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Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 
αποτελεί μετεξέλιξη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, έπειτα από 40 
τεύχη.

Με το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων το ΕΝΑ επιχειρεί την ανάλυση των παγκόσμιων 
εξελίξεων και του διαρκώς ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος, τόσο σε (γεω)
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, συνεχίζοντας να 
λαμβάνει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω από τα 
ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο 
ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους 
αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα τόσο τις ισορροπίες όσο και 
τους συσχετισμούς δύναμης στον πλανήτη, με έμφαση στην Ευρώπη.

Στη βάση των αρχών της ιδρυτικής διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Διεθνών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα 
γεγονότα, αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, 
στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και ιδιαίτερα το 
ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Μια σειρά κρισιακών συνθηκών και ιστορικών εξελίξεων, όπως η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης, η προσφυγική/
μεταναστευτική κρίση, το Brexit, η εν εξελίξει πανδημική κρίση σε συνδυασμό με τις 
σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
και οι πολυδιάστατες ανισότητες, διαμορφώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες σε 
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνθήκες που αναδεικνύουν εξίσου 
πρωτοφανείς προκλήσεις, η απάντηση στις οποίες συνιστά ένα κυριολεκτικά 
ζωτικής σημασίας διακύβευμα που αναμένεται να (ανα)προσδιορίσει το μέλλον 
του πλανήτη, της Ευρώπης, των κοινωνιών.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις 
που επεξεργάζονται οι παγκόσμιες ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να 
προσεγγίσουν το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) τον κόσμο 
και την Ευρώπη του αύριο; Πώς μπορούν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, όπως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισχυροποιήσουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά τους, 
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, να διασφαλίσουν την ευημερία 
των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών και να αποκρούσουν αποτελεσματικά 
τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων, που εκδίδεται σε μηνιαία βάση στο πλαίσιο της 
ευρύτερης δραστηριότητας του ΕΝΑ, φιλοδοξεί να αναζητήσει, με νηφαλιότητα 
και κριτική διάθεση, απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 
και τις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του τελευταίου μήνα, 
καθώς και οι ευρύτερες προεκτάσεις του σε γεωπολιτικό, οικονομικό και 

ανθρωπιστικό επίπεδο, διαμορφώνουν νέες συνθήκες σε ένα ούτως ή άλλως 
ρευστό διεθνές περιβάλλον. Οι προεκτάσεις αυτές αναλύονται στο θεματικό 
Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων του ΕΝA.

Την επαύριο της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία 
πλήθυναν οι αναφορές στα ευρωπαϊκά έντυπα –και οι σχετικές επίσημες 
δηλώσεις– περί της αφύπνισης και της επιστροφής της Ευρώπης ως 
σημαντικής γεωστρατηγικής δύναμης. Η πραγματικότητα ευνοεί πολύ λιγότερο 
τις προοπτικές μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής πορείας.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος θέτει την Κίνα ενώπιον διλήμματος σχετικά με τη 
στάση της έναντι της Ρωσίας. Το εάν το Πεκίνο θα επιλέξει τον δρόμο της ρήξης 
με τη Δύση ή της αποστασιοποίησης από τη εταίρο, πια, Μόσχα αναμένεται να 
έχει επιπτώσεις πλανητικού χαρακτήρα – και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πεδίο 
της οικονομίας.

Στο εσωτερικό της Ρωσίας ο λαός φέρεται διχασμένος σχετικά με τις επιλογές 
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ενώ 
παράλληλα οι επιπτώσεις των κυρώσεων της Δύσης απέναντι στη Μόσχα έχουν 
ισχυρό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία.

Ταυτόχρονα, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να συνταχθεί 
αναφανδόν με την αποστολή πολεμικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, η Τουρκία 
κράτησε μεσολαβητική στάση μεταξύ των δύο μερών, επιδιώκοντας στην πράξη 
την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού της ρόλου. Η επιδίωξη της τουρκικής 
κυβέρνησης να μετέχει ενεργά στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην 
περιοχή ενδεχομένως να της δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και τους 
συσχετισμούς στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό από νέα θέση ισχύος, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Τέλος, οι οικονομικές κυρώσεις της Δύσης απέναντι στη Μόσχα αποτελούν άλλον 
ένα κρίκο σε μια αλυσίδα εξελίξεων και τάσεων προς την απο-παγκοσμιοποίηση. 
Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση, ωστόσο 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε ποια μορφή θα την οδηγήσουν οι νέοι συσχετισμοί 
στην πολυπολική(;) παγκόσμια οικονομία. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #1

Ευρωπαϊκή επαναφορά; 
Ίσως την επόμενη φορά
Γιάννης Γούναρης,
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Εμανουέλ Μακρόν φανταζόταν πολύ 
διαφορετική τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που διοργάνωσε η Γαλλική 
Προεδρία στο πολυτελές ανάκτορο των Βερσαλλιών στις 10 και 11 Μαρτίου. 
Η Ιστορία όμως έχει την κακή συνήθεια να ανατρέπει τους σχεδιασμούς 
των ανθρώπων. Αυτή τη φορά, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που 
ανέτρεψε μια περίσταση την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος –έχοντας το βλέμμα 
στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου– προόριζε για ένα εντυπωσιακό reset 
της post-Covid Ευρώπης πάνω στο μοτίβο που διανθίζει πάγια τις δημόσιες 
τοποθετήσεις του: ευρωπαϊκή αυτονομία, αυτάρκεια και κυριαρχία. 

Με την εικόνα της ισοπεδωμένης από το ρωσικό πυροβολικό Ουκρανίας στο 
φόντο, η παροιμιώδης πολυτέλεια των Βερσαλλιών πιθανότατα έδωσε το 
εντελώς λάθος μήνυμα – και μάλλον όχι αυτό που επιθυμούσε ο Ε. Μακρόν. 
Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τον ιστορικό συμβολισμό της συγκεκριμένης 
τοποθεσίας, όπου γεννήθηκε η σύγχρονη Γερμανία μετά τον (καταστροφικό 
για τη Γαλλία) γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870 και συνήφθη η ομώνυμη 
Συνθήκη Ειρήνης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία όμως δεν 
εμπόδισε την έκρηξη του Δευτέρου και την αμετάκλητη αυτοκαταστροφή 
της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται…
Σε μια σπάνια στιγμή ομοθυμίας και συστράτευσης, οι 27 ηγέτες της ΕΕ 
εξέδωσαν μια διακήρυξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ανεπιφύλακτη 
καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας είναι το κεντρικό σημείο αυτής της 
διακήρυξης, όπως και η ένθερμη υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας 
ενάντια στον εισβολέα και υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών. Επίσης σημαντικό 
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σημείο είναι η επιβεβαίωση των σκληρών οικονομικών κυρώσεων –των 
σκληρότερων στην Ιστορία της ΕΕ, όπως φρόντισαν να τονίσουν οι ίδιοι οι 
ηγέτες– που είχε ήδη επιβάλει το μπλοκ στη Ρωσία αμέσως μετά την έναρξη 
της εισβολής, καθώς και η υπογράμμιση ότι αυτές θα συνεχιστούν και θα 
κλιμακωθούν. Πράγμα που όντως συνέβη αμέσως μετά τη Σύνοδο.

