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Ειζαγωγή 

 

 Με ην παξφλ δνθίκηφ κνπ, ζπλνςίδσ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρσ 

επεμεξγαζηεί πξφζθαηα ζε κηα ζεηξά γεσπνιηηηθψλ θαη γεσνηθνλνκηθψλ 

κειεηψλ πνπ ζπλέηαμα ην 2013 θαη ην 2014 ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο 

κνπ σο Δηαίξνο (εηδηθφο ζε ζέκαηα γεσπνιηηηθήο θαη παγθφζκηαο 

αζθάιεηαο) ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο πιεξνθνξηψλ R-Techno (Μφζρα) θαη 

σο Γηεπζπληήο θαη Ηδξπηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νννπνιηηηθψλ θαη 

Γεσπνιηηηθψλ Μειεηψλ (Research Institute for Noopolitical and 

Geopolitical Studies). Με ζθνπφ λα βνεζήζσ ηνλ γεληθφ, κε εηδηθφ, 

αλαγλψζηε, ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχσ 

ζην παξφλ δνθίκην, πξνέηαμα ζε απηφ ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα 

νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο ηεο γεσπνιηηηθήο θαη ηεο γεσνηθνλνκίαο.  

 

Γεωπολιηική 

Ο παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο γεσπνιηηηθήο είλαη ν Γεξκαλφο γεσγξάθνο 

Φξίληξηρ Ράηζει (Friedrich Ratzel, 1844-1904). ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν 

Politische Geographie (εθδφζεηο Oldenburg, 1897), φξηζε απηφ ην 

αθαδεκατθφ πεδίν σο ηε κειέηε ηνπ θξάηνπο σο «ρσξηθνχ νξγαληζκνχ» 

θαη απεθάλζε φηη ν ρψξνο (Raum) θαη ε ζέζε (Lage) πξνζδηνξίδνπλ 

απνθαζηζηηθά ηε κνίξα ησλ θξαηψλ.  

Ο φξνο γεσπνιηηηθή (Geopolitik) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνλ νπεδφ πνιηηηθφ επηζηήκνλα Ρνχληνιθ Κηέιελ (Rudolf Kjellén, 

1864-1922), ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Gothenburg ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (βι. B. Haggman, Rudolf Kjellén: Founder of 

Geopolitics,εθδφζεηο Center for Research on Geopolitics, 1988). ηηο 

αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ε γεσπνιηηηθή νξγαλψζεθε σο ηδηαίηεξν 

επηζηεκνληθφ πεδίν απφ ηνλ Άγγιν γεσγξάθν θαη αθαδεκατθφ ζεξ 

Υάιθνξλη Μαθίληεξ (Sir Halford John Mackinder, 1861-1947), ν νπνίνο 

δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηεο London School of Economics (βι. H. J. 
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Mackinder, «The Geographical Pivot of History», Geographical Journal, 

ηφκνο 23, 1904, ζει.421-444). 

χκθσλα κε ηνλ Μαθίληεξ, ζηε γεσπνιηηηθή, ππάξρνπλ δχν βαζηθνί 

πφινη: ν πφινο ηεο μεξάο θαη ν πφινο ηεο ζάιαζζαο. Δπίζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ νξνινγία ηνπ Μαθίληεξ, ε «θαξδηά ηεο μεξάο» (heartland) 

βξίζθεηαη ζην θέληξν απηνχ πνπ νλφκαζε «Παγθφζκηα Νήζν» θαη 

εθηείλεηαη απφ ηνλ πνηακφ Βφιγα κέρξη ηνλ πνηακφ Γηαλγθηδέ (Yangtze) 

θαη απφ ηα Ηκαιάηα κέρξη ηελ Αξθηηθή. Απηήλ ηελ πεξηνρή, νπζηαζηηθά 

δειαδή ηελ Δπξαζία, ν Μαθίληεξ ηε ραξαθηήξηζε σο «ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο» («the Pivot of World History»). 

Ο Μαθίληεξ δηαηχπσζε ηελ εμήο αξρή: «Απηφο πνπ ειέγρεη ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, ειέγρεη ηελ θαξδηά ηεο μεξάο. Απηφο πνπ ειέγρεη 

ηελ θαξδηά ηεο μεξάο, ειέγρεη ηελ Παγθφζκηα Νήζν. Απηφο πνπ ειέγρεη 

ηελ Παγθφζκηα Νήζν, ειέγρεη φινλ ηνλ θφζκν». 

Γεληθά, ζχκθσλα κε ηνλ Μαθίληεξ, ππάξρνπλ ηξεηο γεσπνιηηηθέο 

πεξηνρέο ηζρχνο: ε κηα, ηελ νπνία ν Μαθίληεξ νλνκάδεη «άμνλα 

πεξηζηξνθήο» (Pivot), είλαη εληειψο επεηξσηηθή, ε δεχηεξε, ηελ νπνία ν 

Μαθίληεξ νλνκάδεη «εμσηεξηθή εκηζέιελν» (Outer orInsularCrescent), 

είλαη εληειψο σθεάληα, θαη ε ηξίηε, ηελ νπνία ν Μαθίληεξ νλνκάδεη 

«εζσηεξηθή εκηζέιελν» (Inner orMarginalCrescent), είλαη ελ κέξεη 

επεηξσηηθή θαη ελ κέξεη σθεάληα (βι. ηνλ αθφινπζν ράξηε). Δπίζεο, ν 

Μαθίληεξ ηφληζε φηη χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ γεσπνιηηηθνχ πφινπ ηεο 

ζάιαζζαο (δειαδή ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ησλ ΖΠΑ) είλαη λα 

απνηξέςνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο ζηε ιεγφκελε Παγθφζκηα Νήζν, 

απνηξέπνληαο νπνηαδήπνηε γεσζηξαηεγηθή ζπκκαρία κεηαμχ ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Ρσζίαο θαη επίζεο απνηξέπνληαο ηελ 

θπξηαξρία ηεο Ρσζίαο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. 
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Ο γευπολιηικόρ σάπηηρ ζύμθυνα με ηον Μακίνηεπ: 

 
 

 ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αλαδείρζεθε θαη ε 

ακεξηθαληθή ζρνιή ηεο γεσπνιηηηθήο, ζηελ νπνία έπαημε 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ν Νίθνιαο πάηθκαλ (Nicholas Spykman), 

πνιηηηθφο επηζηήκνλαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Yale. Βαζηδφκελνο ζηνλ 

γεσπνιηηηθφ ράξηε ηνπ Μαθίληεξ, ν πάηθκαλ ηφληζε ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ξφιν ηεο πεξηνρήο πνπ ν Μαθίληεξ νλφκαζε «Δζσηεξηθή ή 

Πεξηθεξεηαθή Ζκηζέιελν» (Inner or Marginal Crescent), ηελ νπνία ν 

πάηθκαλ νλφκαζε «Ρίκιαλη» (Rimland), θαη πξφθεηηαη γηα ην άθξν ηεο 

μεξάο (ή αληίζηνηρα ην άθξν ηεο ζάιαζζαο), δειαδή γηα ηελ ελδηάκεζε 

πεξηνρή κεηαμχ ηνπ πφινπ ηεο μεξάο θαη ηνππφινπ ηεο ζάιαζζαο. ε 

απηήλ ηελ «Δζσηεξηθή ή Πεξηθεξεηαθή Ζκηζέιελν», ή «Ρίκιαλη», 

αλήθνπλ ε Γπηηθή θαη ε Κεληξηθή Δπξψπε, ε Βαιθαληθή Υεξζφλεζνο 

θαη ε Μέζε Αλαηνιή. Γηα παξάδεηγκα, ε Διιάδα, φπσο θαη φιεο νη 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αλήθνπλ γεσπνιηηηθά ζηε 

Ρίκιαλη.  

 χκθσλα κε ηνλ πάηθκαλ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ρίκιαλη, ή 

Δζσηεξηθήο Ζκηζειήλνπ, είλαη φηη απνηειεί ηελ ελδηάκεζε πεξηνρή 

κεηαμχ ηεο «θαξδηάο ηεο μεξάο» (Heartland) θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζάιαζζαο. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο Ρίκιαλη νθείιεηαη ζηε δεκνγξαθηθή 

ηεο βαξχηεηα, ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο, ζηε βηνκεραληθή ηεο 
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αλάπηπμε, ζηα πνιηηηζηηθά ηεο ζπζηήκαηα θαη ηδίσο ζηηο κεγάιεο θαη 

ηζρπξέο παξαδφζεηο ηεο. Δπίζεο, γηα ηνλ πάηθκαλ, ε Ρίκιαλη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ πφιν ηεο ζάιαζζαο, επεηδή, κέζσ ηεο 

Ρίκιαλη, ν πφινο ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα πεξηθπθιψζεη ηελ «θαξδηά ηεο 

μεξάο». 

 

Ο γευπολιηικόρ σάπηηρ ζύμθυνα με ηον πάικμαν: 

 

 
 

Οη ρψξεο ηεο Ρίκιαλη κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ην αλ ζα ζπκκαρήζνπλ κε 

ηνλ πφιν ηεο μεξάο ή κε ηνλ πφιν ηεο ζάιαζζαο, θαη βεβαίσο ν πφινο 

ηεο μεξάο θαη ν πφινο ηεο ζάιαζζαο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην 

πνηνο απφ ηνπο δχν ζα έρεη ηε κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ πεξηνρή 

Ρίκιαλη. ε απηφ ην πιαίζην θαη ππφ απηφ ην πξίζκα, πξέπεη λα 

αλαιχνπκε ηνλ ξφιν ηνπ ΝΑΣΟ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο ξσζηθήο 

γεσπνιηηηθήο ησλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ, ησλ επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ 

ζπκκαρηψλ θαη αληαγσληζκψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ, 

θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο πνιηηηθήο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επξσπατθή 

ζθαθηέξα. 

ηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή, ε αηιαληηθή γεσπνιηηηθή ζθέςε 

αλέδεημε ηα εμήο δχν κνληέια γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα:  
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1) Μολοποιηθόηεηα (unipolarity): απηφ ην κνληέιν έρεη πηνζεηεζεί θαη 

πξνσζείηαη απφ ηνπο λενζπληεξεηηθνχο θαη γεληθά απφ εγεηηθά ζηειέρε 

ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο ζηηο ΖΠΑ. χκθσλα κε ην 

κνλνπνιηθφ κνληέιν, νη ΖΠΑ ζα έπξεπε λα είλαη ν ππξήλαο ηνπ 

παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο, ζαλ έλα είδνο θηιειεχζεξεο-δεκνθξαηηθήο 

απηνθξαηνξίαο ε νπνία απνιακβάλεη ην πξνλφκην ηεο παγθφζκηαο 

εγεκνλίαο, ελψ φια ηα άιια θξάηε ζα έπξεπε λα είλαη νξγαλσκέλα γχξσ 

απφ ηηο ΖΠΑ, επάλσ ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζηξαηεγηθή θαη ηδενινγηθή βάζε.  

2) Ποισκερής οργάλωζε (multilateralism): απηφ ην κνληέιν έρεη πηνζεηεζεί 

θαη πξνσζείηαη απφ ηε ιεγφκελε λενθηιειεχζεξε (neoliberal) ζρνιή ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ –ε νπνία ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Σδφδεθ Νάη Σδνχληνξ 

(Joseph Nye, Jr) θαη ηνλ Ρφκπεξη Κίνραλ (Robert Keohane)– θαη απφ 

εγεηηθά ζηειέρε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηηο ΖΠΑ. χκθσλα κε 

ηελ ακεξηθαληθή λενθηιειεχζεξε ζρνιή ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο (γλσζηή 

θαη σο ζρνιή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο), νη ΖΠΑ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ απφ κφλεο ηνπο ηνλ παγθφζκην εγεκφλα θαη γη’ απηφ ζα 

έπξεπε λα κνηξαζηνχλ απηφλ ηνλ ξφιν κε άιιεο δπλάκεηο (πνιπκεξήο 

νξγάλσζε), θπξίσο κε εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο 

ΖΠΑ απφ ηελ άπνςε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ αμηψλ. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο πνιπκεξνχο νξγάλσζεο, ε αηιαληηθή ειίη 

πξέπεη λα αζθήζεη «ήπηα δχλακε» θαη λα θξνληίζεη ψζηε λα 

θπξηαξρήζνπλ παγθνζκίσο θαζεζηψηα πνπ ζα βξίζθνληαη φζν εγγχηεξα 

γίλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή, ηελ ηδενινγίαθαη ηηο αμίεο ηεο αηιαληηθήο ειίη. 

πλνπηηθά, ε θεληξηθή ηδέα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σδφδεθ Νάη Σδνχληνξ κε 

ηίηιν Ήπηα Δύλακε (Soft Power, NewYork: Public Affairs, 2004) είλαη ε 

εμήο: κηα απηνθξαηνξία δελ κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έζλνο-

θξάηνο, θαη εηδηθφηεξα νη ΖΠΑ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο 

ηνπο ζηε δηεζλή αξέλα πεξηζζφηεξν κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ έληαμε 

άιισλ δπλάκεσλ ζην ακεξηθαληθφ ζρέδην, παξά κε ηνλ θαηαλαγθαζκφ. 

Πάλσ απ’ φια, ε «ήπηα δχλακε», φπσο ηελ πξνηείλεη ν Σδφδεθ Νάη 

Σδνχληνξ, πξέπεη λα είλαη γνεηεπηηθή, λα θαηαθηά ζπλεηδήζεηο –π.ρ. λα 
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θάλεη παξεκβάζεηο κε φξνπο «ρξσκαηηζηψλ επαλαζηάζεσλ», «Αξαβηθήο 

Άλνημεο» θαη ρεηξαγσγνχκελσλ πιελ ιανπξφβιεησλ εγεηψλ– θαη λα 

θαηαθεχγεη ζηε «ζθιεξή δχλακε» (hard power) κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ ιεηηνπξγεί ε «ήπηα δχλακε» (softpower). Απηφο ν ηξφπνο 

ρξήζεο ηεο ήπηαο θαη ηεο ζθιεξήο δχλακεο ζπληζηά ηελ «έμππλε 

δχλακε» (smart power). 

ην πιαίζην ηεο «ήπηαο δχλακεο», νη ΖΠΑ δελ δηζηάδνπλ λα 

απνδνκήζνπλ αθφκε θαη θηιηθά πξνο ηηο ίδηεο απηαξρηθά θαζεζηψηα –

φπσο έθαλαλ ι.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο Μνπκπάξαθ ζηελ 

Αίγππην– πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ κηα δηθή ηνπο ηδενινγία πεξί 

θηιειεπζεξηζκνχ, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αζηηθήο θνηλσλίαο. 

Δπίζεο, κε ην ίδην ζθεπηηθφ, νη ΖΠΑ επηρεηξνχλ λα αζθήζνπλ «ήπηα 

δχλακε» κέζσ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, θνηλσληθψλ εμεγέξζεσλ θαη 

θνηλσληθψλ αθηηβηζηψλ, αξθεί λα πξνσζνχληαη νη ηδενινγηθέο αξρέο θαη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ακεξηθαληθνχ θαηεζηεκέλνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ν 

Σδηλ αξπ (Gene Sharp), ηδξπηήο θαη δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Άικπεξη Ατλζηάηλ (Albert Einstein Institution) ζηηο ΖΠΑ, έρεη, εδψ θαη 

δεθαεηίεο, αλαπηχμεη κηα νιφθιεξε επηζηήκε θαη κεζνδνινγία γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ θνηλσληθνί επαλαζηάηεο θαη αθηηβηζηέο 

γηα ηελ αλαηξνπή θαζεζηψησλ ρσξίο ηε ρξήζε έλνπιεο βίαο, αιιά κε 

καδηθέο δηαδειψζεηο, καδηθή αλππαθνή, ρηνχκνξ, αθίζεο, πξνθεξχμεηο, 

κέζα θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο (sms, Twitter, Facebook θ.ιπ.), 

πξνζθέξνληαο θηιηά θαη ινπινχδηα ζηηο θξαηηθέο δπλάκεηο θαηαζηνιήο, 

ψζηε λα ηηο ‘αθνπιίζνπλ’ ςπρνινγηθά θαη λα ηηο πξνζεηαηξηζηνχλ θ.ιπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν άλζξσπνο πνπ είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

ππξνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο εμέγεξζεο ζηελ Αίγππην, ε νπνία νδήγεζε 

ζηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο Μνπκπάξαθ θαη ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο Μνπζνπικαληθήο Αδειθφηεηαο, ήηαλ ν επηθεθαιήο 

κάξθεηηλγθ ηεο Google ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή, ν 

Αηγχπηηνο Οπαέι Γθνλίκ (Wael Ghonim). Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ν 

εθηειεζηηθφο πξφεδξνο ηεο Google, Έξηθ κηλη δήισζε, ζην πιαίζην ηεο 
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ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Mobile World Congress ζηε Βαξθειψλε, φηη 

αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο γηα φ,ηη έθαλε ν Γθνλίκ θαη ηφληζε φηη ε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ ηνπ Facebook, ηνπ Twitter θαη ηνπ Internet γηα ηελ 

ππξνδφηεζε ησλ εμεγέξζεσλ ζηελ Αίγππην απνηειεί «έλα θαιφ 

παξάδεηγκα δηαθάλεηαο» (βι. εθεκεξίδα The Telegraph, 24 Μαΐνπ 

2012). Ο ίδηνο ν Γθνλίκ πεξηέγξαςε ηνλ ξφιν θαη ηε δξάζε ηνπ ηδίνπ θαη 

άιισλ αθηηβηζηψλ κε πςειή ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο ζην βηβιίν ηνπ Revolution 2.0 (Δθδ. Houghton 

Mifflin Harcourt, 2012).  

Οη λενζπληεξεηηθνί, ππέξκαρνη ηεο κνλνπνιηθφηεηαο (unipolarity), 

ζεσξνχλ φηη αξθεί κηα θπβέξλεζε ελφο άιινπ θξάηνπο λα εμππεξεηεί ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδενινγία θαη ηηο αμίεο ηεο 

ελ ιφγσ θπβέξλεζεο, ελψ νη λενθηιειεχζεξνη δελ αξθνχληαη ζε απηφ. 

Ζλενθηιειεχζεξε ειίη ησλ ΖΠΑ, ππνζηεξίδνληαο ην κνληέιν ηεο 

πνιπκεξνχο νξγάλσζεο (multilateralism), ζέιεη νη θπβεξλήζεηο ησλ 

άιισλ θξαηψλ θαη λα εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ θαη λα 

έρνπλ ηελ ηδενινγία θαη ηηο αμίεο ηεο λενθηιειεχζεξεο ειίη, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε ξεηνξηθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηελ αζηηθή 

θνηλσλία θαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ νπζία ηεο ακεξηθαληθήο (γεληθφηεξα αγγινζαμνληθήο) θηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο δελ είλαη –φπσο λνκίδνπλ νξηζκέλνη αθειείο 

Αξηζηεξνί– ε απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο θαη ε αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ νπζία ηεο ακεξηθαληθήο (γεληθφηεξα αγγινζαμνληθήο) 

θηιειεχζεξεοπαγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε ‘απειεπζέξσζε’ ηνπ αλζξψπνπ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα θνηλφηεηα θαη απφ θάζε ζπιινγηθή 

πλεπκαηηθή ηαπηφηεηα, δειαδή ε πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

θνπιηνχξαο θαη γεληθά ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Γη’ απηφ, ε θεληξηθή 

ξεηνξηθή ηεο θηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη εθείλε ησλ 

‘αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ’, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο αηνκνθξαηίαο θαη ηελ απνδφκεζε 

θνηλνηήησλ/ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ θαη κάιηζηα είλαη κηα ππνρξεσηηθή 
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ξεηνξηθή. Σελ ππνρξεσηηθή απνδνρή, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, ηεο 

θηιειεχζεξεο ξεηνξηθήο πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θξνληίδεη λα 

ζπκίδεη δπλακηθά θαη ην ΝΑΣΟ, κε ηηο ‘αλζξσπηζηηθέο’ ζηξαηησηηθέο 

επεκβάζεηο ηνπ (πξψελ Γηνπγθνζιαβία, Ηξάθ, Ληβχε, πξία, Αλαηνιηθή 

Αθξηθή θ.ν.θ.). Έηζη ζπλδπάδνληαη ε αηιαληηθή «ήπηα δχλακε» θαη ε 

αηιαληηθή «ζθιεξή δχλακε». 

 ηελ πεξίπησζε ηεο Οπθξαλίαο, εηδηθφηεξα, ε Γχζε, θπξίσο νη ΖΠΑ, 

έδξαζαλ κεζνδηθά θαη ζε πνιιά επίπεδα γηα λα επηθέξνπλ 

αιιαγήθαζεζηψηνο. ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2013, ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

ζπλέδξην γηα ηελΟπθξαλία ην νπνίν έιαβε ρψξα ζην National Press Club 

(Οπάζηλγθηνλ), ε Βηθηφξηα Ννχιαλη (Victoria Nuland), βνεζφο 

ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ αξκφδηα γηαζέκαηα Δπξψπεο θαη 

Δπξαζίαο, παξαδέρζεθε φηη, απφ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεοΟπθξαλίαο, 

ην 1991, κέρξη ην 2013, νη ΖΠΑ επέλδπζαλ πέληε δηο δνιάξηα γηα 

λααλαπηχμνπλ «δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο», δειαδή γηα λα επηθέξνπλ 

αιιαγή θαζεζηψηνο, ζηελ Οπθξαλία. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνο νη ΖΠΑ 

θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε επηδηψθνπλ κε πάζνο ηελ απφζπαζε ηεο 

Οπθξαλίαο απφ ηε ξσζηθή ζθαίξα επηξξνήο θαη ηελ έληαμε ηεο 

Οπθξαλίαο ζηνπο επξσαηιαληηθνχο ζεζκνχο (ΔπξσπατθήΈλσζε θαη 

ΝΑΣΟ) είλαη νη εμήο: (1) Ζ Οπθξαλία απνηειεί γεσπνιηηηθφ θαη 

γεσνηθνλνκηθφ (ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη αγσγψλ ελέξγεηαο) 

ζχλδεζκν ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο κε ηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη κε ηε 

Γπηηθή Δπξψπε γεληθφηεξα. πλεπψο, νη επξσαηιαληηζηέοεπηδηψθνπλ λα 

απνδπλακψζνπλ ηε γεσνηθνλνκηθή επηξξνή ηεο Ρσζίαο επί ηεοΓπηηθήο 

Δπξψπεο, λα απνκνλψζνπλ γεσπνιηηηθά ηε Ρσζία απφ ηελ 

ΚεληξηθήΔπξψπε θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ έληαμε λέσλ ρσξψλ ζηελ 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε (ε νπνία απνηειεί κηα νηθνλνκηθή 

ζπκκαρία κε βαζηθφ ζηπινβάηεηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ηε Ρσζία), 

σζψληαο φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο λα επηδηψμνπλ νηθνλνκηθέο 

ζπκκαρίεο κφλν κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (2) Ζ Οπθξαλία, ζην 

πιαίζην ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλέπηπμε εμαηξεηηθά πςειήο 
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πνηφηεηαο κεηαπνίεζε θαη θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηελ πςειή 

πνηφηεηα ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο θαη ζηε κεηαζνβηεηηθή επνρή. Ζ 

νπθξαληθή κεηαπνίεζε αθελφο κπνξεί λα αληαγσληζηεί επάμηα ηηο 

αληίζηνηρεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο Γχζεο, αθεηέξνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ πξνκεζεπηή ηεο Ρσζίαο. Οη επξσαηιαληηζηέο επηδηψθνπλ λα 

εληάμνπλ ηελ Οπθξαλία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζεγηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

απνβηνκεράληζε ηεο Οπθξαλίαο θαη έηζη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ηεο 

νπθξαληθήο νηθνλνκίαο λα κε κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνλ δεπηεξνγελή 

ηνκέα ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, αιιά θαη γηαλα 

ζπάζνπλ ηνλ κεηαπνηεηηθφ δεζκφ κεηαμχ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο. 

Γη’ απηφ, ην 2013, ν λνκίκσο θαη δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνο πξφεδξνο ηεο 

Οπθξαλίαο Βίθηνξ Γηαλνπθφβηηο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηα ζρέδηα ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελαληίνλ ηεο Οπθξαλίαο, απέξξηςε 

ηελ εμεηαδφκελε ζπκθσλία ζχλδεζεο ηεο Οπθξαλίαο κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη επεδίσμε ζηελφηεξνπο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε ηε Ρσζία, 

θαζψο θαη έλα ξσζηθφ ζρέδην νηθνλνκηθήο δηάζσζεο ηεο Οπθξαλίαο. 

Απηή ε πνιηηηθή ηνπ Γηαλνπθφβηηο πξνθάιεζεηελ ερζξφηεηα ησλ ΖΠΑ 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γη’ απηφ, κε αθνξκήδεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο ζηελ Οπθξαλία, νη ΖΠΑ ρεηξαγψγεζαλ 

Οπθξαλνχο πνιίηεο λα εμεγεξζνχλ ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο 

Γηαλνπθφβηηο. Έηζη,ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014, ε Οπθξαλία έθζαζε ζηα 

πξφζπξα ηνπ εκθπιίνππνιέκνπ θαη, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2014, ε 

Οπθξαληθή Βνπιή, ππφ ηελ επηξξνήηεο Γχζεο, πξαγκαηνπνίεζε έλα 

πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο Γηαλνπθφβηηο, ςεθίδνληαο ηελ 

απνπνκπή ηνπ απφ ηελ πξνεδξία ηεο ρψξαο, ελψ,ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα, ν Γηαλνπθφβηηο είρε αλαθνηλψζεη ηελ επίηεπμε ζπλελλφεζεο 

κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. (3) Ζ Οπθξαλία 

(εηδηθά ην Κίεβν) απνηειεί πνιηηηζηηθή θνηηίδα ησλ Ρψζσλ θαη πεδίν 

ηζηνξηθψλ καρψλ ησλ Ρψζσλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ ελαληίνλ 

ηκπεξηαιηζηηθψλ επηδξνκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ηνλ 13ν αηψλα, νη 

ηαπξνθφξνη ηεο Γχζεο (ηδίσο νη Σεχηνλεο Ηππφηεο) ελαληίνλ ηνπ 
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νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ ηεο Αλαηνιήο. Γηα ηε Γχζε, ε 

πνιηηηζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή ππνλφκεπζεθαη ρεηξαγψγεζε ηεο 

Οπθξαλίαο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν. Δμ νπ θαη, ζηελ εμέγεξζε θαη ην 

πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο Γηαλνπθφβηηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επξέσο Οπλίηεο θαη πνιίηεο ειεγρφκελνη ςπρνπνιηηηζηηθά απφ ηε Γχζε, 

πεξηιακβαλνκέλσλ λενλαδηζηψλθαη θαζηζηψλ ηξακπνχθσλ (φπσο ι.ρ. 

εΠαλνπθξαληθή Έλσζε «βνκπφληα»), νη νπνίνη πξσηνζηάηεζαλ ζε 

βίαηεο θαηεηδηθά εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ θηινξψζσλ 

Οπθξαλψλ. Μεηά απφ ηελ ρεηξαγσγνχκελε απφ ηνπο επξσαηιαληηζηέο 

πξαμηθνπεκαηηθή αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο Γηαλνπθφβηηο, ηελ πξνεδξία 

ηεο Οπθξαλίαο θαηέιαβεπξνζσξηλά (κέρξη ηε δηελέξγεηα εθινγψλ) ν 

Οιεμάληεξ Σνπξηζίλνθ, ν νπνίνο ζηνζξήζθεπκα είλαη Δπαγγειηθφο 

Βαπηηζηήο, ελψ ηελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο θαηέιαβε πξνζσξηλά 

(κέρξη ηε δηελέξγεηα εθινγψλ) ν Αξζέληη Γηαηζέληνπθ, ν νπνίνοζην 

ζξήζθεπκα είλαη Οπλίηεο θαη επίζεο, φπσο απνθάιπςε, ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ,ν ελεκεξσηηθφο φκηινο The Voice of Russia, o Γηαηζέληνπθ έρεη 

ζηελνχο δεζκνχο κεηε δηαβφεηε ακεξηθαληθή ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε 

ηεο ατεληνινγίαο (Scientology),ζεκηλάξηα ηεο νπνίαο έρεη 

παξαθνινπζήζεη.  

Σνλ Οθηψβξην 2014, νκηιψληαο ζηελ 11ε ζπλάληεζε ηνπ Valdai 

International Discussion Club (Γηεζλήο Λέζρε Γηαιφγνπ Βαιληάη), ν 

Ρψζνο πξφεδξνο Βιαληίκηξ Πνχηηλ δηαηχπσζε ηα αθφινπζα εχζηνρα 

ζρφιηα γηα ηελ παγθφζκηα ηάμε πνπ επηζήκσο ζεζκνζεηήζεθε απφ ηηο 

ΖΠΑ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990: «Ο Φπρξφο 

Πφιεκνο έιεμε, αιιά δελ έιεμε κε ηελ ππνγξαθή κηαο ζπλζήθεο εηξήλεο 

κε ζαθείο θαη δηαθαλείο ζπκθσλίεο πεξί ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

πθηζηακέλσλ θαλφλσλ ή πεξί ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θαλφλσλ θαη 

θξηηεξίσλ. Απηφ δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη νη ιεγφκελνη ‘ληθεηέο’ 

ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν είραλ απνθαζίζεη λα επηβάιινπλ γεγνλφηα θαη λα 

αλακνξθψζνπλ ηνλ θφζκν γηα λα ηαηξηάδεη κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Όηαλ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηεζλψλ 
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ζρέζεσλ, δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζεζκηθψλ ηζνξξνπηψλ εκπφδηδε απηνχο 

ηνπο ζθνπνχο, ηφηε απηφ ην ζχζηεκα ραξαθηεξηδφηαλ άρξεζην, 

απαξραησκέλν θαη άκεζα θαηεδαθηζηέν. πγρσξέζηε κνπ ηελ αλαινγία, 

αιιά απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη λεφπινπηνη 

φηαλ μαθληθά βξίζθνληαη κε κηα κεγάιε πεξηνπζία, ελ πξνθεηκέλσ, ππφ 

κνξθήλ παγθφζκηαο εγεζίαο θαη επηβνιήο. Αληί λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ 

πινχην ηνπο ζνθά, θαη γηα δηθφ ηνπο φθεινο θπζηθά, λνκίδσ φηη έρνπλ 

δηαπξάμεη πνιιέο αλνεζίεο. Έρνπκε εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν 

δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ θαη ζθνπίκσλ απνζησπήζεσλ ζηελ παγθφζκηα 

πνιηηηθή. Σν δηεζλέο δίθαην έρεη βηαζζεί γηα λα νπηζζνρσξήζεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απέλαληη ζηελ επέιαζε ηνπ λνκηθνχ κεδεληζκνχ...ε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ είρεο θπξηαξρία απφ κηα ρψξα θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, 

ή κάιινλ απφ ηνπο δνξπθφξνπο ηεο, ε αλαδήηεζε παγθνζκίσλ ιχζεσλ 

ζπρλά εμειίρζεθε ζε κηα πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ δηθψλ ηνπο (ησλ 

επξσαηιαληηζηψλ) παγθνζκίσλ ζπληαγψλ. Οη θηινδνμίεο απηήο ηεο 

νκάδαο (ησλ επξσαηιαληηζηψλ, δει. ΖΠΑ, ΝΑΣΟ/ΔΔ) κεγάισζαλ ηφζν 

πνιχ ψζηε άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ δηακφξθσζαλ 

κέζα ζηνπο δηθνχο ηνπο δηαδξφκνπο ηεο εμνπζίαο σο δήζελ ηελ άπνςε 

νιφθιεξεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο...Οπζηαζηηθά απηφ πνπ πξνηάζεθε 

ήηαλ ε εμήο θφξκνπια: φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ππνηέιεηα πξνο ην 

κνλαδηθφ θέληξν ηζρχνο ηνπ θφζκνπ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

λνκηκνπνίεζε απηνχ ή εθείλνπ ηνπ θαζεζηψηνο...Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη ελαληίνλ εθείλσλ πνπ αξλνχληαη λα ππνηαρζνχλ είλαη πνιχ 

γλσζηά θαη έρνπλ εθαξκνζηεί θαη δνθηκαζηεί πνιιέο θνξέο. 

Πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο βίαο, νηθνλνκηθή θαη πξνπαγαλδηζηηθή 

πίεζε, αλάκεημε ζε εγρψξηεο ππνζέζεηο, θαη επίθιεζε ελφο είδνπο 

‘ππεξλνκηθήο’ λνκηκνπνίεζεο φηαλ ρξεηάδεηαη λα δηθαηνινγήζνπλ 

παξάλνκε επέκβαζε ζε απηήλ ή εθείλε ηε ζχγθξνπζε ή λα αλαηξέςνπλ 

κε βνιηθά (γηα ηνπο ίδηνπο) θαζεζηψηα. Πξφζθαηα έρνπκε επίζεο 

απμαλφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ν σκφο εθβηαζκφο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρέζε κε έλαλ αξηζκφ εγεηψλ. Γελ είλαη γηα ην ηίπνηε 
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πνπ ν ‘κεγάινο αδειθφο’ μνδεχεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα 

θξαηήζεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν, αθφκε θαη ηνπο ζηελφηεξνπο ζπκκάρνπο 

ηνπ, ππφ επηηήξεζε». 

ηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή, εηδηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο 

πξνεδξίαο Πνχηηλ, ε Ρσζία θαηέζηεζε ζαθέο φηη είλαη απνθαζηζκέλε λα 

αλαιάβεη ηνλ γεσπνιηηηθφ ξφιν ηεο σο ην θέληξν ηνπ γεσπνιηηηθνχ 

πφινπ ηεο μεξάο, λα ελνπνηήζεη γεσπνιηηηθά ηνλ πξψελ ζνβηεηηθφ ρψξν 

θαη λα αληηπαξαζέζεη έλα ζρέδην πνιππνιηθνχ θφζκνπ, απνηεινπκέλνπ 

απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο δψλεο, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηα ζρέδηα 

ησλ αηιαληηζηψλ πεξί κνλνπνιηθνχ θφζκνπ, πνιπκεξνχο δηπισκαηίαο 

ππφ ηελ εγεζία ησλ ΖΠΑ θαη παγθνζκίνπ πνιηηηθνχ κνλνιφγνπ. Ο 

Ρψζνο πνιηηεηνιφγνο Αιεμάληεξ Νηνχγθηλ (Alexander Dugin), 

θαζεγεηήο γεσπνιηηηθήο ζην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Μφζραο 

(Moscow State University), έρεη εμεγήζεη φηη, ζε αληίζεζε πξνο ηα 

κνληέια ησλ αηιαληηζηψλ πεξί κνλνπνιηζκνχ (unipolarity) θαη 

πνιπκεξνχο δηπισκαηίαο (multilateralism), ηα νπνία βαζίδνληαη ζε έλαλ 

αηιαληηθφ κνλφινγν, ην επξαζηαηηθφ κνληέιν ηνπ πνιππνιηζκνχ 

(multipolarity) είλαη έλα ζχζηεκα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ή έλα 

ζχζηεκα δηαθνξεηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ εγεκνληψλ. 

