλικὴ Monte dei Paschi ποὺ δὲν θὰ τὸ ἀποφύγει 
—ὅπου ὅμως καὶ οἱ δύο αὐτὲς τράπεζες μαζῇ ἀποτελοῦν τὸ 20% περίπου τοῦ 
συστημικοῦ ρίσκου τῆς Deutsche Bank4. Πῶς λοιπὸν νὰ μὴ ἐνοχληθεῖ ἡ γερμα-
νοκρατούμενη εὐρωκρατική, ἐθνοακυρωτικὴ τοκογλυφικὴ ἐλίτ, ὅταν μιὰ ἔξο-
δος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη τῆς Ἰταλίας σημαίνει θανάσιμον πλῆγμα καὶ κατάρρευ-
ση τῆς Deutsche Bank; Συνεπῶς, τὸ ὑπάρχον ἰταλικὸ πολιτικὸ σύστημα θὰ προ-
σπαθήσει νὰ κάμει πᾶν τὸ δυνατόν, μέχρι καὶ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, 
ὥστε νὰ ἀποφύγει τὴν ἐπικράτηση τοῦ εὐρωσκεπτικιστοῦ Πέπε Γκρῖλλο σὲ συ-
νεργασία ἢ ὄχι μὲ τὴν ἐπίσης ἀντιευρωπαϊκὴ «Λέγκα τοῦ Βορρᾶ». Ὁ Ρῶσσος 
πρόεδρος Βλαντιμὶρ Ποῦτιν, ὁμιλῶν στὸ ρωσσικὸ ρᾳδιόφωνο (5/12/2016), 
ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του στὸν ἰταλικὸ λαὸ λέγων: «Αὐτὴν τὴν νίκη θὰ 
τὴν ἐνθυμούμεθα πάντα στὴν Ἰταλία ὡς τὴν ἡμέρα ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἐνηντιώθη-
σαν κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ εἶπαν ὄχι, αὐτὸ εἶναι ὅ, τι θέλομε. ΟΧΙ 

4. http://www.analyst.gr/2016/08/05/apiles-krax-kai-haous/ 
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πιά», εἶχε δηλώσει ὁ ἴδιος.5 «Στὴν Ἰταλία ἐκέρδισε ὁ Β. Ποῦτιν» ἀναφέρει γιὰ 
τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος τῆς Κυριακῆς ἡ ἰταλικὴ ἐφημερὶς δημοσι-
εύοντας καὶ τὴν δήλωση Ρώσσου βουλευτοῦ, τοῦ Alexey Pushkov: «ἡ ἧττα τῆς 
κυβερνήσεως Ρέντζη μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἀκόμη καὶ σὲ Italexit ἢ ἔξοδο ἀπὸ τὸ 
εὐρώ, ἡ ΕΕ ζῇ δύσκολους καιρούς»6

5) Ἡ πρόσφατος ἐπιλογὴ τοῦ κου Φ. Φιγιὸν ὡς ὑποψηφίου γάλλου Προέδρου 
τῆς Κεντροδεξιᾶς ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀποτροπὴ μιᾶς πιθανῆς ἐκλογῆς τῆς Μαρὶν 
Λεπὲν στὴν Προεδρεία τῆς Γαλλικῆς ∆ημοκρατίας. Ἕνα σημαντικὸ μέρος, τὸ 
πλέον σκληροπυρηνικό, τοῦ ἰδεολογικο-πολιτικοῦ ὁπλοστασίου τῆς Μαρὶν 
Λεπὲν θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Φιγιὸν στὴν προεκλογική του μάχη μὲ τὸ Front 
National, ὥστε ἀναγιγνώσκοντας ὀρθῶς τὶς ἐπιθυμίες τῶν γάλλων ψηφοφόρων, 
νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐκλογική του ἐπικράτηση. Πάντως, ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῆς 
ἀντιλήψεως, ὁ Φιγιὸν εἶναι ἀκραῖα νεοφιλελεύθερος καὶ συντάσσεται μὲ τὴν 
γερμανικὴ ἡγεμονία. Ἡ Λεπέν, διαφοροποιεῖται ἀπολύτως ὡς πρὸς τὸ οἰκονο-
μικὸ πλαίσιο καὶ υἱοθετεῖ ἐθνοκεντρικὰ καὶ κρατοκεντρικὰ οἰκονομικὰ πρότυ-
πα. Ἄρα «πρέπει νὰ ἐξοντωθεῖ». Τί σημαίνει ὅμως τὸ ὅτι ἕνας νεοφιλελεύθε-
ρος ἔχει ἐπιλέξει ἕνα ἄκρως ἐθνοκεντρικὸ καὶ συντηρητικὸ πολιτικὸ λόγο, μὲ 
ἐπίκεντρο τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὴν προστασία τῆς κοσμικῆς γαλλικῆς πολιτι-
σμικῆς ταὐτότητος; Τί σημαίνει ὅτι, ἐγκαταλείπει καὶ αὐτὸς τὸν ψυχροπολεμικὸ 
ρωσσοφοβικὸ λόγο; Σημαίνει ἁπλούστατα, ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ κυρίαρχος τάσις τοῦ 
γαλλικοῦ λαοῦ καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴν ἐκμεταλλευθεῖ, ἀποσπῶντας μία κρίσιμη 
μᾶζα γάλλων πολιτῶν ἀπὸ τὴν Λεπέν. Γνωρίζομε καλὰ ὅτι τὸ ἐργαστῆρι τῆς δυ-
τικῆς φιλοσοφίας καὶ ἰδεολογικῆς παραγωγῆς εἶναι ἡ Γαλλία. Αὐτὴ ἡ στροφὴ 
κἄτι προαναγγέλλει. Ἀρκεῖ νὰ ἔχομε μάτια καὶ ὦτα ἀνοικτὰ γιὰ νὰ τὸ δοῦμε καὶ 
νὰ τὸ ἀκούσομε χωρὶς κλισσὲ καὶ μὲ τὴν ἀναγκαία ἐγρήγορση ὡς πρὸς τὰ καθ’ 
ἡμᾶς πολιτικὰ πράγματα.