Θα έλεγε όμως κανείς ότι και τα τρία σημεία είναι απολύτως αυτονόητα. 
Πράγματι, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά; Θα μπορούσε η Ευρώπη 
να μην καταδικάσει ομόθυμα τη ρωσική εισβολή σε ένα άλλο ευρωπαϊκό 
κράτος, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου; Ή θα μπορούσε η 
ΕΕ να μην εκφράσει ολόψυχα ηθική και υλική υποστήριξη στην Ουκρανία; 
Και πώς θα μπορούσαν, άραγε, να λείπουν οι οικονομικές κυρώσεις κατά τη 
Ρωσίας – στοχευμένες πάντως, ώστε να πλήξουν όσο το δυνατόν λιγότερο 
τις ενεργειακές συναλλαγές, από τις οποίες εξαρτάται η ΕΕ;

Ίσως αυτό που ώθησε πολλούς να μιλήσουν για την «επιστροφή της Ευρώπης 
ως Μεγάλης Δύναμης» να ήταν η –εντυπωσιακή, όντως, σε επίπεδο 
διακήρυξης προθέσεων– ανακοίνωση των Ευρωπαίων ότι θα επενδύσουν 
πολύ περισσότερο στην ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων. 
Ιδίως ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας με ένα πρόγραμμα-μαμούθ 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ είναι μια αξιοσημείωτη στροφή στο αμυντικό δόγμα 
αυτής της χώρας. Δεν άργησε η προαναγγελία της αγοράς 35 (τουλάχιστον) 
αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από τη γερμανική αεροπορία. 
Για πολλούς, αυτή τη φορά η Ευρώπη θα βγει από την κρίση ενωμένη και 
ισχυρή.

… ή μια ηττημένη Ευρώπη;
Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι πολύ διαφορετική, κάτι που η Γαλλία 
δείχνει να αντιλαμβάνεται. Βάζοντας προσωρινά στην άκρη το εξίσου μείζον 
ζήτημα της συνεχιζόμενης ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές 
πηγές ενέργειας –συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, προς το παρόν 
τουλάχιστον– αν μείνει κανείς αποκλειστικά στο πεδίο της γεωστρατηγικής 
και εξετάσει τα δεδομένα υπό το πρίσμα του ψυχρού ρεαλισμού, θα 
συμπεράνει ότι η Ευρώπη, αναπόδραστα, μόνο χαμένη θα βγει από τη 
συνέχιση του πολέμου και  μάλιστα ανεξάρτητα από την έκβαση των μαχών 
στα πεδία της Ουκρανίας.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #4

Από αυτή την άποψη, αυτό που εντυπωσιάζει στη Διακήρυξη των Βερσαλλιών 
δεν είναι ό,τι περιλαμβάνεται, αλλά ό,τι απουσιάζει. Και αυτό που απουσιάζει 
είναι μια ευρωπαϊκή παρέμβαση για την παύση του πολέμου και την ειρηνική, 
από εδώ και πέρα, διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, η οποία, ειρήσθω εν 
παρόδω, δεν ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Οι ίδιοι οι αντιμαχόμενοι 
συνομιλούν μεταξύ τους, με τη διαμεσολάβηση τρίτων δυνάμεων, όπως η 
Τουρκία και το Ισραήλ. Μέσα από τη φωτιά του πολέμου, οι βασικοί άξονες 
μιας συμφωνίας ανακωχής και ειρήνευσης αρχίζουν να διαφαίνονται. Όχι 
όμως με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Αυτό εκπλήσσει δυσάρεστα, ιδίως αν 
ληφθεί υπόψη ότι ο θεμελιώδης λόγος ύπαρξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μεταπολεμικά δεν ήταν άλλος από τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ειρήνης. 

Αληθινά δυσκολεύεται κανείς να αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους 
δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό σχέδιο ειρήνευσης που θα ξεκινά με την 
άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και θα περιλαμβάνει: Πρώτον, 
την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος, 
υπό την επίβλεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη και με ταυτόχρονη ανάκληση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, 
ανάλογα με την τήρηση από την πλευρά της τελευταίας των όρων της 
εκεχειρίας. Δεύτερον, διεθνή εγγύηση  της εδαφικής ακεραιότητας και της 
κυριαρχίας της Ουκρανίας στο σύνολο της επικράτειάς της – με το status 
της Κριμαίας να είναι de facto μια ειδική περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί 
ξεχωριστά. Τρίτον, την παροχή ευρείας αυτονομίας στις περιοχές του 
Ντονμπάς, εντός όμως της κρατικής οντότητας της Ουκρανίας. Τέταρτον, 
σε αντάλλαγμα της εγγύησης της εδαφικής ακεραιότητας και αυτοδιάθεσης 
της Ουκρανίας, συνταγματική δέσμευση ότι αυτή δεν θα ενταχθεί σε 
στρατιωτικό συνασπισμό, δηλαδή στο ΝΑΤΟ. Και, πέμπτον, την άμεση 
έναρξη των διαδικασιών για τη σύνδεση της Ουκρανίας με την ΕΕ, ιδίως με 
την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και ευνοϊκών επενδυτικών συμφωνιών, 
αλλά και ενός μεγάλου πακέτου για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον 
πόλεμο. Μια τέτοια σύνδεση δεν είναι ταυτόσημη της πλήρους ένταξης στην 
ΕΕ που είναι αμφιλεγόμενη, χρονοβόρα και εξαιρετικά αβέβαιη. Πρέπει, 
εντούτοις, η προοπτική μιας ένταξης, έστω «μερικής» και μακροπρόθεσμης, 
να είναι υπαρκτή. Όχι μόνο ως θετικό κίνητρο για την ειρήνη, αλλά και ως 
εργαλείο για την εμπέδωση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου στην Ουκρανία.
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Αυτό που επίσης έχει θαφτεί κάτω από τις έξαλλες πολεμικές ιαχές 
εκατέρωθεν είναι η πάγια μεταψυχροπολεμική επιδίωξη διαμόρφωσης 
μιας νέας αρχιτεκτονικής για την ευρωπαϊκή ειρήνη και ασφάλεια που θα 
συμπεριλαμβάνει –ως εταίρους και όχι εχθρούς– τόσο τη Ρωσία όσο και την 
Ουκρανία και την Τουρκία. Δηλαδή ένα σχήμα «Ελσίνκι ΙΙ», διά του οποίου οι 
Ευρωπαίοι θα αναλάμβαναν οι ίδιοι την ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης 
στην ήπειρό τους, χωρίς εξωτερικούς «προστάτες» και «επικυρίαρχους». 
Αυτή η προοπτική αληθινής γεωπολιτικής απεξάρτησης της Ευρώπης από 
τον μεγάλο σύμμαχο πέραν του Ατλαντικού έχει χαθεί από τον ορίζοντα – 
αν όχι οριστικά, οπωσδήποτε για το ορατό μέλλον. Ακόμα και ο περίφημος 
επανεξοπλισμός της Ευρώπης θα λάβει χώρα «συμπληρωματικά» προς 
τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η οποία, όπως ρητά αναγνωρίζεται στη 
Διακήρυξη των Βερσαλλιών, παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής 
ευρωπαϊκής ασφάλειας. 

Σίγουρα δεν είναι αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ε. Μακρόν όταν μιλούσε 
για την ανάκτηση της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας». Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
θα τελειώσει με την υπογραφή κάποιας συνθήκης ειρήνης. Όχι όμως 
στις εξαίσιες Βερσαλλίες – πιθανότερη τοποθεσία είναι, λόγου χάρη, η 
Κωνσταντινούπολη (ή το Τελ Αβίβ). Και όχι με την Ευρώπη να παίζει κάποιον 
από τους πρώτους ρόλους.
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Το δίλημμα της Κίνας 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Βαγγέλης Δ. Μαρινάκης,
Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Δημόσιες Πολιτικές, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Όταν το κοινό ανακοινωθέν που ακολούθησε τη συνάντηση μεταξύ του 
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ 
στις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους έκανε λόγο για «φιλία δίχως 
όρια» -που όμως δεν συνιστά «συμμαχία», η συντριπτική πλειοψηφία του 
ακαδημαϊκού και δημοσιογραφικού κόσμου αντιλαμβανόταν την προσέγγιση 
των δύο άσπονδων φίλων ως ένα ακόμη επεισόδιο στο γεωπολιτικό σίριαλ 
που ξεδιπλωνόταν με αιχμή το ουκρανικό ζήτημα και ουσιαστικό επίδικο την 
επαναδιαπραγμάτευση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Έναν πόλεμο αργότερα και με ανυπολόγιστα τα τραύματα που αυτός συνεχίζει 
να επιφέρει στο σώμα πρωτίστως της ουκρανικής και δευτερευόντως της 
ρωσικής κοινωνίας, το Πεκίνο δείχνει να βρίσκεται σε εξίσου ακροσφαλή 
θέση με τη Μόσχα. Κι αυτό γιατί αν και η τελευταία είναι εκείνη που 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες ενός πρωτοφανούς έντασης και 
εύρους κύματος οικονομικών κυρώσεων, η Κίνα καλείται να εκτελέσει μια 
ιδιαιτέρως εύθραυστη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στο άμεσο οικονομικό 
συμφέρον και τις μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές της φιλοδοξίες.