Σν πνιππνιηθφ κνληέιν (multipolar model) ηνπ Νηνχγθηλ είλαη έλα 

ζχζηεκα νινθιεξσκέλσλ πεξηνρψλ θαη δηαθέξεη απφ ην εγθεληξηζκέλν 

ζε έζλε-θξάηε θιαζζηθφ κνληέιν ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ (ην νπνίν 

ζεκειηψζεθε ζηελ Δπξψπε επί ηε βάζεη ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο 

Βεζηθαιίαο ηνπ 1648 θαη ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο ηνπ 1814) θαη 

επίζεο δηαθέξεη απφ ην παγθνζκηνπνηεηηθφ κνληέιν, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζηελ ηδέα ηεο παγθφζκηαο νινθιήξσζεο ππφ θαζεζηψο παγθνζκίνπ 

κνλνιφγνπ (βι. A. Dugin, Η Σέηαρηε Ποιηηηθή Θεωρία, Αζήλα: Δθδφζεηο 

Έζνπηξνλ, 2013). Σν πνιππνιηθφ κνληέιν ηνπ Νηνχγθηλ είλαη έλα 

κνληέιν πνιιψλ ιφγσλ (polilogue), εθθξάδνληαο δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

αλζξψπσλ, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο έρεη ηε δηθή ηεο ζρέζε κε ηε 

ρξνληθφηεηα θαη ηε ρσξηθφηεηα, ην δηθφ ηεο φξακα γηα ηνλ θφζκν θαη ηε 
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δηθή ηεο πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα, αληί λα πξνζππνγξάθνπλ φινη κηα 

παγθνζκηνπνηεηηθή πνιηηηθή βαζηζκέλε ζε έλαλ δπηηθφ κνλφινγν. Όπσο 

έρεη επηζεκάλεη ν Νηνχγθηλ, ν «κεγάινο ρψξνο» ή «πνιηηηζκηθή δψλε» 

δηαθέξεη απφ ηηο ππάξρνπζεο εζληθέο θπβεξλήζεηο ζην φηη δνκείηαη 

επάλσ ζε θνηλέο αμίεο θαη ζηελ αξρή ηεο ηζηνξηθήο ζπγγέλεηαο θαη 

ελψλεη δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο ζε έλαλ θνηλφ πλεπκαηηθφ νξίδνληα ή, 

φπσο έρεη πεη ν ίδηνο ν Νηνχγθηλ, ζε κηα «θνηλφηεηα πεπξσκέλνπ». 

 

Ο πόλεμορ ηων πολιηιζμώνέσει ήδη κηπςσθεί! 

 ηηο 27 επηεκβξίνπ 2014, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ., ν Ρψζνο 

ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, εξγθέη Λαβξφθ, ελ κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο 

θξίζεο ζηελ Οπθξαλία θαη ζηνλ απφερν ηεο έλσζεο ηεο Κξηκαίαο κε ηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία, είπε, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «Ζ θαζνδεγνχκελε 

απφ ηηο ΖΠΑ Γπηηθή ζπκκαρία ε νπνία παξηζηάλεη ηνλ πξσηνπφξν ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

κέζα ζε άιιεο ρψξεο, δξα κε αθεηεξία αθξηβψο ηηο αληίζεηεο ζέζεηο ζηε 

δηεζλή αξέλα, απνξξίπηνληαο ηε δεκνθξαηηθή αξρή ηεο θπξίαξρεο 

ηζνηηκίαο ησλ θξαηψλ...θαη πξνζπαζψληαο λα απνθαζίζεη γηα 

ινγαξηαζκφ φισλ ηη είλαη θαιφ ή θαθφ...Ζ βησζηκφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο έρεη θινληζζεί ζνβαξά απφ ηνλ ΝΑΣΟτθφ βνκβαξδηζκφ ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο, ηελ επέκβαζε ζην Ηξάθ, ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο 

Ληβχεο θαη ηελ απνηπρία ηεο επηρείξεζεο ζην Αθγαληζηάλ. Μφλν εμ 

αηηίαο έληνλσλ δηπισκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ απνηξάπεθε ε επίζεζε 

ελαληίνλ ηεο πξίαο ην 2013...ν ζθνπφο δηαθφξσλ ‘ρξσκαηηζηψλ 

επαλαζηάζεσλ’ θαη άιισλ ζρεδίσλ αληηθαηάζηαζεο αλεπηζχκεησλ (γηα 

ηνπο επξσαηιαληηζηέο) θαζεζηψησλ είλαη λα πξνθαιέζνπλ ράνο θαη 

αζηάζεηα. ήκεξα ε Οπθξαλία έρεη πέζεη ζχκα κηαο ηέηνηαο αιαδνληθήο 

πνιηηηθήο. Ζ θαηάζηαζε ζε απηήλ έρεη απνθαιχςεη ηηο ζπλερηδφκελεο 

βαζηά ξηδσκέλεο αδπλακίεο ηεο πθηζηακέλεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

επξσαηιαληηθνχ ρψξνπ...Οη ΖΠΑ θαη ε ΔΔ ππνζηήξημαλ ην 

πξαμηθφπεκα ζηελ Οπθξαλία θαη πξνέβεζαλ ζε αδηάθξηηε δηθαηνιφγεζε 
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νπνησλδήπνηε πξάμεσλ ησλ απηναλαθεξπγκέλσλ Αξρψλ ηνπ Κηέβνπ 

πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε βίαηε θαηαζηνιή εθείλνπ ηνπ κέξνπο ηνπ 

νπθξαληθνχ ιανχ πνπ είρε απνξξίςεη ηηο πξνζπάζεηεο επηβνιήο ελφο 

αληηζπληαγκαηηθνχ ηξφπνπ δσήο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ήζειε λα 

ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζηε κεηξηθή γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα 

θαη ηελ ηζηνξία. Δίλαη αθξηβψο ε επηζεηηθή πξνζβνιή απηψλ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ππνρξέσζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Κξηκαίαο λα πάξεη ην 

πεπξσκέλν ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα επηιέμεη ηελ απηνδηάζεζε». 

 Ζ αλσηέξσ νκηιία ηνπ επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο Γηπισκαηίαο δελ 

απνηειεί απιψο κηα δηακαξηπξία ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο πξνο ηνλ 

επξσαηιαληηθφ ζπλαζπηζκφ, αιιά εθθξάδεη έλα άιιν κνληέιν γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

εχξνο θαη ην βάζνο, αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία, απηήο ηεο νκηιίαο 

πξέπεη λα ηελ εληάμνπκε κέζα ζε κηα νινθιεξσκέλε ηζηνξηθή 

πξννπηηθή θαη εηδηθφηεξα κέζα ζην πιαίζην ησλ ηδενινγηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ πνιηηηθή θνηλσληνινγία δηαθξίλεη ηξεηο κεγάιεο πεξηφδνπο: ηελ 

πξνλεσηεξηθφηεηα (απφ ηελ Αξραηφηεηα σο ηνλ χζηεξν Μεζαίσλα), 

φπνπ θπξηαξρεί ε αξρή ηεο παξάδνζεο (ππφ ηελ έλλνηα ηεο αησληφηεηαο 

θαη ησλ αησλίσλ αμηψλ), ηε λεσηεξηθφηεηα (απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα κέρξη ηα 

ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα), φπνπ θπξηαξρεί ε αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

ππνθεηκέλνπ (σο ηζηνξηθνχ δξψληνο πνπ θέξεη ινγηθή θαη βνχιεζε) θαη 

ηε κεηαλεσηεξηθφηεηα (απφ ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα θαη εληεχζελ), φπνπ 

θπξηαξρνχλ ε ζρεηηθνθξαηία θαη ε απνδφκεζε ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ. 

Αληηζηνίρσο, ππάξρνπλ ηξεηο γεληθνί ηχπνη θνηλσληψλ: νη πξνλεσηεξηθέο 

ή παξαδνζηνθξαηηθέο, νη λεσηεξηθέο θαη νη κεηαλεσηεξηθέο.  

 Ζ λεσηεξηθή Γχζε, δειαδή ε Γπηηθή Δπξψπε θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή 

απφ ηνλ Δπξσπατθφ Γηαθσηηζκφ (18νο αηψλαο) θαη κεηά, έρεη 

ηξνθνδνηήζεη ηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ κε ηξεηο ηδενινγίεο 

νη νπνίεο, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά (απφ εθείλε πνπ εκθαλίζηεθε πξψηε 

κέρξη ηελ πην πξφζθαηε), είλαη νη αθφινπζεο: 1) ν θηιειεπζεξηζκφο 
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(πξψηε ηδενινγία), ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ηνλ 18ν αηψλα θαη είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηνλ θαπηηαιηζκφ, 2) ν 

θνκκνπληζκφο (δεχηεξε ηδενινγία), ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ηνλ 19ν αηψλα 

θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηάμε ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ 

θαη ηελ θνηλσληθή ηδηνθηεζία επί ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη 3) ν 

θαζηζκφο (ηξίηε ηδενινγία), ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ηνλ 20φ αηψλα θαη 

πξνηάζζεη ην ηζρπξφ έζλνο-θξάηνο, ελίνηε δε (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο 

λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο) κπνξεί λα ιάβεη θαη θπιεηηζηηθφ ραξαθηήξα. 

πλεπψο, ην ζεκειηψδεο θαη θεληξηθφ ππνθείκελν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

είλαη ην άηνκν, ην ζεκειηψδεο θαη θεληξηθφ ππνθείκελν ηνπ 

θνκκνπληζκνχ είλαη ε θνηλσληθή ηάμε, ελψ ην ζεκειηψδεο θαη θεληξηθφ 

ππνθείκελν ηνπ θαζηζκνχ είλαη ην έζλνο.  

 ην πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, ε πξψηε ηδενινγία, δειαδή ν 

θηιειεπζεξηζκφο, έδσζε κηα κεγάιε κάρε ελαληίνλ ηεο ηξίηεο 

ηδενινγίαο, δειαδή ελαληίνλ ηνπ θαζηζκνχ, ν νπνίνο είρε σο 

παξαδεηγκαηηθφ θαη θχξην εθπξφζσπφ ηνπ ην γεξκαληθφ εζληθηζηηθφ 

θίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Οη θηιειεχζεξεο δπλάκεηο δεκηνχξγεζαλ 

ηε πκκαρία ηνπ 1941-1945 ελαληίνλ ηνπ θαζηζκνχ, ελψ, απέλαληη ζηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ, νη δπλάκεηο 

ηεο δεχηεξεο ηδενινγίαο, δειαδή ηνπ θνκκνπληζκνχ, αθνινχζεζαλ κηα 

ακθηξξέπνπζα ζηάζε, φπσο θάλεθε απφ ην χκθσλν κε πνιέκνπ 

Μνιφηνθ-Ρίκπεληξνπ ηνπ 1939 (κεηαμχ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 

λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο), αλ θαη ηειηθά, κεηά απφ ηελ άθξσο επηζεηηθή θαη 

θπιεηηζηηθή πνιηηηθή ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, ε νβηεηηθή Έλσζε 

πνιέκεζε καδί κε ην θηιειεχζεξν ζηξαηφπεδν ελαληίνλ ηνπ θαζηζηηθνχ 

ζηξαηνπέδνπ. 

 Ζ ζπκκαρία κεηαμχ ηνπ θηιειεχζεξνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ νδήγεζε ζηελ ήηηα ηνπ 

εζληθηζηηθνχ/θαζηζηηθνχ πφινπ ην 1945. ηε ζπλέρεηα, απφ ην 1945 

κέρξη ην 1991, έιαβε ρψξα ν Φπρξφο Πφιεκνο κεηαμχ ηνπ θηιειεχζεξνπ 

πφινπ θαη ηνπ θνκκνπληζηηθνχ πφινπ. Σν 1991 ζεκαηνδφηεζε ηε λίθε 
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ηνπ θηιειεχζεξνπ πφινπ ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ πφινπ. Ζ πξψηε 

ηδενινγία είρε πιένλ ληθήζεη θαη ηελ ηξίηε ηδενινγία (1945) θαη ηε 

δεχηεξε ηδενινγία (1991), εγθαζηδξχνληαο κηα «Νέα Παγθφζκηα Σάμε», 

ηελ νπνία δηαθήξπμε επηζήκσο, ην 1991, ζην ακεξηθαληθφ Κνλγθξέζν, ν 

ηφηε πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Σδνξηδ Μπνπο ν πξεζβχηεξνο (GeorgeH. W. 

Bush).  

 Ζ πεξίνδνο 1991-2014 έρεη ηα εμήο πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 1) 

κνλνπνιηθφ ηδενινγηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θπξηαξρίαο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, 2) πξνζπάζεηα ηνπ θηιειεχζεξνπ ζηξαηνπέδνπ λα 

επηθέξεη αιιαγή θαζεζηψησλ ζε ρψξεο φπνπ επηβηψλνπλ αθφκε ζηνηρεία 

ηεο ηξίηεο ηδενινγίαο (φπσο ι.ρ. ζηα ηζρπξά κπααζηθά θξάηε ηνπ 

αξαβηθνχ θφζκνπ, δειαδή ζην Ηξάθ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ζηε Ληβχε ηνπ 

Καληάθη θαη ζηε πξία ηνπ Άζαλη) θαη ζε ρψξεο φπνπ επηβηψλνπλ 

αθφκε ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο ηδενινγίαο (φπσο ι.ρ. ζηελ Κίλα θαη ηελ 

Κνχβα), 3) πξνβνιή ηεο θηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο, φρη πιένλ σο 

κηαο ηδενινγίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ, αιιά σο ηεο 

κνλαδηθήο θαη απφιπηεο πνιηηηθήο αιήζεηαο, ε νπνία κάιηζηα, θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν, δηεθδηθεί ξφιν θαη ζέζε θπζηθήο λνκνηέιεηαο. 

 Ζ λίθε ηεο πξψηεο ηδενινγίαο ελαληίνλ ηεο ηξίηεο ηδενινγίαο αξρηθά θαη 

ελαληίνλ ηεο δεχηεξεο ηδενινγίαο ζηε ζπλέρεηα, επέθεξε ηελ επνρή ηνπ 

κνλφινγνπ ηεο θηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο. ηελ επνρή ηνπ 

κνλφινγνπ ηεο θηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην ζεκειηψδεο θαη 

θχξην ππνθείκελν είλαη ην άηνκν θαζεαπηφ απνγπκλσκέλν απφ θάζε 

κνξθή ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, δειαδή απφ ηε ζξεζθεία (πνπ 

εθηνπίδεηαη/ππνλνκεχεηαη απφ ηελ εθθνζκίθεπζε), απφ ην έζλνο (πνπ 

εθηνπίδεηαη/ππνλνκεχεηαη απφ ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ), απφ ηελ θνηλσληθή 

ηάμε (θαζψο ν ιαφο πιένλ ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ αζαθή φξν «κεζαία 

ηάμε»), απφ ηελ παηξίδα (πνπ αληηθαζίζηαηαη απφ κηα ηδενινγία πεξί 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ) θαη απφ ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα (ην θχιν 

πιένλ είλαη ππνθεηκεληθή έλλνηα).  
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 Γεκηνπξγψληαο άηνκα ρσξίο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο, απαμηψλνληαη νη 

ζεζκνί πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο, 

φπσο νη εζλνθξαηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί, ελψ νηθνδνκείηαη κηα 

παγθφζκηα απηνθξαηνξία ζην φλνκα αθξηβψο θαη ράξηλ ηνπ θαζαξνχ 

αηφκνπ. Δθφζνλ δειαδή, ζηελ επνρή ηνπ κνλφινγνπ ηεο θηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, απηφ πνπ ηειηθά έρεη ζεκαζία είλαη ην θαζαξφ 

άηνκν, λνκηκνπνηείηαη θαη επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο 

απηνθξαηνξίαο, ε ξεηνξηθή ηεο νπνίαο είλαη φηη πξνζηαηεχεη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ θαη άξα ππεξέρεη θάζε παξαδνζηαθνχ ζεζκνχ 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Έηζη, νη παξαδνζηαθνί ζεζκνί πξνζηαζίαο 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ ηίζεληαη ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε ή θαη 

απαμηψλνληαη πιήξσο θαη επίζεο αλαδχεηαη έλα νπζηαζηηθά 

κεηαπνιηηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηφκσλ.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, απφ ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα θαη κεηά, δξα 

θαη κηα άιιε θηινζνθηθή δχλακε, ε ιεγφκελε κεηαλεσηεξηθφηεηα 

(postmodernity). Οη κεηαλεσηεξηθνί ζηνραζηέο, φπσο ι.ρ. ν Μηζέι 

Φνπθφ (Michel Foucault), ν Εαθ Νηεξηληά (Jacques Derrida), ν Ρίηζαξλη 

Ρφξηη (RichardRorty), ν Πνι Βηξηιηφ (Paul Virilio)θ.ά., αζθνχλ ζθιεξή 

θξηηηθή ζηελ επηζηεκνινγία ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ αλαδεηά αθιφλεηεο 

ινγηθέο βεβαηφηεηεο, ακθηζβεηνχλ ηε ζέζε φηη ππάξρεη ζηαζεξφ ζεκέιην 

γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

αμηψλ, ελψ δηαηείλνληαη (θπξίσο ν Φνπθφ) φηη απηφ πνπ θάζε θνξά 

επηβάιιεηαη σο αληηθεηκεληθή αιήζεηα ή σο αληηθεηκεληθψο νξζφ είλαη 

απνηέιεζκα παηγλίσλ πνιηηηθήο δχλακεο θαη φρη νληνινγηθφ δεδνκέλν. 

Με άιια ιφγηα, εάλ, φπσο ε λεσηεξηθή Γχζε, πξνζππνγξάςνπκε ηελ 

νληνινγία ηνπ Γηαθσηηζκνχ ‒ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Απφιπην, φπσο 

ι.ρ. ην αληηιακβάλνληαη ν Πιάησλ (ηδέα) θαη νη Έιιελεο 

Δθθιεζηαζηηθνί Παηέξεο (ζεία ράξηο ή άθηηζην θσο ηνπ Θενχ), δελ είλαη 

πξνζηηφ ζηνλ άλζξσπν, αιιά, αληίζεηα, ν άλζξσπνο είλαη γλσζηνινγηθά 

πεξηνξηζκέλνο κφλν ζε θηηζηά ‘θψηα’ (θηηζηά ζπζηήκαηα γλψζεο θαη 

αμηψλ)‒ ηφηε, ηειηθά, ε επηζηεκνινγία απνβαίλεη δήηεκα πνιηηηθήο 
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ηζρχνο. Δμ νπ θαη, ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ, ην παλεπηζηήκην 

ιεηηνπξγεί σο κηα λέα, εθθνζκηθεπκέλε ‘εθθιεζία’, ππφ ηελ έλλνηα φηη -

ζε αληίζεζε πξνο ηελ πξνλεσηεξηθή (πιαησληθή είηε ρξηζηηαληθή) 

κεηαθπζηθή- ην λεσηεξηθφ/αζηηθφ παλεπηζηήκην δελ απνζθνπεί ζην λα 

θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν θνηλσλφ ηεο φλησο Αιήζεηαο, αιιά απνζθνπεί 

ζην λα ελδχζεη κε θχξνο ζξεζθεπηηθήο απζεληίαο ηνλ ιφγν ελφο 

επηζηεκνληθνχ θαηεζηεκέλνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο ην ηεξαηείν ηνπ αζηηθνχ 

θαζεζηψηνο θαη πνιεκά ελαληίνλ θάζε άιινπ ηεξαηείνπ, 

αληηπαξαζέηνληαο έλαλ ζξεζθεηνπνηεκέλν θαη αιαδνληθφ επηζηεκνληζκφ 

πξνο ηηο κεγάιεο πλεπκαηηθέο παξαδφζεηο ηνπ πξνλεσηεξηθνχ θφζκνπ.  

 Πέξα απφ ηνλ επηζηεκνινγηθφ κεδεληζκφ ηνπο, νη κεηαλεσηεξηθνί 

ζηνραζηέο επηθέξνπλ θαη νξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα: 1) 

απνδεηθλχνπλ φηη, κε ηα ίδηα ηα ινγηθά ηνπ θξηηήξηα, ην λεσηεξηθφ 

ππνθείκελν δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ νξζνινγηθή απηνλνκία πνπ 

δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, εθφζνλ ε ινγηθή δελ είλαη αχηαξθεο 

ζχζηεκα θαη 2) ε πξψηε ηδενινγία, δειαδή ν θηιειεπζεξηζκφο, δελ 

απνηειεί πνιηηηθή λνκνηέιεηα, νχηε απφιπηε αιήζεηα. Μπνξεί νη 

κεηαλεσηεξηθνί λα είλαη επηζηεκνινγηθά κεδεληζηέο, αιιά είλαη 

ρξήζηκνη θαηά ηνχην: απνδνκνχλ ηε ξεηνξεία ησλ θηιειεχζεξσλ 

παγθνζκηνπνηεηψλ θαη αθππλίδνπλ κέιε ηεο «κεζαίαο ηάμεο» απφ ηνλ 

ηδενινγηθφ ιήζαξγν θαη ηελ πνιηηηθή επήζεηα.  

 Μηα ζεηξά ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ ζηνραζηψλ, κε πξσηαγσληζηή ηνλ 

Ρψζν Αιεμάληεξ Νηνχγθηλ, επηρεηξνχλ ην εμήο: αμηνπνηνχλ ηε 

κεηαλεσηεξηθή θξηηηθή γηα ηελ απνδφκεζε ηνπ θηιειεχζεξνπ 

κνλφινγνπ, αιιά, αληί λα νδεγεζνχλ ζηνλ κεδεληζκφ φπνπ θαηαιήγεη ε 

κεηαλεσηεξηθφηεηα, θάλνπλ κηα κεγάιε ζηξνθή ζηελ πξνλεσηεξηθφηεηα 

θαη έηζη, κέζσ ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, πξνηείλνπλ κηα 

παξαδνζηνθξαηηθή πξφηαζε. 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζχγρξνλε ξσζηθή γεσπνιηηηθή ζρνιή ζθέςεο 

εηζεγείηαη έλα λέν κνληέιν γηα ηνλ θφζκν θαη νδεγεί ζε κηα «ηέηαξηε 

πνιηηηθή ηδενινγία». Ζ ζχγρξνλε ξσζηθή γεσπνιηηηθή ζρνιή ζθέςεο 
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εηζεγείηαη έλα πνιππνιηθφ κνληέιν, φπνπ ν θάζε πφινο ηνπ παγθφζκηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ ζα είλαη νχηε έζλνο-θξάηνο, νχηε ηδενινγηθφο 

ζπλαζπηζκφο, αιιά ζα είλαη κηα πνιηηηζκηθή δψλε, κηα κεγάιε 

γεσπνιηηηθή πεξηνρή ελσκέλε ζηε βάζε θνηλψλ αμηψλ θαη παξαδφζεσλ 

θαη θνηλνχ πλεπκαηηθνχ νξίδνληα. Με ην κνληέιν ηεο πνιππνιηθφηεηαο 

(multipolarity), ε ξσζηθή γεσπνιηηηθή ζρνιή ζθέςεο επηδηψθεη λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ ιφγν θάζε κεγάιεο πνιηηηζκηθήο δψλεο, 

θαηνρπξψλνληάο ηνλ σο βάζε νξγάλσζεο ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη απνηξέπνληαο ηελ επηβνιή ηνπ παγθφζκηνπ θηιειεχζεξνπ (νπζησδψο 

αλειεχζεξνπ) κνλφινγνπ.  

 

Γεωοικονομία 

Μηα απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο γεσπνιηηηθήο είλαη ε γεσνηθνλνκία 

(geoeconomics). Απηφ ην πεδίν έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε, σο επί ην 

πιείζηνλ, ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή θαη ε αλάπηπμή ηνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνλ Ακεξηθαλφ ζηξαηεγηθφ αλαιπηή Έληνπαξλη Λνχηβαθ 

(Edward Luttwak). χκθσλα κε ηνλ Λνχηβαθ, ην θπξηφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο πνπ αλαδχζεθε κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ είλαη ε δηεμαγσγή ελφο παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ. 

Ο ζθνπφο ηεο γεσνηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ελφο θξάηνπο είλαη λα 

επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα πξνλνκηνχρα ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε γεσνηθνλνκία αζρνιείηαη κε ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο, ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη εθείλνπ ηνπ ‘ηερλεηνχ’ ρψξνπ ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ ε ξεπζηφηεηα θαη ε έληαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαζηζηνχλ φιν θαη δπζθνιφηεξν ηνλ πξνζδηνξηζκφ εδαθηθψλ ζπλφξσλ. 

Ζ απμεκέλε αιιειεμάξηεζε ππξνδνηεί ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε είλαη ζπρλά ε απάληεζε ησλ 

εζλψλ-θξαηψλ ζηελ πξφθιεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζινγηθή ηεο 

γεσγξαθηθήο θαη εηδηθά γεσπνιηηηθήο εγγχηεηαο θαη νη πηέζεηο ηεο 
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νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ην Βνξεηνακεξηθαληθφ χκθσλν Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ 

(NAFTA), ην ιαηηλνακεξηθαληθφ ζχκθσλν ειεπζέξνπ εκπνξίνπ 

Mercosur, ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε, θ.ιπ. 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπληειεζηέο ηεο γεσνηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ε νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία (economic intelligence). Ζ 

νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο: ε έξεπλα, ε 

αλάιπζε θαη ε δηάδνζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ ζε 

δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο δξψληεο. Απηή, βεβαίσο, είλαη ε ακπληηθή 

αληίιεςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζθνπείαο, θαζψο αθνινπζεί ηε ινγηθή 

ηεο ζπκβαηηθήο αληηθαηαζθνπείαο (conventional counterintelligence). 

Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία αζθείηαη θαη κε επηζεηηθφ ηξφπν. Σν 

ιφκπηλγθ (lobbying), δειαδή ε πνιηηηθή άζθεζεο πηέζεσλ, νη 

ζηξαηεγηθέο εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη νη κέζνδνη 

παξαπιεξνθφξεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη 

ζχλαςε ζπκθσληψλ ζην πεδίν ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Παξ’ φηη νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία έρνπλ καθξά θαη πνιχ πξνρσξεκέλε 

παξάδνζε νηθνλνκηθήο θαηαζθνπείαο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

εηδηθά κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα 

θαη ππεξεζίεο νηθνλνκηθήο θαηαζθνπείαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία, 

ην Ηλζηηηνχην Μειέηεο θαη ηξαηεγηθήο ηεο Οηθνλνκηθήο Καηαζθνπείαο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζηξαηεγφ Εαλ Πηζφη Νηνπθιφο (Jean Pichot 

Duclos), ν νπνίνο είλαη θνξπθαίνο εηδηθφο ζηελ θαηαζθνπεία, θαη, απφ 

ην 1995, κηα επηηξνπή γηα ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

αζθάιεηα (ήηνη νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία) ζπκβνπιεχεη ζε ηαθηηθή βάζε 

ηε γαιιηθή θπβέξλεζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα γεσνηθνλνκηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θαηαζθνπείαο. Ζ νπεδία αλαπηχζζεη κηα παγθφζκηα 

ζηξαηεγηθή νηθνλνκηθήο θαηαζθνπείαο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ε Ηηαιία 

επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε κηαο γεσννηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο 
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δηακφξθσζεο ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ γεσπνιηηηθή, ε γεσνηθνλνκία θαη ε νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία πξέπεη 

λα κειεηψληαη θαη λα εθαξκφδνληαη ζπλζεηηθά, απφ θνηλνχ, δηφηη 

απνηεινχλ έλα αδηάζπαζην ηξίπηπρν (βι. M. Imbeaultet G. A. 

Montifroy, Géopolitique et Economies: De 

rivalitéséconomiquesenconflitsgéopolitiques, Montréal et Paris: Éditions 

Sciences et Culture et Frison-Roche, 1997). Όπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία, ν 

νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ δπλάκεσλ ζπρλά νδεγεί ζε πφιεκν. 

Οηθνλνκηθνί αληαγσληζκνί ζπλέβαιαλ, ζε κεγάιε έθηαζε, ζηελ έθξεμε 

ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο έπαημαλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Οη γεσνηθνλνκηθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ θχξησλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Κεληξηθή Αζία 

είλαη επίζεο ελδεηθηηθέο ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσνηθνλνκίαο. Δπίζεο, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαηέζηεζε ζαθή θαη εληαηηθνπνίεζε 

ηε δηεμαγσγή γεσνηθνλνκηθψλ αληαγσληζκψλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Fidesedcuivide! 

 χκθσλα κε έλα παιαηφ ιαηηληθφ ξεηφ, «Fidesedcuivide», πνπ ζεκαίλεη: 

λα εκπηζηεχεζαη, αιιά λα πξνζέρεηο πνηνλ εκπηζηεχεζαη. Απηφ ην ξεηφ 

απνηειεί έκβιεκα ηεο εηαηξείαο καο,R-

Technoprivateintelligencecompany, φπνπ δηαπηζηψλνπκε απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ θαη πνιηηηθψλ νξγαληζκψλ ζην 

λα απνθηήζνπλ έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θξίζε ζηελ Οπθξαλία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. ε απηφ ην δήηεκα έδσζαλ πςειή πξνηεξαηφηεηα 

επξσπατθνί εηαηξηθνί πειάηεο, νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ λα βαζίδνληαη 

ζε εγρψξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο επηβνιήο 

ινγνθξηζίαο ζηα ΜΜΔ. Δλ ησ κεηαμχ, ε εηαηξεία καο ζπλεξγάδεηαη 

ελεξγά κε Διβεηνχο εηαίξνπο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη 
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απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηελ ηξνκνθξαηία, δίδνληαο έκθαζε ζε 

ζπλεξγαζίεο κεγάιεο θιίκαθαο.  

 Γεληθφηεξα, θαηαζέηνληαο ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία απφ ην πεδίν 

ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηψλ (privateintelligencecompanies), 

κπνξψ κεηά βεβαηφηεηνο λα ππνζηεξίμσ φηη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο 

πιεξνθνξηψλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πξφζζεηε πεγή 

ζηξαηεγηθήοπιεξνθφξεζεο θαη έλα εξγαιείν αληηκεηψπηζεο 

γεσπνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Καη βεβαίσο, φηαλ αλαθέξνκαη ζε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηξαηεγηθήο πιεξνθφξεζεο, ηνλίδσ πάληνηε ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο γεσπνιηηηθήο θαη ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Έλαο ηθαλφο 

δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα ζαο πεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ηψξα, πξάγκα 

βεβαίσο ζεκαληηθφ, αιιά δελ κπνξεί λα ζαο πεη ηη αθξηβψο ζεκαίλεη 

απηφ ην νπνίν ζσκβαίλεη. Όκσο ρσξίο κηα βαζηά αλάιπζε ηεο ζεκαζίας 

ησλ γεγνλφησλ, φζεο πιεξνθνξίεο πεξί ησλ γεγνλφησλ θη αλ ζπιιέγεηε, 

δελ κπνξείηε λα απνθνκίζεηε κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. 

Ο Tim Shorrock, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Spies for Hire (Καηάζθοποη 

προς Ελοηθίαζε), επηζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ δαπαλά 

πεξίπνπ 45 δηο δνιάξηα εηεζίσο γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηδησηηθέο 

εηαηξείεο πιεξνθνξηψλ. Πξάγκαηη, έρσ δηαπηζηψζεη φηη ηδησηηθέο 

εηαηξείεο πιεξνθνξηψλ παίδνπλ νπζηψδε ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, εηδηθά ζε αλαδπφκελεο αγνξέο, επηηξέπνληαο ζε 

θξαηηθνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο ζηηο νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε 

ηε γαιιηθή εκπεηξία ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εκπινθή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ θηλδχλσλ ζε πεξηνρέο 

πνπ αλήθνπλ ζηε γαιιηθή ζθαίξα επηξξνήο. Καη’ απηφλ ηνληξφπν, νη 

γαιιηθέο Αξρέο ιακβάλνπλ ακεξφιεπηεο αλαιχζεηο θηλδχλσλ θαη 

βειηηψλνπλ ηε ξνή θεθαιαίνπ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 

Δπηπιένλ, νη ηδησηηθέο εηαηξείεο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα θάλνπλ 

αλαγλψξηζε εδάθνπο. Γηα παξάδεηγκα, κηα νιιαλδηθή εηαηξεία 
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πιεξνθνξηψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη ζπκθσλίαο ηεο κε ηελ νιιαλδηθή 

θπβέξλεζε θαηνπηεχεη ηε ζαιάζζηα αθηή ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο, ζηε 

νκαιία, απνηξέπνληαο πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο. 

 Άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εξγαζία κνπ σο 

γεσπνιηηηθνχ/γεσνηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ είλαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία 

πνπ δηεμάγσ σο Γηεπζπληήο θαη Ηδξπηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νννπνιηηηθψλ 

θαη Γεσπνιηηηθψλ Μειεηψλ (Research Institute for Noopolitical and 

Geopolitical Studies), ην νπνίν απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθφ βξαρίνλα θαη 

ην thinktank κηαο δηεζλνχο ιέζρεο κε ηελ νλνκαζία 

SovereignOrthodoxChristianOrderofSaintNikolaosofMyra, ηελ νπνία 

ζπλίδξπζα κε ηνλ Ρψζν Αξρηπινίαξρν (ε.α.)IgorKurdin, πξψελ 

θπβεξλήηε ππξεληθψλ ππνβξπρίσλ ηνπ Ρσζηθνχ ηφινπ ηεο Βφξεηαο 

Θάιαζζαο, ν νπνίνο ζήκεξα είλαη ν πξφεδξνο ηεο Λέζρεο Βεηεξάλσλ 

ησλ Τπνβξπρίσλ θαη ηνπ Ναπηηθνχ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο (Saint-

PetersburgSubmarinersandNavalVeteransClub). Έλα απφζηαγκα απηψλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κνπ δεκνζηεχεηαη ζην παξφλ δνθίκην, κε ηελ 

πξφζεζε θαη ηελ ειπίδα λα απνβεί ρξήζηκν ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ απνθάζεσλθαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο παγθφζκηαο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 
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1. 

Η γενεαλογία ηος πεηποδολαπίος και 

ηηρ ζύγσπονηρ οικονομικήρ ηάξηρ ππαγμάηων 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1929, ν παληθφο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο 

Τφξθεο νδήγεζε ζηε Μεγάιε Ύθεζε, ε νπνία άξρηζε λα θαηαζηξέθεη ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζρεδφλ παληνχ ζηνλ θφζκν (κε 

εμαίξεζε ηελ ηφηε νβηεηηθή Έλσζε). Σν εχζξαπζην παγθφζκην 

λνκηζκαηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είρε κφιηο 

απνθαηαζηαζεί κεηά απφ ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν επί ηε βάζεη 

ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ, θαηαζηξάθεθε επίζεο. Ο θφζκνο εηζήιζε ζε κηα 

παξαηεηακέλε θάζε παγθφζκηνπ λνκηζκαηηθνχ ράνπο, επηδίσμεο εζληθήο 

νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνκφλσζεο θαη 

αληαγσληδφκελσλ λνκηζκαηηθψλ ζπλαζπηζκψλ. 

 Ζ ιχζε ηνπ δξάκαηνο δφζεθε κε ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη 

εηδηθά κε ηηο κνηξαίεο απνθάζεηο ηηο νπνίεο έιαβαλ νη ζχλεδξνη ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθφ πλέδξην ζην Μπξέηνλ 

Γνπληο ησλ ΖΠΑ, ην 1944. ε εθείλν ην ζπλέδξην, νη Γπηηθνί εγέηεο ηνπ 

θφζκνπ ζπκθψλεζαλ ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζην νπνίν κφλν έλα λφκηζκα, ην δνιάξην ησλ ΖΠΑ,ζα ήηαλ κεηαηξέςηκν 

ζε ρξπζφ θαη κάιηζηα ζηελ ηζνηηκία 35 δνιάξηα αλά νπγθηά. Ζ αμία 

φισλ ησλ άιισλ λνκηζκάησλ ηνπ θφζκνπ ζα θαζνξηδφηαλ ζε ζρέζε κε 

ην ακεξηθαληθφ δνιάξην. Γεχηεξνλ, ζην ζπλέδξην ηνπ Μπξέηνλ Γνπληο, 

ζπκθσλήζεθε φηη κφλν νη θπβεξλήζεηο, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξέπνπλ ακεξηθαληθά 

δνιάξηα ζε ρξπζφ. Δπίζεο, ζην ζπλέδξην ηνπ Μπξέηνλ Γνπληο, 

απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ). 