7) Ἡ Ὁλλανδία στρέφεται πρὸς τὸ ὑπερσυντηρητικὸ ἀκροδεξιὸ PVV (Κόμμα 
τῆς Ἐλευθερίας) τὸ ὁποῖον μᾶλλον θὰ ἐκλεγεῖ πρῶτο κόμμα στὶς ἐκλογὲς τοῦ 
2017 ἀλλὰ θὰ ἀποτελέσει ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση. Καὶ ἐδῶ ὁ πολιτικο-
ἰδεολογικὸς λόγος ἔχει ἔντονα ἐθνοταὐτοτικά, ἀντιμεταναστευτικὰ καὶ πολιτι-
σμικὰ χαρακτηριστικά.

8) Καὶ τελικῶς ἡ Γερμανία, μὲ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 
2017, δίδει προγνωστικὰ γιὰ τὴν ὑπερβολικὴ ἐνίσχυση τοῦ ἀντιμεταναστευ-
τικοῦ AfD τὸ ὁποῖον υἱοθετεῖ ἐξαιρετικὰ κριτικὲς θέσεις γιὰ τὴν ἰσλαμοποίη-
ση τῆς γερμανικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ γερμανικοῦ πολιτισμικοῦ ὑποβάθρου. Ἡ 
ἐκφρασθεῖσα θέση περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς μπούργκας στὴν Γερμανία ἀπὸ τὴν 
Μέρκελ, ὅπως καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῶν προβλημάτων τῶν δημιουργηθέντων ἀπὸ 
τὴν πολιτική της γιὰ τὸ μεταναστευτικό, στὸ πρόσφατο Συνέδριο τοῦ Χριστια-
νοδημοκρατικοῦ Κόμματος (6/12/2016), ἀποδεικνύουν τὸ γεγονὸς ὅτι ἤρχισε 

5.  http://www.pronews.gr/portal/20161207/world/diethnis-politiki/39/ypograftike-neo-
dogma-tis-rosikis-exoterikis-politikis-i-eyropi 

6.  http://www.pronews.gr/portal/20161207/world/diethnis-politiki/39/ypograftike-neo-
dogma-tis-rosikis-exoterikis-politikis-i-eyropi 
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μιὰ ἀνάλογη στροφὴ καὶ στὴν γερμανικὴ κοινωνία. Φυσικά, ἐκτὸς ἀπροόπτου, 
τὸ AfD δὲν θὰ κατωρθώσῃ νὰ κυβερνήσει στὶς ἑπόμενες γερμανικὲς ἐκλογὲς τοῦ 
2017, ἀλλὰ θὰ ἀποτελέσει μιὰ πανίσχυρη ἐθνοταὐτοτικὴ ἀντιπολίτευση.