Από τη μια πλευρά, θα ήταν αδύνατον να παραβλεφθεί η εντεινόμενη τα 
τελευταία χρόνια προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες σε όλα τα επίπεδα, 
αποκορύφωμα της οποίας υπήρξε ακριβώς η ενεργειακή συμφωνία του 
Φεβρουαρίου, η οποία περιλάμβανε την υπογραφή συμβολαίου 30ετούς 
διάρκειας για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κίνα. 

Πρόκειται δε  για μια σύγκλιση που δεν αφορά αποκλειστικά το οικονομικό 
πεδίο, όπως κατέδειξε η αναφορά του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών 
λίγες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή, όταν μεταξύ άλλων γινόταν λόγος για 
«ιστορικές ευθύνες των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ […], που οδήγησαν μια μεγάλη χώρα 
σαν τη Ρωσία με την πλάτη στον τοίχο».  Το παραπάνω σχόλιο ακολούθησε η 
τοποθέτηση του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών περί «ανησυχιών ασφαλείας 
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[της Ρωσίας] που πρέπει να ληφθούν υπόψη», μια σαφής νύξη για το τι δεν 
είναι διατεθειμένο να ανεχθεί το Πεκίνο στην περίπτωση της Ταϊβάν και της 
Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Από την άλλη, ωστόσο, οι Κινέζοι ιθύνοντες μόνο ασφαλείς δεν μπορούν 
να αισθάνονται με την προοπτική να μπει η χώρα τους στο «κάδρο» 
του οικονομικού στραγγαλισμού, σε μια κίνηση που αργά η γρήγορα θα 
ισοδυναμεί με πλήρη αποκοπή από τον κόσμο του δολαρίου. Εξάλλου, παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες για τη δημιουργία συστήματος διατραπεζικών 
συναλλαγών αντίστοιχου του SWIFT, το Πεκίνο παραμένει ο κορυφαίος 
εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες ο 
νο1 εμπορικός προορισμός των κινεζικών προϊόντων.

Πέραν, άλλωστε, του βραχυπρόθεσμου κόστους μιας ρήξης, ο ουκρανικός 
πόλεμος θέτει εν αμφιβόλω και την επενδυτική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, 
ένας Δρόμος», για την οποία η ρωσική επικράτεια αποτελούσε, ως το 
ξέσπασμα του πολέμου, την κύρια πύλη εισόδου για τις εύρωστες ευρωπαϊκές 
αγορές. Δεδομένου ότι το σύνολο των κρατών που θα αποτελούσαν την 
ιδιότυπη «ευρασιατική γέφυρα» η οποία και θα συνέδεε το ασιατικό με το 
ευρωπαϊκό σκέλος  του εγχειρήματος είτε έχουν ένθερμα υιοθετήσει το 
καθεστώς των κυρώσεων (κράτη Βαλτικής, πρώην ανατολικό μπλοκ) είτε 
μετέχουν της στρατιωτικής αναμέτρησης από την πλευρά του θύτη ή του 
θύματος (Λευκορωσία, Ουκρανία), γεγονός είναι ότι η αναδιαμόρφωση του 
επενδυτικού χάρτη κρίνεται πια επιτακτική. 

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα που δέχεται 
ο κινεζικός οικονομικός σχεδιασμός, αφού η επικράτηση των Ταλιμπάν στο 
Αφγανιστάν φαίνεται πως έχει μετατρέψει τη χώρα της Κεντρικής Ασίας  σε 
πραγματικό φυτώριο ισλαμιστικού εξτρεμισμού, που δημιουργεί ήδη σοβαρά 
προβλήματα στον οικονομικό διάδρομο Κίνας – Πακιστάν.

Είναι ακριβώς η έτερη πλευρά της ιδιότυπης αυτής διελκυστίνδας που,  
στον αντίποδα της διπλωματικής στήριξης στη Μόσχα, εξηγεί την έκκληση 
υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, της Ουκρανίας 
συμπεριλαμβανομένης, και απαντά στο ερώτημα γιατί δεν στηρίχθηκε το 
ρούβλι στις κινεζικές αγορές, με αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση του 
έναντι του γουάν.
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Τα διλήμματα όμως δεν αφορούν μόνο το «Μέσο Βασίλειο». Μέσα σε όλο 
αυτό το αλλόκοτο παζλ που έχει εξυφάνει η αλληλοσύνδεση της παγκόσμιας 
οικονομίας, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά ούτε για τις ΗΠΑ, που, 
μετατρέποντας το δολάριο σε πολιτικό όπλο, κινδυνεύουν να επιταχύνουν 
διαδικασίες τις οποίες σκόπευαν να αποτρέψουν, πυροδοτώντας την 
αποσύνδεση Δύσης και Ανατολής. Η πιθανότητα η κινεζική πλευρά να 
αρχίσει να πουλά τον όγκο των αμερικανικών ομολόγων που έχει στην κατοχή 
προβάλλει ως ένα πρώτο υπαρκτό σενάριο προϊούσας αποδολαριοποίησης, 
δημιουργώντας ισχυρούς περιορισμούς και στην Ουάσιγκτον.

Ποια θα είναι η τελική επιλογή του Πεκίνου σε αυτό το chicken game; 
Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ούτε και να υποτιμήσει την ολοένα 
μεταβαλλόμενη δυναμική της κατάστασης. Οφείλουμε πάντως να 
παρατηρήσουμε –με μια αίσθηση πρόβλεψης– πως, κόντρα στις υψηλού 
ρίσκου επιλογές της Μόσχας, η κινεζική ηγεσία δείχνει πως εξακολουθεί να 
διαπνέεται από το πνεύμα της εξαγοράς χρόνου και συσσώρευσης δύναμης 
που εμφύσησε η περίοδος της κυριαρχίας του Ντενγκ Σιαοπίνγκ.
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Πώς αντιλαμβάνονται οι Ρώσοι
τον πόλεμο;
Μια σκιαγράφηση της εσωτερικής κατάστασης στη Ρωσία

Ειρήνη Γιαννοπούλου, 
Πολιτική Επιστήμονας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διεθνών
Σχέσεων ΕΚΠΑ

Οι συνέπειες ενός πολέμου δεν μπορούν παρά να είναι οξύτατες, 
τραυματικές, τόσο άμεσες όσο και μακροχρόνιες για εκείνους που τον 
βιώνουν, με το λαό της Ουκρανίας να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις 
πιο τραγικές σελίδες της νεότερης ιστορίας της χώρας. Οι αλλεπάλληλοι 
βομβαρδισμοί και θάνατοι, ο μαζικός εκτοπισμός, η καταστροφή ζωτικής 
σημασίας υποδομών, ο εγκλωβισμός σε εμπόλεμες ζώνες, η έλλειψη νερού 
και τροφής είναι μόνο κάποια στοιχεία της παρούσας κατάστασης στην 
Ουκρανία, μιας συνθήκης ανείπωτης ανασφάλειας και αβεβαιότητας – που 
επιτείνεται ολοένα και περισσότερο λόγω της περαιτέρω ισχυροποίησης 
ανοιχτά ακροδεξιών και νεοναζιστικών ένοπλων ταγμάτων στην Ουκρανία, 
μια εξέλιξη παράδοξη συγκριτικά με τις αρχικές αποφάνσεις της Ρωσίας για 
αντιμετώπιση αυτών –  για το πότε και κατά πόσο η χώρα θα καταφέρει θα 
ορθοποδήσει στο μέλλον. Οι συνέπειες ενός πολέμου δεν περιορίζονται σε 
μια συγκεκριμένη περιοχή και μόνο, αλλά διαχέονται και επηρεάζουν – με 
διαφορετικό τρόπο και βαθμό – κι άλλους λαούς. Ο ρωσικός λαός είναι και 
θα είναι από τους πιο άμεσα επηρεαζόμενους του πολέμου. Το κείμενο αυτό 
αποσκοπεί στο να αναδείξει τις διάφορες αντιλήψεις και στάσεις που έχουν 
οι Ρώσοι για τις πολεμικές ενέργειες της ηγεσίας της χώρας τους στην 
Ουκρανία, τις συνέπειες που έχει ο πόλεμος και οι συνεχείς οικονομικές 
κυρώσεις για το ρωσικό λαό, αλλά και να σκιαγραφήσει τις σχέσεις μεταξύ 
ισχυρών Ρώσων «ολιγαρχών», ως είθισται να ονομάζονται, και του Προέδρου 
Πούτιν.