Κάζε ρψξα‐κέινο ηνπ ΓΝΣ ππνρξεψζεθε λα θαηαζέηεη ζην ΓΝΣ ην 25% 

ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε ρξπζφ.  

 ηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΓΝΣ, νξίδεηαη ξεηψο φηη ν ρξπζφο 

απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα σο ρξήκα, δειαδή δελ 
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επηηξέπεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ λα εθδψζνπλ ρξπζά 

λνκίζκαηα πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επεβιήζε 

ε θπξηαξρία ηνπ ράξηηλνπ ρξήκαηνο, ελψ ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

ρξπζνχ ζηνλ θφζκν παξέκελε απνζεθεπκέλε ζηηο ΖΠΑ, ζπγθεληξσκέλε 

(κε δηαλεκφκελνο) ππφ ακεξηθαληθή θπξηαξρία, πξάγκα πνπ εθνδηάδεη ηε 

Federal Reserve κε ηεξάζηηα δχλακε, εηδηθά ζε πεξηφδνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

 Ζ κφλε αληίδξαζε πνπ αληηκεηψπηζε ην ζχζηεκα Μπξέηνλ Γνπληο-ΓΝΣ 

ζηα πξψηα 25 ρξφληα ηεο χπαξμήο ηνπ πξνήιζε απφ ηε Γαιιία, εηδηθά 

επί πξνεδξίαο αξι ληε Γθσι (Charles de Gaulle). ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη Γάιινη έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα απνθαηαζηήζνπλ 

ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ ρξπζνχ ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. 

Μεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη Γάιινη ήηαλ λα 

θαηαθχγνπλ ζηε κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ 

βάζεη ηεο ηζνηηκίαο 35 δνιάξηα αλά νπγθηά. Ο πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ 

έδσζε ζηνπο Γάιινπο έλαλ αθφκε ιφγν λα αλεζπρνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ θαη λα επηδηψθνπλ αιιαγή ζην ζχζηεκα 

Μπξέηνλ Γνπληο. 

 Όπσο θαη ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηνπ ΓΝΣ, νη ΖΠΑ ήηαλ επίζεο 

ππνρξεσκέλεο λα θαηαζέηνπλ ζην ΓΝΣ ην 25% ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε 

ρξπζφ. Κάλνληαο θάηη ηέηνην νη ΖΠΑ έπξεπε θπζηθά λα πιεξνθνξήζνπλ 

επαθξηβψο ηα ππφινηπα θξάηε‐κέιε ηνπ ΓΝΣ γηα ην κέγεζνο ησλ 

απνζεκάησλ ησλ ΖΠΑ ζε ρξπζφ. Δπηπιένλ, εθφζνλ, βάζεη ηεο 

ζπκθσλίαο ηνπ Μπξέηνλ Γνπληο, νη ΖΠΑ είραλ αθφκε ηε λνκηθή 

ππνρξέσζε ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ βάζεη ηεο 

ηζνηηκίαο 35 δνιάξηα ε νπγθηά, ήηαλ παξάλνκν θαη αλήζηθν νη ΖΠΑ λα 

ηππψζνπλ πεξηζζφηεξα δνιάξηα απφ φζα επέηξεπαλ αθελφο ηα εζληθά 

απνζέκαηα ησλ ΖΠΑ ζε ρξπζφ, αθεηέξνπ ε ζπκθσλία 

κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ ζηελ ηζνηηκία 35 δνιάξηα ε 

νπγθηά. Όκσο, νη ΖΠΑ είραλ παξαβηάζεη απηνχο ηνπο θαλφλεο, 

ηππψλνληαο πεξηζζφηεξα δνιάξηα (ράξηηλν ρξήκα) γηα λα 
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ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ. Ζ Γαιιία αληαπάληεζε ζε 

απηήλ ηελ παξάλνκε θαη αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ησλ ΖΠΑ, απαηηψληαο 

ηελ ππνηίκεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ κε ηνλ ρξπζφ.  

 Δπίζεο, ην 1961, ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δνιαξίσλ πνπ ήηαλ 

θαηαηεζεηκέλα ζε μέλεο ηξάπεδεο ή ζε ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ ησλ 

ΖΠΑ πνπ βξίζθνληαλ εθηφο ησλ ΖΠΑ (ηα ιεγφκελα «επξσδνιάξηα») 

ππεξέβε ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ ησλ ΖΠΑ ζε ρξπζφ, γεγνλφο ην 

νπνίν νδήγεζε ζε ζεκαληηθή άλνδν ηεο 

ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. Απηφ ην πξφβιεκα πξνθιήζεθε, ζε κεγάιε έθηαζε, 

απφ ηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ κε 

θαηεχζπλζε ηελ άζθεζε θεξδνζθνπίαο πςεινχ θηλδχλνπ αληί ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο θηλήζεσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζε αιιαγέο πνπ 

ζπλέβαηλαλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.  

 ε αληαπάληεζε, νη ΖΠΑ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1971, απνθήξπμαλ 

επηζήκσο ηε λνκηθή ππνρξέσζή ηνπο λα δηαηεξνχλ ην δνιάξην 

κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ. Έηζη, ην χζηεκα Μπξέηνλ Γνπληο θαηέξξεπζε, 

κεηά απφ ηξεηο δεθαεηίεο ιεηηνπξγίαο, θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

χζηεκα ηεο Σδακάηθαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν απειεπζεξψζεθαλ 

πιήξσο νη δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαηαξγήζεθε 

πιήξσο ε ζχλδεζε ησλ λνκηζκάησλ κε ηνλ ρξπζφ θαη ζεζκνζεηήζεθε ε 

γεληθή νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε, πνπ νδήγεζε ζηνλ «θαπηηαιηζκφ 

θαδίλν», φπνπ πξσηαγσληζηνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θεξδνζθφπνη. 

Αξθεί ι.ρ. λα ζπκεζνχκε φηη, ην 1992, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

θεξδνζθφπνο Σδνξηδ φξνο (George Soros) θαηφξζσζε λα επηθέξεη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο βξεηαληθήο ζηεξιίλαο.  

Σν ζχζηεκα Μπξέηνλ Γνπληο, πνπ αληηθαηέζηεζε ην ζχζηεκα ηνπ 

ρξπζνχ, επηβιήζεθε κε έλαλ κεγάιν πφιεκν (Β’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο). 

Σν ζχζηεκα ηνπ πεηξνδνιαξίνπ επηβιήζεθε επίζεο κε πφιεκν θαη 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ πφιεκν ηνπ Γηφκ Κηπνχξ κεηαμχ Αξάβσλ θαη 

Ηζξαειηλψλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1973. Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε 
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θαηά 400% κέζα ζε έλαλ ρξφλν απφ ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ηνπ Γηφκ 

Κηπνχξ θαη ηελ επηβνιή ηνπ αξαβηθνχ πεηξειατθνχ εκπάξγθν πξνο ηε 

Γχζε. 

Απηή ε ζεακαηηθή άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ επλφεζε πνιχ 

αθελφο ηηο ακεξηθαληθέο θαη βξεηαληθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο, αθεηέξνπ 

ηηο πεηξειαηνεμαγσγηθέο αξαβηθέο ρψξεο. Οη ΖΠΑ εθκεηαιιεχζεθαλ ηελ 

πιεκκπξίδα εζφδσλ πξνο ηηο πεηξειαηνεμαγσγηθέο αξαβηθέο ρψξεο, 

ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ζχζηεκα Μπξέηνλ Γνπληο, ην νπνίν 

επηθαλεηαθά βαζηδφηαλ ζηνλ ρξπζφ, κε ην ζχζηεκα ηνπ πεηξνδνιαξίνπ, 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνλ καχξν ρξπζφ (πεηξέιαην). Με άιια ιφγηα, νη 

ΖΠΑ ζέιεζαλ ην πεηξέιαην λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνεγνπκέλσο ιεηηνπξγνχζε ν ρξπζφο ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα. Έηζη εγθαζηδξχζεθε ην πεηξειατθφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. Ο 

ηφηε ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Υέλξη Κίζηλγθεξ (HenryKissinger) 

δηαπξαγκαηεχζεθε θαη ζπκθψλεζε κε ηνλ Bαζηιέα Φετδάι ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο φηη ην πεηξέιαην ζα δηαπξαγκαηεπφηαλ κφλν ζε 

ακεξηθαληθφ δνιάξην. Ζ ανπδηθή Αξαβία, κε ηε ζεηξά ηεο, έπεηζε θαη 

άιιεοαξαβηθέο ρψξεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ ηε ζπκθσλία. Έηζη, 

γελλήζεθε ην ζχζηεκα ηνπ πεηξνδνιαξίνπ, φπνπ ην δνιάξην θπξηαξρεί 

σο λφκηζκα κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αγνξαπσιεζίεο ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

Χο ζπλέπεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πεηξνδνιαξίνπ, αθελφο ην 

ακεξηθαληθφ δνιάξην ζψζεθε απφ ηελ θξίζε αμηνπηζηίαο πνπ ππέζηε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, αθεηέξνπ ην πεηξέιαην θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ 

ρξπζνχ, ζην φλνκα θαη ράξηλ ηνπ δνιαξίνπ. Οη ΖΠΑ πιένλ δελ είραλ 

ιφγν λα αλεζπρνχλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ. Ο ρξπζφο ζα 

κπνξνχζε πιένλ λα αλαηηκάηαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη εμ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο πξφβιεκα ζηηο ΖΠΑ. Έηζη, ε Federal Reserve απέθηεζε ηε 

δπλαηφηεηα λα ηππψλεη φζε πνζφηεηα δνιαξίσλ ζέιεη θαη λα ηξνθνδνηεί 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε επηπιένλ δνιάξηα. Όζν νη ηξάπεδεο ζα 
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κπνξνχζαλ λα δαλείδνπλ εληφθσο απηή ηελ πνζφηεηα δνιαξίσλ, ζα 

αλαγλσξίδνληαλ απηά ηα δνιάξηα-θνχζθα σο αμηφπηζην ρξήκα. 

 Σν 1985, ζηε Νέα Τφξθε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πκθσλία Plaza (απφ ην 

φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ φπνπ έγηλε ε ζπλάληεζε) κεηαμχ ησλ ΖΠΑ, ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο (Γπηηθήο) Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο. Με εθείλε ηε ζπκθσλία, νη ΖΠΑ έπεηζαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ρψξεο λα αλαηηκήζνπλ νηθεηνζειψο ηα λνκίζκαηά ηνπο σο πξνο ην 

ακεξηθαληθφ δνιάξην. Μέζα ζε δχν έηε, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ 

ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ κεηψζεθε θαηά 46 ηνηο εθαηφ έλαληη ηνπ 

γεξκαληθνχ κάξθνπ θαη θαηά 50 ηνηο εθαηφ έλαληη ηνπ ηαπσληθνχ γηέλ. 

Έηζη νη ΖΠΑ θαηφξζσζαλ λα εμπγηάλνπλ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο 

θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ελψ 

παξάιιεια, κε ηε πκθσλία Plaza, πξνδηαγξάθζεθε ε αξρή ηνπ ηέινπο 

ηεο δπλακηθήο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο. 

 Ζ πκθσλία Plaza είλαη νξφζεκν γηα λα θαηαλνήζνπκε πνην είλαη ην 

λέν παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαζεζηψο. Ζ ζπλάληεζε ηνπ 1985 

ζην Ξελνδνρείν Plaza ηεο Νέαο Τφξθεο έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιίγσλ θαη 

«εθιεθηψλ» θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά λνκηζκάησλ. 

Αθφκε θαη ζήκεξα πνιινί δεκνζηνγξάθνη θαη ζρνιηαζηέο αλαθέξνληαη 

ζηε «λενθηιειεχζεξε» νηθνλνκία, αγλνψληαο ή απνθξχπηνληαο φηη, κε 

νξφζεκν ηε πκθσλία Plaza, ην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα έρεη, δηα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, κεηαηξαπεί, 

απφ θηιειεχζεξν (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ laissezfaire), ζε νιηγαξρηθφ. 

Οπζηαζηηθά, ν θαζαξφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο / λνκηζκαηηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο ππήξμε έλα κηθξφ δηάιεηκκα κεηαμχ ηεο θαηάξξεπζεο 

ηνπ Μπξέηνλ Γνπληο (Αχγνπζηνο ηνπ 1971) θαη ηεο πκθσλίαο Plaza 

(1985). Μεηά απφ εθείλν ην δηάιεηκκα, ην παγθφζκην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ/λνκηζκαηηθφ παίγλην άξρηζε λα ειέγρεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα θαξηέι ιίγσλ θαη «εθιεθηψλ» θεληξηθψλ 
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ηξαπεδψλ, κε βαζηθφ εξγαιείν ηα λνκηζκαηηθά swaps (βι. Ν. Λάνο, 

Γεωποιηηηθό Εγτεηρίδηο, Αζήλα: Δθδφζεηο Λεμίηππνλ, 2014). 

Μέζσ ησλ swaps, νηθνδνκείηαη έλα παγθφζκην ηξαπεδηθφ θαξηέι. Έλα 

λνκηζκαηηθφ swap δελ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ζπλαιιαγή ζηελ αγνξά 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο (Forex), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο 

ζεσξείηαη φηη έιεμαλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ζπλαιιαζζνκέλσλ 

πιεπξψλ (αγνξαζηή θαη πσιεηή λνκηζκάησλ). ην πιαίζην ελφο 

λνκηζκαηηθνχ swap, ην λφκηζκα Υ, αξρηθψο, αληαιιάζζεηαη κε ην 

λφκηζκα Φ θαη, κεηά απφ έλαλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρξφλν, απηή ε 

ζπλαιιαγή αληηζηξέθεηαη, δειαδή ην λφκηζκα Φ αληαιιάζζεηαη κε ην 

λφκηζκα Υ. Οη αξρηθέο θαη νη ηειηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

(δειαδή ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηελ νπνία θάπνηνο, θαηά ηελ 

εθθίλεζε ηνπ swap, ζα αληαιιάμεη ην λφκηζκα Υ κε ην λφκηζκα Φ θαη ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηελ νπνία ν ίδηνο, θαηά ηε ιήμε ηνπ swap, ζα 

αληαιιάμεη ην λφκηζκα Φ κε ην λφκηζκα Υ), θαζψο θαη νη ηφθνη πνπ 

ζπζζσξεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν λφκηζκα ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

λνκηζκαηηθνχ swap (δειαδή νη ηφθνη πνπ δίδνπλ ηα λνκίζκαηα Υ θαη Φ 

ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηφρνπο ηνπο, ζην πιαίζην ελφο λνκηζκαηηθνχ swap 

κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο Υ θαη ηνπ λνκίζκαηνο Φ) απνηεινχλ ηα θξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνκηζκαηηθψλ swaps.  

 Με ηε δηελέξγεηα λνκηζκαηηθψλ swaps, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ 

θπξίσο ηνπο εμήο δχν ζθνπνχο: Πξψηνλ, λα παξάζρνπλ ακνηβαία 

βνήζεηα ζε ηξάπεδεο, εηαηξείεο θαη θπβεξλήζεηο ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιεξσκή νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ έρνπλ 

απνηηκεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα. Γεχηεξνλ, λα δηεπθνιχλνπλ θαη 

λα αλαπηχμνπλ ην εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγείηαη κε ηα 

εζληθά λνκίζκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πιεπξψλ ηνπ λνκηζκαηηθνχ 

swap. Σα λνκηζκαηηθά swaps ιίγσλ θαη «εθιεθηψλ» ηξαπεδψλ έρνπλ 

εμαηξεηηθά έληνλν αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο/ρξεκαηννηθνλνκηθήο. 
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Παξάιιεια κε ηα swaps, ε θπξηαξρία ηνπ ράξηηλνπ ρξήκαηνο, κεηά απφ 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη ηελ απνδέζκεπζε ηνπ 

δνιαξίνπ απφ ην ζχζηεκα Μπξέηνλ Γνπληο, θαζψο θαη ε απνξξχζκηζε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

νδεγνχλ ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ιεγφκελνπ «θαπηηαιηζκνχ θαδίλν» θαη 

ηνπ «ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαζηζκνχ». 

Σν ζχζηεκα ηνπ ράξηηλνπ/ςεθηαθνχ ρξήκαηνο νδήγεζε ζηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο θαζεζηψηνο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαζηζκνχ. Ζ θχζε 

θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαζηζκνχ γίλνληαη 

θαηαλνεηά ακέζσο κφιηο ζέζνπκε ην εμήο εξψηεκα: απφ πνπ πξνέξρεηαη 

ην ρξήκα πνπ δαλείδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζε επηρεηξήζεηο, 

λνηθνθπξηά θαη εζληθέο θπβεξλήζεηο; Ζ απάληεζε είλαη φηη νη ίδηεο απηέο 

νη ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ ην ρξήκα πνπ δαλείδνπλ απιψο 

πιεθηξνινγψληαο ςεθία ζε θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Απηφ ην 

θαληαζηαθφ ειεθηξνληθφ ρξήκα, δεκηνπξγεκέλν απφ ηξαπεδηθή 

απφθαζε θαη κφλν (αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα), ελ ζπλερεία, νη ηξάπεδεο ην ινγίδνπλ σο ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο (asset) θαη ην εκπνξεχνληαη, ρνξεγψληαο δάλεηα θαη 

απαηηψληαο λα ηνπο ‘επηζηξαθεί’ πίζσ εληφθσο. Με άιια ιφγηα, φηαλ 

θάπνηνο δαλείδεηαη ρξήκαηα απφ κηα ηξάπεδα, νπζηαζηηθά, ηεο δίδεη ηελ 

άδεηα λα δεκηνπξγήζεη ην ρξήκα απηήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο θαη αλαιακβάλεη ν δαλεηνιήπηεο ηελ ππνρξέσζε λα 

‘επηζηξέςεη’ ην πνζφ ηνπ δεδνκέλνπ δαλείνπ ζηελ ηξάπεδα εληφθσο. 

Έηζη, νη ηξάπεδεο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ, δεκηνπξγνχλ ην ρξήκα 

ην νπνίν εκπνξεχνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

Όηαλ ίζρπε ν θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ θαη φηαλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην 

λφκηζκα αληηθαηφπηξηδαλ θαη ππεξεηνχζαλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, 

απαγνξεπφηαλ δηα λφκνπ ζηηο ηξάπεδεο λα εθδίδνπλ απφ κφλεο ηνπο 

ρξήκα. Όκσο ε απηνλφκεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ρξπζφ 

θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, έδσζαλ ζηηο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ην 
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δηθφ ηνπο ρξήκα, δειαδή λα δεκηνπξγνχλ ειεθηξνληθά ςεθηαθφ ρξήκα, 

ζην νπνίν δίδεη ππφζηαζε θαη λνκηκνπνίεζε ν δαλεηνιήπηεο, ν νπνίνο ην 

αγνξάδεη θαη κάιηζηα εληφθσο. Δμ νπ θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

ρξήκαηνο δελ θπθινθνξεί θαλ ππφ θπζηθή κνξθή. 

Δπίζεο, θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά, νπφηε θαηαξγήζεθε 

ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εκπνξηθήο θαη ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο αλέπηπμαλ άγξηα θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ δεκνζίεπζαλ, ην 

2013, ην Bloomberg θαη ε Deutsche Bank, ε έθζεζε (ην ‘άλνηγκα’) ηεο 

ηξάπεδαο Deutsche Bank ζηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ, πνπ νπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρήκαηα, έθζαζε ηα 55,6 

ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν νιφθιεξν ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο Γεξκαλίαο ήηαλ 2,7 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Ζ απνδφκεζε θαη εμάιεηςε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεδίν θνξπθψζεθε ην 1999, φηαλ, ζηηο ΖΠΑ, ππφ 

ηελ θπβέξλεζε Μπηι Κιίληνλ, εγθξίζεθε ν «Νφκνο γηα ηνλ 

Δθζπγρξνληζκφ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (Financial 

Services Modernization Act). Απηφο ν λφκνο, γλσζηφο θαη σο «Νφκνο 

Gramm-Leach-Bililey», είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ νξφζεκν ζηελ πνξεία 

πξνο ην λέν, απνξξπζκηζκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαζεζηψο, θαζψο 

αθχξσζε, ζε κεγάιε έθηαζε, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιιε ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ν «Νφκνο Glass–Steagall» ηνπ 1933. 

Ο Νφκνο Glass–Steagall, ν νπνίνο ίζρπε ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1933 κέρξη ην 

1991, πξνέβιεπε ηε λνκνζεηηθή δηάθξηζε κεηαμχ εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο 

(ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή θαηαζεηηθψλ θαη πηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ) θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο (ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην 

εκπφξην θεθαιαίνπ κέζσ αμηνγξάθσλ, θαζψο κηα επελδπηηθή ηξάπεδα 

ιεηηνπξγεί σο ν αλάδνρνο κηαο έθδνζεο αμηνγξάθσλ ελφο πειάηε ηεο ή 

σο ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο πξάθηνξαο ή δηαπξαγκαηεπηήο ησλ 

αμηνγξάθσλ ηνπ πειάηε ηεο). Με ηε λνκνζεηηθή δηάθξηζε κεηαμχ 

εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, επηδηψθεηαη νη εκπνξηθέο 
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ηξάπεδεο, αθελφο λα ππεξεηνχλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, αληί λα 

θεξδνζθνπνχλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο, αληί λα ηδνγάξνπλ εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλεο θηλήζεηο ζηηο αγνξέο παξαγψγσλ (futures, options, swaps, 

θ.ιπ.), θαη αληί λα αζρνινχληαη θαη κε άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. 

αζθαιηζηηθέο), αθεηέξνπ λα έρνπλ έληνλν αληαγσληζκφ, αληί λα 

δεκηνπξγνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά νιηγνπψιηα θαη ηξαζη. 

Αληίζεηα, ν Νφκνο γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ 1999, ζηηο ΖΠΑ, επέηξεπε πιένλ ζε εηαηξείεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα λα ελνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη λα 

επελδχνπλ ε κηα ζηελ άιιε. Απηφο ν λφκνο αθνξά ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, επελδπηηθέο ηξάπεδεο, εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θ.ιπ. Με ηνλ Νφκν γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 1999, άλνημε ν δξφκνο γηα ηε 

δεκηνπξγίαθνινζζηαίσλ ηξαπεδηθψλ θεξδνζθφπσλ, πνπ θαζππφηαμαλ 

θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο ζηηο δηθέο ηνπο ζθνπηκφηεηεο θαη πξνθάιεζαλ 

ζεκαληηθά απνζηαζεξνπνηεηηθά θαηλφκελα (ηδίσο ηεξάζηηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θνχζθεο, νη νπνίεο πιένλ, αλ δελ ππάξμεη 

ζπζηεκηθή αιιαγή, αληηκεησπίδνληαη κφλν κε παξαηεηακέλα, 

απξνζδηφξηζηεο έθηαζεο, πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο ή κε κεγάιεο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο). 
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2. 

Πολιηική εθνικήρ αζθάλειαρ, ενεπγειακή πολιηική και νομιζμαηική 

πολιηική:  

η ζςγσώνεςζη ηων ηπιών πεδίων 

 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ σο παγθνζκίνπ απνζεκαηηθνχ 

λνκίζκαηνο είλαη άξξεθηα εμαξηεκέλε απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δηεζλψλ αγνξαπσιεζηψλ ελέξγεηαο, ηδίσο πεηξειαίνπ, 

απνηηκάηαη ζε δνιάξηα, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ησλ 

δνιαξίσλ πνπ εηζπξάηηνπλ νη ρψξεο πνπ εμάγνπλ ελέξγεηα ηα επελδχνπλ 

ζε ακεξηθαληθά νκφινγα είηε ηα μνδεχνπλ ζε ακεξηθαληθά νπιηθά 

ζπζηήκαηα, ζε ακεξηθαληθή ηερλνινγία θαη ζε ακεξηθαληθά 

θαηαλαισηηθά πξντφληα. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλαο ηεξάζηηνο ηδίξνο 

δνιαξίσλ θαη ζεκειηψλεηαη ε πίζηε ζην δνιάξην, πνπ είλαη νπζηαζηηθά 

πεηξνδνιάξην, εθφζνλ βάζε ηνπ είλαη ν καχξνο ρξπζφο.  

 Γη’ απηφ, ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πεηξνδνιαξίνπ, 

ζπγρσλεχνληαη κεηαμχ ηνπο ε πνιηηηθή εζληθήο αζθάιεηαο, ε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.  

 ηηο 31 Απγνχζηνπ 2005, ε εηδεζενγξαθηθή ηζηνζειίδα 

www.boston.com δεκνζίεπζε δήισζε ηνπ ηφηε ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ 

Σδνξηδ Μπνπο ηνπ λεφηεξνπ (George Walker Bush), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν πφιεκνο ζην Ηξάθ απνζθνπνχζε ζην λα πξνζηαηεχζεη ηα 

ηεξάζηηα πεηξειατθά θνηηάζκαηα ηεο ρψξαο. ηηο 2 Μαΐνπ 2008, ε 

εηδεζενγξαθηθή ηζηνζειίδα http://firstread.nbcnews.com δεκνζίεπζε 

δήισζε ηνπ γεξνπζηαζηή Σδνλ Μαθέηλ (JohnMcCain), ππνςεθίνπ ηφηε 

ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ γηα ηελ πξνεδξία ησλ ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν πφιεκνο ζην Ηξάθ έγηλε επεηδή νη ΖΠΑ είλαη εμαξηεκέλεο απφ ηα 

πεηξειατθά θνηηάζκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

 ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ έγθπξνπ 

εβδνκαδηαίνπ πεξηνδηθνχ TheNewYorker, δεκνζηεχζεθε απφξξεην 

έγγξαθν ζπληεηαγκέλν απφ ην πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ, 



36 
 

κε εκεξνκελία 3 Φεβξνπαξίνπ 2001, ην νπνίν έδηδε νδεγίεο πξνο ηα 

ζηειέρε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Δλέξγεηα 

(EnergyTaskForce) –ηελ νπνία δεκηνχξγεζε ν 46
νο

 αληηπξφεδξνο ησλ 

ΖΠΑ, Νηηθ Σζέλετ (Dick Cheney)– θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε 

απηνχ ηνπ εγγξάθνπ, έπξεπε λα ζπγρσλεπζνχλ απηά ηα δχν πεδία 

κειέηεο θαη πνιηηηθήο (εζληθή αζθάιεηα θαη ελέξγεηα). Δηδηθφηεξα, ζην 

πξναλαθεξζέλ έγγξαθν, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ζπγρψλεπζεο «ηεο 

επηζθφπεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ απέλαληη ζε θαθνπνηά 

θξάηε (roguestates)», φπσο ην Ηξάθ, κε «πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάιεςε λέσλ θαη ππαξρφλησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ». 

 Δπίζεο, ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ TheNewYorker, 

δεκνζηεχεηαη ζρεηηθή δήισζε ηνπ Μαξθ Μέληηο (Mark Medish), ν 

νπνίνο δηεηέιεζε αλψηεξνο δηεπζπληήο επί ξσζηθψλ, νπθξαληθψλ θαη 

επξαζηαηηθψλ ππνζέζεσλ ζην πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηνπ Μπηι Κιίληνλ (BillClinton). 

χκθσλα κε ηνλ Μέληηο, ε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Δλέξγεηα, ηελ νπνία 

δεκηνχξγεζε ν Σζέλετ, ζπδεηά «γεσζηξαηεγηθά ζρέδηα γηα ην 

πεηξέιαην» θαη «ζέηεη ην δήηεκα ηνπ πνιέκνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ 

επηθεθαιήο ηεο πεηξειατθήο βηνκεραλίαο πνπ θάζνληαη καδί κε ηνλ 

Σζέλετ θαη δηακνξθψλνπλ κεγάια, παγθφζκηα ζρέδηα». 

 ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2004, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ CNN, 

http://edition.cnn.com, δεκνζηεχζεθε δήισζε ηνπ πξψελ ππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ, Πνι Ο’ Νηι (Paul O’Neill), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε θπβέξλεζε Μπνπο άξρηζε λα ζρεδηάδεη ηελ ακεξηθαληθή εηζβνιή 

ζην Ηξάθ ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Μπνπο ζηνλ Λεπθφ 

Οίθν, δειαδή πνιχ πξηλ ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001. Ο ιφγνο ήηαλ ε 

ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο (πεηξέιαην θαη θπζηθφ 

αέξην). 
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 ηηο 21 Μαξηίνπ 2012, ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο 

HuffingtonPost, ν Σδνλ Νηάιη (JohnC.K. Daly), επηθεθαιήο αλαιπηήο 

ηεο «Oilprice.com», δεκνζίεπζε έλα άξζξν ηνπ ζην νπνίν επηζεκαίλεη 

φηη ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ «TAPI», πνπ δηαζρίδεη Σνπξθκεληζηάλ, 

Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ θαη Ηλδία, «έρεη καθξά πεξηθεξεηαθή ηζηνξία, 

θαζψο πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά αθφκε θαη πξηλ ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κακπνχι απφ ηνπο Σαιηκπάλ, δεδνκέλνπ φηη, ην 1995, ην Σνπξθκεληζηάλ 

θαη ην Παθηζηάλ ππέγξαςαλ κλεκφλην θαηαλφεζεο. Ο TAPI, κε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 33 δηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ 

ηνπξθκεληθνχ θπζηθνχ αεξίνπ εηεζίσο, ζρεδηάζηεθε λα μεθηλά απφ ην 

θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ Νηανπιεηακπάλη ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, λα 

δηαζρίδεη ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ θαη λα θαηαιήγεη ζηελ πφιε 

Φαδίιθα ηεο βνξεηνδπηηθήο Ηλδίαο. Ο TAPI ζα απαηηνχζε ηελ έγθξηζε 

ησλ Σαιηκπάλ, θαη δχν ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ 

θαηαλφεζεο, ε θνηλνπξαμία Central Asia Gas Pipeline Ltd, ζηελ νπνία 

εγνχληαλ ε ακεξηθαληθή Unocal, κεηέθεξε αεξνπνξηθψο κηα 

αληηπξνζσπεία ησλ Σαιηκπάλ ζηελ έδξα ηεο Unocal ζην Υηνχζηνλ, φπνπ 

νη Σαιηκπάλ ππέγξαςαλ ην ζρέδην». Δθηελέο ξεπνξηάδ γηα ηελ επίζθεςε 

αληηπξνζσπείαο ησλ Σαιηκπάλ ζηελ έδξα ηεο Unocal ζην Υηνχζηνλ ηνπ 

Σέμαο, γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ TAPI, 

δεκνζίεπζε ην BBC, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 1997.  

 Δηαηξείεο ελέξγεηαο ησλ ΖΠΑ, φπσο ε Unocal θαη ε Enron, κε πιήξε 

θπβεξλεηηθή ζηήξημε, ζπλέρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο Σαιηκπάλ κέρξη 

ην 2001, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ 

TAPI. Σν 2001, ζην Παξίζη, θπθινθφξεζε ην βηβιίν Μπηλ Λάληελ: Η 

Απαγορεσκέλε Αιήζεηα (Bin Laden: la verite interdite) ησλ Εαλ-αξι 

Μπξηζάξλη (Jean-Charles Brisard) θαη Γθηγηφκ Νηαζθί (Guillaume 

Dasquie), νη νπνίνη είλαη εηδηθνί ζε ζέκαηα ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ. ε 

απηφ ην βηβιίν, δηαβάδνπκε ηα εμήο: κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001, ε 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ έβιεπε ην θαζεζηψο ησλ Σαιηκπάλ «σο κηα πεγή 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ Κεληξηθή Αζία ην νπνίν ζα ππνβνεζνχζε ηελ 
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θαηαζθεπή ελφο πεηξειατθνχ αγσγνχ θαηά κήθνο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο», 

απφ ηα πινχζηα θνηηάζκαηα ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη 

ηνπ Καδαθζηάλ, δηά κέζνπ ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηνπ Παθηζηάλ, πξνο ηνλ 

Ηλδηθφ Χθεαλφ. Μέρξη ηψξα, γξάθεη ην βηβιίν, «ηα θνηηάζκαηα 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ειέγρνληαλ απφ ηε 

Ρσζία. Ζ θπβέξλεζε Μπνπο ζέιεζε λα ηα αιιάμεη φια απηά». 

 ηηο 14 Μαΐνπ 2009, ζηελ εηδεζενγξαθηθή ηζηνζειίδα 

http://www.atimes.com, ν Πέπε Δζθνκπάξ (Pepe Escobar) έγξαςε φηη, 

ππφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Σδνξηδ Μπνπο ηνπ λεφηεξνπ, ε Unocal, ηνλ 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001, άξρηζε πάιη λα πξνζεγγίδεη ηνπο Σαιηκπάλ, κε ηε 

ζηήξημε θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Ρίηζαξλη Άξκηηαηδ (Richard Armitage), ν 

νπνίνο πξνεγνπκέλσο ήηαλ ινκπίζηαο ηεο Unocal. Σειηθά, φπσο 

επηζεκαίλεη ζην ίδην άξζξν ηνπ ν Δζθνκπάξ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ΖΠΑ-

Σαιηκπάλ θαηέξξεπζαλ δηφηη νη Σαιηκπάλ απαίηεζαλ πςειφηεξα ηέιε 

δηέιεπζεο απφ εθείλα πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη 

Ακεξηθαλνί. Ακέζσο κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Οκάδαο ησλ Οθηψ 

(GroupofEight), ζηε Γέλνβα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001, Γπηηθνί δηπισκάηεο 

επεζήκαλαλ φηη ε θπβέξλεζε Μπνπο είρε απνθαζίζεη λα έρεη δηψμεη ηνπο 

Σαιηκπάλ απφ ηελ εμνπζία ζην Αθγαληζηάλ πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

(2001). Ζ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ επηηάρπλε απηφ 

ην ζρέδην. 

 ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πνιέκνπ ζην 

Αθγαληζηάλ, ν Υακίλη Καξδάη (HamidKarzai) έγηλε ν λένο πξφεδξνο ηνπ 

Αθγαληζηάλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Εαικάη Καιηιδάλη (Zalmay Khalilzad), 

ν νπνίνο ήηαλ έλαο λενζπληεξεηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Μπνπο θαη 

ζχκβνπινο ηεο Unocal. Έλαλ ρξφλν κεηά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002, ζην 

Αζγθακπάη, πξσηεχνπζα ηνπ Σνπξθκεληζηάλ, ππεγξάθε ε ζπκθσλία 

θαηαζθεπήο ηνπ δηαθγαληθνχ αγσγνχ TAPI, ν νπνίνο μεθηλά απφ ην 

Σνπξθκεληζηάλ θαη, δηά κέζνπ ηνπ Αθγαληζηάλ, θαηαιήγεη ζην 

Παθηζηάλ. Δπίζεο, ν Αθγαλφο πξφεδξνο Καξδάη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
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ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, δήισζε φηη ζα ήηαλ θαινδερνχκελν θαη ην Νέν 

Γειρί ζε απηφ ην ζρέδην. 

 Σν κεγαιχηεξν γεσνηθνλνκηθφ παίγλην πνπ εθηπιίζζεηαη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000 θαη κεηά ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή αθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ρσζίαο γηα 

ην πνηα απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο ζα απνθηήζεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηνλ 

έιεγρν ησλ πεγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξαζία. Ζ 

Ρσζία θαη νη ΖΠΑ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

απφ ηελ επνρή ηεο δηάιπζεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ Ρσζία 

έρεη επηδείμεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζην λα πεξηνξίζεη ηελ παξέκβαζε 

ησλ ΖΠΑ ζηελ «απιή» ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ζ Ρσζία επηδηψθεη λα 

δηαδξακαηίζεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Δπξψπε, ελψ νη ΖΠΑ ζέινπλ ε Δπξσπατθή Έλσζε λα δηαθνξνπνηήζεη 

ηηο πεγέο ελέξγεηάο ηεο θαη κάιηζηα λα παξαθάκςεη ηε Ρσζία φζν 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν.  