Συμπερασματικῶς, δυνάμεθα νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ οἱ 
ΗΠΑ ὁδηγοῦνται στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κοινωνικο-πολιτικοῦ καὶ ἰδεολογικοῦ 
ἐκκρεμοῦς, ἐξ αἰτίας τῶν ἀλογίστων ἀκραίων νεοφιλελεύθερων καὶ παγκοσμιο-
ποιητικῶν πολιτικῶν. Τὸ μέσον αὐτῶν τῶν πολιτικῶν εἶναι ἕνα ἐλλειματικὸ καὶ 
ὑπερχρεωμένο διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ καὶ ἕνα πλασματικὸ χρηματιστηριακὸ 
σύστημα μὴ βασιζόμενο στὴν πραγματικὴ παραγωγὴ ἀγαθῶν ἀλλὰ στὴν δημι-
ουργία τραπεζικῶν παραγώγων. Τραπεζικῶν εἰκονικῶν προϊόντων, τῶν ὁποίων 
ἡ κατάχρησις καὶ ὑπερίσχυσις σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὁδηγεῖ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς σὲ δι-
εθνῆ οἰκονομικὴ κρίση καὶ μοιραίως, σὲ πόλεμο. Ἀπὸ ρωσσικῆς πλευρᾶς ὅμως, 
ὑπάρχει μιὰ ἰδεολογικὴ πρότασις ποὺ φαίνεται νὰ υἱοθετεῖται, μὲ τὴν μορφὴν 
εἴτε ἀκροδεξιῶν (Ὁλλανδία), εἴτε συντηρητικῶν (ΗΠΑ, Αὐστρία, Γαλλία), ἢ 
ἀκτιβιστικῶν ἐθνοκεντρικῶν πολιτικῶν δυνάμεων (Ἰταλία) οἱ ὁποῖες αὐξάνουν 
ὁλοταχῶς τὴν ἐπιρροή τους στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Ὁ Benjamin Haddad, 
ἀναλυτὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Hudson, τὸ ὁποῖον εἶναι μιὰ συντηρητικὴ δεξαμενὴ 
σκέψεως μὲ ἕδρα τὴν Οὐάσινγκτων, ἐδήλωσε ὅτι οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς δείχνουν ἕνα 
τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι προφανὴς γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀλλὰ ὑφίστα-
ται, καθὼς ὁ «εὐρωπαϊκὸς λαϊκισμὸς» συνεργάζεται ἤδη μὲ τὸν Ποῦτιν. «Σὲ 
ὅλην τὴν Εὐρώπη, ὁ πουτινισμὸς ἔχει ἀναδειχθεῖ ὡς μιὰ ἰδεολογικὴ ἐναλλα-
κτικὴ λύσις στὴν παγκοσμιοποίηση, τὴν ΕΕ, κ.λπ.», ἐδήλωσε ὁ κ. Haddad, μὲ 
τὸν Ποῦτιν νὰ θεωρεῖται ὡς «ἕνα προπύργιο γιὰ τὶς συντηρητικὲς ἀξίες», ἕνας 
ἰσχυρὸς ἐχθρὸς τῆς τρομοκρατίας καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ὅσον γιὰ τὸν 
ὅρον “εὐρωπαϊκὸς λαϊκισμὸς” θὰ μοῦ ἐπιτρέψει ὁ Haddad νὰ ἐκφράσω τὶς σο-
βαρὲς ἐπιφυλάξεις μου. Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν οἱ ἀποφάσιες τῶν λαῶν, ἂς ἐξα-
φανίσει τοὺς λαοὺς καὶ ἂς ζήσει μὲ τὴν εὐρωκρατικὴ μεταεθνικὴ κοσμοπολιτικὴ 
ἐλὶτ τῆς Εὐρώπης! Πιστέψτέ με ὅμως, θά τοῦ εἶναι δύσκολο, καὶ τοῦ ἰδίου καὶ τῶν 
χρηματοδοτῶν του! Χρειάζονται ἕναν «ἀνθρώπινο χυλὸ» ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν 
νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ἀστρονομικὲς ἀποζημειώσεις των, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν 
ἀγωνία, τὴν ἐργατική του δύναμη, καὶ τὴν ἄγνοιά του. Ἡ ἰδεολογικὴ αὐτὴ τάσις, 
εὐνοεῖ τὴν ρωσσικὴ πολιτικὴ συγκλήσεως καὶ συνεργασίας μὲ μιὰ Νέα Εὐρώπη 
τῶν ἐθνῶν-κρατῶν καὶ τῶν Λαῶν τους ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίστοιχη Νέα Ἀμερική.

Β. Τί ἀναφέρει τὸ νέο ρωσσικὸ δόγμα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς7

 
Πῶς ὅμως εἰσπράττεται ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἡγεσία τοῦ Κρεμλίνου ἡ παροῦσα 

στάση τῶν Βρυξελλῶν;
Ὁ γαλλικὸς «Le Monde», (6/12/2016)8 ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὶς νέες προ-

7.  http://www.pronews.gr/portal/20161207/world/diethnis-politiki/39/ypograftike-neo-
dogma-tis-rosikis-exoterikis-politikis-i-eyropi 

8.  http://www.lemonde.fr/international/article/2016/12/06/le-document-de-poutine-qui-
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σεγγίσεις τοῦ Προέδρου Ποῦτιν ἀναφορικῶς πρὸς τὸ νέο ρωσσικὸ διάταγμα 
τοῦ Προέδρου Ποῦτιν, τὸ ὁποῖο ἔχει στόχο νὰ ἀναθεωρήσει τὸ δόγμα ἐξωτε-
ρικῆς πολιτικῆς τῆς Ρωσσίας, ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τοῦ 2013. «Πρόκειται γιὰ 
ἕνα κείμενο 38 σελίδων, τὸ ὁποῖον ἐπέρασε σχεδὸν ἀπαρατήρητον, καὶ στὸ 
ὁποῖον ὑπάρχουν 70 φορὲς ἡ λέξις ‘‘ἀσφάλεια’’ καὶ 25 φορὲς ἡ λέξις ‘‘ἀπειλή’’. 
Στὸ κείμενο αὐτὸ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις κατηγορεῖται γιὰ ″γεωπολιτικὴ ἐπέκτα-
ση’’ καθὼς καὶ ὅτι ἀναζητεῖ, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ″νὰ ὑπονο-
μεύσει τὴν περιφερειακὴ καὶ συνολικὴ σταθερότητα‵‵», γράφει ὁ «Le Monde». 
Aπὸ τὸ ἐν λόγῳ διάταγμα διεγράφη ἡ ἀκόλουθος προτεραιότης: «Βασικὸς 
στόχος τῶν σχέσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ τὴν Ρωσσία, ἡ ὁποία ἀπο-
τελεῖ ἀναπόσταστο μέρος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι νὰ προωθήσει τὴν 
δημιουργία ἑνὸς οἰκονομικοῦ καὶ ἀνθρωπιστικοῦ χώρου ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ 
ὣς τὸν Εἰρηνικό». Ἄρα ὁ κοινὸς χῶρος ἐξαφανίζεται. Ἀντιθέτως, τὸ νέο δόγμα 
τῆς Ρωσσίας ἀναφέρει «συστημικὰ προβλήματα».