Ήδη από την 24η Φεβρουαρίου, την πρώτη επίσημη μέρα της ρωσικής 
στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, ξέσπασαν αντιπολεμικές 
διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ρωσίας, από την Αγία Πετρούπολη μέχρι 
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το Βλαδιβοστόκ. Αίτημα των διαδηλωτών είναι η λήξη του πολέμου, η ειρήνη 
στην Ουκρανία, η συμφιλίωση των δύο χωρών και, σε πολλές περιπτώσεις, 
η απόσυρση του Βλαντίμιρ Πούτιν από την εξουσία. Οι διαδηλώσεις 
συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 15.000, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του OVD-Info. Η διαχείριση, οι ποινές και ο χρόνος 
κράτησης των συλληφθέντων και συλληφθεισών από τις ρωσικές αρχές δεν 
αποτελούν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες. Σύμφωνα με πρόσφατες 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της Δούμα (βλ. Κάτω Βουλή) την 4η Μάρτη 
η ποινή φυλάκισης για διαδήλωση κατά του πολέμου μπορεί να ανέλθει 
έως και τα 15 έτη, ενώ συνηθισμένα είναι και τα πρόστιμα και η κοινωνική 
εργασία. Παράλληλα απαγορεύεται να αναφέρεται κανείς στην ουκρανική 
κρίση ως πόλεμο ή επέμβαση, αλλά μονάχα ως «ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση» για τη λήξη της γενοκτονίας των ρωσόφωνων του Ντονμπάς 
και για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας». Η αναπαραγωγή ψευδών ή 
«ψευδών» ειδήσεων για τις εξελίξεις της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία 
επίσης τιμωρείται με πολυετή φυλάκιση, δίχως να διευκρινίζεται το πώς θα 
εξετάζεται το αν μια είδηση είναι ψευδής ή όχι. Μέχρι στιγμής η πλειοψηφία 
των Ρώσων πολιτών έχει ήδη αποκλειστεί από το TikTok, ενώ το Instagram, 
το Facebook και το Twitter υπολειτουργούν. Η απόφαση αυτή – την ώρα 
που και η Δύση έχει αποκλείσει τις κοινωνίες της από ρωσικά ΜΜΕ και 
κοινωνικής δικτύωσης – για διακοπή της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης πάρθηκε, σύμφωνα με τη ρωσική ηγεσία, προκειμένου οι Ρώσοι 
πολίτες να μην παραπλανώνται από τις ψευδείς αντιρωσικές αναρτήσεις σε 
αυτά, ενώ παράλληλα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι χρήστες VPN 
για επανάκτηση της πρόσβασής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη 
Ρωσία.

Ο πόλεμος της πληροφορίας είναι εγγενές κομμάτι του συμβατικού πολέμου, 
με την αλήθεια πάντοτε να είναι εύθραυστη και τη δυσπιστία περιρρέουσα. 
Πράγματι, ήδη από την αρχές της κρίσης, το 2014, δημοσιευόταν ανά 
καιρούς πλήθος αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας πληροφοριών και στα ΜΜΕ, 
αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την αντιρωσική, αλλά 
και από τη ρωσική πλευρά. Μερικά μόνο παραδείγματα των τελευταίων 
ημερών είναι τα deepfakes (πλαστά βίντεο παραποίησης λόγου) των 
Ζελένσκι και Πούτιν στα οποία αμφότεροι καλούσαν τους λαούς τους 
να παραδοθούν, η κατάληψη του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια από 
ρωσικές δυνάμεις, η παρουσίαση βίντεο από το συριακό εμφύλιο και μια 
έκρηξη σε αποθήκη στην Κίνα το ’15 ως τωρινούς βομβαρδισμούς στην 
Ουκρανία, η παρουσίαση ακτιβιστών ξαπλωμένων μέσα σε σακούλες σε μια 
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περιβαλλοντική διαμαρτυρία στη Βιέννη ως νεκρούς από ρωσικά πυρά στην 
Ουκρανία, αλλά ακόμη και η ψευδής ανταπόκριση από τη Μόσχα (που τελικά 
δεν ήταν παρά… η Κυψέλη) στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Μάλιστα, 
τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναπαράγουν την κυρίαρχη 
αφήγηση περί «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», διαδίδουν πως όλες οι 
δυτικές πληροφορίες περί πολέμου είναι μια μεγάλη ψευδής είδηση, με τις 
εγκύους στη μαιευτήριο της Μαριούπολης και άλλους νεκρούς ή τραυματίες 
να είναι ηθοποιοί ή υποστηρικτές των ναζιστικών ταγμάτων. Η αλήθεια θα 
έπρεπε να αποτελεί απαραβίαστο δημόσιο αγαθό όλων, ανεξαρτήτως 
πλευράς, όμως είναι ένα από τα βασικά θύματα σε περιόδους κρίσεων και 
μη. Παράλληλα, όπως συμβαίνει και σε δημοκρατικές χώρες της Δύσης, η 
λειτουργία ανεξάρτητων μέσων στη Ρωσία που ασκούν κριτική στις ενέργειες 
της ηγεσίας αναστέλλεται, με βασικά παραδείγματα τα Ekho Moskvy, Dozhd, 
Meduza και Radio Svaboda. Από την άλλη, ήδη από την 1η Μάρτη η ΕΕ 
διέκοψε την αναμετάδοση των εξαιρετικά γνωστών ρωσικών δικτύων, Russia 
Today και Sputnik. Σύμφωνα με το Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου του Report-
ers Without Borders, η Ουκρανία βρίσκεται σε χαμηλή θέση (32,96), η Ρωσία 
σε ακόμη χαμηλότερη (48,71), ενώ πολλές είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που 
καταλαμβάνουν χαμηλές θέσεις (περίπου στο 30), συμπεριλαμβανομένου και 
της Ελλάδας.

Σύμφωνα με επίσημες ρωσικές δημοσκοπήσεις, ο λαός της Ρωσίας είναι 
διχασμένος σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ή μη με τις αποφάσεις της ηγεσίας. 
Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό άνω του 65% στηρίζει τον Πρόεδρο Πούτιν και την 
επέμβαση στην Ουκρανία1. Οι υποστηρικτές της επέμβασης στην Ουκρανία, 
αντιλαμβάνονται ως απειλή για τη ρωσική κυριαρχία την εξάπλωση του ΝΑΤΟ 
στην Ανατολική Ευρώπη και ειδικά στην Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα, 
θεωρούν ορθές τις ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης για την προστασία, 
σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, των επί οκτώ χρόνια βασανισμένων ρωσόφωνων 
του Ντονμπάς και της κατάπνιξης των νεοναζιστικών ουκρανικών ταγμάτων. 
Παράλληλα, η δημοτικότητα του Πρόεδρου Πούτιν, πάλι σύμφωνα με επίσημες 
ρωσικές δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο 
μήνα, δίχως αυτό να διασφαλίζει τη δημοτικότητά του μακροπρόθεσμα. 
Ακόμη, η αντιπαλότητα μεταξύ των ίδιων των Ρώσων πολιτών σε σχέση με την 
υποστήριξη ή μη του πολέμου έχει επίσης αυξηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στον 
αντίποδα εκείνων που διαδηλώνουν κατά του πολέμου στην Ουκρανία, πολλοί 
είναι κι εκείνοι που συσπειρώνονται υπέρ αυτού και του Πούτιν, με το κίνημα 
«Ζ» να κάνει την ανάδυσή του.