 Δπίζεο, ε Κίλα, ε αλεξρφκελε κεγάιε δχλακε, κπαίλεη θη απηή ζην 

γεσπνιηηηθφ παίγλην ηεο ελέξγεηαο. χληνκα ε Κίλα ζα είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ζηνλ θφζκν θαηαλαισηήο ελέξγεηαο. Ήδε ε Κίλα εηζάγεη 

θπζηθφ αέξην απφ ην Σνπξθκεληζηάλ, κέζσ Καδαθζηάλ θαη 

Οπδκπεθηζηάλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αγσγφ Κεληξηθή Αζία-Κίλα. Δπίζεο, ε 

Κίλα έρεη ππνγξάςεη κεγάιεο ελεξγεηαθέο ζπκθσλίεο κε ην Ηξάλ θαη ην 

Αθγαληζηάλ, έρεη ζρεδηάζεη πέληε αγσγνχο απφ Γχζε πξνο Αλαηνιή, 

εληφο ηεο Κίλαο, θαη πηέδεη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ελαιιαθηηθνχ TAPI, 

ν νπνίνο ζα είλαη έλαο αγσγφο Σνπξθκεληζηάλ-Αθγαληζηάλ-Κίλα. 

 Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο γεσπνιηηηθφο παίθηεο ζηελ Δπξαζία είλαη ην 

Ηξάλ, ην νπνίν είλαη ε ππ’ αξηζκφλ δχν ρψξα ζηνλ θφζκν ζε κέγεζνο 

θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη επίζεο δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα 

πεηξειατθά απνζέκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 93 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα. 

Ο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Σνπξθκεληζηάλ-Ηξάλ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 

1997, ήηαλ ν πξψηνο λένο αγσγφο πεηξειαίνπ πνπ πξνήιζε απφ ηελ 

Κεληξηθή Αζία. Δπίζεο, ην 2004, ην Ηξάλ ππέγξαςε κε ηελ Κίλα 
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ζπκθσλία εθκεηάιιεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ αμίαο 120 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζπρλά σο «ε ζπκθσλία ηνπ αηψλα». Απηή 

ε ζπκθσλία νξίδεη ηελ εηήζηα εμαγσγή πεξίπνπ 10 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

ηξαληθνχ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) πξνο ηελ Κίλα γηα 25 

ρξφληα. Δπίζεο, ε ίδηα ζπκθσλία δίδεη ην δηθαίσκα ζηελ θξαηηθή 

εηαηξεία πεηξειαίνπ ηεο Κίλαο λα ζπκκεηέρεη ζε ζρέδηα εθκεηάιιεπζεο 

θαη άληιεζεο ησλ βηνκεραληψλ πεηξνρεκηθψλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ 

Ηξάλ. 

 Σν Ηξάλ ζρεδηάδεη λα πσιήζεη ηξαληθφ θπζηθφ αέξην ζηελ Δπξψπε κέζσ 

ηνπ αγσγνχ Persian Gas, πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί βαζηθφο 

αληαγσληζηήο ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ απφ ηηο ΖΠΑ αγσγνχ Nabucco. 

πγρξφλσο, ην Ηξάλ πξνσζεί ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ Ηξάλ-

Παθηζηάλ, γλσζηνχ θαη σο «αγσγνχ ηεο εηξήλεο», ν νπνίνο πξνηάζεθε 

γηα πξψηε θνξά ην 1995, θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ην Ηξάλ ζα πσιεί ζην 

Παθηζηάλ θαη ηελ Ηλδία θπζηθφ αέξην πξνεξρφκελν απφ ηα κεγάια 

θνηηάζκαηα ηνπ λνηίνπ Παξο. 

Ζ πξία είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

Αξαβηθνχ Αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ (Arab Gas Pipeline), κήθνπο 1.200 

ρηιηνκέηξσλ. Ζ ζηξαηησηηθή επίζεζε ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο 

ελαληίνλ ηεο πξίαο, απφ ην 2011 θαη κεηά, απνζθνπεί αθελφο ζηνλ 

πνιηηηθφ έιεγρν ηεο ρψξαο απφ ηηο ΖΠΑ, αθεηέξνπ ζηε κείσζε ηεο 

γεσπνιηηηθήο θαη γεσνηθνλνκηθήο ηζρχνο ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Ηξάλ.  

 Όπσο ζρεδηάζηεθε θαη εθηειέζηεθε ε απνκάθξπλζε ησλ Σαιηκπάλ απφ 

ηελ εμνπζία κφιηο εθείλνη δήηεζαλ κεγάια νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα 

απφ ηηο ΖΠΑ γηα λα εγθξίλνπλ ηνλ αγσγφ TAPI, έηζη απνθαζίζηεθε απφ 

ηνλ επξσαηιαληηθφ ζπλαζπηζκφ θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ Άζαλη απφ ηελ 

εμνπζία επεηδή δελ ζεσξείηαη αξθεηά αμηφπηζηνο παίθηεο, εηδηθά κάιηζηα 

ελφςεη ηεο πξννπηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ Αξαβηθνχ Αγσγνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ζηνλ νπνίν ε πξία ζα παίδεη ξφιν θιεηδί. Ζ Σνπξθία, ην Ηζξαήι 

θαη νη ΖΠΑ ζέινπλ κηα πξία απφιπηα ζπληνληζκέλε πξνο ηηο πνιηηηθέο 

απηψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. 
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 Δπίζεο, πιήηηνληαο ηε πξία, ε Σνπξθία, ην Ηζξαήι θαη νη ΖΠΑ 

ππνλνκεχνπλ θαη νπζηαζηηθά παγψλνπλ ηε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςαλ, 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ε πξία, ην Ηξάθ θαη ην Ηξάλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα κεηαθέξεη ηξαληθφ θπζηθφ αέξην απφ ην 

λφηην Παξο, κέζσ Ηξάθ, ζηε πξία.  

Ο Σδέηκο Γνπάξλη (JamesWard), ζην ελεκεξσηηθφ κπινγθ ηνπ 

«TheSlog», έγξαςε, ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2012, ηα εμήο: «Ζ Διιάδα έρεη, 

θάησ απφ ηα ρσξηθά ηεο χδαηα, απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ αμίαο ‘ηνπιάρηζηνλ’ 600 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 

ζχκθσλα κε κηα λέα κειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ πξσζππνπξγφ 

Αληψλε ακαξά...Σν Reuters έρεη επίζεο επηβεβαηψζεη απηήλ ηελ 

ηζηνξία». Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, νη θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδαο (ππφ ηνλ 

πξσζππνπξγφ ακαξά), ηεο Κχπξνπ (ππφ ηνλ πξφεδξν Αλαζηαζηάδε) 

θαη ηεο Αηγχπηνπ (ππφ ηνλ πξφεδξν αι ίζη) ζπλνκνιφγεζαλ έλα πιέγκα 

Απνθιεηζηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ (ΑΟΕ). Απηή ε εμέιημε πηέδεη θαη 

απνκνλψλεη δηπισκαηηθά θαη γεσνηθνλνκηθά ηε λεννζσκαληθή Σνπξθία 

ηνπ πξνέδξνπ Δξληνγάλ, ν νπνίνο είλαη θίινο ησλ Αδειθψλ 

Μνπζνπικάλσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ αλαηξαπέληνο απφ ηνλ αι ίζη 

πξψελ Αηγππηίνπ πξνέδξνπ Μφξζη. Σν θιεηδί φκσο ζηε δηακφξθσζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΟΕ ησλ θξαηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

επηδηψθεη λα ην θξαηά ε ARAMCO. 

Ζ πεηξειατθή εηαηξεία ARAMCO βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ, λνκηζκαηηθνχ θαη ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη 

θαζεζηψο ηνπ πεηξνδνιαξίνπ θαη ην νπνίν απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο 

ηζρχνο ησλ ΖΠΑ θαη ην ζεκειηψδεο ππφζηξσκα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαπηηαιηζκνχ.  

 Μέζσ ηεο ARAMCO εθαξκφδεηαη ε θνηλή νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, αλ θαη βεβαίσο, θαηά θαηξνχο, 

ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο Οπάζηλγθηνλ θαη ηνπ Ρηάλη σο πξνο 

νξηζκέλεο ηαθηηθέο θηλήζεηο. Δλψ ε θπβέξλεζε Οκπάκα, αθνχ αλέηξεςε 

ην θαζεζηψο Μνπκπάξαθ κέζσ ππνζηεξηδφκελεο απφ ηε Google 
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θνηλσληθήο εμέγεξζεο, πξνσζνχζε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΖΠΑ κε ηνλ 

Αηγχπηην πξφεδξν Μφξζη, εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο Μνπζνπικαληθήο 

Αδειθφηεηαο, ε νπνία ππνζηεξηδφηαλ δπλακηθά απφ ην Καηάξ, ε 

ανπδηθή Αξαβία, επξηζθφκελε ζε αληαγσληζκφ κε ηε Μνπζνπικαληθή 

Αδειθφηεηα ηεο Αηγχπηνπ, ππνζηήξημε ηνλ ζεκεξηλφ πξφεδξν ηεο 

Αηγχπηνπ, δειαδή ηνλ ζηξαηεγφ αι ίζη, ν νπνίνο αλέηξεςε ηελ 

θπβέξλεζε Μφξζη. Έηζη πιένλ ε ανπδηθή Αξαβία απνηειεί ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν δίαπιν ησλ ακεξηθαλναηγππηηαθψλ ζρέζεσλ. Μάιηζηα, 

ην Ρηάλη πξσηνζηάηεζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο ππφ ηνλ αι ίζη.  

 Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ, ζπλάγνπκε φηη δηεμάγεηαη έλαο 

κεγάινο θαη πνιπεπίπεδνο αληαγσληζκφο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθψλ θνινζζψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ΑΟΕ. Οη 

θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηεο ARAMCO είλαη νη ξσζηθέο εηαηξείεο 

ελέξγεηαο, κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Gazprom, νη ηξαληθέο εηαηξείεο 

ελέξγεηαο θαη νη ηεμαληθέο εηαηξείεο ελέξγεηαο. Ο ζηξαηεγηθφο ζθνπφο 

ηεο ARAMCOείλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηηο ΑΟΕ ηεο 

Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Αηγχπηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη 

κπνξεί κπντθνηάξεη, κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ηε δπλαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ κεγάισλ ελεξγεηαθψλ θνηηαζκάησλ απηψλ ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ. Δπίζεο, ε ARAMCO δηαζέηεη, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Κχπξν, ηζρπξά ζπζηήκαηα «ηνπαξρψλ» πνπ 

ειέγρνπλ ζε κεγάιε έθηαζε ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα θαζψο 

θαη ηα ΜΜΔ απηψλ ησλ ρσξψλ. Μάιηζηα, ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ARAMCO ζηελ πεξηνρή απεηιεζνχλ ζεκαληηθά ή δελ 

ηθαλνπνηεζνχλ επαξθψο απφ θηλήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδαο, 

ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Αηγχπηνπ, ην θαηεζηεκέλν ηεο ARAMCO ζηελ 

Οπάζηλγθηνλ κπνξεί λα εμαπνιχζεη ηε καηλφκελε (ελαληίνλ ηεο Κχπξνπ 

θαη ηνπ αι ίζη) Άγθπξα λα πξνβεί ζε επηζεηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ηεο 

Κχπξνπ.  
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 Ζ θπβέξλεζε αι ίζη, πνπ εθπξνζσπεί ηνλ άμνλα ARAMCO, δήισζε, 

ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2014, δηα ζηφκαηνο ηνπ Αηγχπηηνπ ππνπξγνχ 

Πεηξειαίσλ θαη Οξπθηψλ Πφξσλ, εξίθ Ηζκαήι, φηη ε Αίγππηνο είλαη 

έηνηκε λα εηζάγεη φζεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα εμάγεη ε 

Κχπξνο. ε απηήλ ηε δήισζε πξνέβε ν εξίθ Ηζκαήι κεηά απφ 

ζπλνκηιίεο κε ηνλ Κχπξην ππνπξγφ Δλέξγεηαο, Γηψξγν Λαθθνηξχπε, ζηε 

Λεπθσζία, επηζεκαίλνληαο επίζεο φηη ε επαλεμαγσγή ηνπ θππξηαθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Αίγππην είλαη κηα επηινγή πνπ κειεηάηαη θαη 

φηη, θαηά ηηο ζπλνκηιίεο ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ, ζπδήηεζαλ 

ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο ζα πξνρσξήζνπλ κε ηελ εμαγσγή θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ ην νηθφπεδν «Αθξνδίηε» ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ πξνο ηελ 

Αίγππην. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ζρέδην ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο 

θππξηαθήο ΑΟΕ απφ ηνλ άμνλα ARAMCO.  

 Άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην γεσνηθνλνκηθφ δξψκελν ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη ηελ έληνλε παξεκβαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ARAMCO 

είλαη ε επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ. 

Ζ ζανπδαξαβηθή θπβέξλεζε είλαη δπζαξεζηεκέλε απφ ηηο ζεηηθέο 

εμειίμεηο πνπ ζπλέβεζαλ ην 2014 ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ ηνπ Ηξάλ κε ηε 

Ννηηνδπηηθή Αζία. Δηδηθφηεξα, ην 2014, ην Ρηάλη παξαθνινπζεί κε 

αλεζπρία γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Ηξάλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ISIS ζην 

Ηξάθ κε ηε ζπκβνιή ηεο Ηξαληθήο Δπαλαζηαηηθήο Φξνπξάο, ε νπνία 

παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ISIS, θαζψο θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ Καηάξ θαη ησλ 

ΖΠΑ ζηε πξία, φπνπ έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηε ανπδηθή Αξαβία, ην 

Καηάξ θαη ηελ ειεγρφκελε απφ ηελ ARAMCO Οπάζηλγθηνλ λα 

αλαηξαπεί ην θαζεζηψο Άζαλη κέζσ ηδηραληηζηψλ ηξνκνθξαηψλ.  

 Παξάιιεια, ην 2014, ην Ρηάλη παξαθνινπζεί, ρσξίο λα κπνξεί λα 

αληηδξάζεη, ηελ Τεκέλε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηε δηθή ηνπ ζθαίξα 

επηξξνήο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ρηάλη λα ππνλνκεχζεη θαη λα ρεηξαγσγήζεη 
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ηελ επαλάζηαζε ηνπ 2011 ζηελ Τεκέλε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

θπβέξλεζεο αληηπάισλ θπιψλ ππφ ηνλ πξψελ δηθηάηνξα Αιί 

Ακπληνπιάρ αιίρ έρεη απνηχρεη. ηελ Τεκέλε, νη ηίηεο αληάξηεο 

Εαΐληη , ππφ ηνλ Ακπληνπικαιίθ Αι-Υνχζη, νξθηζκέλνη ερζξνί ησλ 

ανχλη, ηνπ νπαρακπηζηηθνχ ηεξαηείνπ θαη ηεο Αι Κάηληα, επέιαζαλ 

απφ ηηο νξεηλέο βάζεηο ηνπο ζηελ πξσηεχνπζα αλάα θαη ζπλέβαιαλ ζηε 

ζπγθξφηεζε κηαο λέαο θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο, εθθαζαξίδνληαο 

παξάιιεια ηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο Τεκέλεο απφ ζχιαθεο ηεο Αι Κάηληα, 

πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ κέιε ηνπ ζανπδαξαβηθνχ θαηεζηεκέλνπ.  

 Μηα αθφκε πεγή δπζαξέζθεηαο γηα ην Ρηάλη είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο 9 

θαη 10 Ννεκβξίνπ 2014, ζπλαληήζεθαλ ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ 

ΖΠΑ, Σδνλ Κέξη, κε ηνλ Ηξαλφ νκφινγφ ηνπ, Μνρακάλη Γηαβάλη Εαξίθ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηειηθφ θχθιν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηνπ Ηξάλ θαη ησλ P5+1, πνπ έρεη θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηηο 24 Ννεκβξίνπ 2014. Ζ ζπλάληεζε ηνπ Κέξη κε ηνλ 

Εαξίθ έγηλε ζην Οκάλ, κηα αθφκε ρψξα πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηε 

ζανπδαξαβηθή ζθαίξα επηξξνήο. Σν Οκάλ έρεη πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα 

ζηε ανπδηθή Αξαβία κε ηελ πνιηηηθή ηεο ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 

πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ θαη ν ζνπιηάλνο ηνπ Οκάλ, Κακπνχο, έρεη 

δεκηνπξγήζεη θηιηθνχο δεζκνχο κε ηνλ χπαην εγέηε ηνπ Ηξάλ, Αγηαηνιάρ 

Υακελεΐ.  

 Σν Ρηάλη θαη γεληθφηεξα ν άμνλαο ARAMCO ππνλνκεχνπλ ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ ΖΠΑ-Ηξάλ. Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ 

ζπληειέζηεθε πξφνδνο ζηηο ζρέζεηο ΖΠΑ-Ηξάλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2013, νδεγψληαο ζε άκεζεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ζε 

ραιάξσζε θάπνησλ θπξψζεσλ ησλ ΖΠΑ ζε βάξνο ηνπ Ηξάλ, ε ανπδηθή 

Αξαβία απέζπξε, δηακαξηπξφκελε, ηε ζπκκεηνρή ηεο απφ ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, επέθξηλε ηε δηεζλή θνηλφηεηα επεηδή δελ 

βνκβάξδηζε ηε πξία ηνπ Άζαλη θαη απείιεζε λα εθαξκφζεη κνλνκεξή 

πνιηηηθή ζηε πξία ζε βάξνο ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη. Δπίζεο, ε 

«κνλνκεξήο πνιηηηθή» ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο εθθξάζηεθε θαη κέζσ 
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ηεο ππνζηήξημεο παξαγφλησλ ηνπ ζανπδαξαβηθνχ θαηεζηεκέλνπ πξνο 

ηηο δπλάκεηο ηνπ ISIS ζην Ηξάθ θαη ηε πξία. Δπίζεο, ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 

2014, κεηακθηεζκέλνη έλνπινη ηξνκνθξάηεο ζθφησζαλ πέληε αλζξψπνπο 

ζηηο ζηηηηθέο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο ανπδηθήο Αξαβίαο, δξψληαο κε 

ηξφπν πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο Αι Κάηληα θαη ηνπ ISIS, ελψ έλαο 

αθηηβηζηήο ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηηηηθήο κεηνλφηεηαο ζηε 

ανπδηθή Αξαβία, ν ζεΐρεο Νηκξ Μπαθίξ αι-Νηκξ, έρεη θαηαδηθαζηεί ζε 

ζάλαην.  
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3. 

Μςζηική ζςμθωνία ΗΠΑ-αοςδικήρ Απαβίαρ για ηη ςπία και ηο 

πεηπέλαιο: 

«οκ και Δέορ» ζηην αγοπά ηος πεηπελαίος 

 

 ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πεηξνδνιαξίνπ βξίζθεηαη, εδψ θαη 

δεθαεηίεο, ν άμνλαο Οπάζηλγθηνλ-Ρηάλη, ή άμνλαο ARAMCO. Χο 

ζπλέπεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πεηξνδνιαξίνπ, αθελφο ην ακεξηθαληθφ 

δνιάξην ζψζεθε απφ ηελ θξίζε αμηνπηζηίαο πνπ ππέζηε ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1960, αθεηέξνπ ην πεηξέιαην θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ ρξπζνχ, ζην 

φλνκα θαη ράξηλ ηνπ δνιαξίνπ. Έηζη, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

πεηζαξρίαο πνπ επέβαιιε ν θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ρξπζνχ απφ ην πεηξέιαην θαη ην πεηξνδνιάξην, ε Federal Reserve 

απέθηεζε ηε δπλαηφηεηα λα ηππψλεη φζε πνζφηεηα δνιαξίσλ ζέιεη θαη 

λα ηξνθνδνηεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε επηπιένλ δνιάξηα (γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηε δνκή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, βι. ην βηβιίν: Ν. Λάνο, 

Γεωποιηηηθό Εγτεηρίδηο, Αζήλα: Δθδφζεηο Λεμίηππνλ, 2014). 

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ζην πιαίζην ηνπ άμνλα Οπάζηλγθηνλ-Ρηάλη, 

θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Ακεξηθαλνχ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Σδνλ Κέξη 

κε ηνλ βαζηιέα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κπζηηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα ηεο πξίαο, ηνπ «Ηζιακηθνχ Κξάηνπο» (ISIS, ή IS, ή ISIL) θαη 

ηεο ελέξγεηαο. Απηή ε κπζηηθή ζπκθσλία απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ησλ 

πεγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ 

απνδπλάκσζε ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Ηξάλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ ζανπδαξαβηθνχ πεηξειαίνπ. 

Χζηφζν, απηή ε εμέιημε σζεί ηε Ρσζία λα ζηξαθεί ζηελ Κίλα θαη γεληθά 

ζηελ Δπξαζία γηα ηελ αλαδήηεζε πειαηψλ ηεο ξσζηθήο ελέξγεηαο, 

πξάγκα πνπ επίζεο αλεζπρεί ηηο ΖΠΑ.  

 Ο ελεξγεηαθφο θαη γεσνηθνλνκηθφο πφιεκνο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Ηξάλ θαίλεηαη απφ ην 
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γεγνλφο φηη, ηελ ίδηα ψξα πνπ δηεμάγνληαη ζηελ πεξηνρή ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ελαληίνλ ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο, ε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ πέθηεη αληί λα αλεβαίλεη. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, φηαλ ην 

Ηζιακηθφ Κξάηνο αηθληδηαζηηθά θαηέιαβε ηηο πινχζηεο ζε πεηξέιαην 

πεξηνρέο ηεο Μνζνχιεο θαη ηνπ Κηξθνχθ ζην Ηξάθ, κέρξη ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2014, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ Brent κεηψζεθε θαηά 20%, απφ 

112 δνιάξηα ην βαξέιη, ζε πεξίπνπ 88 δνιάξηα. Καη κάιηζηα απηή ε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ Brent, ελ κέζσ πνιέκνπ ζηελ 

θαξδηά ηνπ πεηξειαηνπαξαγσγνχ θφζκνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο λα 

έρεη κεησζεί αληίζηνηρα ε δήηεζε πεηξειαίνπ, νχηε ζηελ Κίλα νχηε ζηηο 

ΖΠΑ.  

 Απηφ ην θαηλφκελν, πνπ αληηβαίλεη ζηνλ λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο θαη ζηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο ςπρνινγίαο, νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη ΖΠΑ θαη ε παξαδνζηαθή ζχκκαρφο ηνπο ζηνλ OPEC, 

ανπδηθή Αξαβία πιεκκπξίδνπλ ηηο αγνξέο κε ππνηηκεκέλν πεηξέιαην, 

ππξνδνηψληαο πφιεκν ηηκψλ εληφο ηνπ OPEC, ελψ ην Ηξάλ, 

παληθφβιεην, πξνβαίλεη ζε αλνηθηέο πσιήζεηο («ζνξηάξηζκα») ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηα ρξεκαηηζηήξηα παξαγψγσλ. Με ηελ πξνζθνξά 

πεηξειαίνπ ζε κεγάιε έθπησζε, νη ανπδάξαβεο ζθνπεχνπλ λα 

θεξδίζνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζηελ Αζία θαη 

εηδηθά ζηελ Κίλα, φπνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, έθζαζαλ λα 

πξνζθέξνπλ πεηξέιαην ζε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 50 θαη 60 

δνιάξηα ην βαξέιη, ελψ, ιίγνπο κήλεο πξηλ, ε αληίζηνηρε ηηκή 

θπκαηλφηαλ ζηα 100 δνιάξηα (βι. M. Rochan, «Crude Oil Drops Amid 

Global Demand Concerns», IB Times, October 11, 2014). Δπηπιένλ, ε 

ζανπδαξαβηθή πνιηηηθή εθπηψζεσλ είλαη ζπληνληζκέλε κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Σξνκνθξαηίαο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Καηαζθνπείαο ηνπ δεπηέξνπ, θαζψο θαη κε 

κεξηθνχο ηζρπξνχο παίθηεο ζηηο αγνξέο παξαγψγσλ (derivatives) ηεο 

WallStreet.  



48 
 

 Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ζην πιαίζην ηνπ 

άμνλα ARAMCO, ή άμνλα ηνπ πεηξνδνιαξίνπ, ψζεζαλ ζπζηεκαηηθά ηηο 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ πξνο ηα θάησ (βι. ην αθφινπζν δηάγξακκα), 

πξνθεηκέλνπ αθελφο λα κεησζνχλ ηα θξαηηθά έζνδα ηεο Ρσζίαο απφ ηελ 

εμαγσγή ελέξγεηαο, αθεηέξνπ λα εληζρπζεί ην ζχζηεκα ηνπ 

πεηξνδνιαξίνπ. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ ελεξγεηαθνχ πνιέκνπ ηεο 

ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο ελαληίνλ ηνπ Κξεκιίλνπ, νη ΖΠΑ δηαηείλνληαη 

απφ θαηξφ φηη ε εθκεηάιιεπζε ζρηζηνιηζηθψλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη κηα επαλάζηαζε ε νπνία ζα πιήμεη θαίξηα ηηο 

ξσζηθέο εμαγσγέο ελέξγεηαο θαη ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία. 

 

 

 

 

Η σειπαγωγούμενη πηώζη ηων ηιμών ηος απγού πεηπελαίος από ηον 

επηέμβπιο έωρ ηον Νοέμβπιο ηος 2014 (πηγή: Nasdaq): 
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 Όκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά φζν ζα ήζειε ε πνιηηηθή 

πξνπαγάλδα ηνπ ηέηη Νηηπάξηκελη. Οχηε ηα ζρηζηνιηζηθά θνηηάζκαηα 

είλαη παλάθεηα, νχηε νη ελεξγεηαθέο εηαηξείεο ηνπ ακεξηθαληθνχ Νφηνπ 

έρνπλ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή κε ηνλ άμνλα ARAMCO θαη, ηειηθά, νχηε θαλ 

νη ΖΠΑ αληέρνπλ ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ηελ νπνία 

ρεηξαγσγεί ν άμνλαο ARAMCO.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ζην Columbus ηνπ Οράην, ζπλεδξίαζε ε 

Γηαπνιηηεηαθή Δληαία Δπηηξνπή Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ησλ 

ΖΠΑ (Interstate Oil and Gas Compact Commission) θαη εμέιεμε ηνλ λέν 

ηεο πξφεδξν γηα ην 2015. ηνλ απνραηξεηηζηήξην ιφγν ηνπ, ν απνρσξψλ 

πξφεδξνο Φηι Μπξάηαλη (Phil Bryant), ν νπνίνο είλαη θπβεξλήηεο ηεο 

Πνιηηείαο ηνπ Μηζηζίπη θαη ξεπνπκπιηθαλφο, δήισζε, κεηαμχ άιισλ, φηη 

ε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη επινγία γηα ηε κεηαπνίεζε θαη 

γηα εθείλνπο πνπ κεηαθέξνπλ αγαζά δηα ζαιάζζεο θαη δηα μεξάο, αιιά 

απηή ε εμέιημε έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

απνζεκάησλ Tuscaloosa Marine Shale, πνπ είλαη έλα είδνο νξπθηνχ απφ 

ην νπνίν παξάγνληαη πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη βξίζθεηαη ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζηε Λνπηδηάλα. Απηνχ ηνπ είδνπο νη κε ζπκβαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο εμνξπγλχνληαη θαη αμηνπνηνχληαη κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη πδξαπιηθή ξσγκάησζε ή δηάξξεμε 

(hydraulic fracturing ή fracking).  

Σν πξφβιεκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ Tuscaloosa Marine Shale αληαλαθιά 

ην γεληθφηεξν πξφβιεκα εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ κε ζπκβαηηθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ (πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ) κέζσ πδξαπιηθήο 

ξσγκάησζεο ή δηάξξεμεο φηαλ νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ρακειέο. 

Δμ νπ θαη ζηελ πξναλαθεξζείζα νκηιία ηνπ, ν Φηι Μπξάηαλη είπε: «κηζψ 

ην γεγνλφο φηη πέθηεη ην πεηξέιαην...Γελ ην θσλάδσ απηφ, αιιά ην ιέσ 

ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ αίζνπζα». Πξάγκαηη, ε 

δηαδηθαζία πδξαπιηθήο ξσγκάησζεο ή δηάξξεμεο είλαη αθξηβή θαη ε 

βησζηκφηεηά ηεο, άξα θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο 
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ζρηζηνιηζηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζπλαξηάηαη κε ηελ πνξεία ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ. 

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ην επηζηεκνληθφ ηλζηηηνχην 

PostCarbonInstitute εμέδσζε κηα κειέηε ηνπ κε ηίηιν «Κάλνληαο 

Βαζχηεξεο Γεσηξήζεηο: Έλαο Πξαγκαηηθφο Έιεγρνο ησλ Πξνβιέςεσλ 

ηεο Κπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ γηα κηα Παξαηεηακέλε Αλάπηπμε ηνπ 

ηξηκσγκέλνπ Πεηξειαίνπ θαη ηνπ ρηζηνιηζηθνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ» 

(«DrillingDeeper: ARealityCheckon U.S. GovernmentForecastsforaLasti

ngTightOil & ShaleGasBoom»). Ζ ελ ιφγσ κειέηε ηνπ 

PostCarbonInstitute αλαθέξεη ηα εμήο: Πξψηνλ, φηη ε βησζηκφηεηα ηεο 

βηνκεραλίαο ησλ ζρηζηνιηζηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

χπαξμε πςειψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, ψζηε απηνχ ηνπ είδνπο νη γεσηξήζεηο 

λα έρνπλ νηθνλνκηθφ λφεκα. Γεχηεξνλ, φηη νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο ζρηζηνιηζηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο είλαη δηνγθσκέλεο θαη άξα 

κεησκέλεο αμηνπηζηίαο. Σξίηνλ, φηη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πδξαπιηθήο 

ξσγκάησζεο ή δηάξξεμεο (fracking) πξνζθξνχεη ζε αλεζπρίεο γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (ε 

εμφξπμε ηνπ ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ fracking 

επηηπγράλεηαη κε ηελ έγρπζε ζην ππέδαθνο, ππφ ππεξπςειή πίεζε, 

κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ αλαθαηεκέλνπ κε άκκν θαη άιια πγξά 

ρεκηθά, ζε βάζνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηα ηξεηο ρηιηάδεο κέηξα 

θαη άξα ηα θπζηθά πδάηηλα απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

γεσηξήζεσλ εμαληινχληαη απφ ηελ ππεξάληιεζε εληείλνληαο ηελ απεηιή 

γηα ηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, αιιά ν ρεηξφηεξνο εθηάιηεο ηνπ fracking 

έρεη λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ επηζηξέθνπλ 

ζηελ επηθάλεηα φηαλ ζπκπιεξσζεί ν θχθινο δσήο ηνπ πεγαδηνχ). 

 Ζ Πνιηηεία ηνπ Μηζηζίπη δελ είλαη ε κφλε πνπ παξαθνινπζεί κε 

αλεζπρία ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2014, 

ην Bloomberg έγξαςε φηη, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, 

έρεη κεησζεί ε παξαγσγή ζρηζηνιηζηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ απφ ην Σέμαο 

κέρξη ηε Γηνχηα. Ο Νηαλ Νηίθεξ (Dan Dicker), πξφεδξνο ηεο MercBloc 
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WealthManagementSolutions, ζε ζπλέληεπμή ηνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 

Bloomberg, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2014, δήισζε φηη «φινη πξνζπαζνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ κε επράξηζην ηξφπν ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαζέηνπλ 

πεηξέιαην ζηα 80 δνιάξηα, αιιά απηά είλαη θνχκαξα». ηελ ίδηα 

ζπλέληεπμή ηνπ ζην Bloomberg, ν Νηαλ Νηίθεξ πξφζζεζε: «Ζ 

ζρηζηνιηζηθή επαλάζηαζε δελ ιεηηνπξγεί ζηα 80 δνιάξηα, ηειεία».  

 Ο Ραιθ Ζληο (Ralph Eads), παγθφζκηνο επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα 

ελεξγεηαθήο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ηεο ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο Jefferies LLC, δήισζε ζην Bloomberg, ζηηο 8 Οθησβξίνπ 

2014, φηη «εάλ νη ηηκέο θζάζνπλ ζηα 80 δνιάξηα ή ρακειφηεξα, ηφηε ζα 

δνχκε κείσζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ γεσηξήζεσλ» θαη ηφηε ζα 

βξηζθφκαζηε πιένλ ζε «αραξηνγξάθεηε πεξηνρή». Πξάγκαηη, ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ 2014, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ Brent έπεζε ζηα 78,33 δνιάξηα 

ην βαξέιη. 
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4. 

Κίνδςνοι για ηο δολάπιο: CIA ενανηίον Fed και USTreasury 

 

 Ζ ανπδηθή Αξαβία πξνζθέξεη θζελφ πεηξέιαην θαη ην ακεξηθαληθφ 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ καδί κε ηε Fed ηππψλνπλ θζελφ ρξήκα. Σν 

απνηέιεζκα είλαη παληθφο ζηηο αγνξέο. Έλαο παληθφο πνπ απνθηά 

κνκέληνπκ απφ εκέξα ζε εκέξα. Ζ Κίλα αγνξάδεη θζελφ πεηξέιαην, ελψ 

πιήηηνληαη νηθνλνκηθά ε Ρσζία θαη ην Ηξάλ. Παξάιιεια φκσο, κέζσ 

απηνχ ηνπ εκπνξηθνχ πνιέκνπ, νη ΖΠΑ επηδηψθνπλ λα εμαξηήζνπλ 

ελεξγεηαθά ηελ Κίλα, φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη, απφ ηελ ειεγρφκελε απφ 

ηελ Οπάζηλγθηνλ ανπδηθή Αξαβία θαη λα πεξηνξίζνπλ αληίζηνηρα ηελ 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Κίλαο απφ ηε Ρσζία θαη ην Ηξάλ. Δπίζεο, ην 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ θαη ε Fed, κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

«πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο», επηρεηξνχλ λα κεηαζέζνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θνχζθα ζηελ αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη, κέζσ 

swaps (ζπκθσλίεο αληαιιαγήο λνκηζκάησλ), λα επηβάιινπλ ηελ 

θπξηαξρία κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο ζε νιφθιεξε ηε 

δνιαξηνδψλε θαη ηελ επξσδψλε.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζηελ αξρή ηνπ 21νπ αηψλα, θαηέζηε ζαθέο 

φηη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ δηαηξέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο 

ζπζηεκηθήο θαηάξξεπζεο θαη εηδηθφηεξα φηη εFed είλαη αθεξέγγπα σο 

πξνο ηελ αγνξαία ππφζηαζή ηεο (insolventonamarkettomarketbasis). Σν 

δνιάξην θηλδπλεχεη κε θαηάξξεπζε, φπσο θαη ην ακεξηθαληθφ 

ρξεκαηηζηήξην. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πεγή αζχκκεηξσλ 

απεηιψλ. Έλα παγθφζκην ηξαπεδηθφ θαξηέι έρεη απηνλνκεζεί απφ ηα 

εζληθά θξάηε θαη ηνπο ιανχο, ιεηηνπξγεί απηνηειψο θαη επηδηψθεη λα 

επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ λέα παγθφζκηα ηάμε πξαγκάησλ. Απηά ηα 

θαηαγγέιιεη πιένλ, αθφκε θαη δεκνζίσο (θαη ελφξθσο ζηελ ακεξηθαληθή 

Γεξνπζία), ε CIA, ζεκαληηθά ζηειέρε ηεο νπνίαο, φπσο ν 

JamesRickards (θνξπθαίνο ζχκβνπινο ακεξηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ ζην 

riskmanagement), πξνβάιινπλ έλζηαζε ζην αλαδπφκελν ζχζηεκα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο (βι. ην βηβιίν: J. Rickards, 

TheDeathofMoney, PortfolioHardcover, 2014). 

 Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ, δειαδή ηε Fed, 

πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη δελ είλαη ππεξεζία ηεο νκνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ππφθεηηαη ζηνλ 

ακεξηθαληθφ νκνζπνλδηαθφ λφκν πεξί ειεχζεξεο πιεξνθφξεζεο 

(Freedom of Information Act, 5 U.S.C. § 552), ν νπνίνο δηέπεη ηελ πιήξε 

ή κεξηθή δεκνζηνπνίεζε πξψελ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

εγγξάθσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ. Οη δψδεθα 

πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Fed ιεηηνπξγνχλπεξίπνπ 

ζαλ κηα αιπζίδα ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε Fedεθδίδεη κεηνρέο ηεο 

πνπ αγνξάδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνποην 

ζχζηεκα ηεο Fed. Δθαηφ ρξφληα κεηά απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε νπνία έιαβε 

ρψξα ην 1913, είλαη πιένλ ζαθέο θαη γλσζηφ φηη ε Fedαλήθεη θαηά 100 

ηνηο εθαηφ ζε έλα θαξηέι ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ.  

 Σν ηδησηηθφ ηξαπεδηθφ θαξηέι ηεο Fedειέγρεη ηηο ξνέο θεθαιαίσλ ηεο 

ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο ρσξίο λα ειέγρεηαη απφ ην Κνλγθξέζν, κέζσ 

«πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο» (open market operations), δειαδή κέζσ 

αγνξαπσιεζηψλ νκνιφγσλ. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε έρεη αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο, εθδίδεη νκφινγα θαη ηα 

δηαζέηεη ζε εκπφξνπο νκνιφγσλ (bonddealers), πνπ είλαη επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο θαη ηα δεκνπξαηνχλ. Όηαλ ε Fedζέιεη λα απμήζεη ηελ 

πνζφηεηα ρξήκαηνο (λα δεκηνπξγήζεη ρξήκα), αγνξάδεη νκφινγα απφ 

απηνχο ηνπο εκπφξνπο νκνιφγσλ κε λενεθδηδφκελα δνιάξηα, ηα νπνία 

απνθηά ε Fed απιψο θαη κφλν κε ην λα ηα εγγξάθεη ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο, δειαδή κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 

Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη πξάμε αλνηθηήο αγνξάο δηφηη ε 

Fedαγνξάδεη ηα νκφινγα ζηελ ‘αλνηθηή αγνξά’ απφ ηνπο εκπφξνπο 

νκνιφγσλ θαη έηζη ηα νκφινγα γίλνληαη ηα ‘απνζεκαηηθά’ (reserves) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ψζηε λα ζηεξίμεη επάλσ ζε απηά ηα 

δάλεηα πνπ ρνξεγεί. Δπίζεο, ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη 
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γλσζηή σο ‘θιαζκαηηθφ απνζεκαηηθφ’ (fractional reserve), ηα ίδηα 

απνζεκαηηθά δαλείδνληαη πνιιέο θνξέο, αλάινγα κε ην πφζν επηδηψθεηαη 

λα απμεζεί ε ξεπζηφηεηα. Αληίζεηα, φηαλ επηδηψθεηαη κείσζε ηεο 

πνζφηεηαο ρξήκαηνο, ε Fed, ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο, 

πσιεί νκφινγα.  

 Όπσο εμήγεζε ε δηαθεθξηκέλε Ακεξηθαλίδα δηθεγφξνο Ellen Brown, ζε 

άξζξν ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα 

http://www.webofdebt.com/, ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2008, νη ηφθνη πνπ 

εηζπξάηηεη ε Fedαπφ ηα νκφινγα πνπ απνθηά κε ηα δνιάξηα πνπ ε ίδηα 

εθδίδεη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο 

Fedθαη λα θαηαβιεζεί κηα εγγπεκέλε εηήζηα απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 6 

ηνηο εθαηφ πξνο ηηο ηξάπεδεο πνπ είλαη κέηνρνη ηεο Fed (πεγή: 

http://www.webofdebt.com/articles/time_to_buy_the_fed.php). 

 Οη δέθα έμη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ησλ ΖΠΑ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

CIA, ηνπ FBI θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ 

Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ησλ ΖΠΑ, αλεζπρνχλ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Fedθαη 

ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ θαη έρνπλ ήδε αξρίζεη λα 

κειεηνχλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ε επέιεπζε ηνπ 

ζελαξίνπ λα πάςεη ην δνιάξην λα είλαη ην παγθφζκην απνζεκαηηθφ 

λφκηζκα ιφγσ επέιεπζεο κηαο πηζαλήο κεγάιεο θξίζεο αμηνπηζηίαο. 

Απηφ ην ζελάξην ηζνδπλακεί κε ηε ιήμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

εγεκνλίαο ησλ ΖΠΑ (φπσο ι.ρ. ζπληειέζηεθε ε πηψζε ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο ακέζσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν) θαη ηελ 

έιεπζε κηαο πεξηφδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη εηδηθά λνκηζκαηηθήο 

αλαξρίαο. 

 Μέρξη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

ε CIA δελ είρε ηνκέα αξκφδην γηα ηηο θεθαιαηαγνξέο. Μεηά απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, ππάξρεη πιένλ ηέηνηνο ηνκέαο ζηε 

CIA δηφηη έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί φηη ε θεθαιαηαγνξά είλαη πεγή 

αζχκκεηξσλ απεηιψλ. Ζ CIA, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 
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θσδηθή νλνκαζία «ProjectProphecy», πξνέβε ζε εθηεηακέλε 

ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ηερλνγλσζίαο απφ ηε WallStreet. 

 ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο ακεξηθαληθήο 

νηθνλνκίαο, δειαδή ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, γηα θάζε έλα 

δνιάξην ρξένπο πνπ δεκηνπξγνχληαλ, παξαγφηαλ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

(αχμεζε ηνπ ΑΔΠ) ηεο ηάμεο ησλ 2,41 δνιαξίσλ. Σελ επνρή ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, δειαδή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, γηα θάζε έλα δνιάξην ρξένπο πνπ δεκηνπξγνχληαλ, 

παξαγφηαλ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (αχμεζε ηνπ ΑΔΠ) χςνπο 0,41 ηνπ 

δνιαξίνπ. ήκεξα, ε ηηκή απηή έρεη θαηξαθπιήζεη ζηα 3 ζεληο, δειαδή, 

ην 2014, γηα θάζε έλα δνιάξην ρξένπο πνπ δεκηνπξγείηαη, παξάγεηαη 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (αχμεζε ηνπ ΑΔΠ) χςνπο 0,03 ηνπ δνιαξίνπ.  

 Ζ Fed φκσο ζπλερίδεη λα ηππψλεη ρξήκα θαη λα αθνινπζεί κηα 

απεξίζθεπηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ζηε «γξακκή» ηεο νπνίαο θηλείηαη 

θαη ν Μάξην Νηξάγθη σο επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο. Άιισζηε, ζην πιαίζην ηεο επηβνιήο ελφο ηξαπεδηθνχ θαξηέι 

ζε νιφθιεξν ηνλ επξσαηιαληηθφ γεσνηθνλνκηθφ ρψξν, ην ζχζηεκα ηεο 

θεληξηθήο ηξαπεδηθήο ησλ ΖΠΑ (Federal Reserve System) θαη ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) ζέζπηζαλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2007, ηελ πξψηε γξακκή swap δνιαξίνπ/επξψ, ψζηε νη επξσπατθέο 

ηξάπεδεο λα πιεξψλνπλ ζε δνιάξηα ελππφζεθα αμηφγξαθα (mortgage-

backed securities). Δπίζεο, ην Φζηλφπσξν ηνπ 2011, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε Σξάπεδα ηεο 

Αγγιίαο, ε Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο, ε Σξάπεδα ηεο Διβεηίαο θαη ε 

Σξάπεδα ηνπ Καλαδά, δειαδή νη ιεγφκελνη «κεγάινη έμη» (bigsix), 

ζπκθψλεζαλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε 

δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηεο παγθφζκηαο ξεπζηφηεηαο.  

 Έλα πνιχπινθν ζχζηεκα, ζπγθεθξηκέλα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ, γίλεηαη 

φιν θαη κεγαιχηεξν («θνπζθψλεη»), κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη 

εθζεηηθά ν θίλδπλνο. Δλψ ζπζζσξεχνληαη δπλάκεηο πνπ ηείλνπλ λα 

επηθέξνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δνιαξίνπ θαη ηεο ακεξηθαληθήο 
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θεθαιαηαγνξάο, ε Fed ρξεζηκνπνηεί πξνπαγάλδα θαη ςέκαηα πεξί 

ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ. ηε δε Δπξψπε, ε πξφζεζε ηνπ 

ζρεδίνπ Νηξάγθη έρεη νξζψο πεξηγξαθεί ζε κηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηελ 

νπνία ζπλέηαμε ν ζηξαηεγηθφο αλαιπηήο ηεο Deutsche Bank, Jim Reid 

θαη δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014: «Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη 

θπιήζεη απφ θνχζθα ζε θνχζθα» θαη ηψξα ε θνχζθα «έρεη 

κεηαλαζηεχζεη ζηελ αγνξά νκνιφγσλ». 

 Βεβαίσο, κπνξείο λα ηππψλεηο φζν ρξήκα ζέιεηο, φπσο θάλεη ε Fed, 

αιιά αλ νη άλζξσπνη δελ ην δαλείδνληαη θαη δελ ην μνδεχνπλ, ηφηε ε 

νηθνλνκία ζα θαηαξξεχζεη.  

 Αο ζθεθζνχκε ην εμήο παξάδεηγκα: έζησ φηη ην βξάδπ βγαίλσ έμσ γηα 

θαγεηφ, αθήλσ έλα δνιάξην θηινδψξεκα ζηε ζεξβηηφξα, ε ζεξβηηφξα, 

κε ην δνιάξην ηνπ θηινδσξήκαηφο κνπ, παίξλεη ηαμί γηα λα επηζηξέςεη 

ζην ζπίηη ηεο θαη ν ηαμηηδήο, κε ην δνιάξην πνπ ηνπ έδσζε ε ζεξβηηφξα, 

βάδεη βελδίλε. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ην ίδην πνζφ δνιαξίνπ πνπ 

μφδεςα ππνζηήξημε ρξεκαηννηθνλνκηθά ηξεηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο: ην 

θηινδψξεκα, ηε κίζζσζε ηαμί θαη ηελ αγνξά βελδίλεο. Άξα, φπσο ιέκε 

ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, είρε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο (velocity) 3. Ση 

ζα ζπκβεί φκσο αλ δελ αηζζάλνκαη θαιά θαη κείλσ ζην ζπίηη, βιέπνληαο 

ηειεφξαζε θαη κε μνδεχνληαο ηίπνηε; Σφηε ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ησλ 

ρξεκάησλ κνπ είλαη κεδέλ. Αθήλσ ηα ρξήκαηα ζηελ ηξάπεδα ή δελ ηα 

μνδεχσ.  

 Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζηηο ΖΠΑ κε ηελ ηαρχηεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

ρξήκαηνο: ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, θπκαηλφηαλ πεξίπνπ, 

θαηά κέζν φξν, ζην 1,7, απμήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αλήιζε ζην 2,2, αιιά, απφ ην 2000 θαη κεηά, 

άξρηζε λα κεηψλεηαη, κέρξη πνπ, ην 2014, έθζαζε πεξίπνπ ζην 1,3. Ζ 

ξαγδαία πηψζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο ζηηο ΖΠΑ 

ζήκεξα είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ ζπλέβε ζηηο ΖΠΑ ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920, ιίγν πξηλ ηε Μεγάιε Ύθεζε, πνπ μέζπαζε ην 1929. 



57 
 

Σφηε, φπσο θαη ην 2014, ε ηαρχηεηα ηεο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο ζηηο 

ΖΠΑ ήηαλ 1,3. 

 Σν ρξήκα πνπ ηππψλεη ε Fed θηλείηαη ζε ζηελφ θχθιν κεηαμχ ελφο 

ηξαπεδηθνχ θαξηέι κέζσ swaps. Δμ νπ θαη δελ επέξρεηαη αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο. Δπίζεο, ε κφριεπζε ηνπ 

ρξένπο (leverageddebt) ηεο Fed είλαη σξνινγηαθή βφκβα.  

 Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο, νη απψιεηεο 

απφ ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάζσζεο επηβαξχλνπλ ηηο 

ηξάπεδεο, νη ηξάπεδεο θαζίζηαληαη αθεξέγγπεο θαη ηειηθά ε θεληξηθή 

ηξάπεδα, ελ πξνθεηκέλσ ε Fed, αλαιακβάλεη φιν ηνλ θίλδπλν, θζάλνληαο 

ζην ρείινο ηεο θαηάξξεπζεο. Οη θεληξηθνί ηξαπεδίηεο ιέλε φηη απηφ δελ 

πεηξάδεη δηφηη ε θεληξηθή ηξάπεδα δελ έρεη αλάγθε θεθαιαίνπ, εθφζνλ 

απηή θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο. Απηφ είλαη ςέκα. 

 Σν 2014, ε Fed έρεη πιένλ απμήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο βάζε ζε 56,2 

δηο δνιάξηα. Γηα λα ηελ αμηνινγήζνπκε, πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε απηφ ην 

θεθάιαην κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο. Σν ρξένο πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηεο Fed είλαη 4,3 ηξηο δνιάξηα. Άξα, ε Fed έρεη 

ππνρξεψζεηο χςνπο 4,3 ηξηο δνιαξίσλ πνπ «θάζνληαη» επάλσ ζε κηα 

θεθαιαηαθή βάζε 56,2 δηο δνιαξίσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ αζηαζή 

θαηάζηαζε.  

 Ζ κφριεπζε ηνπ ρξένπο (leverageddebt) ηεο Fed είλαη σξνινγηαθή 

βφκβα: πξηλ ην 2008, ε κφριεπζε ήηαλ πεξίπνπ 22 πξνο 1, δειαδή 

ππήξραλ 22 δνιάξηα ρξένπο εγγεγξακκέλα ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Fed 

γηα θάζε 1 δνιάξην, ελψ ζήκεξα ε κφριεπζε είλαη 77 πξνο 1. Έρεη κελ 

απμεζεί ε θεθαιαηαθή βάζε ηεο Fed, αιιά ην ρξένο θαη γεληθά ην 

παζεηηθφ ηεο έρνπλ απμεζεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θεθαιαηαθή 

βάζε ηεο. 

 Απηή ε ηξαγηθά απεηιεηηθή θαηάζηαζε ηεο ακεξηθαληθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θνχζθαο επηδεηλψλεηαη απφ ηελ αξλεηηθή εμέιημε 

ηνπ ιεγφκελνπ Γείθηε Γπζηπρίαο (MiseryIndex). Πξφθεηηαη γηα ην 

άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Απηά ηα 
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δχν πνζνζηά πξνζηίζεληαη κεηαμχ ηνπο θαη ην άζξνηζκά ηνπο 

απεηθνλίδεηαη ζε έλα γξάθεκα πνπ δείρλεη ηελ εμέιημή ηνπ ζηνλ ρξφλν.  

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, απηφο ν δείθηεο θπκαηλφηαλ πεξίπνπ 

ζην 10, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αλήιζε πεξίπνπ ζην 20, ελψ 

απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη κεηά θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ 30. πγθεθξηκέλα, ζήκεξα, ν Γείθηεο Γπζηπρίαο ζηηο ΖΠΑ είλαη 

πεξίπνπ 32,89. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, γηα λα έρνπκε έλα αθφκε ρξήζηκν 

κέηξν ζχγθξηζεο, φηη ηελ επνρή ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο, ν Γείθηεο 

Γπζηπρίαο ζηηο ΖΠΑ ήηαλ πεξίπνπ 27.  

 Δλ έηη 2014, ζηηο ΖΠΑ, ππάξρνπλ θαηλφκελα καδηθήο έλδεηαο θαη 

αλεξγίαο. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ησλ 

ΖΠΑ πνπ δνπλ κε θνππφληα θαγεηνχ (foodstamps), ελψ ε πξαγκαηηθή 

αλεξγία ζηηο ΖΠΑ αλέξρεηαη ζην 23 ηνηο εθαηφ. Ο θνηλσληθφο ηζηφο 

δηαιχεηαη. 

 ε αληίζεζε κε ηε ζηελή έλλνηα ηεο αλεξγίαο (φπνπ αθφκε θαη κε κηα 

ψξα απαζρφιεζεο θάπνηνο δελ ινγίδεηαη σο άλεξγνο), ε «πξαγκαηηθή 

αλεξγία» είλαη πνιχ πην αθξηβήο θαη αμηφπηζηνο ηξφπνο κέηξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο αλεξγίαο. ηελ «πξαγκαηηθή αλεξγία» 

(realunemployment), ην Γξαθείν Δξγαζηαθήο ηαηηζηηθήο 

(BureauofLaborStatistics) ησλ ΖΠΑ νξζψο ζπλππνινγίδεη εθείλνπο ηνπο 

κεξηθψο απαζρνινχκελνπο πνπ ζα ήζειαλ (αιιά δελ βξίζθνπλ) ζέζε 

εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηνπο αλαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

άιινπο ηχπνπο πεξηζσξηαθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο.  

Με βάζε ηα νηθνλνκεηξηθά δεδνκέλα, νη ΖΠΑ θαη ν επξσαηιαληηθφο 

γεσνηθνλνκηθφο ρψξνο γεληθφηεξα, ην 2014, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

παξφκνηα (ή θαη ρεηξφηεξε) κε εθείλε ηεο ιεγφκελεο «Μαθξάο Ύθεζεο» 

(LongDepression), πνπ δηήξθεζε απφ ην 1870 κέρξη ην 1900 θαη ηελ 

αθνινχζεζαλ, κεηά απφ ιίγν, ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε 

ιεγφκελε «Μεγάιε Ύθεζε» (GreatDepression), ε νπνία δηήξθεζε απφ 

ην 1929 κέρξη ην 1940, νπφηε μέζπαζε ν Γεχηεξνο Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο.  
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 Απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010, θαηέζηε ζαθέο φηη νη ΖΠΑ 

κπνξεί λα πιεγνχλ απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ «Πεξι Υάξκπνξ», 

θαζφηη έρνπλ ζνβαξέο ζπζηεκηθέο νηθνλνκηθέο αδπλακίεο θαη είλαη 

επάισηεο ζε απεηιέο απφ θαξηέι ηξαπεδηηψλ θαη funds, πνπ κπνξεί λα 

ζρεδηάδνπλ ηε δηθή ηνπο λέα παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηάμε πξαγκάησλ. Ζ 

εγεκνλία ηνπ δνιαξίνπ κπνξεί λα θαηαξξεχζεη άκεζα θαη ην 

ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα ππνζηεί κηα δξακαηηθή πηψζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 70 ηνηο εθαηφ. Δμ νπ θαη πιένλ, ζηηο ΖΠΑ, ε θεθαιαηαγνξά 

θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παξαθνινπζνχληαη θαη αλαιχνληαη 

ζπζηεκαηηθά απφ ηε CIA θαη ην Πεληάγσλν.  

 Ζ πξναλαθεξζείζα επηθίλδπλε γηα ηηο ΖΠΑ θαηάζηαζε, κεηά κάιηζηα 

απφ ηελ εθθίλεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008, νδεγείηηο 

ΖΠΑ ζε επηζεηηθή γεσζηξαηεγηθή, ηφζν κε νηθνλνκηθά φζν θαη κε 

ζηξαηησηηθά κέζα. Με άιια ιφγηα, νη ΖΠΑ επηιέγνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα δνκηθά ηνπο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κε επηζεηηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία εθδειψλεηαη κε επηρεηξήζεηο νηθνλνκηθνχ 

πνιέκνπ, κε ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο, κε ρεηξαγψγεζε ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (ηδίσο ζηνλ αξαβντζιακηθφ θφζκν), θαζψο θαη κε 

επηρεηξήζεηο αιιαγήο θαζεζηψηνο ζε δηάθνξεο ρψξεο. Ο πφιεκνο 

(νηθνλνκηθφο θαη ζηξαηησηηθφο) απνβαίλεη παξάγσλ θαη πξνυπφζεζε 

επηβίσζεο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ειίη θαη ην 

ζηξαηησηηθνβηνκεραληθφ ζχκπιεγκα ησλ ΖΠΑ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

επξσαηιαληηθνχ γεσπνιηηηθνχ πφινπ. 
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5. 

Η σειπαγώγηζη ηων ηιμών ηος πεηπελαίος 

 

χκθσλα κε ηνλ Ραζίλη Ακπαλκί (Rashid Abanmy), πξφεδξν ηνπ 

εδξεχνληνο ζην Ρηάλη Κέληξνπ ανπδαξαβηθήο Πεηξειατθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηξαηεγηθψλ Πξνζδνθηψλ (Saudi Arabia Oil Policies and Strategic 

Expectations Center), ε δξακαηηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ 

νθείιεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ κεγαιχηεξνπ 

παξαγσγνχ πεηξειαίνπ ζηνλ OPEC (βι. NihanCabbaroglu, «Saudi 

Arabia to pressure Russia Iran with price of oil», 10 October 2014, 

Turkish Anadolu Agency).Ζ αηηία πνπ δειψλεηαη δεκνζίσο γηα απηήλ 

ηελ πνιηηηθή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο είλαη φηη ην Ρηάλη αλαδεηεί λέεο 

αγνξέο. Όκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Ραζίλη Ακπαλκί, ε βαζχηεξε αηηία είλαη 

φηη ε ανπδηθή Αξαβία, ζην πιαίζην ηνπ άμνλα ηνπ πεηξνδνιαξίνπ 

κεηαμχ Οπάζηλγθηνλ θαη Ρηάλη, κε ηελ πνιηηηθή θζελνχ πεηξειαίνπ, 

απνζθνπεί ζην λα πηέζεη ην Ηξάλ γηα λα παξαηηεζεί απφ ην ππξεληθφ ηνπ 

πξφγξακκα θαη αθφκε λα πηέζεη ηε Ρσζία γηα λα πάςεη λα ππνζηεξίδεη 

ην θαζεζηψο Άζαλη ζηε πξία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξν 

απφ ην 50% ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ηεο Ρσζίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εμαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηε 

ανπδηθή Αξαβία απνζηαζεξνπνηνχλ ζεκαληηθνχο αληηπάινπο ηεο 

παγθνζκηνπνηεηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ. ην ζηφραζηξν βξίζθνληαη ε 

πξία θαη ην Ηξάλ, αιιά επηδηψθεηαη επίζεο αιιαγή θαζεζηψηνο ζηε 

Ρσζία, θαζψο, κέζσ ηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο 

θαη κέζσ ηνπ πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, φπνπ ην 

ΝΑΣΟ επηδηψθεη λα επεθηαζεί, ε Οπάζηλγθηνλ απνζθνπεί ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο θπβέξλεζεο Πνχηηλ θαη ζηελ επηβνιή αιιαγήο 

θαζεζηψηνο ζηε Ρσζία, ψζηε ε Ρσζία λα ελζσκαησζεί ζηελ 

εθπνξεπφκελε θαη ειεγρφκελε απφ ηηο ΖΠΑ παγθφζκηα ηάμε πξαγκάησλ 

θαη λα δηαζπαζζεί ζε ζπλνκφζπνλδα θξάηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 
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Ρσζία, αθελφο, κέζσ ησλ BRICS(νηθνλνκηθφο ζπλαζπηζκφο Βξαδηιίαο, 

Ρσζίαο, Ηλδίαο, Κίλαο θαη Νφηηαο Αθξηθήο), επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη 

ελαιιαθηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ, λνκηζκαηηθφ, εκπνξηθφ θαη ελεξγεηαθφ 

πφιν, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο ξσζηθήο ζηξαηησηηθήο θαη γεσπνιηηηθήο 

ηζρχνο, δηεθδηθεί ηνλ θπζηθφ ηεο γεσπνιηηηθφ ξφιν σο θαξδηά ηνπ 

γεσπνιηηηθνχ πφινπ ηεο μεξάο («Heartland»), δειαδή σο γεσπνιηηηθνχ 

θέληξνπ βάξνπο ηεο Δπξαζίαο. Παξάιιεια, ζην πεδίν ηεο εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο, ε Ρσζία επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ηελ ελφηεηα ηνπ 

ηεξάζηηνπ γεσγξαθηθά θαη πνιπεζλνηηθνχ ξσζηθνχ θξάηνπο, λα 

απνηξέςεη ηε δξάζε, ζην εζσηεξηθφ ηεο, ππνζηεξηδφκελσλ απφ ηε Γχζε 

ππνλνκεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη αθηηβηζηψλ, θαζψο 

θαη λα απνηξέςεη ηελ αλεμέιεγθηε δξάζε νιηγαξρψλ ζηα ΜΜΔ, 

πξνθεηκέλνπ ε θπξίαξρε ηάζε ησλ ξσζηθψλ ΜΜΔ λα είλαη παηξησηηθή.  
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6. 

Η μςζηική γεωοικονομική ζηπαηηγική Κέπι-Αμπνηάλα 

 

 ηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, ν Ακεξηθαλφο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Σδνλ 

Κέξη ζπλάληεζε ηνλ ανπδάξαβα βαζηιέα Ακπληάια ζην παιάηη ηνπ 

δεχηεξνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Ο Ακπληάια πξνζθάιεζε ζηε 

ζπλάληεζε θαη ηνλ πξψελ αξρεγφ ησλ ζανπδαξαβηθψλ κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, πξίγθεπα Μπαληάξ. ε εθείλε ηε ζπλάληεζε, ζπκθσλήζεθε 

φηη ε ανπδηθή Αξαβία ζα βνεζήζεη ζηηο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ 

ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο, κε αληάιιαγκα φηη ε Οπάζηλγθηνλ ζα βνεζήζεη 

ην Ρηάλη λα αλαηξέςεη ην θαζεζηψο Άζαλη ζηε πξία, πνπ είλαη 

ζχκκαρνο ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Ηξάλ θαη εκπνδίδεη ηα ζρέδηα ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γηα ηε 

δηάιπζε ηεο νηθνλνκηθά αμηνδήιεπηεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ρσζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

ανπδηθή Αξαβία εμαζθάιηζε ηε ζπλαίλεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ηδηραληηζηηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

δπλάκεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ 

Άζαλη ζηε πξία (βι. Adam Entous and Julian E. Barnes, «Deal With 

Saudis Paved Way for Syrian Airstrikes: Talks With Saudi Arabia Were 

Linchpin in U.S. Efforts to Get Arab States Into Fight Against Islamic 

State», Wall Street Journal, September 24, 2014). 

Μέζσ ηνπ πνιέκνπ ηηκψλ ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ, ε ανπδηθή Αξαβία 

επηρεηξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ απφιπηε ππεξνρή ηνπ ζνπληηηθνχ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ νπαρακπηζηηθνχ ηζιακηθνχ πφινπ έλαληη ηνπ ζηηηηθνχ 

ηζιακηθνχ πφινπ (φπνπ εγείηαη ην Ηξάλ) θαη έλαληη ησλ Αιανπηηψλ ηνπ 

Άζαλη ζηε πξία. Δπίζεο, ηα εκηξάηα ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ην Κνπβέηη 

θαη ην Καηάξ πξνζππνγξάθνπλ ηνλ θνξκαιηζηηθφ θαη 

θνληακεληαιηζηηθφ ζνπληηηζκφ ησλ Οπαρακπηζηψλ ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, απφ ηνλ νπνίν κάιηζηα πξνέξρνληαη θαη νη Σαιηκπάλ.  
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 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2011, νη θπβεξλήζεηο ηεο πξίαο, ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηξάθ 

ππέγξαςαλ κηα ηζηνξηθή ζπκθσλία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηξηκεξνχο 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ελ κεζσ ηνπ πνιέκνπ πνπ δηεμάγνπλ ην ΝΑΣΟ, 

ε ανπδηθή Αξαβία θαη ην Καηάξ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο 

Άζαλη ζηε πξία. Ο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ κεηαμχ ηεο πξίαο, ηνπ 

Ηξάλ θαη ηνπ Ηξάθ ζα κεηαθέξεη ηξαληθφ θπζηθφ αέξην απφ ην ηξαληθφ 

ιηκάλη Αζαινχγηερ, ζηε Γακαζθφ κέζσ Ηξάθ. Απηή ε ζπκθσλία, αλ 

πινπνηεζεί, ζα κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηε πξία κείδνλα ελεξγεηαθφ 

θφκβν θαη θέληξν δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

θνηηαζκάησλ ηνπ Ληβάλνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ γεσπνιηηηθά ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ρψξν, πνπ θαιχπηεη ην Ηξάλ, ην Ηξάθ, ηε πξία θαη ηνλ Λίβαλν. 

Όπσο έγξαςε ν αληαπνθξηηήο ησλ AsiaTimes, Πέπε Δζθνκπάξ, «ν 

αγσγφο Ηξάλ-Ηξαθ-πξίαο, αλ θαηαζθεπαζζεί θάπνηε, ζα κπνξνχζε λα 

παγηψζεη έλαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηηηηθφ άμνλα κέζσ ελφο νηθνλνκηθνχ 

αηζάιηλνπ νκθάιηνπ ιψξνπ» (βι. Pepe Escobar, «Why Qatar Wants to 

Invade Syria», Asia Times, September 27, 2012). Μάιηζηα, ην Ηξάλ 

πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηνλ αγσγφ Ηξάλ-Ηξαθ-πξίαο θαη ζε ιηκάλη ηνπ 

Ληβάλνπ ζηε Μεζφγεην, ψζηε έηζη λα πξνσζείηαη ηξαληθφ θπζηθφ αέξην 

ζηηο επξσπατθέο αγνξέο. Δπίζεο, ιίγν κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο ηνπ αγσγνχ Ηξάλ-Ηξαθ-πξίαο, ζηηο 16 Απγνχζηνπ 2011, ην 

ππνπξγείν Πεηξειαίνπ ηεο ζπξηαθήο θπβέξλεζεο ηνπ Μπαζάξ αι-Άζαλη 

αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε ζεκαληηθνχ πεγαδηνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

πεξηνρή Καξάρ ηεο θεληξηθήο πξίαο, θνληά ζηελ πεξηνρή Υνξκο. Ζ 

ξσζηθή Gazprom αλέιαβε ην έξγν εθκεηάιιεπζεο απηνχ ηνπ 

θνηηάζκαηνο. 

 Σα αλσηέξσ δεδνκέλα ζηελ πνιηηηθή ελέξγεηαο ηνπ Ηξάλ, ηνπ Ηξάθ, ηεο 

πξίαο θαη ηνπ Ληβάλνπ απνηεινχλ ζηξαηεγηθή πξφθιεζε γηα ηε 

ανπδηθή Αξαβία θαη ην Καηάξ. Μάιηζηα, ην Καηάξ είλαη ζήκεξα ν 

κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), κε 

απνδέθηεο θπξίσο αζηαηηθέο ρψξεο θαη επηδηψθεη λα θεξδίζεη φζν 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζηελ Δπξψπε γίλεηαη. Γη’ απηφ, ηφζν ε 



64 
 

ανπδηθή Αξαβία φζν θαη ην Καηάξ, επηζπκνχλ δηαθαψο λα αλαηξέςνπλ 

ηε θηιντξαληθή θπβέξλεζε Άζαλη ζηε πξία. Σν 2009, ην Καηάξ είρε 

πξνζεγγίζεη ηνλ χξν πξφεδξν Άζαλη, πξνηείλνληάο ηνπ ηελ θαηαζθεπή 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην βφξεην νηθφπεδν ηνπ Καηάξ, κε 

θαηεχζπλζε ζηελ Σνπξθία θαη ηειηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά ν 

Άζαλη πξνηίκεζε λα δηαηεξήζεη ηε θηιία θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε 

ξσζηθή Gazprom θαη επίζεο πξνέβε ζε ζπκθσλία θαηαζθεπήο αγσγνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ κε ην Ηξάλ θαη ην Ηξάθ.  

 ήκεξα, νη ππνζηεξηδφκελνη απφ ηηο ΖΠΑ πφιεκνη ζηε πξία θαη ζηελ 

Οπθξαλία απνηεινχλ δχν κέησπα ηνπ ίδηνπ ζηξαηεγηθνχ πνιέκνπ ηνπ 

αηιαληηθνχ γεσπνιηηηθνχ πφινπ ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο αλάδεημεο επξαζηαηηθνχ γεσπνιηηηθνχ 

πφινπ, αληηπάινπ πξνο ηελ ειεγρφκελε απφ ηηο ΖΠΑ «Νέαο Παγθφζκηαο 

Σάμεο». ε απηφ ην πιαίζην, νη ΖΠΑ, ε ανπδηθή Αξαβία, ην Καηάξ, ην 

Ηζξαήι θαη ε Σνπξθία επηρεηξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ηδηραληηζκφ σο 

πξφζρεκα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ επηζεηηθέο ελέξγεηέο ηνπο πξνο ίδηνλ 

φθεινο.  

 

Ένα πανόπαμα σάοςρ ζηον απαβοϊζλαμικό κόζμο 

 

 Ζ ηδηραληηζηηθή ηξνκνθξαηία γεληθά θαη ε Αι Κάηληα εηδηθφηεξα 

απνηεινχλ πνιπεξγαιεία γηα ηελ άζθεζε γεσζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

ίδηα ε Αι Κάηληα είλαη ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη, ηελ πεξίνδν ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε Γχζε δεκηνχξγεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηδηραληηζηέο 

γηα λα ππνλνκεχζεη ηε νβηεηηθή Έλσζε ζην Αθγαληζηάλ θαη επξχηεξα 

ζηελ Κεληξηθή Αζία. Ο πξψελ Βξεηαλφο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Ρφκπηλ 

Κνπθ (Robin Cook), ζε άξζξν ηνπ κε ζέκα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα The Guardian, ζηηο 8 

Ηνπιίνπ 2005, έγξαςε φηη, αξρηθά, ν φξνο Αι Κάηληα (πνπθπξηνιεθηηθά 

ζεκαίλεη «βάζε δεδνκέλσλ») ήηαλ ε νλνκαζία ελφο 

ειεθηξνληθνχαξρείνπ πνπ πεξηείρε πξνζσπηθά ζηνηρεία ρηιηάδσλ 
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Μνπηδαρεληίλ, νη νπνίνη είραλζηξαηνινγεζεί θαη εθπαηδεπηεί κε ηε 

βνήζεηα ηεο CIA γηα λα πνιεκήζνπλ ελαληίνλησλ νβηεηηθψλ.  

Σν θίλεκα «Ηζιακηθφ Κξάηνο ηνπ Ηξάθ», γλσζηφ κε ην αθξσλχκην ISI 

(IslamicState of Iraq) θαη σο «Αι Κάηληα ζην Ηξάθ» (AQI, δειαδή Al 

Qaeda in Iraq), είλαη νηξαθηλφο βξαρίνλαο ηεο δηεζλνχο Αι Κάηληα. Σνλ 

Μάην ηνπ 2010, αξρεγφο ηνπ ISIαλαθεξχρζεθε ν Ακπνχ Μπαθξ 

Αι‐Μπαγθληαληί (Abu Bakr Al‐Baghdadi), θαζψο νπξνθάηνρφο ηνπ, 

Ακπνχ Οκάξ Αι‐Μπαγθληαληί, ζθνηψζεθε ζε κηα πνιεκηθήεπηρείξεζε 

ζην Ηξάθ (βι. A. Shadid, «Iraqui Insurgent Group Names New 

Leaderw», The New York Times, 16 May 2010). Σν 2013, ην ISI 

επεθηάζεθε ζηε πξία. Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, ν Ακπνχ Μπαθξ 

Αι‐Μπαγθληαληί αλαθνίλσζε ηελ ίδξπζε ηνπθηλήκαηνο «Ηζιακηθφ 

Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ Λεβάληε» (Islamic State of Iraq and theLevant), 

ISIL, ην νπνίν ζπρλά κεηαθξάδεηαη απφ ηα αξαβηθά θαη σο «Ηζιακηθφ 

Κξάηνο ζην Ηξάθ θαη ηε πξίαο» (Islamic State in Iraq and Syria), ISIS. 