β.1. Στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις
 
Ἡ Ρωσσία θεωρεῖ προτεραιότητα τὴν ἐνίσχυση τῆς δικαιοσύνης σὲ διεθνὲς 

ἐπίπεδο καὶ σκοπεύει νὰ ἀντιτεθεῖ σὲ στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις ποὺ παραβιάζουν 
τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Κρατῶν. Ἡ Ὁμοσπονδία τῆς Ρωσσίας εἶναι ἀποφα-
σισμένη νὰ ἀποφύγει τὶς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις καὶ ἄλλες μορφὲς ἐξωτερικῶν 
παρεμβάσεων ποὺ παραβιάζουν τὸ διεθνὲς δίκαιο, εἰδικὰ τὴν ἀρχὴ «κυριαρχίας 
τῶν Κρατῶν». Αὐτὸ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς «ὑπευθυνότητος γιὰ 
προστασία», ἀναφέρει τὸ διάταγμα. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν Μέση Ἀνατολή, ἡ Ρωσσία 
θὰ συνεχίσει νὰ ἐπιμένει γιὰ τὴν πολιτικο-διπλωματικὴ ἐπίλυση τῶν διαφορῶν, 
χωρὶς ἐξωτερικὴ παρέμβαση. Ἡ Μόσχα ἐπιθυμεῖ τὴν ἐπίλυση τῆς κρίσεως στὴν 
Συρία, τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ της καὶ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας.

 
β.2. Μάχη κατὰ τῆς τρομοκρατίας

 
Συμφώνως πρὸς τὸ διάταγμα, ὁ κεντρικὸς ἄξων τῆς μάχης κατὰ τῆς τρομο-

κρατίας εἶναι ἡ δημιουργία μεγάλης διεθνοῦς συμμαχίας. Ἡ Ρωσσία ἀντιτίθεται 
στὴν χρήση τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων ἀπὸ Κράτη γιὰ πολιτικοὺς λόγους, ἰδεο-
λογικοὺς ἢ ἄλλους. Ἡ Μόσχα καταδικάζει τὴν τρομοκρατία σὲ ὅλες τὶς μορφές της 
καὶ πιστεύει ὅτι ἡ τρομοκρατικὴ πρᾶξις δὲν μπορεῖ νὰ αἰτιολογηθεῖ γιὰ λόγους ἰδε-
ολογικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, ἐθνοτικοὺς ἢ ἄλλους. Ἡ Ρωσσία θὰ λάβει 
ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα γιὰ τὴν πρόληψη καὶ καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας, 
γιὰ τὴν προστασία τοῦ ρωσσικοῦ λαοῦ καὶ τῆς χώρας ἀπὸ τρομοκρατικὲς πράξεις, 
καὶ ἐναντίον τῆς ἐξαπλώσεως τῆς τρομοκρατικῆς καὶ ἐξτρεμιστικῆς ἰδεολογίας.

 β.3. Ὁ παράγων τῆς ἰσχύος
 
Τὸ διάταγμα ἀναφέρει ὅτι ὁ ρόλος τοῦ παράγοντος «ἰσχὺς» στὶς διεθνεῖς 

enterine-la-nouvelle-guerre-froide_5044428_3210.html
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σχέσεις ηὐξήθη, ἐξ αἰτίας τῆς ἀσταθείας τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν συ-
στημάτων. «Ἡ ἐνίσχυσις καὶ ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, ἡ 
δημιουργία καὶ ἡ ἀνάπτυξις νέων ὅπλων ὑπονομεύουν τὴν στρατηγικὴ στα-
θερότητα, ἀντιπροσωπεύουν μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν παγκόσμια ἀσφάλεια, ἡ ὁποία 
διασφαλίζεται χάρις στὶς συμφωνίες γιὰ ἔλεγχο τῶν ὅπλων».

 «Παρότι ὁ κίνδυνος ἑνὸς μεγάλου πολέμου, ὅπως ἕνας πυρηνικὸς πόλεμος 
μεταξὺ κεντρικῶν πρωταγωνιστῶν, παραμένει ἰσχνός, ὡστόσον οἱ κίνδυνοι νὰ 
ἐμπλακοῦν αὐτοὶ οἱ πρωταγωνιστὲς σὲ περιφερειακὲς διαμάχες αὐξάνονται», 
ἀναφέρει τὸ διάταγμα καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Ρωσσία τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἐνι-
σχύσεως τοῦ καθεστῶτος τῆς μὴ ἀναπτύξεως πυρηνικῶν ὅπλων.

 
β.4. Ὁ ἀγὼν γιὰ τὴν κυριαρχία

 
Συμφώνως πρὸς τὸ ἔγγραφον, ἡ μάχη γιὰ τὴν κυριαρχία γίνεται ἡ κυρίαρχος 

τάσις στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ γραμμὴ τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων της εἶναι 
νὰ ἀπομειώσουν τὴν δύναμη τῆς Ρωσίας, ἐνῷ ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ πίεσις 
ποὺ τῆς ἐπιβάλλουν ὑπονομεύει τὴν περιφεριακὴ καὶ συνολικὴ σταθερότητα. 
Τὸ ἔγγραφον ἀναφέρει ὅτι ὁ ΟΗΕ εἶναι τὸ κέντρο ἐλέγχου τῶν διεθνῶν σχέσε-
ων καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Ρωσσία θὰ ἐπιδιώξει τὴν ἐνίσχυση τοῦ μηχανισμοῦ 
ἐφαρμογῆς κυρώσεων ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη.

 
β.5. Οἱ σχέσεις Ρωσσίας-ΕΕ

 
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις παραμένει ἕνας σημαντικὸς οἰκονομικὸς καὶ πο-

λιτικὸς σύμμαχος γιὰ τὴν Ρωσσία, ἡ ὁποία προτάσσει μιὰ σταθερὰ καὶ προ-
βλεπτὴ συνεργασία. Τὸ καθεστὼς τῶν ″κυρώσεων‵‵ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ 
ἐμπόδια στὸν δρόμο τῆς ἀναπτύξεως τῶν σχέσεων Ρωσσίας-ΕΕ καὶ ἡ ἄρσις του 
θὰ ἐνίσχυε πολὺ περισσότερον τὴν συνεργασία.