12

1 Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως πολλοί είναι οι πολιτικοί αναλυτές που υποστηρίζουν πως οι δημοσκοπήσεις 
στη Ρωσία είναι αναξιόπιστες και κατευθυνόμενες από το Κρεμλίνο.

https://media.fom.ru/fom-bd/d82022.pdf
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Το γράμμα «Ζ» χρησιμοποιούταν αρχικά ως διακριτικό των αρμάτων του 
ρωσικού στρατού, αλλά τώρα αποτελεί και σύμβολο μιας ολοένα και 
αυξανόμενης ομάδας με ακροδεξιά και εθνικιστικά χαρακτηριστικά σε πολλές 
πόλεις της Ρωσίας με πολλά μέλη από τη νέα γενιά, οι οποίοι προτάσσοντας 
τη ρωσική σημαία και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Πούτιν, υποστηρίζουν 
το ρωσικό στρατό, αντιλαμβάνονται ως υψίστης σημασίας την επιχείρηση για 
την προστασία «των δικών τους» στο Ντονμπάς και καλούν το ρωσικό λαό 
να ενωθεί και να απομακρυνθεί από τα δυτικά και προδοτικά για τη Ρωσία 
αντιπολεμικά αφηγήματα. Ουσιαστική αντιπολίτευση δεν υπάρχει στην Ρωσία 
(ο φυλακισμένος Ναβάλνι δήλωσε κατά του πολέμου και αποκάλεσε τον 
Πούτιν «αποτρελαμένο Τσάρο») για να δύνανται να ακούγονται σταθερά 
και ηχηρά αντιπολεμικές πολιτικές θέσεις κριτικής προς τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης, ενώ μέχρι στιγμής κανένα μέλος της ρωσικής πολιτικής ελίτ 
δεν έχει εκφραστεί δημοσίως ενάντια στις αποφάσεις της ηγεσίας.

Περιστατικά στιγματισμού και δαιμονοποίησης Ρώσων σε άλλες χώρες και 
η απόδοση ευθυνών σε αυτούς για τις αποφάσεις της ηγεσίας έχουν επίσης 
παρατηρηθεί. Για παράδειγμα, πολλές είναι οι παραστάσεις ρωσικών έργων 
όπερας και μπαλέτου που έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη, μια παράλογη 
επίθεση στον μεγάλης σημασίας ρωσικό πολιτισμό, ενώ έχουν υπάρξει και 
περιστατικά άρνησης εξυπηρέτησης Ρώσων πελατών σε εστιατόρια, μεταξύ 
άλλων («Δε σερβίρουμε Ρώσους! Να φάτε σούπα από πέτρες!», έλεγε 
ταμπέλα έξω από εστιατόριο στην Πορτογαλία). Μάλιστα, ήδη περίπου 
200.000 Ρώσοι φέρονται να έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία από την αρχή του 
πολέμου, πηγαίνοντας σε χώρες των οποίων τα σύνορα είναι ακόμη ανοιχτά 
για τη Ρωσία, σε αντίθεση με την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το ΗΒ και τον Καναδά, όπως 
χώρες της Κεντρικής Ασίας, του Νοτίου Καυκάσου  και η Τουρκία. Άλλοι, 
στηρίζοντας τις αποφάσεις της ηγεσίας, νιώθουν ασφαλείς στη Ρωσία, ενώ 
ενδεχομένως κάποιοι άλλοι που νιώθουν ανασφάλεια να μη δύνανται να 
φύγουν επειδή δεν διαθέτουν τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνται για να 
αγοράσει πλέον κανείς αεροπορικό εισιτήριο.

Οι επιπτώσεις των νέων  - όχι καινοφανών, αλλά σίγουρα των σοβαρότερων 
που έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής για τη Ρωσία - οικονομικών κυρώσεων 
από πολλές χώρες της Δύσης, τους συμμάχους τους προς τη Ρωσία και 
τους πολίτες της ήδη είναι εμφανείς. Βασικός σκοπός της τακτικής των 
οικονομικών κυρώσεων, ως εναλλακτική της χρήσης στρατιωτικής ισχύος, 
είναι η αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
μη δύναται να συνεχίσει τις πολεμικές ενέργειες στην Ουκρανία. Βασικοί 
αποδέκτες, όμως, των επιπτώσεων των κυρώσεων είναι οι απλοί πολίτες, και 
ιδίως τα φτωχότερα στρώματα. Η συζήτηση για την πρόκληση ανθρωπιστικών
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κρίσεων λόγω των κυρώσεων ήρθε και πάλι στο προσκήνιο από τα ΗΕ, με 
τη μείωση της ανάπτυξης, την όξυνση των ανισοτήτων, τη διατροφική και 
φαρμακευτική κρίση και την αύξηση της φτώχειας να είναι οι πιο συνήθειες 
κοινωνικές συνέπειες στις χώρες αποδέκτες, άρα και δυνητικά πιθανότερες 
για τον πληθυσμό της Ρωσίας. Η απόσυρση ή αναστολή λειτουργίας μεγάλων 
εταιρειών, από τα Starbucks και τα Ikea μέχρι τη Shell και την Goldman Sachs, 
όχι μόνο τείνει να απομονώνει τη Ρωσία από ένα σημαντικό μέρος των διεθνών 
αγορών, αλλά θα αυξήσει και τα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας στον πληθυσμό 
της χώρας, με πολλές επιχειρήσεις να οδηγούνται προς χρεοκοπία. Παράλληλα, 
η κατακόρυφη πτώση του ρουβλίου οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση 
των τιμών, ιδίως στα καταναλωτικά προϊόντα του μέσου νοικοκυριού (η τιμή 
του γάλατος, για παράδειγμα, διπλασιάστηκε εντός λίγων ημερών), αλλά και σε 
ηλεκτρικά είδη και αυτοκίνητα, μεταξύ άλλων. 
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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αλισέρ Ουσμάνοφ, πολύ γνωστός Ρώσος ολιγάρχης, ιδιοκτήτης της 
USM Holdings, εταιρίας εξορύξεων και τηλεπικοινωνιών και της MegaFon, του μεγαλύτερου 

τηλεφωνικού δικτύου στη Ρωσία.  Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από ΕΕ, ΗΒ και ΗΠΑ.

Στοχευμένες κυρώσεις έχουν επίσης επιβληθεί σε μια μεγάλη λίστα Ρώσων 
ολιγαρχών από το ΗΒ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Οι υπερπλούσιοι ολιγάρχες 
επιχειρηματίες κατέχουν, και ελέγχουν τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες 
και την ενημέρωση, την κατασκευή υποδομών, την ενέργεια, τις εξορύξεις 
πολύτιμων πόρων, επιχειρήσεις του κλάδου της ψυχαγωγίας, μεταξύ άλλων.