Χο αξρεγφο ηνπISIS πιένλ, ν Αι‐Μπαγθληαληί αλαθνίλσζε φηη, ζηνλ 

εκθχιην πφιεκν ηεο πξίαο, ηνηδηραληηζηηθφ κέησπν Σδακπάη 

αι‐Ννχζξα (Jabhat al‐Nusra) απνηειεί πξνέθηαζεηνπ ISI ζηε πξία θαη 

φηη ηψξα ζπγρσλεχζεθε κε ην ISIS. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ην ISIS 

αλαθνίλσζε ηελ ίδξπζε ελφο ραιηθάηνπ θαη ν Αι‐Μπαγθληαληί 

απηναλαθεξχρζεθε ραιίθεο.  

Σν πξψελ ζηέιερνο ηεο ακεξηθαληθήο κπζηηθήο ππεξεζίαο NSA 

(National SecurityAgency), Έληνπαξλη λφνπληελ (Edward Snowden), ν 

νπνίνο ην 2013 έιαβε πνιηηηθφ άζπιν ζηε Ρσζία, απνθάιπςε ζηνηρεία 

ζχκθσλα κε ηα νπνία βξεηαληθέο θαη ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο 

θαζψο θαη ε ηζξαειηλή κπζηηθή ππεξεζία Mossad ζπλεξγάζηεθαλ απφ 

θνηλνχ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηδηραληηζηηθφ θίλεκα «Ηζιακηθφ 

Κξάηνο ζην Ηξάθ θαη ηε πξία», ISIS. χκθσλα κε ηα ληνθνπκέληα πνπ 

έδσζε ν λφνπληελ, ε πνιηηηθή εζληθήο αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο ηνπ 

Ηζξαήι πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ερζξψλ ζηα ζχλνξά ηνπ. Μάιηζηα, 

ν Ακπνχ Μπαθξ Αι‐Μπαγθληαληί έιαβε εληαηηθή ζηξαηησηηθή 
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εθπαίδεπζε γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλνζηε Mossad (γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, βι. ην βηβιίν: Ν. Λάνο, Γεωποιηηηθό Εγτεηρίδηο, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Λεμίηππνλ, 2014).Δπίζεο, ηε ζρέζε ηνπ ΑκπνχΜπαθξ 

Αι‐Μπαγθληαληίθαη ηνπ ISIS κε ‘καχξεο επηρεηξήζεηο’ ηεο CIA θαη ηνπ 

NATO επηβεβαίσζε ν βξαβεπκέλνο γεσπνιηηηθφο αλαιπηήο Οπίιηακ 

Έλγθληαι(William Engdahl), ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ελεκεξσηηθνχ θαλαιηνχ RT ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2014(βι. 

http://rt.com/op‐edge/168064‐isisterrorism‐usa‐cia‐war/). 

ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Ηξάθ απφ ηηο ΖΠΑ, ε CIA ζπλεξγάδεηαη κε 

ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ Καηάξ θαη ηεο 

Σνπξθίαο. Δηδηθά ζρεηηθά κε ηελ Σνπξθία, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

επηρεηξεί λα ειέγμεη ην θνπξδηθφθίλεκα, αθελφο επεηδή ππάξρνπλ 

Κνχξδνη απηνλνκηζηέο εληφο ηεο Σνπξθίαο, ηνπονπνίνπο ην ηνπξθηθφ 

θαζεζηψο ζέιεη λα εμαιείςεη, αθεηέξνπ επεηδή ε Άγθπξα επηδηψθεη λα 

ρεηξαγσγήζεη ηνπο Κνχξδνπο ζην Ηξάθ θαη ζηε πξία. πγθεθξηκέλα,γηα 

λα θαηαπνιεκήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζπξηαθνχ θνπξδηθνχ θηλήκαηνο PYD 

(Κφκκα ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο), ην νπνίν δξα ζηα ζχλνξα κεηαμχ 

ηεο Σνπξθίαο θαηηεο πξίαο θαη απνηειεί απεηιή γηα ηελ Άγθπξα, ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ην 2013,βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ηδηραληηζηηθήο θνπξδηθήο ηαμηαξρίαο κε ηελ επσλπκία Καηηκπάη 

αι‐Σαιηκπάλ (Katibat al‐Taliban), γλσζηή σο KaT. Οη καρεηέο ηεο 

KaTείλαη πάκπησρνη, απειπηζκέλνη λεαξνί Κνχξδνη νη νπνίνη ακείβνληαη 

κε πεξίπνπρίιηα δνιάξηα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Οη καρεηέο ηεο KaTαπνζηέιινληαη απφ ηελ Άγθπξα λα πνιεκήζνπλ 

ελαληίνλ ηνπ ζπξηαθνχ θνπξδηθνχθηλήκαηνο PYD ζηα ζχλνξα 

Σνπξθίαο‐πξίαο θαη ελαληίνλ ηεο ζπξηαθήο θπβέξλεζεο ηνπ Άζαλη. ηε 

ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε καρεηψλ ηεο KaT, έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη θνπξδηθά ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ηα νπνία έρνπλ ηδξχζεη νπαδνί 

ηνπΣνχξθνπ ηκάκε Φεηνπιάρ Γθηνπιέλ (Fethullah Gülen). 

Δπίζεο, ην Ηζξαήι αλακεηγλχεηαη ζηελ επξχηεξε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο κέζσ ηεο ηξνκνθξαηίαο,δεκηνπξγψληαο θαλάιηα, κέζσ ησλ 
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πςηπέδσλ ηνπ Γθνιάλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλδπλάκεσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ Αι Κάηληα θαη κάρνληαη ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη ζηε 

πξία θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε απηνλνκηζηψλ 

Κνχξδσλαληαξηψλ ζηε πξία θαη ην Ηξάθ.ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ 

Ηζξαήι είλαη ε δηάζπαζε ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο, φπσο θαη ηνπ 

Ληβάλνπ, ζε επηκέξνπο απνδπλακσκέλα θαη δηαρεηξίζηκα θξαηίδηα επί ηε 

βάζεη εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ε ππνδαχιηζε 

κηαο αέλαεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ ζνπληηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ 

Ηξάλ, πνπ είλαη ν εγέηεο ηνπ ζηηηηθνχ ζπλαζπηζκνχ. 

Ο Οληέλη Γηλφλ (Oded Yinon), Ηζξαειηλφο δεκνζηνγξάθνο, ζηξαηεγηθφο 

ζχκβνπινο ηνπ ηζξαειηλνχ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ην ηζξαειηλφ θφκκα Ληθνχλη θαη κε Ακεξηθαλνχο 

λενζπληεξεηηθνχο, έρεη δηαηππψζεη σκά θαη θπληθάηε ζησληζηηθή 

ζηξαηεγηθή ζην ζχγγξακκά ηνπ κε ηίηιν Μηα ηραηεγηθή γηα ηο Ιζραήι 

ζηε Δεθαεηία ηοσ 1980 (AStrategyforIsraelintheNineteenEighties), ην 

νπνίν αξρηθά δεκνζηεχζεθε ζηα εβξατθά ζην πεξηνδηθφ Kivunim (ηεχρνο 

14, Φεβξνπάξηνο 1982), ην νπνίν εθδίδεηαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ απφ ηνλ 

Παγθφζκην ησληζηηθφΟξγαληζκφ (WorldZionistOrganization). ην 

πξναλαθεξζέλ ζχγγξακκά ηνπ,γλσζηφ θαη σο «ρέδην Γηλφλ», ν Γηλφλ 

γξάθεη (θαηά ιέμε) ηα εμήο γηα ην γεσζηξαηεγηθφ φξακα ηνπ ησληζκνχ: 

«Ζ ζπλνιηθή απνζχλζεζε ηνπ Ληβάλνπ ζε πέληε πεξηθεξεηαθέοηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο απνηειεί ην πξνεγνχκελν γηα νιφθιεξν ηνλ αξαβηθφ 

θφζκν...Ζ δηάιπζε ηεο πξίαο, θαη αξγφηεξα ηνπ Ηξάθ, ζε πεξηθέξεηεο 

εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα 

ηνπ Ληβάλνπ απνηειεί ηνλκαθξνπξφζεζκν ζηφρν ηνπ Ηζξαήι ζην 

αλαηνιηθφ κέησπν. Ζ παξνχζα ζηξαηησηηθή εμαζζέληζε απηψλ ησλ 

θξαηψλ είλαη ν βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο. Ζ πξία ζααπνζπληεζεί ζε 

δηάθνξα θξάηε βάζεη ηεο εζλνηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δνκήο ηεο...Καη’ 

απνηέιεζκα, ζα ππάξρεη έλα ζηηηηθφ αιανπηηηθφ θξάηνο, ε πεξηθέξεηα 

ηνπΑιεπίνπ ζα είλαη έλα ζνπληηηθφ θξάηνο θαη ε πεξηθέξεηα ηεο 

Γακαζθνχ έλα αθφκε θξάηνο ερζξηθφ πξνο ηνλ Βνξξά. Οη Γξνχδνη, 
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αθφκε θαη εθείλνη ηνπ Γθνιάλ, ζαζρεκαηίζνπλ έλα θξάηνο ζην Υαβξάλ 

θαη ζηε Βφξεηα Ηνξδαλία...ην πινχζην ζε πεηξέιαην αιιά 

πνιπδηαηξεκέλν θαη καζηηδφκελν απφ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο Ηξάθείλαη 

ζίγνπξα έλαο ππνςήθηνο γηα λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ηζξαήι...Κάζε είδνο ελδναξαβηθήο έξηδαο ζα καο βνεζήζεη 

βξαρππξφζεζκα θαη ζα επηζπεχζεη ηελ νδφ πξνο ηνλ πην ζεκαληηθφ 

ζηφρν πνπ είλαη ν δηακειηζκφο ηνπ Ηξάθ ζε ζξεζθεπηηθά δφγκαηα, φπσο 

ζηε πξία θαη ηνλ Λίβαλν. ην Ηξάθ, κηα δηαίξεζε ζε επαξρίεο βάζεη 

εζλνηηθψλ/ζξεζθεπηηθψλ γξακκψλ, φπσο ζηε πξία θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ νζσκαληθψλ ρξφλσλ, είλαη εθηθηή. Έηζη ζα ππάξρνπλ ηξία (ή 

πεξηζζφηεξα) θξάηε γχξσ απφ ηηο ηξεηο θχξηεο πφιεηο: ηε Βαζφξα, ηε 

Βαγδάηε θαη ηε Μνζνχιε, ελψ νη ζηηηηθέο πεξηνρέο ζηνλ Νφην ζα 

απνζρηζηνχλ απφ ηνλ ζνπληηηθφ θαη ηνλ θνπξδηθφ Βνξξά». 

 χκθσλα κε ην ρέδην Γηλφλ, ππνζηεξηθηήο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ν 

Ηζξαειηλφο πξσζππνπξγφο Μπεληακίλ Νεηαληάρνπ, ην Ηζξαήι, γηα λα 

επηβηψζεη πξέπεη (θαηά ιέμε) «λα γίλεη κηα απηνθξαηνξηθή δχλακε ζηελ 

πεξηνρή» («become an imperial regional power») θαη «λα επηθέξεη ηε 

δηαίξεζε νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο ζε κηθξά θξάηε κε ηε δηάιπζε ησλ 

ππαξρφλησλ αξαβηθψλ θξαηψλ» («must effect the division of the whole 

area into small states by the dissolution of all existing Arab states»). 
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ηον ανυηέπυ σάπηη θαίνεηαι (με ένηονη γπαμμή), η γευγπαθική 

πεπιοσή πος διεκδικεί ηο Ηζπαήλ υρ δική ηος ζθαίπα επικςπιαπσίαρ 

ζηη Μέζη Αναηολή. 

 

 Παξάιιεια, νη ΖΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα 

«Δπξαζηαηηθά Βαιθάληα», εμεηάδνπλ ζελάξηα εθηεηακέλεο αιιαγήο 

ζπλφξσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, αθφκε θαη ζε βάξνο ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πιέγκα απνδπλακσκέλσλ 

θαη επθνιφηεξα δηαρεηξίζηκσλ θξαηψλ ζε νιφθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν Ακεξηθαλφο αληηζπληαγκαηάξρεο Ραιθ Πίηεξο 

(Ralph Peters), ν νπνίνο είλαη απφζηξαην ζηέιερνο ηεο Δζληθήο 

Αθαδεκίαο Πνιέκνπ ησλ ΖΠΑ (U.S. National War Academy) θαη έρεη 

ππεξεηήζεη ζην γξαθείν ηνπ ππνδηνηθεηή Πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο 

Καηαζθνπείαο (Deputy Chief of Staff for Intelligence) ηνπ ππνπξγείνπ 

Άκπλαο ησλ ΖΠΑ, δεκνζίεπζε έλα ζρέδην γηα ηνλ δηακειηζκφ ησλ 

θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ εθηεηακέλε αιιαγή ησλ ζπλφξσλ 

ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ηξάθ, ηνπ Ηξάλ θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, 
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ζην ηεχρνο ηνπ Ηνπλίνπ 2006 ηνπ πεξηνδηθνχ Armed Forces Journal 

(επίζεκε έθδνζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ).  

ην πξναλαθεξζέλ ζρέδην ηνπ Ραιθ Πίηεξο, πξνβιέπεηαη ν δηακειηζκφο 

ηνπ Ηξάθ ζε έλα ζνπληηηθφ Βφξεην Ηξάθ θαη ζε έλα λφηην ζηηηηθφ θξάηνο 

απνηεινχκελν απφ ην Νφηην Ηξάθ θαη ζηηηηθέο πεξηνρέο ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο θαη ηνπ Ηξάλ, νη νπνίεο ζα απνζπαζζνχλ απφ ην Ρηάλη θαη ηελ 

Σερεξάλε, αληηζηνίρσο, ψζηε, καδί κε ην ζηηηηθφ Νφηην Ηξάθ, λα 

ζπλζέζνπλ έλα λέν ζηηηηθφ θξάηνο, ην «Αξαβηθφ ηηηηθφ Κξάηνο» (φπσο 

ην απνθαιεί ν Ραιθ Πίηεξο) κεηαμχ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ 

Ηξάλ. ην ίδην ζρέδην ηνπ Ραιθ Πίηεξο, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

«Ηζιακηθνχ Ηεξνχ Κξάηνπο», ζην νπνίν ζα αλήθνπλ ε Μέθθα θαη ε 

Μεδίλα, ελψ ην Ρηάλη ζα είλαη ε πξσηεχνπζα πιένλ ελφο θξάηνπο πνπ ζα 

πεξηνξίδεηαη ζηε ζανπδαξαβηθή ελδνρψξα. Δπηπιένλ, ν ράξηεο ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ Ραιθ Πίηεξο δείρλεη ηε δεκηνπξγία ελφο «Διεχζεξνπ 

Κνπξδηζηάλ», απνηεινχκελνπ απφ εδάθε ηεο Σνπξθίαο, ηεο πξίαο, ηνπ 

Ηξάθ, θαη ηνπ Ηξάλ, θαζψο θαη ηνλ δηακειηζκφ ηνπ Αθγαληζηάλ ζε έλα 

βφξεην θξάηνο ην νπνίν ζα νλνκάδεηαη Αθγαληζηάλ θαη ζε έλα λφηην 

θξάηνο ην νπνίν ζα νλνκάδεηαη Βεινπρηζηάλ θαη ζα πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ αθηψλ ηνπ ζεκεξηλνχ Αθγαληζηάλ θαη κεγάιν κέξνο ησλ 

αθηψλ ηνπ ζεκεξηλνχ Παθηζηάλ ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ. Παξ’ φηη ην 

πξναλαθεξζέλ ζρέδην ηνπ Ραιθ Πίηεξο δελ απνηειεί επηζήκσο 

ζηξαηησηηθφ δφγκα ηνπ Πεληαγψλνπ ησλ ΖΠΑ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

Κνιέγην Άκπλαο (Defense College) ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

αλψηεξσλ ζηξαηησηηθψλ αμησκαηνχρσλ. 
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Ο ανυηέπυ σάπηηρ εικονίζει ηα ζύνοπα ηυν κπαηών ηηρ «Νέαρ Μέζηρ 

Αναηολήρ» ζύμθυνα με ηο ζσέδιο ηος Ραλθ Πίηεπρ. 
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8. 

Οι οικονομικέρ ζςνηαγέρ Ομπάμα και Μέπκελ: ανηαγωνιζμοί για ηην 

απσιηεκηονική ηος παγκόζμιος οικονομικού ζςζηήμαηορ 

 

 Ζ πνιηηηθή νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ θαη νη παλεπξσπατθέο εγεκνληθέο 

ηάζεηο ηεο Γεξκαλίδαο θαγθειαξίνπ Μέξθει δεκηνπξγνχλ, ζε δηάθνξεο 

ρψξεο, φπσο ι.ρ. ζηελ Διιάδα, κηα ζρεδφλ αληαλαθιαζηηθή απφξξηςε 

ηεο νηθνλνκηθήο ινγηθήο ηεο Γεξκαλίαο θαη κηα κάιινλ απηφκαηε, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη νπζηαζηηθά επηπφιαηα πξνζρψξεζε ζην νηθνλνκηθφ 

ζηξαηφπεδν ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο πνιηηηθήο πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, 

πνπ εθαξκφδνπλ ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο Οκπάκα θαη ε Fed θαη ηελ 

νπνία θαίλεηαη λα πηνζεηεί θαη ν πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο (ΔΚΣ), Μάξην Νηξάγθη.  

 Σν φηη ε Γεξκαλίδα θαγθειάξηνο Μέξθει επηβάιιεη ζηελ Δπξσδψλε κηα 

κνλεηαξηζηηθή πνιηηηθή θνκκέλε θαη ξακκέλε ζηα κέηξα ηνπ γεξκαληθνχ 

νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ θαη ην φηη απηή ε πνιηηηθή πξέπεη λα αλαηξαπεί 

είλαη έλα δήηεκα. Σν φηη ε απάληεζε ζηελ πνιηηηθή ηεο Μέξθει πξέπεη 

λα είλαη ε πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ εθαξκφδνπλ ν Οκπάκα 

θαη ε Fed είλαη έλα άιιν δήηεκα.  

 Όπσο ζα εμεγήζνπκε ζην παξφλ άξζξν, φζν ε πνιηηηθή Μέξθει 

απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιίζεη ην γεξκαληθφ εκπνξηθφ πιεφλαζκα θαη ηε 

γεξκαληθή νηθνλνκηθή εγεκνλία ζηελ Δπξσδψλε, άιιν ηφζν ε πνιηηηθή 

Οκπάκα θαη Fed πεξί πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο απνζθνπεί ζην λα 

δηαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή εγεκνλία ελφο ηξαπεδηθνχ-

ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαξηέι ζηνλ επξσαηιαληηθφ ρψξν θαη λα κεηαζέζεη 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή «θνχζθα» ζηελ αγνξά νκνιφγσλ κέζσ ηεο 

λνκηζκαηηθνπνίεζεο ηνπ ρξένπο. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αγνξάδνπλ νκφινγα απφ 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, δίδνληαο έηζη ζηα δεχηεξα «ελέζεηο» 

ξεπζηφηεηαο θαη απηή ηε ξεπζηφηεηα πνπ ιακβάλνπλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, σο επί ην πιείζηνλ, αληί λα ηε δηαζέζνπλ 
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ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ θξαηνχλ ηα ίδηα θαη ηε ηδνγάξνπλ ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα κέζσ funds θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ. Με άιια 

ιφγηα, φζν ε πνιηηηθή Μέξθει ζεκαηνδνηεί θαη εθθξάδεη ηνλ γεξκαληθφ 

νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ, άιιν ηφζν ε πνιηηηθή Οκπάκα θαη Fed 

ζεκαηνδνηεί θαη εθθξάδεη ηνλ «θαπηηαιηζκφ-θαδίλν» θαη ην 

θαηεζηεκέλν ηνπ πεηξνδνιαξίνπ.  

 Ζ πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ εθαξκφδνπλ ν Οκπάκα θαη ε 

Fed, βάζεη ηεο νπνίαο, απφ ηελ επνρή ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Lehman 

Brothers κέρξη ζήκεξα, απμήζεθε ε ξεπζηφηεηα ζηηο ΖΠΑ θαηά πεξίπνπ 

2,5 ηξηο δνιάξηα, αληί λα ηνλψζεη ηελ πξαγκαηηθή, παξαγσγηθή 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία, ηφλσζε θπξίσο ηα ακεξηθαληθά ρξεκαηηζηήξηα. 

Έηζη, απηή ε πνιηηηθή, λνκηζκαηηθνπνηψληαο έλα ηεξάζηην πνζφ 

ακεξηθαληθψλ ρξενγξάθσλ, απέηπρε λα αλαζεξκάλεη ηελ πξαγκαηηθή, 

παξαγσγηθή νηθνλνκία, κε κπνξψληαο θαλ λα απμήζεη ηνλ πιεζσξηζκφ 

πάλσ απφ 2 ηνηο εθαηφ, ελψ εμψζεζε ηηο θεθαιαηαγνξέο ζε δπζζεψξεηα 

επίπεδα θηλδχλνπ, θαζψο θάζε δνιάξην πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

θαηέιεμε λα γίλεη ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ θαη 

λα ρξεκαηνδνηεί ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ηδφγν. 

 Απφ ην 2008 κέρξη ην 2013, ιφγσ ησλ «ελέζεσλ» ξεπζηφηεηα πνπ έθαλε 

ε Fed ζην ακεξηθαληθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (assets) ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 

2,1 ηξηο δνιάξηα, απνξξνθψληαο ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηε 

ζπλνιηθνχ χςνπο πεξίπνπ 2,5 ηξηο δνιαξίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

«έλεζε» ηεο Fed, δηαζέηνληαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κφλν πεξίπνπ 

0,5 ηξηο δνιάξηα ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2008-2013. 

9. 

Οι αποπληθωπιζηικέρ επιπηώζειρ ηηρ πολιηικήρ ποζοηικήρ 

διεςκόλςνζηρ: 

Η αποηςσία ηηρ οικονομικήρ ζςνηαγήρ Ομπάμα/Fed 
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 Απφ ηελ εθθίλεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 2008, νη εηδηθνί 

ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αληηδηθνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ην εάλ ν 

κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη ν πιεζσξηζκφο (ππεξζεξκία) ή ν 

απνπιεζσξηζκφο (ππνζεξκία).  

 Πιεζσξηζκφο ζεκαίλεη ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ 

ηηκψλ κηαο νηθνλνκίαο (δελ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά φηη νη ηηκέο είλαη ήδε 

πςειέο, αιιά φηη θηλνχληαη αλνδηθά). Οη θπξηφηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη νη εμήο: ε απζαίξεηε αλαδηαλνκή εηζνδεκάησλ 

θαη πινχηνπ (ν πιεζσξηζκφο πιήηηεη θπξίσο ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ζηαζεξφ ρξεκαηηθφ εηζφδεκα ελψ επλνεί ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

κεηαβαιιφκελν, κεηψλεη ηελ αμία ησλ απνηακηεχζεσλ εάλ είλαη ζηαζεξφ 

ην επηηφθην θαηά ηελ πιεζσξηζηηθή πεξίνδν θαη δεκηνπξγεί αληηθίλεηξα 

γηα απνηακηεχζεηο), ε ζπαηάιε παξαγσγηθψλ πφξσλ (ιφγσ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, νη νηθνλνκηθνί δξψληεο πθίζηαληαη θφζηε ζε ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα γηα λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ, π.ρ. κεηψλνπλ ηα ρξήκαηα πνπ 

θξαηνχλ γηα ζπλαιιαγέο θαη ζπλαιιάζζνληαη ζπρλφηεξα κε ηηο 

ηξάπεδεο, φπνπ θαηαζέηνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο γηα λα παίξλνπλ ηφθνπο, 

ζπαηαιψληαο ρξφλν πνπ αιιηψο ζα αθηεξσλφηαλ ζε παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο), αζηάζεηα ζρεηηθψλ ηηκψλ, εμαζζέληζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ, κε άξηζηε θαηαλνκή ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (ν 

πιεζσξηζκφο πξνθαιεί απμαλφκελεο πξνζδνθίεο απφ ηηο επελδχζεηο θαη 

έηζη αλαιακβάλνληαη επελδχζεηο πνπ θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο 

δελ ζα αλαιακβάλνληαλ) θ.ιπ. 

 Απνπιεζσξηζκφο είλαη νπζηαζηηθά ην αληίζεην ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

δειαδή ε ζπλερήο πηψζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ κηαο 

νηθνλνκίαο. Ο απνπιεζσξηζκφο εηζάγεη ηελ νηθνλνκία ζε έλαλ θαχιν 

θχθιν πνπ επηθέξεη απαμίσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: εμαηηίαο ηνπ 

απνπιεζσξηζκνχ, νη νηθνλνκηθνί δξψληεο δελ αγνξάδνπλ, επεηδή 

πξνζδνθνχλ φηη νη ηηκέο ζα κεησζνχλ θη άιιν θαη επεηδή ηα εηζνδήκαηά 

ηνπο είλαη κεησκέλα εμ αηηίαο ηνπ απνπιεζσξηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα 

επηβξαδχλνληαη νη επελδχζεηο θαη νη πσιεηέο λα κεηψλνπλ θη άιιν ηηο 
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ηηκέο ηνπο (εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο). ε θαηάζηαζε 

απνπιεζσξηζκνχ, απηφ ζπκβαίλεη ζπλέρεηα, πξνθαιψληαο ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο νηθνλνκίαο (ιηγφηεξεο πσιήζεηο θαη ζε πην ρακειέο 

ηηκέο, άξα ιηγφηεξα έζνδα θαη γηα ην θξάηνο, κείσζε κηζζψλ, απνιχζεηο 

θ.ιπ.). 

 Όκσο ππάξρεη θαη ην θαηλφκελν ηνπ κεηθηνχ πιεζσξηζκνχ, δειαδή, ζε 

θάπνηεο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κπνξεί λα 

παξαηεξείηαη πιεζσξηζκφο ηελ ψξα πνπ, ζε άιιεο θαηεγνξίεο 

νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, παξαηεξείηαη απνπιεζσξηζκφο.  

Η ακερηθαληθή εκπεηρία: ηηο ΖΠΑ ε θπβέξλεζε Οκπάκα εθάξκνζε ηελ 

πνιηηηθή ηεο «πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο» (quantitativeeasing) κε ην 

επηρείξεκα φηη ζα ηφλσλε ηελ νηθνλνκία θαηαπνιεκψληαο ηνλ 

απνπιεζσξηζκφ. Όκσο ν ηξίηνο γχξνο πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο ζηηο 

ΖΠΑ απέηπρε λα απμήζεη ηηο πξνζδνθίεο γηα άλνδν ησλ ηηκψλ. Ο 

Michael A. Gayed, επηθεθαιήο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ζπλδηαρεηξηζηήο ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

Pension Partners LLC, επεζήκαλε ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 φηη, 

παξά ηε ιατθή αληίιεςε φηη ε πνιηηηθή ηεο Fed λα ηππψλεη δνιάξην 

απνηξέπεη ηνλ απνπιεζσξηζκφ, ε ηξίηε θάζε πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

(Q3) ζηηο ΖΠΑ απέηπρε παηαγσδψο. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1, ε 

πξψηε θάζε πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο (Q1) ζηηο ΖΠΑ (πεξίνδνο 2009-

2010) ππξνδφηεζε άλνδν ησλ ηηκψλ, ζεκαηνδνηψληαο έηζη νηθνλνκηθή 

δσηηθφηεηα, ε δεχηεξε θάζε πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο (Q2) ζηηο ΖΠΑ 

(πεξίνδνο 2011-2013) ζπλέρηζε λα ππξνδνηεί άλνδν ησλ ηηκψλ, φπσο 

επηδησθφηαλ, αλ θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ φ,ηη ζηελ πξψηε θάζε 

πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, αιιά φκσο ε ηξίηε θάζε πνζνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο (Q3) ζηηο ΖΠΑ (απφ ην 2013 θαη κεηά) είλαη αλίθαλε λα 

αλαηάμεη ηνλ αζζελή θαη ζπλνδεχεηαη απφ απνπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο.  

 

Γιάγπαμμα 1: Φάζειρ ποζοηικήρ διεςκόλςνζηρ ζηιρ ΖΠΑ και ποπεία 

ηιμών: 
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Η ηαπωληθή εκπεηρία: Ζ πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο δελ απέδσζε 

ηα πξνζδνθψκελα νχηε ζηελ Ηαπσλία. ηηο 22 Ννεκβξίνπ 2010, ε 

«WallStreetJournal» είρε ήδε επηζεκάλεη φηη, ζρεδφλ κηα δεθαεηία κεηά 

απφ ηνλ πξψην πεηξακαηηζκφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Ηαπσλίαο κε ηελ 

πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ε ρψξα παξακέλεη δέζκηα ηνπ 

απνπιεζσξηζκνχ, θαζψο παξαηεξείηαη γεληθή κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

κηζζψλ θαη νη ηηκέο ππνλνκεχνπλ ηελ νηθνλνκία. Ζ Σξάπεδα ηεο 

Ηαπσλίαο (BOJ) άξρηζε λα εθαξκφδεη πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο 

ην 2001. Δίρε θαηαζηεί ζαθέο πιένλ, απφ ην 2006, φηη σζψληαο ηα 

επηηφθηα ζε ζρεδφλ κεδεληθά επίπεδα γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν είρε 

απνηχρεη λα αλαδσνγνλήζεη ηελ ηαπσληθή νηθνλνκία. Μεηά απφ κηα 

πεληαεηή πεξίνδν ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο αγνξάο ηαπσληθψλ νκνιφγσλ 

(ψζηε λα ηξνθνδνηεί ηελ αγνξά κε ξεπζηφηεηα), ε Σξάπεδα ηεο 

Ηαπσλίαο εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα ην 2006. 
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 Αξρηθά, ζηελ Ηαπσλία, ην πξφγξακκα πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο πέηπρε 

λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ νηθνλνκία θαη λα αλαθφςεη ηελ θαζνδηθή πνξεία 

ησλ ηηκψλ, αιιά ν απνπιεζσξηζκφο επέζηξεςε δξηκχηεξνο ην 2008. 

 

Η βρεηαληθή εκπεηρία: ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, 

ζην πιαίζην ηνπ δηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, θαηά 

ηελ πεξίνδν 2009-2010, αγφξαζε κεγάιεο πνζφηεηεο νκνιφγσλ (gilts) 

απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη κηα κηθξφηεξε πνζφηεηα πςειήο 

πνηφηεηαο νκνιφγσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ξίμεη 

πεξηζζφηεξε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα, κέρξη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2009, ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο είρε αγνξάζεη ρξεφγξαθα 

αμίαο πεξίπνπ165δηο ζηεξιηλψλ, ελψ κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ 2010 ε 

αμία ησλ ρξενγξάθσλ πνπ είρε αγνξάζεη αλήιζε ζε 175 δηο ζηεξιίλεο. 

Όκσο θαη εθεί ε πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο δελ θαηφξζσζε λα 

δηαηεξήζεη ηελ νηθνλνκία αξθεηά ζεξκή. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, 

παξαηεξνχληαη απνπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ζηε βξεηαληθή νηθνλνκία, 

φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2, ζεκαηνδνηψληαο επηβξάδπλζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξά ηελ πνζνηηθή δηεπθφιπλζε. 

 

Γιάγπαμμα 2: Ζ ποπεία ηος πληθυπιζμού ζηο Ζνυμένο Βαζίλειο: 
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Η θηλεδηθή εκπεηρία: Ζ Κίλα έρεη επίζεο αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή 

πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο. Μέζσ απηήο ηεο πνιηηηθήο, απφ ην 2008 κέρξη 

ην 2013, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θηλεδηθψλ ηξαπεδψλ απμήζεθαλ 

θαηά 15.4 ηξηο δνιάξηα, θζάλνληαο ζηα 24 ηξηο δνιάξηα, πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 140 ηνηο εθαηφ ηνπ Αθαζαξίζηνπ Δγρσξίνπ 

Πξντφληνο ηεο Κίλαο! 

Μεηά απφ ην παξαηεηακέλν νηθνλνκηθφ ‘κπνπκ’ ηεο Κίλαο, πνπ άξρηζε 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε θηλεδηθή νηθνλνκία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010 έρεη 

ζνβαξέο αδπλακίεο.Σν ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κίλαο (δειαδή 

ηα θηλεδηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο έμσ απφ ην ζχζηεκα 

παξαδνζηαθήο ηξαπεδηθήο, φπσο ι.ρ. ηα funds), ην χςνο ηνπ νπνίνπ 

εθηηκάηαη ζε 10 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ην νπνίν νπδέπνηε 

ειεγρφηαλ απνηειεζκαηηθά απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο 

(PBOC), βγήθε εθηφο ειέγρνπ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010, 

θαηέζηε πιένλ ζαθέο φηη ρξεηάδνληαη δξαθφληεηα κέηξα γηα λα αζθήζεη 

ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο απνηειεζκαηηθφ θεληξηθφ έιεγρν ζηελ 

πνιηηηθή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θεληξηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο 

Κίλαο. Γηα κηθξφηεξα πξνβιήκαηα απφ εθείλα απφ ηα νπνία πάζρεη ην 

θηλεδηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηε δεθαεηία ηνπ 2010, ε Ηαπσλία, ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, ππέζηε ηε κεηάβαζε απφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ζε ζπλζήθεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 ε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε Κίλα, ηε δεθαεηία ηνπ 2010, βξέζεθε 

ζηελ εμήο παγίδα: Δάλ ζπλερίζεη ηελ εθηεηακέλε παξνρή πηζηψζεσλ ζε 

αλαπνηειεζκαηηθέο επηρεηξήζεηο, ηφηε απμάλεη ηνλ πιεζσξηζκφ, θαη ε 

αχμεζε ηνπ θηλεδηθνχ πιεζσξηζκνχ, κε ηε ζεηξά ηεο, απμάλεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ζηελ Κίλα θαη άξα κεηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

Κίλαο, εηδηθά κάιηζηα ζε κηα επνρή πνπ νη θχξηνη πειάηεο ησλ θηλεδηθψλ 

εμαγσγψλ (Δπξψπε θαη ΖΠΑ) βξίζθνληαη ζε δπζκελή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ε Κίλα αθήζεη επηρεηξήζεηο ηεο λα 

πησρεχζνπλ, ζα απμεζεί ε αλεξγία, επηδεηλψλνληαο ηα θνηλσληθά 
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πξνβιήκαηα, θαη ελδέρεηαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα λα κεηαηξαπνχλ 

ζε ακθηζβήηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλεδηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

Κηλέδνη έρνπλ επηρεηξήζεη λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ ην δίιεκκα κέζσ 

παξεκβάζεσλ ζην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην, αιιά απηή ε πνιηηηθή είλαη 

πξνβιεκαηηθή. 

Σα πξνβιεκαηηθά δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη νη θηλεδηθέο ηξάπεδεο 

είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ εθείλα πνπ είραλ ρνξεγήζεη νη ηαπσληθέο 

ηξάπεδεο φηαλ πξνθάιεζαλ, σο εθ ηνχηνπ, ηελ ηαπσληθή θξίζε ηνπ 1990. 

Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πςειφ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο θηλεδηθήο 

νηθνλνκίαο, ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θηλεδηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ζρεηηθά κηθξφ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο ησλ θηλεδηθψλ εμαγσγψλ ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010 είλαη κφιηο πεξίπνπ 1,7 ηνηο εθαηφ, ελψ, 

ζπγρξφλσο, ππάξρνπλ ηζρπξέο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηελ θηλεδηθή 

νηθνλνκία, επεηδήην θξαηηθά ειεγρφκελν θηλεδηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

δαλείδεη πξνβιεκαηηθέο θξαηηθά ειεγρφκελεο θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζπζζσξεχνληαο επηζθάιεηεο.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε πνιχπινθε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ησλ ΖΠΑ. ηελ αξρή ηνπ 21νπ 

αηψλα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο έθζαζε λα θαηέρεη ηα κεγαιχηεξα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηνλ θφζκν, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

Κηλέδσλ εμαγσγέσλ θαηαζέηεη ηα έζνδά ηεο ζε ζπλάιιαγκα ζε απηήλ. 