 
β.6. Οἱ σχέσεις Ρωσσίας-ΝΑΤΟ

 
Ὅσο γιὰ τὸ ΝΑΤΟ, ἡ Ρωσσία σκοπεύει νὰ κτίσει τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Συμ-

μαχία μὲ στόχο μιὰ ἰσότιμη συνεργασία. Ὡστόσον, ἡ στρατιωτικὴ δραστηριότης 
τοῦ ΝΑΤΟ κοντὰ στὰ ρωσσικὰ σύνορα δημιουργεῖ νέες ἑστίες διχασμοῦ καὶ βα-
θαίνει τὶς ἤδη ὑπάρχουσες.

 
β.7. Ἡ Ρωσσία καὶ τὰ ΜΜΕ

 
Ἡ Ρωσσία σχεδιάζει νὰ ἐνισχύσει τὶς θέσεις της στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημε-

ρώσεως στὸ ἐξωτερικὸ ὥστε νὰ διαχέει στὸ διεθνὲς κοινὸ ἀντικειμενικὲς πλη-
ροφορίες γιὰ τὶς θέσεις τῆς Μόσχας ποὺ ἀφοροῦν κρίσιμα διεθνῆ θέματα ἢ τὴν 
κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας.
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Γ.  Ἡ ἐκλογὴ Τρὰμπ καὶ ἡ πιθανότης ἰδεολογικῆς καὶ πολιτισμικῆς 
ἀλλαγῆς τοῦ γεωστρατηγικοῦ τοπίου.

Ἡ πολιτικὴ τοῦ νέου ἀμερικανοῦ Προέδρου φαίνεται νὰ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν 
τὴν ἐμφάνιση τῆς διεθνοῦς τάσεως τῶν λαῶν ἐναντίον τῆς ψευδεπιγράφου «πα-
γκοσμιοποιήσεως», ὅπως καὶ τὶς ἀνωτέρω θέσεις τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσσικῆς 
Ὁμοσπονδίας, ἔχοντας ἐκπέμψει ἑπτὰ χαρακτηριστικὲς ἐξαγγελίες: 

α) τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ΗΠΑ ἀπὸ διεθνεῖς, «χιλιαστικο-τροτσκιστικοῦ» 
τύπου, διεθνεῖς ἡγεμονικὲς παρεμβάσεις θερμῆς ἰσχύος καὶ μετατόπιση τοῦ ἀμε-
ρικανικοῦ ἐνδιαφέροντος πρὸς τὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανό, ἀλλὰ μὲ προεξάρχουσα 
τὴν προβολὴ τῆς καθαρὰ ἀμερικανικῆς, καὶ ὄχι πολυεθνικῆς, οἰκονομικῆς ἰσχύος

β) τὴν κατάργηση τῶν ρωσσοφοβικῶν συνδρόμων καὶ τὴν ἐπαναπροσέγγιση 
Μόσχας-Οὐάσιγκτων, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἔχει εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις στὶς εὐρω-
παϊκὲς πρωτογενεῖς, δευτερογενεῖς καὶ τριτογενεῖς οἰκονομικὲς δραστηριότητες, 
λόγῳ καταργήσεως τοῦ ἐμπάργκο τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ ἐναντίον τῆς Μόσχας. 

γ) τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τοῦ ρόλου τοῦ ΝΑΤΟ ὡς ἕνα συλλογικὸ σύστη-
μα ἀσφαλείας ὑπὸ τὴν Γαλλικὴ πρωτοκαθεδρία ὅπου οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες θὰ 
συμβάλλουν καθοριστικῶς στὸν προϋπολογισμό του.

δ) Τὴν δημιουργία κράτους τοῦ Κουρδιστάν, κατ’ ἀρχὰς σὲ Ἰρὰκ καὶ Συρία.
ε) Τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰσλαμικοῦ ριζοσπαστισμοῦ, τῆς συναφοῦς τρομο-

κρατίας καὶ τῶν διεθνῶν της ἐρεισμάτων.
ς) Τὴν οἰκονομικὴ ἀναχαίτιση τῆς Κίνας στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά, τὴν Μεσό-

γειο καὶ τὸν Εἰρηνικό.
Ἡ πολιτικὴ αὐτή, ἐὰν ὑλοποιηθεῖ, θὰ ἔχει σημαντικὲς συνέπειες γιὰ τὴν 

ὑπόθεση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφαλείας στὴν Μεσόγειο, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
1) Ἡ πραγματοποίησις τῶν δύο πρώτων ἐξαγγελιῶν, [σημεῖα (α) καί (β)] 

θὰ προκαλέσει μὲ τὶς ἀναμενόμενες καταργήσεις τῶν τιμωρητικῶν ″ἐμπάργκο‵‵ 
ἑλληνικῶν γεωργικῶν προϊόντων καὶ τὶς δυνατότητες διελεύσεως ρωσσικῆς 
προελεύσεως φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος, ὅλες ἐκεῖνες τὶς προϋ-
ποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τήν προώθηση σημαντικῶν ἐπενδύσεων καὶ τὴν 
δημιουργία χιλιάδων θέσεων ἐργασίας στὸν δευτερογενῆ πρωτίστως καὶ στὸν 
πρωτογενῆ τομέα τῆς ἀσφυκτιούσης ἑλληνικῆς οἰκονομίας. 