https://www.un.org/press/en/2022/sc14788.doc.htm
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Πολλές και διαχρονικές είναι οι κατηγορίες έναντι του ρωσικού κράτους και 
του Πούτιν προσωπικά πως έχει στηρίξει καθοριστικά τον υπέρογκο πλουτισμό 
της επιφανούς οικονομικής ελίτ της χώρας - με την οποία αντικαταστάθηκε η 
πρότερη γενιά ολιγαρχών που αναδύθηκε στα ερείπια της σοβιετικής περιόδου, 
η οποία με την ανάληψη από τον Β. Πούτιν της ηγεσίας της χώρας πριν από 
δύο δεκαετίες κρίθηκε ως «διεφθαρμένη» και τα εξέχοντα μέλη της, όπως 
ο Χονταρκόφσκι -, βρέθηκαν υπό διωγμό, ενώ το γεγονός πως αυτή κατέχει 
τέτοιας ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής τομείς 
αποδεικνύει την ισχύ της. Σε αυτήν την ισχύ και σχέση με το Κρεμλίνο βασίζονται 
οι κυρώσεις της Δύσης, οι οποίες αποσκοπούν στο να ασκήσουν πίεση στους 
ολιγάρχες, οι οποίοι, βλέποντας τις περιουσίες τους και το κοινωνικό τους 
πρεστίζ να υποβαθμίζονται, με τη σειρά τους θα ασκήσουν πίεση στην ηγεσία 
για λήξη του πολέμου. Ήδη ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς προσέφερε τα έσοδα από 
την πώληση της Chelsea FC του για τα θύματα της Ουκρανίας ως ένδειξη 
καλών υπηρεσιών για την επίτευξη της ειρήνης, ενώ πολλοί ολιγάρχες κάνουν 
δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του πολέμου – 
οι οποίες έπονται φωτογραφιών από τα πολυτελή τους γιοτ και βίλλες.
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Tweet του Ρώσου ολιγάρχη Ολιέγκ 
Ντεριπάσκα, όπου καλεί για άμεση ειρήνη. 
Από τη δεκαετία του ’90 έχει επενδύσει στη 
βιομηχανία αλουμινίου, έχει εμπλακεί σε 
πολλά σκάνδαλα διαφθοράς και ξεπλύματος 
χρήματος και τώρα είναι ιδιοκτήτης 
της πράσινης εταιρίας ενέργειας και 
μεταλλευμάτων En+Group. Η περιουσία του 
κατά την ηγεσία Πούτιν έχει μειωθεί κατά 
πάνω από 20 δις., ενώ οι σχέσεις του με το 
Ρώσο Πρόεδρο δεν ήταν πάντοτε ομαλές.

Μένει να φανεί αν οι κυρώσεις αυτές θα είναι αποτελεσματικό εργαλείο για 
τη λήξη της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Εκείνο που είναι σίγουρο 
είναι η φρικαλεότητα του πολέμου και η εδραίωση μίσους ανάμεσα σε δύο 
λαούς με κοινές ιστορικές μνήμες και σφιχτές σχέσεις.
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Ελληνοτουρκικά στο φόντο της 
ουκρανικής κρίσης
Έλενα Μπουλετή, 
Ιστορικός, διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Αν και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, 
μοιάζει ωστόσο σαν να έδωσε ένα σύνθημα για μια παγκόσμια αλλαγή 
συσχετισμού δυνάμεων, μια συσπείρωση και αποσυσπείρωση συμμαχιών, 
δεσμών και σχέσεων, καταρχάς οικονομικών και εν συνεχεία στρατιωτικών. 
Αφήνοντας κατά μέρος την τεράστια ανθρωπιστική κρίση, που συνιστά την 
πλέον βαρύνουσα συνέπεια αυτού του πολέμου, έχει σημασία να δούμε τις 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο και το πώς αυτές 
επηρεάζουν την περιοχή μας.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες κάθε χώρας έδειξαν, ως έναν βαθμό, και 
το ρόλο που αυτή επιδιώκει να παίξει σε ένα νέο περιβάλλον, ρευστό και 
μεταβαλλόμενο, αλλά και σε μια παγκόσμια κατάσταση που είναι τώρα 
πολωμένη περισσότερο από πριν. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε 
να συνταχθεί –σύμφωνα με τον πρωθυπουργό– αναφανδόν με τη «Δύση» 
και, προς επίρρωση αυτού, να στείλει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. 
Υπερθεματίζοντας μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπέπεσε στο ατόπημα να 
δηλώσει ότι: «Για πρώτη φορά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε 
οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος», λησμονώντας τον  
Αττίλα στην Κύπρο και την εισβολή στη Γιουγκοσλαβία και «παρασύροντας» 
σε αυτή την άποψη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εν αντιθέσει με τη στάση της Ελλάδας, η οποία επέδειξε χαρακτηριστική 
σπουδή να συνταχθεί «με τους συμμάχους» όχι μόνο στο -αυτονόητο- επίπεδο 
των κυρώσεων αλλά και στην αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού, η Τουρκία 
κράτησε μεσολαβητική στάση μεταξύ των δύο μερών, διαπραγματευόμενη 
και χωρίς να δεσμεύεται, επιδιώκοντας στην πράξη  αυτό που αναφέρουν 
συχνά οι αναλυτές ως «αναβάθμιση του γεωστρατηγικού της ρόλου». 
Έκλεισε τα Στενά Βοσπόρου και Δαρδανελίων, σε εφαρμογή της Συνθήκης 
του Μοντρέ μεν, έπειτα  από αιτήματα του Κιέβου δε, κερδίζοντας και τις 
ευχαριστίες του Αμερικανού ΥΠΕΞ «για την ισχυρή υποστήριξή της στην
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υπεράσπιση της Ουκρανίας, καθώς και της κυριαρχίας και της εδαφικής 
της ακεραιότητας». Ενδιαφέρον σε επίπεδο επικοινωνίας παρουσιάζει και 
το γεγονός ότι, σε πρόσφατη ομιλία του για το θέμα στη Βουλή, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι «η Ελλάδα είναι […] στο κέντρο πάντα της 
Δύσης», ενώ, μόλις προχθές, ενισχυμένος και από τον διαμεσολαβητικό 
ρόλο της Τουρκίας στη συνάντηση του Ουκρανού και του Ρώσου ΥΠΕΞ 
στην Αττάλεια, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «σήμερα βρισκόμαστε και στην 
Ανατολή και στη Δύση», αλλά και ότι «μαζί με το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και τη Γερμανία, η Τουρκία θέλει να είναι εγγυήτρια της ανεξαρτησίας 
της Ουκρανίας». Η Τουρκία λοιπόν σίγουρα προσπαθεί να αξιοποιήσει τα 
διπλωματικό της κεφάλαιο, όχι μόνο επειδή όπως –ορθά αυτή τη φορά– 
δήλωσε και πάλι ο Τσαβούσογλου, «αν δεν σβήσουμε τη φωτιά, θα μας 
κάψει όλους», αλλά και επειδή η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της όχι με 
όρους δέσμευσής της σε κάποια συμβολική συμμαχία ή το ΝΑΤΙ, αλλά με 
τρόπο επωφελή πρώτα απ’ όλα για την ίδια.