Με ηε ζεηξά ηεο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο ηξνθνδνηεί κε γηνπάλ 

ηελ θηλεδηθή νηθνλνκία, ελψ παξάιιεια ηνπνζεηεί έλα κέξνο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ζε ακεξηθαληθά θξαηηθά νκφινγα θαη 

ζε δεκφζην ρξένο άιισλ θξαηψλ. Οη αγνξέο ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ έρνπλ επηηξέςεη ζηελ Κίλα λα θξαηά ηερλεηά ηελ ηζνηηκία ηνπ 

γηνπάλ ζε ρακειά επίπεδα επί καθξφλ. Δάλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Κίλαο ζηακαηνχζε λα αγνξάδεη ακεξηθαληθά θξαηηθά νκφινγα θαη 

θηλεηέο αμίεο ζε δνιάξηα, κε ηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζπλαιιάγκαηνο 

πνπ ζπγθεληξψλεη απφ ην θηλεδηθφ εκπνξηθφ πιεφλαζκα, ηφηε ην 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ λα αξρίζεη λα αλαηηκάηαη ην γηνπάλ ζε ζρέζε κε ην 
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δνιάξην, βιάπηνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κίλαο. Δμ νπ θαη ε 

Κίλα αλαδεηεί κηα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή δηέμνδν κέζσ 

ησλ BRICS, φπσο ζα εμεγήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

10. 

Σο αδιέξοδο (και) ηος γεπμανικού μονηέλοςκαιη ςπαπξιακή κπίζη 

ηηρ  

Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 έδεημε φηη, ζε αληίζεζε πξνο 

ηηο ΖΠΑ, φπνπ ε θξίζε ήηαλ θπξίσο ρξεκαηννηθνλνκηθφ δήηεκα, κε 

νξηζκέλεο βεβαίσο πνιηηηθέο παξακέηξνπο, ε θξίζε ζηελ Δπξψπε έρεη 

πνιχ ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο θαη αλαδεηθλχεη ζεκειηψδε 

ζπληαγκαηηθά δεηήκαηα πνπ δεηνχλ ιχζε. Όκσο, αξλνχκελνη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ζεκειηψδε θαη κείδνλα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, νη Δπξσπαίνη έρνπλ νηθνδνκήζεη κηα Δπξσδψλε πνπ 

θπξηαξρείηαη απφ γξαθεηνθξάηεο θαη ηξαπεδηθνχο ηερλνθξάηεο θαη 

ιεηηνπξγεί de facto σο νηθνλνκηθφο δσηηθφο ρψξνο ηεο Γεξκαλίαο. 

Δπίζεο, φπνηε νη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο είλαη δχζθνιεο θαη ηα 

νηθνλνκηθά δηαθπβεχκαηα κεγάια, νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν κε φξνπο 

εζληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο παξά κε φξνπο εμππεξέηεζεο κηαο 

ππεξεζληθήο δνκήο/νκνζπνλδίαο, φπσο ππνηίζεηαη φηη είλαη ή ζέιεη, θαηά 

δήισζε δηαθφξσλ Δπξσπαίσλ, λα είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Χο πξνο ηε δνκή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ 

ηξεηο θπξίσο ηάζεηο: Ζ παξαδνζηαθή βξεηαληθή ηάζε ζέιεη κηα ραιαξή 

επξσπατθή έλσζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θπξίαξρα θξάηε ζα 

ζπγθξνηνχλ κηα δψλε ειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζα 

ζπδεηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε ζεκαληηθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα 

γηα ηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν, δεκηνπξγψληαο ad hoc πνιηηηθέο 

ζπκθσλίεο. Ζ γαιινγεξκαληθή ηάζε ζέιεη κηα βαζχηεξε νηθνλνκηθή 

ζπγρψλεπζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 
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απνθνξχθσκα ηε λνκηζκαηηθή έλσζε, αιιά κε κηα ζεκαληηθή 

‘ιεπηνκέξεηα’: ε Γεξκαλία, ηεο νπνίαο ην 40% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ 

εμαγσγέο θαη άξα έρεη δσηηθή αλάγθε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη ηελ χπαξμε κεγάισλ αγνξψλ γηα ηε γεξκαληθήβηνκεραλία, ζέιεη ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ ζηελ Δπξσδψλε ππφ ηε 

ζπγθαιπκκέλε πξνυπφζεζε φηη ε Δπξσδψλε ζα ιεηηνπξγεί σο ν 

νηθνλνκηθφο δσηηθφο ρψξνο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο. Ζ δε Γαιιία 

πξνζππνγξάθεη ην ζθεπηηθφ γηα ηε ζπγρψλεπζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ 

θξαηψλ ζηελ Δπξσδψλε κε ηε θηινδνμία φηη ζα έρεη κείδνλα πνιηηηθφ 

ιφγν ζε απηήλ θαη ζα θξχβεη κέζα ζε απηήλ ηελ έλσζε ηηο δνκηθέο 

αδπλακίεο ηνπ γαιιηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με άιια 

ιφγηα, Γάιινη θαη Γεξκαλνί ππνζηεξίδνπλ ηελ Δπξσδψλε ζην φλνκα θαη 

ράξηλ ηδίσλ, γαιιηθψλ θαη γεξκαληθψλ, ζπκθεξφλησλ θαη ππνινγηζκψλ. 

Όκσο απηέο νη λννηξνπίεο, αληηθάζθνπζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθή θχζε 

κηαο νηθνλνκηθήο έλσζεο, ζπληεξνχλ ηηο δνκηθέο αληηθάζεηο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο Δπξσδψλεο θαη γεληθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

ηξίηε, ηέινο, ηάζε είλαη ε αηιαληηθή, ε νπνία εθπνξεχεηαη απφ ηελ 

Οπάζηλγθηνλ θαη ζέιεη κηα Δπξσπατθή Έλσζε ε νπνία ζα δηαηεξεί ηνλ 

γαιινγεξκαληθφ άμνλα επζηαζή θαη ειεγρφκελν απφ ηηο ΖΠΑ θαη ζα 

εμαζθαιίδεη ηε γεσπνιηηηθή πξφζδεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηεο Δπξψπεο ζην άξκα ησλ ΖΠΑ, δεκηνπξγψληαο έλαλ εληαίν 

επξσαηιαληηθφ ρψξν. 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2008˗2013, εμ αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ηεο θξίζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα ζνβαξέο 

εζσηεξηθέο αληηθάζεηο θαη αληηζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

πνιιέο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

άξρηζαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη απξνθαιχπησο, φιν θαη εληνλφηεξα, σο 

εθπξφζσπνη επηκέξνπο εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη φρη σο εηαίξνη κηαο 

ππνηηζέκελεο νκνζπνλδίαο ελ ησ γίγλεζζαη. Ζ Γεξκαλία, ν ππξήλαο ηεο 

Καξνιίγγεηαο Δπξψπεο, ε νπνία απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ηδξπκέλεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, επέβαιε έλα ζθιεξφ πξφγξακκα ιηηφηεηαο σο 
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ζπληαγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ελψ ε Γαιιία ππνζηήξηδε έλα 

ελαιιαθηηθφ πξφγξακκα αλάθακςεο. Σειηθψο, θπξηάξρεζε ην γεξκαληθφ 

κνλεηαξηζηηθφ κνληέιν ιηηφηεηαο. ην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο θαη 

ακπληηθήο πνιηηηθήο, ε Γαιιία αθέζεθε λα δηεμάγεη κφλε ηεο πφιεκν 

ζηε Γπηηθή Αθξηθή θαη ε Γεξκαλία επέδεημε κεγάιε επηθπιαθηηθφηεηα 

σο πξνο ην λα ζπλδξάκεη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ζηα κέησπα ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. Δπίζεο, ε γεξκαληθή κνλεηαξηζηηθή πνιηηηθή ιηηφηεηαο 

δηαίξεζε πεξαηηέξσ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε Βνξξά θαη Νφην. 

Ζ γεξκαληθή κνλεηαξηζηηθή πνιηηηθή ιηηφηεηαο νδήγεζε ηνλ επξσπατθφ 

Νφην, θπξίσο ηελ Ηζπαλία, ηε λφηηα Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, 

ζε παξαηεηακέλε χθεζε ε νπνία εμειίρζεθε ζε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. 

Όηαλ ε αλεξγία θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 30%, φηαλ ε κηθξνκεζαία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο θαηαξξένπλ (π.ρ. 

ζηελ Ηζπαλία, ιφγσ ηεο ιηηφηεηαο, πηψρεπζαλ πεξίπνπ νη κηζέο 

ηζπαληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο) θαη φηαλ νη ηξάπεδεο δελ 

παξέρνπλ πηζηψζεηο, ηφηε δελ ζπκβαίλεη απιψο χθεζε (recession), αιιά 

ζπκβαίλεη νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε (depression), ππφ ηελ έλλνηα φηη 

δηαιχεηαη πιένλ ν ίδηνο ν παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε γεξκαληθή πνιηηηθή θαη ε ηξφηθα νδήγεζαλ 

ηνλ επξσπατθφ Νφην είλαη ρεηξφηεξε απφ εθείλε πνπ δηακνξθψζεθε ζηηο 

ΖΠΑ ην 1929, δηφηη ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ζπλδπάδεηαη κε ηε 

ζπληήξεζε ησλ θνκκαηηθψλ ζηξαηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε 

αλαπνηειεζκαηηθέο λννηξνπίεο ησλ παιαηψλ θνκκαηηθψλ ειίη θαη 

βεβαίσο κε ηελ θξαηηθή πξνζηαζία ησλ ζαιαζζνδαλείσλ 

ελφοαλαπνηειεζκαηηθνχ θαη δηεθζαξκέλνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο 

ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηεζηεκέλν. Αληί φκσο λα εθαξκνζηεί κηα 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζαλ εθείλε πνπ εθάξκνζε, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, 

ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο Φξάλθιηλ Νηέιαλν Ρνχζβειη (Franklin Delano 

Roosevelt), ε ηξφηθα θαη νη ππνηαγκέλεο ζε απηήλ θπβεξλήζεηο εκκέλνπλ 

ζε κηα ζηελφκπαιε θαη θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή ιηηφηεηαο θαη επηρεηξνχλ 
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λα ηε δηθαηνινγήζνπλ κε πξνπαγαλδηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ινγηζηηθά 

θφιπα. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, ε Eurostat αλαθνίλσζε φηη ε 

Διιάδα δεκηνχξγεζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα 1,5 δηο επξψ. Απηφ ην 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα επηηεχρζεθε επεηδή απιψο, απφ ην ζχλνιν ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ, αθαηξέζεθε ην πνζφ ησλ 19,7 δηο επξψ πνπ 

αθνξνχζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνο ηηο 

ηξάπεδεο, δειαδή, νπζηαζηηθά, επεηδή θάπνηεο δαπάλεο έπαςαλ λα 

ζεσξνχληαη δαπάλεο. Με άιια ιφγηα, ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 1,5 δηο 

επξψ ηεο Διιάδαο γηα ην 2013 είλαη πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο ηνπ 

Eurogroup. 

ρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ηνλ ξφιν ηεο 

εηδηθφηεξα, δηεμάγεηαη έλαο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηεο Γεξκαλίαο, ε 

νπνία, επηδηψθεη κηα απζηεξή κνλεηαξηζηηθή πνιηηηθή θαη δελ επηζπκεί 

ηελ έθδνζε επξσνκνιφγσλ, θαη ηεο Γαιιίαο, ε νπνία επηδηψθεη κηα 

λενθετλζηαλή πνιηηηθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη έθδνζεο 

επξσνκνιφγσλ ζην πλεχκα ηνπ κνληέινπ Οκπάκα/Fed. Σνλ Μάην ηνπ 

2012, ν Γάιινο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Πηέξ Μνζθνβηζί (Pierre 

Moscovici), δήισζε φηη είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηνπ 

επξσνκνιφγνπ, ηνλίδνληαο φηη πξέπεη λα ππάξρεη έλαο λένο ηξφπνο 

δαλεηζκνχ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, κε ηνλ νπνίν ζα ππάξρεη απφ 

θνηλνχ εμαζθάιηζε, ελψ ν Γεξκαλφο πθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηέθελ 

Κάκπεηεξ (Steffen Kampeter) δήισζε φηη, φζν ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

ηεο Δπξψπεο δελ είλαη νινθιεξσκέλε, απνξξίπηεη ηελ θνηλή 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επξσνκνιφγσλ, θαζηζηψληαο ζαθή ηελ χπαξμε 

κηαο γεσπνιηηηθήο δηαίξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηαμχ ελφο 

γεξκαληθνχ πφινπ θαη ελφο γαιιηθνχ πφινπ, ν νπνίνο επηδηψθεη λα 

εμππεξεηήζεη ην γαιιηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη λα ελψζεη, ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Παξηζηνχ, ηνλ επξσπατθφ Νφην, ν νπνίνο πιήηηεηαη απφ ηε 

γεξκαληθή κνλεηαξηζηηθή πνιηηηθή. 
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 Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, έλα δεκηνχξγεκα θπξίσο ηεο Καξνιίγγεηαο 

Δπξψπεο, εγθαζίδξπζε κηα νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε ηεο 

Δπξψπεο ε νπνία πξσηίζησο αληαλαθιά θαη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο, θαη ηδίσο ηξαπεδηθήο, ειίη θαη ηηο εγεκνληθέο 

θηινδνμίεο ηεο Γεξκαλίαο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην δήηεκα 

θαιχηεξα, είλαη ζεκαληηθφ λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ε 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) ηεο Δπξψπεο δελ 

εγθαζηδξχζεθε σο πξαγκάησζε θάπνηαο ζρεηηθήο επηζπκίαο ησλ 

επξσπατθψλ ιαψλ, νχηε θαλ ήηαλ επηγέλλεκα εμειίμεσλ ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Σν επξψ ήηαλ 

πξσηίζησο έλα λφκηζκα πνπ αληαλαθινχζε ηε βνχιεζε θαη ηα 

ζπκθέξνληα κηαο επηρεηξεκαηηθήο θαη ηξαπεδηθήο ειίη θαη ζπγρξφλσο 

ηελ πξφζεζε ελφο ζπκβνπιίνπ πνιηηηθψλ εγεηψλ επξσπατθψλ θξαηψλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θνηλφ λφκηζκα σο κέζν ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο 

ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ππφ ηελ αηγίδα ελφο γαιινγεξκαληθνχ 

άμνλα. Με άιια ιφγηα, ε ΟΝΔ, ζηελ ίδηα ηε ζχιιεςε θαη ηε δνκή ηεο, 

ήηαλ έλα θνξκαιηζηηθφ εγρείξεκα, ππφ ηελ έλλνηα φηη κηανηθνλνκηθν-

πνιηηηθή ειίη ζπλέιαβε κηα ηδεαηή ινγηθή δνκή γηα ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία θαη απεθάζηζε λα ‘θαινππψζεη’ ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο ζε απηήλ ηε δνκή. 

 Ο Μάξηηλ Φειληζηάηλ (Martin Feldstein), ν νπνίνο δηεηέιεζε πξφεδξνο 

θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Δζληθνχ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ 

(National Bureau of Economic Research) ησλ ΖΠΑ κέρξη ην 2008 θαζψο 

θαη θαζεγεηήο νηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Harvard, έθαλε ηελ 

αθφινπζε πξφβιεςε ζην πεξηνδηθφ The Economist ζηηο 13 Ηνπλίνπ 1992: 

«Ζ λνκηζκαηηθή έλσζε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα κηαο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Αληίζεηα, κηα ηερλεηά 

θαηαζθεπαζκέλε λνκηζκαηηθή έλσζε ζα κπνξνχζε ζηελ πξάμε λα 

κεηψζεη ηνλ φγθν ηνπ εκπνξίνπ θαη ζρεδφλ κε βεβαηφηεηα ζα αχμαλε ην 

επίπεδν αλεξγίαο». 
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ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη νηθνλνκνιφγνη Ρφκπεξη Μαληέι 

(Robert Mundell), Ρφλαιλη Μαθίλνλ (Ronald McKinnon) θαη Πίηεξ 

Κέλελ (Peter Kenen) αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ησλ «βέιηηζησλ 

λνκηζκαηηθψλ πεξηνρψλ» (βι. R. A. Mundell, International Economics, 

NewYork: Macmillan, 1968, ζει. 177-186). Δμ νπ θαη ν Ρφκπεξη 

Μαληέι έιαβε ην βξαβείν Ννκπέι Οηθνλνκηθψλ ην 1999. Ζ ζεσξία ησλ 

«βέιηηζησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνρψλ» (optimum currency areas) 

πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηάθνξεο ρψξεο ζα κπνξνχζαλ 

λα σθειεζνχλ απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο (θαη άξα 

θνηλήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο), αληί ε θάζε κηα ηνπο λα έρεη ην δηθφ ηεο 

εζληθφ λφκηζκα (θαη άξα λα αθνινπζεί ηε δηθή ηεο εζληθή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή). Σν ζθεπηηθφ ηεο ζεσξίαο ησλ «βέιηηζησλ λνκηζκαηηθψλ 

πεξηνρψλ» είλαη ζαθέο θαη επθνινλφεην. Καη’ αξράο, εθθηλεί απφ ηελ 

απιή δηαπίζησζε φηη ην ρξήκα είλαη ε βάζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, 

θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή 

ζηαζεξνπνίεζε. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα απμήζεη ηνλ κέζν 

ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δηφηη, φηαλ εθαξκφδεηαη ζσζηά, 

εμνκαιχλεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ησλ πθεζηαθψλ θαηλνκέλσλ. 

πλεπψο, ε ζεζκνζέηεζε εληαίνπ λνκίζκαηνο ζα είλαη επσθειήο φηαλ νη 

δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο είλαη ζπγρξνληζκέλεο κεηαμχ ηνπο, δειαδή 

φηαλ έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθή, ηφζν απφ πιεπξάο πξαγκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη απφ πιεπξάο πιεζσξηζκνχ. Ζ πηνζέηεζε θνηλήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζπλάδεη κε 

ηηονηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φισλ ησλ θξαηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε 

λνκηζκαηηθή έλσζε, εθφζνλ φια απηά ηα θξάηε βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. 

Δίλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ νη ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ θνηλφ λφκηζκα λα 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζπγθιίλεη ζε θνηλφ επίπεδν πιεζσξηζκνχ, δηφηη 

δηαθνξεηηθνί ξπζκνί πιεζσξηζκνχ ζπλεπάγνληαη φηη ε ρψξα ζηελ νπνία 

ηα θφζηε απμάλνληαη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζηηο άιιεο ζα ππνζηεί 

απψιεηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ ηεο. Σν πην πξφζθνξν 
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κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ε ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο, αιιά ε ζέζπηζε θνηλνχ λνκίζκαηνο αθαηξεί απηή ηε 

δπλαηφηεηα απφ ηε ρψξα πνπ ηελ έρεη αλάγθε. πλεπψο, γηα λα κελ 

ππνζηνχλ δεκίεο απφ ηε ζέζπηζε θνηλνχ λνκίζκαηνο, νη νηθνλνκίεο πνπ 

κεηέρνπλ ζε απηφ πξέπεη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο επηηχρεη ηνλ 

καθξννηθνλνκηθφ ζπγρξνληζκφ κεηαμχ ηνπο. Μφλν ππφ απηήλ ηελ 

πξνυπφζεζε είλαη ζπκθέξνπζα ε ζέζπηζε ελφο εληαίνπ λνκηζκαηηθνχ 

θαζεζηψηνο. Δπίζεο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζέζπηζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ λνκηζκαηηθνχ θαζεζηψηνο είλαη ε εμαζθάιηζε 

απνηειεζκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νιφθιεξε 

ηε λνκηζκαηηθή πεξηνρή. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα απιή εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηελ Δπξσδψλε δείρλεη φηη δελ 

αλήθνπλ ζε κηα «βέιηηζηε λνκηζκαηηθή πεξηνρή». Οη νηθνλνκίεο ηνπο 

δελ είλαη ζπγρξνληζκέλεο κεηαμχ ηνπο, ηαεπίπεδα πιεζσξηζκνχ φρη κφλν 

δελ είλαη θνηλά κεηαμχ ηνπο, αιιά απνθιίλνπλ, θαη ε δηεζλήο 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ Δπξσδψλε είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε (π.ρ. νη άλεξγνη ζηελ Ήπεηξν δελ αλαδεηνχλ εξγαζία ζηε 

Βαπαξία κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ επθνιία πνπ νη άλεξγνη ηεο Πνιηηείαο 

Κεληάθη ζα αλαδεηνχζαλ εξγαζία ζηελ Πνιηηεία Βεξκφλη ζηηο ΖΠΑ). 

Μηθξέο ρψξεο, φπσο ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία θαη ε Απζηξία, νη 

νπνίεο έρνπλ ηζρπξνχο εκπνξηθνχο δεζκνχο κε ηε Γεξκαλία θαη 

παξφκνηα επίπεδα πιεζσξηζκνχ κεηαμχ ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηεινχλ κέιε κηαο βέιηηζηεο λνκηζκαηηθήο πεξηνρήο ηνπ γεξκαληθνχ 

κάξθνπ. Όκσο ε Γαιιία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία, φπσο επίζεο ε 

Πνξηνγαιία, ε Ηξιαλδία θαη ε Διιάδα, δελ είλαη κέιε κηαο βέιηηζηεο 

λνκηζκαηηθήο πεξηνρήο, είηε απηή είλαη ηνπ γεξκαληθνχ κάξθνπ είηε ηνπ 

επξψ. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε απψιεηα ηεο επηινγήο άζθεζεο εζληθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη γη’ απηφ, θαη’ επέθηαζε, 
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κεηψλεη καθξνπξφζεζκα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, δεδνκέλνπ φηη δελ 

ππάξρνπλ άιια επαξθή αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

χθεζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Μηα θαη κφλε ζπληαγή λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα ηαηξηάμεη ζηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ ζπγρξφλσο. Γη’ απηφ, ε πηνζέηεζε θνηλνχ λνκίζκαηνο 

κεηψλεη ην εηζφδεκα (ζε ζχγθξηζε κε ην εηζφδεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί αλ εθαξκνδφηαλ ε θαηάιιειε εζληθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή) 

ζηηο ρψξεο πνπ ην πηνζεηνχλ ρσξίο λα πιεξνχληαη νη φξνη πνπ ζέηεη ε 

ζεσξία ησλ «βέιηηζησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνρψλ». Γηα παξάδεηγκα, εμ 

αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δπξσδψλε, ε Διιάδα, κεηά απφ ηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, αληί λα ππνηηκήζεη ην 

λφκηζκά ηεο (φπσο ζα έθαλε αλ είρε δπλαηφηεηα άζθεζεο εζληθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο), ππνρξεψζεθε λα ππνβαζκίζεη ξαγδαία ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη λα ιάβεη κέηξα πνπ εθηφμεπζαλ 

ηελ αλεξγία ζην 30 ηνηο εθαηφ. 

Παξ’ φηη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ απφ ην επξψ ήηαλ 

κηα παξάινγε απφθαζε απφ πιεπξάο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, απηή ε 

απφθαζε ειήθζε, πξσηίζησο, κε θξηηήξηα γεσπνιηηηθά θαη 

γεσνηθνλνκηθά, θπξίσο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ επξσαηιαληηθφ 

νηθνλνκηθφ πφιν, γηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ νηθνλνκηθφ βξαρίνλα ηνπ 

ΝΑΣΟ, εηδηθά κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη ελζσκάησζε θξαηψλ ηνπ 

πξψελ ζνβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ ζηνλ επξσαηιαληηθφ πφιν θαη γηα λα 

επηβάιιεη έλα παγθφζκην θαζεζηψο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαζηζκνχ, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην λφκηζκα 

απηνλνκνχληαη απφ ηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε θαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. 

Ζ γεσπνιηηηθή βνεζεί λα θαηαλνήζνπκε φηη ην ηδξπκέλν εγρείξεκα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα νηθνλνκηθή 

έλσζε. Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

επηρεηξεί λα ελψζεη ηελ Καξνιίγγεηα Δπξψπε, ηελ Πξσζηθή Δπξψπε (κε 

επίθεληξν ηελ Πνισλία), θαζψο θαη ηε Βαιθαληθή Δπξψπε, ε νπνία 
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αλέθαζελ είρε ηειείσο δηαθνξεηηθή ηζηνξία θαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκφ, ηφζν απφ ηελ Καξνιίγγεηα Δπξψπε φζν θαη απφ ηελ Πξσζηθή 

Δπξψπε, εθφζνλ ε Βαιθαληθή Δπξψπε ήηαλ κέξνο ηεο Αλαηνιηθήο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, γλσζηήο θαη σο Βπδάληην (γηα κηα κεζνδηθή 

θαη ζε βάζνο κειέηε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, βι. ην βηβιίν: Ν. Λάνο, 

Γεωποιηηηθό Εγτεηρίδηο, Αζήλα: Δθδφζεηο Λεμίηππνλ, 2014). Ζ 

ξαρνθνθαιηά ηεο ηδξπκέλεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε πεξηνρή πνπ 

απνηεινχζε ηελ Απηνθξαηνξία ηνπ Καξινκάγλνπ, δειαδή κηα πεξηνρή 

πνπ μεθηλάεη απφ ηηο νιιαλδηθέο αθηέο, επεθηείλεηαη ζηε δπηηθή 

Γεξκαλία θαη ζε πεξηνρέο δπηηθά απηήο θαη θαηαιήγεη ζηηο Άιπεηο. 

Παξάιιεια, πθίζηαηαη ε Πξσζηθή Δπξψπε, αλαηνιηθά ηεο 

Καξνιίγγεηαο Δπξψπεο θαη καθξηά ζηα λνηηαλαηνιηθά, ππάξρεη ε 

Βαιθαληθή Δπξψπε, ε νπνία έρεη βπδαληηλέο ξίδεο. πλεπψο, εγγελήο 

ζην εγρείξεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη θαη έλαο πνιηηηζηηθφο 

αληαγσληζκφο, έλαο ιαλζάλσλ πιελ ζεκαληηθφο θαη θξίζηκνο πφιεκνο 

ησλ πνιηηηζκψλ, ηε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ σο άξξεθην θνκκάηη ηεο 

γεσπνιηηηθήο αλάιπζεο έρεη ζέζεη κε δξακαηηθνχο ηφλνπο ν άκηνπει 

Υάληηλγθηνλ (Samuel Huntington), θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζην 

Παλεπηζηήκην Harvard, ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Η ύγθροσζε ηωλ 

Ποιηηηζκώλ (The Clash of Civilizations, NewYork: Simon and Schuster, 

1996). Δμ νπ θαη ηφζν ε Καξνιίγγεηα Δπξψπε φζν θαη νη άιινη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηνπ αηιαληηθνχ γεσπνιηηηθνχ ζπλαζπηζκνχ 

έρνπλ ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο γεσπνιηηηζηηθνχο ζηφρνπο: (α) ηελ 

απνδφκεζε ηεο βπδαληηλήο ηαπηφηεηαο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Οπθξαλίαο, (β) ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο ελφο λενβπδαληηλνχ άμνλα 

κεηαμχ ηεο Διιάδαο, άιισλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο 

Ρσζίαο θαη βεβαίσο (γ) ηελ πνιηηηζηηθή αθνκνίσζε ηεο Ρσζίαο ζε έλαλ 

παγθφζκην πνιηηηζηηθφ κνλφινγν ππαγνξεπφκελν απφ ηνπο αηιαληηζηέο. 

Ο Υάληηλγθηνλ, ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «The Chash of Civilizations?», 

ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ Foreign Affairs, ηεχρνο 

επηεκβξίνπ 1993, ππήξμε ζαθήο γξάθνληαο: «Δάλ νη Ρψζνη, εθφζνλ 
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δελ ζπκπεξηθέξνληαη πιένλ ζαλ θνκκνπληζηέο, απνξξίςνπλ ην κνληέιν 

ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο θαη αξρίζνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο 

Ρψζνη θαη φρη σο κέιε ηεο Γχζεο, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Γχζεο ζα κπνξνχζε θαη πάιη λα γίλεη απφκαθξε θαη έληνλα 

ζπγθξνπζηαθή...Σν βεινχδηλν παξαπέηαζκα ηεο θνπιηνχξαο έρεη 

αληηθαηαζηήζεη ην ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα ηεο ηδενινγίαο σο ε θξίζηκε 

δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηελ Δπξψπε». 
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11. 

Η ανάγκη για μια νέα οικονομική απσιηεκηονική και 

o πόλορ ηων BRICS και ηηρ Εςπαζιαηικήρ Οικονομικήρ Ένωζηρ 

 

 Ζ πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, φπσο εθαξκφδεηαη απφ ηνλ 

Οκπάκα θαη ηε Fed, είλαη νπζηαζηηθά απνπιεζσξηζηηθή γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: (i) Καιιηεξγεί πιεζσξηζηηθέο θνβίεο γηα ην κέιινλ, 

απνβαίλνληαο απηναλαηξνχκελε πνιηηηθή, δηφηη, ελψ πξνζπαζεί λα 

ζεξκάλεη ηελ νηθνλνκία, ππνλνκεχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο 

θαιιηέξγεηαο απμεκέλσλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. (ii) Δάλ κηα 

θεληξηθή ηξάπεδα εθαξκφδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνιηηηθή 

πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζπλδπάδεη ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο κε κέηξα απνηξνπήο καθξνπξφζεζκσλ 

πιεζσξηζηηθψλ θηλδχλσλ. (iii) Σν ίδην ην γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο 

πνιηηηθήο πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο εληζρχεη ηηο εθηηκήζεηο φηη ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα θηλεζεί θάησ απφ ηα φξηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη δελ ζα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη πηζαλά 

ζνθ δήηεζεο, νπφηε θαη πάιη θαιιηεξγεί πιεζσξηζηηθέο θνβίεο πνπ 

επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε.  

 Βξαρππξφζεζκα, ε πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο έρεη νξηζκέλα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ απζηεξή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή, εθφζνλ κπνξεί, βξαρππξφζεζκα, λα θξαηήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πην πςειά επίπεδα απφ εθείλα πνπ ζα εθδειψλνληαλ 

ρσξίο ηελ πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο. Όκσο, φηαλ κηα νηθνλνκία 

αξρίζεη λα αλαθάκπηεη ρσξίο πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, ε 

αλάθακςή ηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε απφ εθείλε πνπ ζα 

ζπλέβαηλε αλ είρε εθαξκφζεη πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο. Ο ιφγνο 

είλαη ν εμήο: νη πιεζσξηζηηθέο αληζνξξνπίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 

πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο, καθξνπξφζεζκα νδεγνχλ ζε αχμεζε 

ησλ επηηνθίσλ, ελψ κηα νηθνλνκία πνπ θαηνξζψλεη λα αλαθάκςεη ρσξίο 

πνιηηηθή πνζνηηθήο δηεπθφιπλζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε 
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ρακειφηεξν επίπεδν επηηνθίσλ δηφηη δελ αληηκεησπίδεη πιεζσξηζηηθή 

απεηιή. 

 Γηα λα κπνξέζεη λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία ρσξίο πνιηηηθή πνζνηηθήο 

δηεπθφιπλζεο, απαηηνχληαη ηα εμήο κέηξα: (i) εμπγίαλζε ησλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζεκαίλεη πξσηίζησο επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

(π.ρ. θαηλφκελα δηαπινθήο κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ θαη θξάηνπο, 

θαηλφκελα θαξηέι, αλαπνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηίεο, πςειή 

θνξνινγία, εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε είζνδν θαη έμνδν ζηηο αγνξέο θ.ιπ.), 

(ii) κεηαθνξά πφξσλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζηελ 

πξαγκαηηθή, παξαγσγηθή νηθνλνκία θαη ελζάξξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ αλά επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, (iii) απνδνηηθφ 

πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ηδίσο ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ 

δεπηεξνγελή θιάδν θαη ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο 

πγείαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.  

Όκσο ν επξσαηιαληηθφο γεσπνιηηηθφο πφινο, ζηελ απγή ηνπ 21νπ 

αηψλα, πξνσζεί ηελ παγθφζκηα θπξηαξρία κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

νιηγαξρίαο θαη εηδηθφηεξα ν ζθνπφο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε κεηαζνβηεηηθή 

επνρή έρεη θαηαζηεί ε πεξηθχθισζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε 

δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ε Ρσζία ζα ήηαλ 

αλίθαλε λα επηδηψμεη θαη λα εθαξκφζεη κηα απνηειεζκαηηθήπνιηηηθή 

εζληθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο, ππφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Φνγθ 

Ράζκνπζελ(Fogh Rasmussen), ην ΝΑΣΟ (έρνληαο πξν πνιινχ ρξφλνπ 

εθηξαπεί απφ ηνλ ξφινηνπ σο ακπληηθή ζπκκαρία ηνπ Βνξείνπ 

Αηιαληηθνχ) αλέιαβε δξάζεηο ζηνλ Δηξεληθφ, αθνινπζψληαο ηελ 

πνιηηηθή «Asia Pivot» ησλ ΖΠΑ γηα ηε ζηξαηεγηθή πεξηθχθισζε ηεο 

Κίλαο. 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ε θιηκάθσζε ηεο πξνο Αλαηνιάο επέθηαζεο ηνπ 

ΝΑΣΟθαη ηεο ΔΔ πξνθάιεζε αιιαγή θαζεζηψησλ κέζσ ησλ ιεγνκέλσλ 

«ρξσκαηηζηψλεπαλαζηάζεσλ», κέζσ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαη ηειηθά 

κέζσ πξαμηθνπεκάησλθαη πνιέκνπ (φπσο ι.ρ. ην ππνζηεξηδφκελν απφ 
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ηε Γχζε πξαμηθφπεκα ελαληίνληνπ λνκίκνπ Οπθξαλνχ πξνέδξνπ Βίθηνξ 

Γηαλνπθφβηηο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014θαη ν εκθχιηνο πφιεκνο πνπ 

αθνινχζεζε ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο Γηαλνπθφβηηο). Ο ζθνπφο 

ηνπ επξσαηιαληηθνχ πφινπ είλαη φρη κφλν ε αιιαγή θαζεζηψηνο ζηε 

Ρσζία θαη ζηελ Κίλα αιιά θαη ν γεσπνιηηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ 

ησλεδαθψλ ηνπο. Όπσο είραλ θάπνηε δειψζεη ηφζν ε πξψελ 

Ακεξηθαλίδα ππνπξγφοΔμσηεξηθψλ Μαληιίλ Οικπξάηη (Madeleine 

Albright) φζν θαη ν πξψελ Γεξκαλφοππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Γηφζθα 

Φίζεξ (Joschka Fischer), ε Ρσζία ειέγρεη ππεξβνιηθάπνιιέο πξψηεο 

χιεο γηα λα ην επηηξέςεη ε Γχζε. 