1.1.) Ἐπίσης, διασφαλίζουν τὴν στρατηγικὴ δυνατότητα τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀπο-
τελέσει γεωστρατηγικῶς μίαν ἐπὶ μέρους δίοδο ρωσσικῶν ὑδρογονανθράκων, πρὸς 
τροφοδοσίαν τῆς ΕΕ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἰσοσκελίζει ἕνα, ἐλλειματικὸ εἰς βάρος τῆς 
Ἑλλάδος, γεωστρατηγικὸ ἰσοζύγιο μὲ τὴν Τουρκία καὶ μάλιστα εἰς τὴν περίπτωσιν 
ὅπου ἡ μόνη δίοδος διελεύσεως θὰ διήρχετο μέσῳ αὐτῆς καὶ τῆς Βουλγαρίας. Ἂς ση-
μειωθεῖ ὅτι καὶ αὐτὴ μετεστρέφεται βαθμιαίως, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ρωσσοφίλου 
Προέδρου τῆς Ροῦμεν Ράντεφ, πρῴην Α/ΓΕΑ τῆς Βουλγαρίας, ποὺ δηλώνει ὅτι δὲν 
ἀνήκει σὲ κάποιο κόμμα ἀλλὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τοὺς Σοσιαλιστὰς καὶ ἐτάχθη 
ὑπὲρ τῆς ἄρσεως τῶν κυρώσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας, 
ἔχοντας δηλώσει ὅτι ἡ «Κριμαία εἶναι στὴν πραγματικότητα ρωσσική»9.

9.  http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/745362/proedrikes-ekloges-voylgaria-
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2) Ἡ βαθμιαία ὑλοποίησις τοῦ σημείου (γ) συνδυαζόμενον μὲ πληροφορίες ποὺ 
ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ὅλον ἐγχείρημα θὰ βασισθεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων 
σὲ ἕναν Γαλλο-Γερμανικὸ ἄξονα στρατηγικῆς εὐθύνης τῆς Μεσογείου, ὅπου τὸ 
οἰκονομικὸ μέρος εὐθύνης θὰ ἀνήκει στὴν Γερμανία καὶ τὸ στρατιωτικὸ στὴν 
Γαλλία. Βεβαίως, εἶναι σχεδὸν βέβαιον ὅτι τὸ Βερολῖνον δὲν θὰ ἀρκεσθεῖ στὴν 
χρηματοδότηση τοῦ νέου «εὐρωκεντρικοῦ» ΝΑΤΟ, ἀλλὰ θὰ θελήσει νὰ συμ-
μετέχει ἐνεργῶς καὶ στὸ ἀμυντικόν του σκέλος. Ἐκεῖ ἡ κατάστασις γιὰ τὴν Ε.Ε. 
καὶ ὡρισμένα μέλη της, ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἰταλία, καὶ ἡ Αὐστρία, θὰ περιπλακεῖ 
μὲ ὁμιχλώδεις μελλοντικὲς συνέπειες. Τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ θὰ ζητήσει ἡ Γαλλία 
ἀπὸ τὴν Γερμανία γιὰ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἀνάμιξη τοῦ Βερολίνου ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν 
προνομιακὴ ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων τῆς Κύπρου, ἕως μία νέα ἐπιρροὴ 
τῶν Παρισίων στὴν Αἴγυπτο ὅπως καὶ στὴν τουρκικὴν ἀγορά. Τὸ Παρίσι μπορεῖ 
νὰ συνεχίσει νὰ ἐκμεταλλεύεται μέρος τῶν κοιτασμάτων τῆς Κύπρου, ὅπως καὶ 
σήμερα, μέσῳ τῆς ΤΟΤΑL, καὶ νὰ ἐγγράψει ὑποθῆκες καὶ γιὰ νέες ἄδειες. Ἡ ἐπιρ-
ροὴ τῶν Παρισίων στὴν Αἴγυπτο θὰ πρέπει ὅμως νὰ βασισθεῖ σὲ καλὲς σχέσεις 
μὲ τὴν Μόσχα, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ἐπανακάμψει στὶς σχέσεις της μὲ τὸ Κάϊρον. Τὸ 
ζήτημα, ὅμως, τῶν τουρκικῶν ἀγορῶν θὰ διευθετηθεῖ μόνον κατόπιν σχετικῶν δι-
ακανονισμῶν μὲ τὸ Βερολῖνον. Ἐδῶ καὶ πάλιν ἡ κατάστασις ἐμφανίζεται περιπε-
πλεγμένη. Συμπερασματικῶς λοιπόν, μποροῦμε νὰ διαβλέψομε ὅτι τοὐλάχιστον 
γιὰ τὰ ζητήματα τῆς Κύπρου καὶ τῆς Αἰγύπτου παρουσιάζεται «πεδίον δόξης 
λαμπρὸν» γιὰ τὴν ρωσσικὴ διπλωματία.