Παρά τις «παραδοσιακές», θα έλεγε κανείς, υπερβολές στο λεκτικό της 
τουρκικής διπλωματίας, όπως αυτές αρθρώνονται και από τον Τούρκο 
Πρόεδρο και από τους υπουργούς του, ο ρόλος της Τουρκίας φαίνεται 
όντως να αναβαθμίζεται στο μικρό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από 
την έναρξη των εχθροπραξιών και στο πλαίσιο πάντα των περιφερειακών 
δυνάμεων, στις οποίες η Τουρκία επιδιώκει να ανήκει, υπό την έννοια ότι 
λαμβάνει πρωτοβουλίες για όσα συμβαίνουν δίπλα της και ασκεί ενεργητική 
εξωτερική πολιτική. Παράλληλα, έχει ανασχεθεί στοιχειωδώς –αν και όχι 
χωρίς κόστος– η πτώση της λίρας, που ήταν συνεχής το προηγούμενο 
διάστημα. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι η τουρκική οικονομία 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά κρίση, που επιτείνεται και από τις 
εξελίξεις στην Ουκρανία. Ωστόσο, το μέγεθος, η θέση της και –ίσως 
κυρίως– η σταθερή επιδίωξη της τουρκικής κυβέρνησης να μετέχει ενεργά 
στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ενδεχομένως να της 
δώσουν, το επόμενο διάστημα, τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και τους 
συσχετισμούς στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό από νέα θέση ισχύος. 
Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
άποψη που διατυπώθηκε στα ελληνικά ΜΜΕ μετά τη συνάντηση σύμφωνα 
με την οποία η Ελλάδα θα μπορέσει να «επηρεάσει» την Τουρκία υπέρ της 
Δύσης ή ότι η ίδια η τουρκική κυβέρνηση θα πειθαναγκαστεί να εγκαταλείψει 
τις όποιες αξιώσεις της στα ελληνοτουρκικά λόγω της συμμετοχής της 
στο ΝΑΤΟ δεν προκύπτει από κάπου –και σίγουρα όχι από τις πρόσφατες 
διπλωματικές πρωτοβουλίες της τελευταίας.
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Επιπλέον, παρότι η Τουρκία διατείνεται ότι επιδιώκει να «σβήσει τη φωτιά» 
των εχθροπραξιών, ενδέχεται επίσης να συμφωνήσει με τις ΗΠΑ να 
μεταφέρει S-400 στην Ουκρανία, ώστε, σε αντάλλαγμα, να ενταχθεί ξανά 
στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 ή, αν η συγκυρία το επιτρέψει, να 
προωθήσει συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας με τη Ρωσία, καλύπτοντας 
το κενό που έχουν αφήσει οι ευρωπαϊκές κυρώσεις. Οι προτεραιότητες της 
τουρκικής κυβέρνησης, εσωτερικές (λ.χ. εκλογές) και εξωτερικές, μπορεί 
να θέσουν προσωρινά τα ελληνοτουρκικά σε δεύτερη μοίρα, αλλά, όσο η 
ελληνική κυβέρνηση εμμένει στο δόγμα της απόλυτης «πειθαρχίας» στη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία και τίποτε άλλο πέραν αυτού για να ενισχυθούν 
ο ρόλος και η διαπραγματευτική θέση της χώρας, τόσο οι ισορροπίες 
δυνάμεων –αν πρέπει να μιλάμε με τέτοιους όρους– δεν πρόκειται να 
αλλάξουν.

Η εισβολή στην Ουκρανία δείχνει με τον χειρότερο –με έμπρακτο, δηλαδή– 
τρόπο ότι οι στρατιωτικές παρεμβάσεις του ισχυρότερου στον πιο αδύναμο 
για τη δημιουργία τετελεσμένου μέσω της στρατιωτικής επιβολής και με 
πρόσχημα την υπεράσπιση «εθνικών συμφερόντων» δεν σταμάτησαν στην 
Κύπρο, τη Γιουγκοσλαβία, τη Συρία ή το Κουρδιστάν, αλλά συνεχίζονται. Η 
ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιες επεμβάσεις δεν αποφεύγονται μόνο με τη μη 
ευέλικτη και δογματική προσήλωση σε «στρατόπεδα» (δεν τίθεται προφανώς 
θέμα αμφισβήτησης της θέσης της Ελλάδας στην ΕΕ, την Ευρωζώνη και το 
ΝΑΤΟ, αλλά πως η χώρα αντιλαμβάνεται το ρόλο της εντός αυτών), αλλά με 
πολυδιάστατη ενεργητική διπλωματία, συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή, 
συμφωνίες όπως αυτή των Πρεσπών και διπλωματικές πρωτοβουλίες προς 
την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης και της συναντίληψης των λαών 
και των κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα επί της αρχής και σε 
τελική ανάλυση «ανήκει» μόνο στους πολίτες της και στη δέσμευση της 
κυβέρνησής της να τους κρατήσει ασφαλείς και σε τροχιά προόδου σε ένα 
κόσμο ειρήνης και συνεργασίας.

18
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Το τέλος της παγκοσμιοποίησης;
Βαγγέλης Βιτζηλαίος,
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αναλύσεων ΕΝΑ

Ζούμε το τέλος της παγκοσμιοποίησης; Το ερώτημα αυτό απασχολεί ολοένα 
και πιο έντονα τον δημόσιο διάλογο σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο 
διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αύξηση 
των οικονομικών κυρώσεων της Δύσης απέναντι στη Μόσχα, εξέλιξη που 
εγγράφεται σε μια αλληλουχία εντάσεων και κρίσεων προς την κατεύθυνση 
αυτή.

Η εμπέδωση της τάσης απο-παγκοσμιοποίησης

Το Brexit, η προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και η πανδημία διαμόρφωσαν «εξωτερικές» συνθήκες αμφισβήτησης της 
«ομαλής» λειτουργίας του πλαισίου της οικονομικής παγκοσμιοποίησης η 
οποία βέβαια είχε «ενδογενώς» διαταραχθεί από την κρίση του 2008 στις 
ΗΠΑ και της Ευρώπης το 2010, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μοιάζει 
καταλύτης για τις αντίστροφες δυναμικές και να επιταχύνει την τάση απo-
παγκοσμιοποίησης.

H παγκοσμιοποίηση, με όρους ανοικτότητας στο διεθνές εμπόριο, 
βρίσκεται σε φάση υποχώρησης για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου (τέλος δεύτερης φάσης). Η πρώτη φάση εξέλιξης 
της παγκοσμιοποίησης (1870 - 1914) τερματίστηκε με την έναρξη του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τις πολεμικές συγκρούσεις να αποτελούν 
διαχρονικά ανασταλτικό παράγοντα της διεθνούς συνεργασίας και 
ανάπτυξης του εμπορίου. Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα (δηλαδή 
μετά την τρίτη φάση της περιόδου 1945-1980), με την επικράτηση του 
νεοφιλελεύθερου οικονομικού υποδείγματος και της νεοκλασικής σχολής 
οικονομικής σκέψης υπό την αμερικανική ηγεμονία, η παγκοσμιοποίηση, 
με σύμμαχο και την εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας –τηλεπικοινωνίες, 
μεταφορές κ.ά.– έφτασε στο απόγειό της. Η τέταρτη αυτή φάση της 
παγκοσμιοποίησης τερματίστηκε με το ξέσπασμα της παγκόσμιας 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/pandemic-adds-momentum-deglobalization-trend
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χρηματοπιστωτικής κρίσης του τέλους της δεκαετίας του 2000. Έκτοτε, 
η τάση της απο-παγκοσμιοποίησης ενισχύεται, με την πέμπτη φάση, 
στην οποία βρισκόμαστε έως σήμερα, να χαρακτηρίζεται ως «βραδεία 
παγκοσμιοποίηση» (slowbalisation).

Οι κυρώσεις στη Ρωσία διαμορφώνουν νέο τοπίο στην 
παγκόσμια οικονομία
Η έκταση των οικονομικών κυρώσεων της Δύσης (οι οποίες άρχισαν το 2014, 
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ως μοχλός πίεσης προς τον πρόεδρο 
Πούτιν), μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουκρανία, οδηγεί 
τη Ρωσία σε οικονομική απομόνωση και παράγει νέους συσχετισμούς στην 
παγκόσμια οικονομία, με τάσεις περιφερειοποίησης και κατακερματισμού.

To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε πρόσφατη ανάλυσή του με τίτλο 
Πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία αντηχεί σε όλες τις περιοχές του κόσμου, 
προειδοποίησε ότι «μακροπρόθεσμα, ο πόλεμος ενδέχεται να αλλάξει 
θεμελιωδώς την παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική τάξη, εάν υπάρξουν 
αλλαγές στην αγορά ενέργειας, αναδιαρθρωθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, 
κατακερματιστούν τα δίκτυα πληρωμών και οι χώρες επανεξετάσουν τα 
συναλλαγματικά αποθέματα». Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι σημερινές 
γεωπολιτικές εντάσεις αποτελούν συνέχεια της τάσης απο-παγκοσμιοποίησης 
σε ένα περιβάλλον με οικονομικές κυρώσεις, εμπορικούς πολέμους και 
πολιτικές προστατευτισμού, ενισχύοντας τις προ-υφιστάμενες πληθωριστικές 
πιέσεις διεθνώς. Στην ανάλυση της επενδυτικής τράπεζας σημειώνεται, 
μάλιστα, ότι «παρότι οι κυρώσεις έχουν σκοπό να αποδυναμώσουν τις χώρες 
στις οποίες επιβάλλονται, στην πράξη η απο-παγκοσμιοποίηση τις κάνει πιο 
ανθεκτικές απέναντι σε οικονομικές απειλές, ενισχύοντας την οικονομική 
τους αυτάρκεια». Ο επικεφαλής οικονομολόγος και αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας του ΟΟΣΑ Λόρενς Μπουν, με τη σειρά του, τονίζει ότι «αυτός 
ο πόλεμος έχει δημιουργήσει δυνάμεις απο-παγκοσμιοποίησης, που θα 
μπορούσαν να έχουν εκτεταμένες και απρόβλεπτες συνέπειες. Η κυβερνητική 
πολιτική έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αποκατάσταση μέρους της 
εμπιστοσύνης που έχουμε απωλέσει».