ηε δεθαεηία ηνπ 2010, ε ηκπεξηαιηζηηθή απιεζηία ηνπ επξσαηιαληηθνχ 

πφινπηξνθνδνηείηαη απφ ηελ νμχηαηε θξίζε ηνπ δηα‐Αηιαληηθνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχηνκέα, ε νπνία θξίζε νδεγεί ζε έλαλ γεσπνιηηηθφ 

ινγηζκφ παξφκνην κε εθείλνλ ννπνίνο δηακφξθσζε ηελ ηάζε πνπ έζεζε 

ζην ζηφραζηξν ηελ Δπξαζηαηηθή Heartlandπξηλ απφ ηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν. Όκσο, ζε αληίζεζε πξνο ηε δεθαεηίαηνπ 1910, ζηε 

δεθαεηία ηνπ 2010, ε αλζξσπφηεηα έρεη ήδε εηζέιζεη ζηελ επνρήησλ 

ζεξκνππξεληθψλ φπισλ θαη γη’ απηφ νη γεσπνιηηηθνί ππνινγηζκνί είλαη 

πνιχπην πνιχπινθνη. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2014, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ), ενπνία ιεηηνπξγεί, σο επί ην πιείζηνλ, σο ν νηθνλνκηθφο 

βξαρίνλαο ηνπ ΝΑΣΟ, επέβαιαλ απνιχησο άδηθεο θπξψζεηο ελαληίνλ 

ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο κε ζθνπφ λαεκπνδίζνπλ ηνλ Ρψζν πξφεδξν 

Πνχηηλ απφ ην λα παξάζρεη ζηξαηησηηθή βνήζεηαπξνο ηνλ ξσζφθηιν 

πιεζπζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο γελνθηνλίαο ζηελΑλαηνιηθή 

Οπθξαλία θαη επηπιένλ, γηα λα ππξνδνηήζνπλ ηελ αλαηξνπή ηνπ 

πξνέδξνπ Πνχηηλ απφ ηνλ ξσζηθφ ιαφ ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο δηεμαγφκελεο απφ ηε Γχζε επηρείξεζεο ππνλφκεπζεο ηεο ξσζηθήο 

νηθνλνκίαο. Όκσο, παξάηηο ζηξαηησηηθέο, νηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη 

επξχηεξεο πνιηηηθέο επηζέζεηο ηνπ επξσαηιαληηθνχ πφινπ, ε Ρσζία, 

ιφγσ ησλ BRICS θαη ησλ θαιψλ ζρέζεσλ πνπ έρεη δνκήζεη κε ηε 
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Λαηηληθή Ακεξηθή, δελ είλαη νχηε γεσπνιηηηθά νχηε θαλ, 

ζηελά,γεσνηθνλνκηθά απνκνλσκέλε.  

Ζ ηζηνξία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπλαζπηζκνχ πνπ είλαη γλσζηφο κε ην 

αθξσλχκην BRICSθαη απνηειείηαη απφ ηε Βξαδηιία, ηε Ρσζία, ηελ Ηλδία, 

ηελ Κίλα θαη ηε Νφηηα Αθξηθή μεθίλεζε απφ κηα ζπλάληεζε ηεο 

πεληακεινχο ηφηε νκάδαο BRIC (δελ είρε αθφκε εληαρζεί ζε απηφλ ηνλ 

ζπλαζπηζκφ ε Νφηηα Αθξηθή) πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ζηελ 

πφιε Αηθαηεξίλκπνπξγθ ηεο Ρσζίαο. ηε ζπλέρεηα, ε δηεπξπκέλε νκάδα 

BRICSπξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ θνξπθήο ζηελ πφιε 

Μπξαδίι ηεο Βξαδηιίαο, ην 2010, ζηελ πφιε άλπα ηεο Κίλαο, ην 2011, 

ζην Νέν Γειρί ηεο Ηλδίαο, ην 2012, ζηελ πφιε Νηνχξκπαλ ηεο Νφηηαο 

Αθξηθήο, ην 2013 θ.α. Σν 2013, ν ζπλαζπηζκφο BRICSέθζαζε λα 

πεξηιακβάλεη 3 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, κε ζπλνιηθφ Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ πεξίπνπ 14 ηξηο δνιάξηα θαη πεξίπνπ 4 ηξηο δνιάξηα 

ζπλνιηθά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα.  

 Ζ Νέα Σξάπεδα Αλάπηπμεο (New Development Bank), NDB, γλσζηή 

πξνεγνπκέλσο σο BRICS Development Bank, είλαη κηα πνιπκεξήο 

αλαπηπμηαθή ηξάπεδα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ρψξεο BRICS σο 

ελαιιαθηηθή επηινγή θαη αληαπάληεζε πξνο ηελ ειεγρφκελε απφ ηηο 

ΖΠΑ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη πξνο ην επίζεο ειεγρφκελν απφ ηηο ΖΠΑ 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Ζ ζπκθσλία ίδξπζεο ηεο Νέαο Σξάπεδαο 

Αλάπηπμεο απφ ηηο ρψξεο BRICSέιαβε ρψξα ζηελ πέκπηε ζχλνδν 

θνξπθήο ησλ BRICS, ζηελ πφιε Νηνχξκπαλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ζηηο 

27 Μαξηίνπ 2013. Ζ Νέα Σξάπεδα Αλάπηπμεο ‒κε ηδξπηηθφ θεθάιαην 50 

δηο δνιάξηα‒ δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε κφλν ζηηο ρψξεο BRICS, αιιά 

επίζεο επελδχεη ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ππνδνκψλ θαη ζε 

πξνγξάκκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο (sustainabledevelopment) ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα.  

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ησλ BRICS, ππάξρεη θαη ε ζπκθσλία δεκηνπξγίαο 

κηαο δεμακελήο ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ χςνπο 100 δηο δνιαξίσλ. 

Απηή ε ζπκθσλία νλνκάδεηαη Contingent Reserve Arrangement (CRA) 
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θαη έρεη πεξηγξαθεί απφ ηνλ Ρψζν ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αληφλ 

ηινπάλνθ (Anton Siluanov) σο «έλα είδνο κίλη-ΓΝΣ». ηε δεκηνπξγία 

απηήο ηεο δεμακελήο ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ησλ BRICS, πνπ 

απνηειεί έλαλ κεραληζκφ αληίζηνηρν πξνο εθείλνλ ηνπ ΓΝΣ γηα ηηο 

ρψξεο BRICS, ζπλεηζέθεξαλ: ε Κίλα 41 δηο δνιάξηα, ε Βξαδηιία, ε Ηλδία 

θαη ε Ρσζία απφ 18 δηο δνιάξηα ε θάζε κηα θαη ε Νφηηα Αθξηθή 5 δηο 

δνιάξηα.  

 Ζ νηθνλνκηθή αξρηηεθηνληθή ησλ BRICSβαζίδεηαη αθελφο ζηελ αξρή 

ηεο δεκνθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηφλνκσλ πεξηθεξεηαθψλ 

νηθνλνκηθψλ εγεκνληψλ (άιισζηε ε Βξαδηιία, ε Ρσζία, ε Ηλδία, ε Κίλα 

θαη ε Νφηηα Αθξηθή είλαη έμη γεσνηθνλνκηθέο εγεκνλίεο), αθεηέξνπ ζηελ 

αξρή φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ππεξεηεί 

απνηειεζκαηηθά ηελ πξαγκαηηθή, παξαγσγηθή νηθνλνκία.  

 

 
Δπάνυ: οι ηγέηερ ηυν BRICSζηο Λορ Κάμπορ ηος Μεξικού, 18 

Ηοςνίος 2012, από απιζηεπά ππορ δεξιά: η ππόεδπορ Νηίλμα Ρούζεθ 

(Dilma Rousseff) ηηρ Βπαζιλίαρ, ο ππόεδπορ Βλανηίμιπ Πούηιν 

(Vladimir Putin) ηηρ Ρυζικήρ Ομοζπονδίαρ, ο ππόεδπορ Μανμοσάν 

ινγκ (Manmohan Singh) ηηρ Ηνδίαρ, ο ππόεδπορ Χος Εινηάο (Hu 

Jintao) ηηρ Κίναρ και ο ππόεδπορ Σζέικομπ Εούμα (Jacob Zuma) ηηρ 

Νόηιαρ Αθπικήρ. 
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Ζ επξαζηαηηθή απάληεζε ζηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ γηα κεηάζεζε ηνπ 

γεσζηξαηεγηθνχ θέληξνπ ησλ δπλάκεψλ ηνπο ζηνλ Δηξεληθφ θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ηαπσλίαο κπνξεί λα 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο γεσζηξαηεγηθνχ ηξηγψλνπ Κίλαο-Ηλδίαο-Ρσζίαο. 

ηελ επνρή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Μφζραο θαη 

ηνπ Νένπ Γειρί ήηαλ πνιχ ζηελέο, αιιά ε ξηδνζπαζηηθή 

θηιειεπζεξνπνίεζε πνπ επηβιήζεθε ζηε Ρσζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 πξνθάιεζε κηα ζρεηηθή αλάζρεζε ζηελ πξφνδν ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Ηλδίαο. Δπίζεο, ζηελ αξρή ηνπ 21νπ 

αηψλα, νη ΖΠΑ έθαλαλ πνηθίιεο πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ 

Ηλδία γεσπνιηηηθφ αληίβαξν ηεο Κίλαο,ράξηλ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Αηιαληηζηψλ. Χζηφζν, ήδε ηελ πεξίνδν 1998-1999, ν ηφηε Ρψζνο 

πξσζππνπξγφο Δβγθέλη Πξηκαθφθ είρε επηζεκάλεη ηε κεγάιε ζεκαζία 

πνπ ζα είρε ε δεκηνπξγία ελφο γεσζηξαηεγηθνχ ηξηγψλνπ Κίλαο-Ηλδίαο-

Ρσζίαο.  

ηηο 29 Μαΐνπ 2014, ν Ηλδφο πξσζππνπξγφο Ναξέληξα Μφληη (Narendra 

Modi), κεηά απφ ζπζθέςεηο κε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιηφ ηνπ, 

αλαθνίλσζε κηα αηδέληα δέθα ζεκείσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ηλδίαο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, πγείαο, χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

ελέξγεηαο, νδνπνηίαο, ελίζρπζεο ηνπ ιατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

θπβέξλεζεο, πνιηηηθήο δηαθάλεηαο, θαζψο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο 

ηνκείο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ επελδχζεσλ. Σα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

ζηελ αηδέληα Μφληη είλαη δεηήκαηα ζηα νπνία είρε αξλεηηθέο επηδφζεηο 

ε πξνεγνχκελε ηλδηθή θπβέξλεζε ππφ ηελ πξσζππνπξγία ηνπ Μαλκφραλ 

ηλγθ (Manmohan Singh). Δμ νπ θαη ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 

2014, ν Μφληη θαη ην θφκκα ηνπ (Bharatiya Janata Party, BJP) λίθεζαλ 

κε πνζνζηφ 66,4%. 

Ζ νξθσκνζία ηνπ Μφληη θαη ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, ζηηο 25 Μαΐνπ 2014, 

ππήξμε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ζην νπνίν παξεπξέζεζαλ φινη νη 

αξρεγνί ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ SSARC (South Asian Association of 

Regional Countries), δειαδή ηνπ Μπαγθιαληέο, ηνπ Μπνπηάλ, ησλ 
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Μαιδίβσλ, ηνπ Νεπάι, ηνπ Παθηζηάλ, θαη ηεο ξη Λάλθα, ζπλ ηνπ 

Αθγαληζηάλ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ νη παξνπζίεο ηνπ Παθηζηαλνχ 

πξσζππνπξγνχ Ναβάδ αξίθ (Nawaz Sharif) θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο ξη 

Λάλθα, Μαρίληα Ραδαπάμε (Mahinda Rajapakse).  

Μεηά απφ ηελ νξθσκνζία ηνπ, ν Μφληη πξαγκαηνπνίεζε κηα δηκεξή 

ζπλάληεζε κε ηνλ Ναβάδ αξίθ, κεηά απφ ηελ νπνία ν αξίθ δήισζε 

ζηα ΜΜΔ φηη ε ζπλάληεζε ήηαλ «θαιή θαη δεκηνπξγηθή» θαη φηη έιαβε 

ρψξα ζε «ζεξκή θαη εγθάξδηα αηκφζθαηξα». Δπίζεο, απνξξίπηνληαο ηελ 

πνιηηηθή ησλ αιιεινθαηεγνξηψλ κεηαμχ ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ, ν 

Ναβάδ αξίθ δήισζε ηα εμήο κεηά απφ ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Μφληη: 

«πκθσλήζακε φηη ε ζπλάληεζή καο ζα έπξεπε λα είλαη κηα ηζηνξηθή 

επθαηξία θαη γηα ηηο δχν ρψξεο». 

Δθηφο απφ ηε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπ Μφληη θαη ηνπ αξίθ, θάηη πνπ 

επίζεο αλαζηάησζε ηε Γχζε ήηαλ ε παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ξη 

Λάλθα ζηελ νξθσκνζία ηνπ Μφληη. Ο Μαρίληα Ραδαπάμε βξίζθεηαη ζην 

ζηφραζηξν ηεο θπβέξλεζεο Οκπάκα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο επεηδή, ην 2009, ε θπβέξλεζε ηνπ Ραδαπάμε δηεμήγαγε 

κηα ζθιεξή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηηθήο 

νξγάλσζεο Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ησλ εμηξεκηζηψλ 

Σακίι. Σν αξρεγείν ηεο νξγάλσζεο LTTE βξηζθφηαλ ζηελ Αγγιία θαη 

είρε ζρεδφλ θαηαιάβεη ηε Βφξεηα ξη Λάλθα κέζσ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη κε ππνζηήξημε απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ απφθαζε ηνπ 

Μφληη λα πξνζθαιέζεη ζηελ νξθσκνζία ηνπ ηφζν ηνλ αξίθ φζν θαη ηνλ 

Ραδαπάμε θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηκεξείο ζπδεηήζεηο καδί ηνπο έζηεηιε 

ζηε Γχζε έλα μεθάζαξν κήλπκα: φηη ν Μφληη είλαη απνθαζηζκέλνο λα 

εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο ηεο Ηλδίαο κε ηνπο γείηνλέο ηεο θαη φηη δελ 

επηζπκεί λα εκπιαθεί ζηηο πξνζπάζεηεο εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ λα 

δεκηνπξγνχλ ζθνπίκσο πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή. 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πνιηηηθφ δήηεκα γηα ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μφληη 

είλαη νη ζρέζεηο ηεο Ηλδίαο κε ηελ Κίλα. Οη ΖΠΑ επηδηψθνπλ λα 

πξνζεηαηξηζηνχλ ηελ Ηλδία θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, λα επηηχρνπλ αθφκε 
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θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Ηλδίαο ζεεξγαιείν ηνπ ζπλαζπηζκνχ ησλ 

Αηιαληηζηψλ πξνο αληηκεηψπηζε, ή πεξηνξηζκφ, ηεο θηλεδηθήο ηζρχνο. 

Παξ’ φηη ε θπβέξλεζε ηνπ ηλγθ δελ είρε ηθαλνπνηήζεη ηηο θηινδνμίεο 

ηεο Οπάζηλγθηνλ γηα ηελ Ηλδία, σζηφζν, δελ είρε θαηνξζψζεη λα 

αλαπηχμεη ηηο ζρέζεηο ηεο Ηλδίαο κε ηελ Κίλα. 

Ζ εθινγή ηνπ Μφληη ζηελ πξσζππνπξγία ηεο Ηλδίαο άλνημε λέεο 

πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Ηλδίαο θαη ηεο 

Κίλαο. Πξηλ εθιεγεί πξσζππνπξγφο, φηαλ αθφκε ήηαλ θπβεξλήηεο ηεο 

πνιηηείαο Γθνπδάξαη ηεο Βνξεηνδπηηθήο Ηλδίαο, ν Μφληη είρε επηζθεθζεί 

ηελ Κίλα ηέζζεξεηο θνξέο θαη είρε δνκήζεη ζηελνχο δεζκνχο κε ην 

Πεθίλν. Δμ νπ θαη κεηά απφ ηελ νξθσκνζία ηνπ Μφληη σο 

πξσζππνπξγνχ ηεο Ηλδίαο, ην Πεθίλν έζπεπζε λα αλαθνηλψζεη φηη ν 

Κηλέδνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Γνπάλγθ Γη, ζα επηζθεθζεί ηελ Ηλδία ζηηο 

8 Ηνπλίνπ γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Μφληη, θαη ν Κηλέδνο πξσζππνπξγφο Λη 

Κεθηάλγθ πξφηεηλε ζηνλ Ηλδφ νκφινγφ ηνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζρπξή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο. ηηο 27 Μαΐνπ 2014, ε 

επίζεκε θηλεδηθή εθεκεξίδα China Daily δεκνζίεπζε εθηελέο ξεπνξηάδ 

γηα ηελ νξθσκνζία ηνπ Μφληη σο πξσζππνπξγνχ ηεο Ηλδίαο θαη 

δηαηχπσζε ηελ εθηίκεζε φηη ν Μφληη ζα πξνσζήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο 

Ηλδίαο κε ηελ Κίλα. Πξάγκαηη, κηα απφ ηηο πξψηεο θηλήζεηο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ηλδηθήο θπβέξλεζεο ππφ ηνλ Μφληη ήηαλ ε ζπλάληεζε ηνπ 

Μφληη κε ηνλ Κηλέδν ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Γνπάλγθ Γη, ε νπνία έιαβε 

ρψξα ζην Νέν Γειρί, ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2014 θαη, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

αλαθνηλσζέλ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Ηλδίαο, ππήξμε 

«δεκηνπξγηθή θαη εγθάξδηα». 

 Ζ Κίλα βιέπεη ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ σο ηνλ γεσπνιηηηθφ ζχλδεζκν κεηαμχ 

ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (εηδηθά ηνπ 

Αξαβνπεξζηθνχ Κφιπνπ) θαη ηεο ηδίαο θαη ησλ ινηπψλ εηζαγσγέσλ 

ελέξγεηαο ζηνλ Δηξεληθφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε Κίλα επελδχεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εμήο ιηκέλσλ: Λακνχ ηεο Κέλπαο, Γθνπαληάξ ηνπ 

Παθηζηάλ, Υακπαηφηα ηεο Κευιάλεο, Σζηηαγθφλγθ ηνπ Μπαγθιαληέο, 
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θαη Κηανπθπίνπ ηεο Μπνχξκα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα 

λαπηηθή νδφ πνπ θζάλεη αθφκε θαη κέρξη ηελ Δπξψπε, θαη’ αληηζηνηρία 

πξνο ηε λαπηηθή νδφ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία 

ηνλ 19ν αηψλα. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ε ζηξαηεγηθή ιηκέλσλ ηεο Κίλαο 

πεξηιακβάλεη θηλεδηθέο επελδχζεηο ζε ιηκάληα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κξναηίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βεβαίσο, ε θηλεδηθή ζηξαηεγηθή 

ιηκέλσλ ζηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ θαιχπηεη κηα ηεξάζηηα γεσγξαθηθά έθηαζε, 

ηελ νπνία ε Κίλα δελ κπνξεί λα ειέγμεη επαξθψο, θαη ζηελ νπνία 

πεξηνρή ν ακεξηθαληθφο Πέκπηνο ηφινο κπνξεί λα αζθήζεη πνιχ 

κεγαιχηεξν έιεγρν απφ φ,ηη ε Κίλα. Οη Κηλέδνη ινηπφλ δελ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ λαπηηθφ δηάδξνκν ‘θαζαξφ’ απφ δπλεηηθφ 

ακεξηθαληθφ έιεγρν.  

Δμ νπ θαη νη Κηλέδνηαηζζάλνληαη ζε θάζε ζηξαηεγηθή θίλεζή ηνπο ηελ 

χπαξμε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη 

αλαπηχζζνπλ έλα ηεξάζηην πξφγξακκα απφθηεζεο πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, 

ην νπνίν θηινδνμεί λα εθνδηάζεη ηελ Κίλα κε κεγαιχηεξν πνιεκηθφ 

ζηφιν απφ εθείλνλ ησλ ΖΠΑ. Ο ζηξαηεγηθφο ζθνπφο ηεο θηλεδηθήο 

λαπηηθήο ηζρχνο είλαη λα ακθηζβεηήζεη θαη ηειηθά λα αλαηξέςεη ηνλ 

έιεγρν πνπ αζθεί ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ησλ ΖΠΑ ζε ζαιάζζηνπο 

δηαδξφκνπο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ θηλεδηθή νηθνλνκία. Οη Κηλέδνη 

έρνπλ έλαλ ζεκειηψδε γεσπνιηηηθφ θφβν ζηνλ Δηξεληθφ: φηη νη ΖΠΑ 

κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ λαπηηθά ηα θηλεδηθά ιηκάληα, πξάγκα πνπ ζα 

ζήκαηλε ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηεο Κίλαο. πλεπψο, ε Κίλα 

επηδηψθεη λα απνθηήζεη ηε λαπηηθή ηζρχ πνπ ζα ηεο επηηξέπεη λα 

απνηξέπεη απηφ ην ζελάξην. 

 

Ο ακόλοςθορ σάπηηρ δείσνει ηα λιμάνια ηος Ηνδικού Ωκεανού ζηα 

οποία  

έσει επενδύζει ζηπαηηγικά η Κίνα: 
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Δηδηθφηεξα, θαζψο πξνρσξεί ζηνλ 21ν αηψλα, ε Κίλα ζπλεηδεηνπνηεί φηη 

ε θηινδνμία ηεο λα απνηειέζεη κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε παγθνζκίσο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα απνδεζκεπζεί απφ ηελ ηζρχ ησλ 

ΖΠΑ (θπξίσο ζε ελεξγεηαθφ θαη λαπηηθφ επίπεδν), θαη φηη γη’ απηφ ε 

Κίλα έρεη απμαλφκελε αλάγθε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ηεο κε ηε 

Ρσζία. Ζ επίζεκε επίζθεςε ηνπ Ρψζνπ πξνέδξνπ Βιαληίκηξ Πνχηηλ 

ζηελ Κίλα, ζηηο 20 Μαΐνπ 2014, θαηέζηεζε εκθαλή απηήλ ηελ επίγλσζε 

ηεο Κίλαο. ηε ζπλάληεζε θνξπθήο ηνπ Πνχηηλ κε ηνλ Κηλέδν πξφεδξν 

Ξη Εηλπίλγθ, ππεγξάθεζαλ 46 νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ, πεξηιακβαλνκέλεο κηαο ηζηνξηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ παξνρή 

ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Κίλα. πγθεθξηκέλα, ζηηο 20 Μαΐνπ 2014, 

ζπκθσλήζεθε ε εμαγσγή ελέξγεηαο αμίαο 400 δηο δνιαξίσλ απφ ηε 

Ρσζία πξνο ηελ Κίλα κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ελφο λένπ αγσγνχ κήθνπο 

1.500 κηιίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηαμχ άιισλ, ε κελ Κίλα εληζρχεη 
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ηελ αζθάιεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο κε ελέξγεηα (πεδίν ζην νπνίν νη ΖΠΑ 

επηρεηξνχλ λα εθβηάζνπλ θαη λα παγηδεχζνπλ ηελ Κίλα), ε δε Ρσζία 

θάλεη κηαζηξαηεγηθή νηθνλνκηθή ζηξνθή πξνο ηελ Αζία (κεηψλνληαο ηελ 

εμάξηεζε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο απφ ηνπο Γπηηθνεπξσπαίνπο πειάηεο 

ηεο). 

Πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ 

BRICS, ε Ρσζία πξνσζεί θαη έλα ζρέδην νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ηνπ 

πξψελ ζνβηεηηθνχ ρψξνπ θαη άιισλ επξσπατθψλ θαη αζηαηηθψλ 

πεξηνρψλ σο ελαιιαθηηθή επηινγή πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε (Eurasian Economic 

Union, EaEU). Ζ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε είλαη έλα ζρέδην γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή έλσζε ηεο Ρσζίαο, ηεο Λεπθνξσζίαο, ηνπ 

Καδαθζηάλ, ηνπ Κηξγηζηάλ, ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη άιισλ θξαηψλ ηνπ 

κεηα‐ζνβηεηηθνχ ρψξνπ. Απηή ε ηδέα βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΟΚ) θαη ήξζε ζην ηζηνξηθφ 

πξνζθήλην ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2000, φηαλ, ζηελ πξσηεχνπζα Αζηάλα 

ηνπ Καδαθζηάλ, νη πξφεδξνη Αιεμάληεξ Λνπθαζέλθν (Alexander 

Lukashenko) ηεο Λεπθνξσζίαο, Ννπξζνπιηάλ Ναδαξκπάγηεθ (Nursultan 

Nazarbayev) ηνπ Καδαθζηάλ, Αζθάξ Αθάγηεθ (Askar Akayev) ηνπ 

Κηξγηζηάλ, Βιαληίκηξ Πνχηηλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη Δκνκάιη 

Ραρκφλνθ (Emomali Rakhmonov) ηνπ Σαηδηθηζηάλ ππέγξαςαλ ηε 

ζπλζήθε ίδξπζεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Eurasian 

Economic Community). ηηο 7 Οθησβξίνπ 2005, απνθαζίζηεθε φηη ην 

Οπδκπεθηζηάλ κπνξνχζε λα γίλεη κέινο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο. Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο 

εληαίνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ (εκπνξηθή θαη ηεισλεηαθή έλσζε) γηα ηα 

θξάηε‐κέιε ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο. Σν 2014, ε 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα είρε πιένλ απνθηήζεη έλα κεγάιν 

λνκηθφ ππφβαζξν απνηεινχκελν απφ 215 ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ‐κειψλ ηεο. Χζηφζν, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ Δπξσδψλε, ε 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα αθήλεη ζηα θξάηε κέιε ηεο 
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ζεκαληηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηελ άζθεζε εζληθήο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. 

ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2011, νη πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο, ηεο Λεπθνξσζίαο θαη 

ηνπ Καδαθζηάλ ππέγξαςαλ θνηλή ζπκθσλία κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ ηνπο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο ην 2015.Απηή ε ζπκθσλία 

πεξηιακβάλεη έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ηε κειινληηθή νινθιήξσζε θαη 

επίζεο εγθαζίδξπζε ηελ «Δπξαζηαηηθή Δπηηξνπή», ε νπνία άξρηζε ηηο 

εξγαζίεο ηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. ηηο 29 Μαΐνπ 2014, νη πξφεδξνη 

ηεο Ρσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Λεπθνξσζίαο ζπλαληήζεθαλ ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπΚαδαθζηάλ, Αζηάλα, θαη επηζθξάγηζαλ επηζήκσο ηε 

ζπκθσλία ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Έλσζεο κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. 

 ηηο 10 Οθησβξίνπ 2014, ε πξσηεχνπζα Μηλζθ ηεο Λεπθνξσζίαο 

θηινμέλεζε ηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ εγεηψλ ησλ θξαηψλ‐κειψλ ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (Commonwealth of Independent 

States, CIS), δειαδή ηεο πξψελ ΔΓ, θαζψο θαη ηε ζχλνδν θνξπθήο 

ησλ εγεηψλ ησλ θξαηψλ‐κειψλ ηεοΔπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο. Δπξφθεηην γηα ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, εθφζνλ, ζηηο 29 Μαΐνπ 2014, ζηελ Αζηάλα, νη 

πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Λεπθνξσζίαο 

ζπκθψλεζαλ ηε κεηαηξνπή θαη ηε κεηνλνκαζία ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ζε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε. ηε 

ζχλνδν θνξπθήο ησλ εγεηψλ ησλ θξαηψλ‐κειψλ ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ζην Μηλζθ, ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2014, ν 

πξφεδξνο ηεο Λεπθνξσζίαο, Αιεμάληεξ Λνπθαζέλθν δήισζε ζρεηηθά: 

«ήκεξα πξαγκαηνπνηνχκε ηε ζπλάληεζή καο γλσξίδνληαο φηη ε 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε έρεη defactoθαηνρπξψζεη ηε ζέζε ηεο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη αθφκε θαη ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. 

Πξφθεηηαη λα νινθιεξψζνπκε ηε δηακφξθσζε ηεο κεγαιχηεξεο θνηλήο 

αγνξάο ζηελ Δπξαζία dejure. Ζ Λεπθνξσζία, ην Καδαθζηάλ θαη ε 
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Ρσζία έρνπλ πιεξνθνξήζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα ηε ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλε επηθχξσζε απφ ηα θνηλνβνχιηα ηεο ζπλζήθεο έλσζήο καο, ε 

νπνία ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Έλα λέν ηζρπξφ 

νηθνλνκηθφ θέληξν εκθαλίδεηαη ζηνλ παγθφζκην ράξηε». 
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Ο γευοικονομικόρ πόλορ ηυν ηπιών ιδπςηικών κπαηών ηηρ 

Δςπαζιαηικήρ Οικονομικήρ Ένυζηρ (Λεςκοπυζία, Ρυζία και 

Καζακζηάν), ζηον οποίο, ηον Μάπηιο ηος 2014, ενηάσθηκε και η 

Κπιμαία, εθόζον, μεηά από δημοτήθιζμα, ο λαόρ ηηρ Κπιμαίαρ 

αποθάζιζε ηην αποσώπηζή ηος από ηην Οςκπανία και ηην 

ενζυμάηυζη ηηρ πεπιοσήρ ηηρ Κπιμαίαρ ζηη Ρυζική Ομοζπονδία. Σο 

2014, ο γευοικονομικόρ σώπορ ηηρ Δςπαζιαηικήρ Οικονομικήρ 

Ένυζηρ (συπίρ ηην Οςκπανία) αποηελεί μια πολύ πλούζια ζε ππώηερ 

ύλερ έκηαζη 20 εκαη. ηεηπ. σλμ. και 170 εκαη. καηοίκυν: 

 

 
 

Δηδηθά ζηε κεηαζνβηεηηθή επνρή, θαηά ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη δήηεκα 

ππνηαγήο ζην ζνβηεηηθφ κνληέιν, νχηε ηζρχεη ε δηαίξεζε ηνπ θφζκνπ 

βάζεη ηεο Γηάζθεςεο ηεο Γηάιηαο ηνπ 1944, ε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή 

Έλσζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή επηινγή πξνο ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θπξίσο γηα ηηορψξεο πνπ απνηεινχλ πνιηηηζηηθνχο 

θιεξνλφκνπο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, φπσο νη 

βαιθαληθέο ρψξεο (θπξίσο ε Διιάδα, ε Βνπιγαξία, ε εξβία θ.ν.θ.), 

θαζψο θαη γηα ηηο ρψξεο πνπ ήηαλ πξψελ νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο. Ζ 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο ζεκαληηθά 

γεσνηθνλνκηθάπιενλεθηήκαηα (κεγάιεο αγνξέο, εκπνξηθή/ηεισλεηαθή 
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έλσζε, πιενλεθηήκαηαεζληθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θ.ιπ.), θαζψο 

θαη ζεκαληηθά γεσπνιηηηζηηθά πιενλεθηήκαηα, εθφζνλ επηηξέπεη θαη 

πξνζηαηεχεη ηελ ηδηνπξνζσπία ησλ κε δπηηθψλπνιηηηζκψλ, φπσο ι.ρ. νη 

θιεξνλφκνη ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ, έλαληη ηνπ επξσαηιαληηθνχ 

κνλφινγνπ (γηα κηα εθηελή ζρεηηθή αλάιπζε, βι. ην βηβιίν: Ν. Λάνο, 

Γεωποιηηηθό Εγτεηρίδηο, Αζήλα: Δθδφζεηο Λεμίηππνλ, 2014). Άιισζηε, ε 

ίδηα ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, δειαδή ν ππξήλαο ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Έλσζεο, δελ είλαη απιψο πνιηηηζηηθφο απφγνλνο ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά, 

δεδνκέλνπ φηη αλζίζηαηαηζηελ αθνκνίσζή ηεο απφ ηε Γχζε, ε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία απνηειεί θπζηθφ θαηαπζεληηθφ δηάδνρν ηεο Αλαηνιηθήο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο (βι. Ν. Λάνο, φπ.π.). 

Παξάιιεια πξνο ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο πνπ νλνκάδεηαη 

Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε, ε κεηαζνβηεηηθή Ρσζία πξσηνζηάηεζε 

ζηε δεκηνπξγία ηεο ζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο πνπ νλνκάδεηαη 

Οξγαληζκφο ηνπ πκθψλνππιινγηθήο Αζθάιεηαο (Collective Security 

Treaty Organization, CSTO) θαη απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνο ην ΝΑΣΟ 

ζηξαηησηηθή ζπκκαρία, φπσο ε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε 

απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νηθνλνκηθή 

ζπκκαρία. ηηο 7 Οθησβξίνπ 2002, νη πξφεδξνη ηεοΡσζίαο, ηεο 

Αξκελίαο, ηεο Λεπθνξσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ, ηνπ Κηξγηζηάλ θαη ηνπ 

Σαηδηθηζηάλ ππέγξαςαλ ηελ επίζεκε ζπλζήθε ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ηνπ πκθψλνπ πιινγηθήο Αζθάιεηαο. Σν Άξζξα 2 θαη 4 ηεο ζπλζήθεο 

ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ πκθψλνπ πιινγηθήο Αζθάιεηαο νξίδνπλ 

φηη ηα θξάηε κέιε απηνχ ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ αζθάιεηαο 

επηδηψθνπλ ηελ εζληθή ηνπο αζθάιεηα ζπιινγηθά, ζχκθσλα κε έλα 

ζχζηεκα ακνηβαίαο αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ζηηο 

4Φεβξνπαξίνπ 2009, πέληε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 

πκθψλνππιινγηθήο Αζθάιεηαο ζπκθψλεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

πιινγηθήο ΓχλακεοΣαρείαο Αληίδξαζεο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απψζεζε ζηξαηησηηθψλ επηζέζεσλ, ηε δηεμαγσγή 

αληηηξνκνθξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ θαηαπνιέκεζεηνπ ππεξεζληθνχ 
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εγθιήκαηνο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη γηαηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

πλεπψο, εμ αηηίαο ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαηά 

πξψηνλ θαη ησλ BRICSεπξχηεξα, νη ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαζψοθαη νη ρψξεο ηεο Βπδαληηλήο Δπξψπεο γεληθφηεξα, άξα 

θαη ε Διιάδα, έρνπλ ζηξαηεγηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο έλαληη ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, φπσο 

πξναλαθέξακε, ε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε απνηειεί ζηξαηεγηθή 

ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ηεο έληαμεο/ζπκκεηνρήο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ν Οξγαληζκφο ηνπ πκθψλνπ πιινγηθήο Αζθάιεηαο απνηειεί 

ζηξαηεγηθή ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ηεο έληαμεο/ζπκκεηνρήο ζην 

ΝΑΣΟ θαη αθφκε ε Νέα Σξάπεδα Αλάπηπμεο ησλ BRICSαπνηειεί 

ζηξαηεγηθή ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ε 

Contingent Reserve Arrangementαπνηειεί ζηξαηεγηθή ελαιιαθηηθή 

επηινγή έλαληη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (IMF). 

O Γξ Νηθφιανο Λάνο είλαη ν Γηεπζπληήο θαη Ηδξπηήο 

ηνπ think-tank Research Institute for Noopolitical and 

Geopolitical Studies (RINGS), ην νπνίν απνηειεί ηνλ 

επηζηεκνληθφ βξαρίνλα ηνπ Sovereign Orthodox 

Christian Order of Saint Nikolaos of Myra 

(www.snorder.org), θαζψο θαη Δηαίξνο (εηδηθφο ζε 

ζέκαηα Γεσπνιηηηθήο θαη Γηεζλνχο Αζθάιεηαο) ηεο 

ξσζηθήο ηδησηηθήο εηαηξείαο πιεξνθνξηψλ R-

Techno private intelligence company (www.r-

techno.org). Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ 1974. 

πνχδαζε Μαζεκαηηθά, Πνιηηηθή θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο θαη 

απνθνίηεζε κε εηδηθνχο επαίλνπο θαη καζεκαηηθά βξαβεία απφ ην 

UniversityofLaVerne (Καιηθφξληα). Αλαθεξχρζεθε αξηζηνχρνο 

δηδάθησξ Υξηζηηαληθήο Φηινζνθίαο απφ ηελ Academia Theológica de 

San Andrés (Μεμηθφ), αζρνινχκελνο ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο ζενινγίαο ζην πιαίζην ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζχγθξνπζεο 
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