2.1) Ὁ ἄξων ἀσφαλείας Παρισίων-Βερολίνου θὰ ἔχει τὸ ἄλλο ἄκρον του 
στὸ Νότιο ∆ίπολο Ἰσραὴλ-Αἰγύπτου. Τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Αἴγυπτος θὰ εἶναι κομ-
βικὰ σημεῖα τῆς διελεύσεως τοῦ Silk Road πρὸς τὴν Εὐρώπη ὅπως καὶ ἡ Τουρκία 
μέσῳ τοῦ Ἰρὰν καὶ τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ ἄλλων χωρῶν τοῦ Καυκάσου. Τὸ 
πρόγραμμα αὐτὸ δημιουργεῖ ἕνα νέο πολυπολικὸ διεθνὲς ὑπερσύστημα (hyper-
system) καὶ ἡ ἀγνόησίς του ἀπὸ τὸν Μεσογειακὸ Ἑλληνισμὸ Ἑλλάδος -Κύπρου 
θὰ εἶναι καταστροφικός. Tὸ ∆ίπολον Ἑλλάδος-Κύπρου θὰ μετατραπεῖ ἁπλῶς 
σὲ χῶρο γεωστρατηγικῆς ἐνισχύσεως τῆς τουρκικῆς θέσεως στὸν “Νέο δρόμο 
τοῦ Μεταξιοῦ” καὶ θὰ παύει νὰ ὑφίσταται πολιτισμικῶς, μετατρεπόμενο σὲ λε-
βαντινικὲς κοινωνίες ἄνευ πολιτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ ταὐτότητος. Συνεπῶς ὁ γε-
ωστρατηγικὸς προσανατολισμὸς τῶν Ἀθηνῶν, θὰ πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ βάσει 
τῶν ἀνωτέρω νέων γεωστρατηγικῶν δεδομένων τὰ ὁποῖα ἐπιτάσσουν τὴν στενὴ 
σύνδεσή του καὶ τὴν ἀδιάλειπτη καὶ στενὴ συνεργασία του εἰς ὅλους τοὺς το-
μεῖς μὲ τὸ Νότιο ∆ίπολο Ἰσραὴλ-Αἰγύπτου. Ἡ συνεισφορά του μὲ τὸν ἄξονα με-
ταφορᾶς Ἰσραηλινοῦ, Αἰγυπτιακοῦ καὶ Κυπριακοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ τοῦ 
προτεινομένου ἀγωγοῦ East-Med, πρὸς τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἡ συνεισφορά 
του στὴν νέα ἀμυντικὴ δομὴ τοῦ εὐρωκεντρικοῦ ΝΑΤΟ στὸν Μεσογειακὸ χῶρο, 
πλησίον τῆς Γαλλίας, τῆς Κίνας καὶ τῆς Μόσχας εἶναι τὰ σημαντικώτερα ἐχέγγυα 
γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του*.

sarose-o-filos-toy-vlantimir-poytin#ixzz4S9mPfYcf
*   Ἡ πρόβλεψίς μου αὐτή, ἐπαληθεύθη, παρὰ τὶς περὶ τῶν ἀντιθέτων ἀπόψεων συναδέλ-
φων μου 
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Πηγή: https://www.merics.org/en/merics-analysis/infographicchina-mapping/china-mapping/

2.2.) Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ὁμαλοποίησις στὴν Συρία τῆς ὁποίας τὰ ἐδάφη 
ἀποτελοῦν μέρος τοῦ Νέου ∆ρόμου τοῦ Μεταξιοῦ, ἐν συνεργασίᾳ πρὸς τὸ Ἰρὰν 
καὶ τὴν Τουρκίαν, καὶ βεβαίως μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Μόσχας στὴν προεδρία 
Ἄσαντ, ἡ ∆αμασκὸς θὰ ἐνταχθεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ διαδικασία ὁμαλοποι-
ήσεως τῶν σχέσεών της μὲ τὸ Ἰσραήλ, πάντα ὑπὸ τὶς ρωσσικὲς ἐγγυήσεις πρὸς 
τὸ Τὲλ-Ἀβίβ, τοὐλάχιστον γιὰ ἕνα μεταβατικὸ διάστημα «ἐμπεδώσεως ἀξιο-
πιστίας» τῆς διαδικασίας ὁμαλοποιήσεως. Τὸ ἔδαφος τῶν Ρωσσο-ἰσραηλινῶν 
σχέσεων ἔχει προλειανθεῖ ἤδη μέσῳ τῶν ἀμφιπλεύρων ἐπισκέψεων μεταξὺ ὑψη-
λοτάτου ἐπιπέδου ἐπισήμων τῶν δύο χωρῶν.