Πώς θα είναι η «νέα» παγκοσμιοποίηση;
Αν όμως όντως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι προεκτάσεις του 
σηματοδοτούν το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως τη βίωσε ο πλανήτης

https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/russia-risk/report.pdf
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τις τελευταίες δεκαετίες, πού οδηγούμαστε και πώς θα είναι η «νέα» 
συνθήκη; Αυτό είναι ένα ερώτημα που προς το παρόν δεν μπορεί να 
απαντηθεί με σιγουριά.

Με όρους παγκόσμιας (οικονομικής) τάξης, σε ό,τι αφορά τις ισορροπίες 
ισχύος, η διαμόρφωση δύο πόλων («Δύση» [ΗΠΑ, Ευρώπη] – «Ανατολή» 
[Κίνα, Ρωσία κ.ά.]) είναι μια εκδοχή που μοιάζει μάλλον απλουστευτική, από 
τη στιγμή που η Κίνα είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την 
Ευρώπη, παρά τους ισχυρούς δεσμούς Πεκίνου – Μόσχας. Mπορεί η Κίνα να 
συνεχίζει κανονικά τις εμπορικές συναλλαγές της με τη Ρωσία, αποτελώντας 
«στήριγμα» της ρωσικής οικονομίας σε ενδεχόμενη κατάρρευση εξαιτίας 
των κυρώσεων της Δύσης, όμως κινεζική και αμερικανική οικονομία –οι δύο 
ισχυρότερες του κόσμου– είναι στενά συνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμενες 
σε πολλαπλά επίπεδα, με κύρια το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, 
παρά το ξέσπασμα ενός άτυπου εμπορικού πολέμου το 2018. Είναι 
ενδεικτικό ότι η Κίνα παραμένει ένας από τους βασικούς εξωτερικούς 
χρηματοδότες του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ (2η μετά την Ιαπωνία με 1,07 
τρισ. δολάρια έναντι 1,3 τρισ.). Και η Ευρώπη από την άλλη, με τη Ρωσία, 
έχουν ενεργειακές και οικονομικές σχέσεις που, μαζί με τη γεωγραφία, τους 
καθιστούν αλληλοσυνδεδεμένες. Συνεπώς, τουλάχιστον με τα ισχύοντα 
δεδομένα, η δημιουργία απομονωμένων «στρατοπέδων» ψυχροπολεμικού 
τύπου φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη σε οικονομικό επίπεδο.

Σε μια πολυπολική πλέον παγκόσμια τάξη, ιδίως μετά την πανδημία, 
οι εκτιμήσεις για τη μορφή της παγκοσμιοποίησης στην εποχή της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης –που επίσης επιταχύνθηκε από τις παράπλευρες 
συνέπειες της πανδημικής κρίσης– δεν είναι απλή υπόθεση. Ο οικονομολόγος 
Μπράνκο Μιλάνοβιτς, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του τμήματος 
ερευνών της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε πρόσφατο άρθρο του κάνει λόγο για 
μια νέα παγκοσμιοποίηση, η οποία θα αντιστρέφει το μοτίβο της ελεύθερης 
ροής κεφαλαίων και των περιορισμών στην κίνηση των εργαζόμενων. Το 
νέο μοντέλο που αναδύεται μετά με την πανδημία και την –σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό– εμπέδωση της τηλεργασίας μετατρέπει την εργασία 
σε παγκόσμια, ενώ, την ίδια στιγμή, οι κινήσεις κεφαλαίων συναντούν πλέον 
εμπόδια και υπόκεινται σε κατακερματισμό, γεγονός που θα φάνταζε 
αδιανόητο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008. 
Σύμφωνα με την ανάλυση, διαμορφώνονται δύο αντίρροπες τάσεις, καθώς 
η παγκοσμιοποίηση της εργασίας θα επιτευχθεί μέσω της τηλεργασίας με 
κεφάλαια πια να εισρέουν μέσω των μισθών στις χώρες καταγωγής στις 
οποίες εργάζονται οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι. Αντίθετα, γεωπολιτικές 

https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/the-beginning-of-a-new-globalisation-5727/
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εντάσεις που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες κυρώσεις (ΗΠΑ, Κίνα, 
Ρωσία) και η συμφωνία για φορολόγηση των κερδών των πολυεθνικών κατά 
15%, επιτείνοντας την τάση από-παγκοσμιοποίησης.

Οι υπέρμαχοι της οικονομικής παγκοσμιοποίησης προειδοποιούν ότι η απο-
παγκοσμιοποίηση θα σημάνει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς 
και λιγότερη καινοτομία και τεχνολογικά επιτεύγματα, ενώ θα οδηγήσει 
και σε διαταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και σε 
αύξηση τιμών στην παγκόσμια οικονομία. Αντίθετα, όπως έχει δηλώσει 
χαρακτηριστικά η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος και νυν πρώτη 
αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ Τζίτα Γκόπιναθ «κάθε 
είδος παγκοσμιοποίησης θα δημιουργήσει νικητές και ηττημένους» με 
κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, αφού «η παραγωγή θα πάει όπου είναι πιο 
αποδοτικό να παραχθεί», εννοώντας φυσικά φθηνότερα εργατικά χέρια.

H αλληλουχία κρίσεων στον πλανήτη από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 
πιστοποιεί την εμπέδωση της κρίσης της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, 
η οποία αναμφισβήτητα αποτέλεσε παράγοντα όξυνσης των ανισοτήτων 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του 21ου αιώνα 
εκδηλώθηκαν οι διαμαρτυρίες απέναντι στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση 
(βλ. διεθνή διαδήλωση κατά της G8 στη Γένοβα το 2001) και της παγκόσμιας 
προώθησης της ατζέντας της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον. Με την πάροδο 
των ετών, τα κριτήρια αντίδρασης απέναντι στην παγκοσμιοποίηση 
άλλαξαν. Το Brexit αποτέλεσε στην ουσία ένα επεισόδιο στην τάση από-
παγκοσμιοποίησης όχι με ταξικούς όρους, αλλά με εθνοτικούς.

Η τάση από-παγκοσμιοποίησης ωστόσο, συγχρόνως σηματοδοτεί μια ολοένα 
εντεινόμενη κρίση της διεθνούς συνεργασίας και πολυμέρειας, σε συνέχεια 
των αδιεξόδων και των ανισοτήτων που κληροδότησε η νεοφιλελεύθερη 
παγκοσμιοποίηση. Οι εθνικιστικές αναδιπλώσεις και περιχαρακώσεις είναι 
εξίσου προβληματικές με την άνευ όρων επέκταση και ανάπτυξη του 
διεθνοποιημένου καπιταλισμού στο πλαίσιο απορυθμισμένων αγορών, που 
«άφησαν πίσω» μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων σε αναπτυσσόμενες και 
αναπτυγμένες χώρες. 

Aναμφίβολα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι 
με τις όποιες δυναμικές εν τέλει κυριαρχήσουν από τους διαμορφούμενους 
συσχετισμούς να παράγουν αποφάσεις στρατηγικού η και υπαρξιακού, 
ακόμη, χαρακτήρα.

https://www.enainstitute.org/publication/h-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/an-economist-explains-the-pros-and-cons-of-globalization-b2f0f4ae76/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/06/23/theorist-eric-maskin-globalization-is-increasing-inequality
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