3.) Ἀναφορικῶς πρὸς τὸ σημεῖον (δ), δηλ. τὴν ὑπόθεση τῆς δημιουργίας κουρ-
δικῆς κρατικῆς ὀντότητος στὴν Βόρειο Συρία, αὐτὴ θὰ στηριχθεῖ ἀποκλειστικῶς 
ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ. Γιὰ μὲν τὶς ΗΠΑ, ἡ ὕπαρξις ἑνὸς κεντρικοῦ μὴ σημιτι-
κοῦ, ἐθνοκρατικοῦ «ἀναμεταδότου» ἀμερικανικῆς ἰσχύος, στὸ κρίσιμο αὐτὸ σταυ-
ροδρόμι τοῦ Νέου ∆ρόμου τοῦ Μεταξιοῦ εἶναι ἀπαραίτητος ἀφ' ἑνὸς γιὰ τὴν δι-
ατήρηση ἑνὸς ἰσοσκελισμένου ἰσοζυγίου ἰσχύος μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὴν Κίνα καὶ ἀφ' 
ἑτέρου γιὰ νὰ προσφέρει τὸ ἀπαραίτητο χερσαῖο στρατηγικὸ βάθος στὸ Ἰσραὴλ 
ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ κρίνεται καὶ ἡ ἐθνική του ἀσφάλεια ἀλλὰ καὶ ἡ διαθεσιμότης του 
γιὰ τὴν προάσπιση καὶ τῶν ἀμερικανικῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων στὸν Κόλπο 
καὶ τὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο. Γιὰ τὸ Ἰσραὴλ οἱ λόγοι ἐθνικῆς ἀσφαλείας 
εἶναι ὑπέραρκετοί. Ἡ Μόσχα, ὅμως, δὲν φαίνεται διαθέσιμος νὰ ὑποστηρίξει ἐπὶ 
πολὺ ἀκόμη τὴν δημιουργία ἑνὸς τέτοιου κρατικοῦ κουρδικοῦ μορφώματος, διότι 
«ἐνοχλεῖ» τὰ μέγιστα τὴν Τεχεράνη, λόγῳ τῆς εἰδικῆς της Κουρδικῆς μειονότητος 8 
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ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων στὰ δυτικά της ἐδάφη σὲ συνέχεια μὲ αὐτὰ τῆς Τουρκίας 
καὶ τοῦ Ἰράκ. Αὐτὸ εἶναι σημεῖο συγκρούσεως μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Ρωσσικῆς Ὁμο-
σπονδίας, διότι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐλέγχει στρατηγικῶς τὸ κέντρο τῆς περιοχῆς 
ποὺ ἐκτείνεται ἡ Εὐρασιατικὴ Ἕνωσις, ὅπως καὶ τὸ Σύμφωνον Συνεργασίας τῆς 
Σαγκάης (SCO-(Шанхайская Организация Сотрудничества, ШОС). Ὁ θεσμὸς αὐτὸς 
(Шанхайская Организация Сотрудничества), δεδομένων τῶν κρατῶν ποὺ ἤδη εἶναι 
μέλη10, καὶ αὐτῶν ποὺ θὰ γίνουν τὸ 2017 (Ἰνδια, Πακιστὰν) καλύπτει περίπου τὸ 
ἓν τρίτον (1/3) τῆς διαδρομῆς τοῦ Νέου ∆ρόμου τῆς Μετάξης. Εἶναι σημαντικὸ στοι-
χεῖο γιὰ τὸν ἐκτεθέντα προβληματισμό μας, τὸ ὅτι ἑτοιμάζονται γιὰ νὰ ὑποβάλλουν 
τὴν ὑποψηφιότητά τους τὸ Ἰσραήλ καὶ ἡ Αἴγυπτος. Ἄρα, ἕνα μεγάλο Κουρδιστὰν 
δὲν ἀπειλεῖ μόνον τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῶν παλαιῶν καὶ νέων συμμάχων τῆς 
Μόσχας, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς συμπλεύσεώς του μὲ τὶς ΗΠΑ, ἀνακατανέμει τὴν κυ-
ριαρχία στὸν σημαντικώτατο αὐτὸν διεθνῆ ἀσταρτηγικὸ ἄξονα μεταφορῶν, ἀπο-
τελῶντας ἕνα ἰσχυρὸ «σημεῖο πνιγμοῦ» τῶν ἐμπορευματικῶν ροῶν καὶ τῶν ροῶν 
ὑδρογονανθράκων πρὸς ὄφελος τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων του.

4.) Σχετικῶς πρὸς τὸ σημεῖο (ς) προκύπτει ἀβιάστως ἐκ τῶν προλεχθέντων 

10.  Ὁ SCO (Шанхайская Организация Сотрудничества, ШОС), περιλαμβάνει ἐκτὸς τῆς 
Ρωσσίας, τῆς Κίνας καὶ τοῦ Οὐζμπεκιστάν, τὸ Καζακστάν, τὸ Κιργιστάν, τὸ Τατζι-
κιστάν. Ἡ Ἰνδία καὶ τὸ Πακιστὰν θὰ προσχωρήσουν στὸν Ὀργανισμὸ στὴν προ-
σεχῆ σύνοδο τοῦ SCO, ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὴν Ἀστάνα τοῦ Καζακστὰν τὸ 2017. Τὸ 
Ἰρὰν προσεκλήθη νὰ γίνει πλῆρες μέλος τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ νὰ 
ὑποβάλλουν τὴν ὑποψηφιότητά των τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Αἴγυπτος.

Χάρτης τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης
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ὅτι ἀποτελεῖ, ἐν πολλοῖς, σημεῖο διαφωνίας τῆς Οὐάσιγκτων μὲ τὴν Μόσχα, ἐφ' 
ὅσον ἡ Κίνα ἀποτελεῖ στρατηγικὸ σύμμαχο τῆς Μόσχας.
Ὡς τελικὸ προβλεπτικὸ συμπέρασμα, καταλήγομε εἰς τὸ ὅτι:

α)  Τὸ ∆ιεθνὲς Ὑπερσύστημα προχωρεῖ πρὸς τὴν Τριπολικότητα (ΗΠΑ, Ρωσσία, 
Κίνα)

β)  Τὸ ∆ιεθνὲς Ὑπερσύστημα θὰ ἀναγνωρίζει ἐκ τῶν πραγμάτων τὸν διεθνῆ καὶ 
περιφερειακὸ ρόλο τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Κίνας

γ)  Τὸ Μεσογειακὸ σύστημα θὰ στηρίζεται στρατηγικῶς σὲ περισσοτέρους τοῦ 
ἑνὸς Πυλῶνες (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσσία)

δ)  Τὸ Μεσογειακὸ Σύστημα θὰ ἔχει ὡς γεωστρατηγικὸ ἄξονα τὰ ὑποσυστημικὰ 
∆ίπολα: Γαλλία-Γερμανία, Ἑλλάδα-Κύπρον (ἐάν βέβαια δὲν διαπράξουν 
μέγιστα γεωστρατηγικὰ σφάλματα), Ἰσραὴλ-Αἴγυπτο καὶ ὡς ἀσταθὲς σημεῖο 
τὴν Τουρκία.


