
Aπαριθμούμε εν συντομία κάποιες εξελίξεις του καλοκαιριού και του φθινο-
πώρου που λόγω πυρκαγιών, μεταλλάξεων, εμβολίων και αγώνων της αριστε-
ράς και της προόδου, δεν τους δόθηκε η πρέπουσα έμφαση: 

• Οι ΗΠΑ «αποχώρησαν» μετά από είκοσι χρόνια από το Αφγανιστάν –τα ει-
σαγωγικά έχουν τον λόγο τους, θα εξηγήσουμε παρακάτω. Η αποχώρηση
επισήμως χαρακτηρίστηκε «όπως-όπως». Ανεπισήμως ήταν προϊόν συμ-
φωνίας των ΗΠΑ με τους Ταλιμπάν ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020,
έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο Κατάρ και
από τις οποίες απουσίαζε παντελώς και περιέργως η επίσημη αφγανική
κυβέρνηση.1

• Η στρατιωτική ένταση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν μάθαμε τον Αύγουστο ότι
μεγαλώνει. Ο ταϊβανέζος πρωθυπουργός τόνισε ότι η «Ταϊβάν δεν θα πέσει
όπως το Αφγανιστάν σε περίπτωση επίθεσης», όπου «επίθεση» σημαίνει
προερχόμενη από την Κίνα.2

• Τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία προχώρησαν σε
στρατιωτική συμμαχία, ονόματι AUKUS, με επίκεντρο δράσης τον «Iνδοει-
ρηνικό» και στόχο τη θαλάσσια περικύκλωση της Κίνας. 

Ο όρος «Ινδοειρηνικός» είχε επισήμως λανσαριστεί απο το 2011 επί Ομ-
πάμα για να περιγράψει την περιοχή που θα αποτελούσε «ύψιστου στρα-
τηγικού ενδιαφέροντος» για τις ΗΠΑ, τον υιοθέτησε ο τρελός φασίστας
Τραμπ και τον ενστερνίστηκε με ζέση ο λογικός democrat Μπάιντεν, κατά
την απαράβατη στρατηγική «οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται, η εξω-
τερική πολιτική παραμένει». Ο «Ινδοειρηνικός» αναφέρεται στη θαλάσσια
περιοχή νοτιανατολικά της Κίνας όπου διεξάγεται με πλοία ένα σημαντικό
κομμάτι του διεθνούς –και κυρίως κινεζικού- εμπορίου. Η συμφωνία
AUKUS προβλέπει ότι στα βάθη του Ινδοειρηνικού θα πλέουν οκτώ πυρη-
νοκίνητα υποβρύχια τα οποία θα προμηθευτεί η Αυστραλία από τις ΗΠΑ.3

• Η Γαλλία δήλωσε θιγμένη από τη συμφωνία. Επισήμως γιατί ετοιμαζόταν
να πουλήσει η ίδια  (μη πυρηνοκίνητα) υποβρύχια στην Αυστραλία, αλλά
η συμφωνία πήγε στον κουβά. Ανεπισήμως γιατί έχει και η ίδια στρατιωτική
παρουσία στον Ινδοειρηνικό. Ως εκ τούτου, ανακάλεσε τους πρέσβεις της
από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η «Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε κι αυτή
ανήσυχη και «αιφνιδιασμένη» από την απόπειρα αναχαίτισης της επιρροής
της Κίνας στον Ινδοειρηνικό.4

• H Κίνα ανταπάντησε ότι τα τρία κράτη που απαρτίζουν την AUKUS «συνω-
μοτούν για να εκμεταλλευθούν καταχρηστικά ένα κενό στο διεθνές δίκαιο,
προκειμένου να διαδώσουν ανοικτά πυρηνικούς εξοπλισμούς» στην πε-
ριοχή του Ινδοειρηνικού. Το κενό στο διεθνές δίκαιο αφορά τη διεθνή συμ-
φωνία περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων. Πάντως το σχετικό δημοσίευμα
συνοδευόταν από εικόνα με τις «νέες αεροπορικές ικανότητες» του κινεζι-
κού κράτους και από εκτιμήσεις για τη κινεζική ναυτική στρατιωτική ισχύ.5

• Η Ρωσία απαίτησε από τις ΗΠΑ «εξηγήσεις για τη συμφωνία AUKUS», κάτι
που μάλλον στη γλώσσα της διπλωματίας είναι το ανάλογο του «κάνω
ακόμα τον κούνελο, θα δούμε».6

• Μέσα στον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη συνάντηση
μιας υπό διερεύνηση ακόμα συμμαχίας κρατών «ενάντια στην Κίνα» ονό-
ματι Quad (σημειώστε τη και αυτή στη λίστα των νέων αρκτικόλεξων), που
αρχικά είχε συσταθεί το 2004 αλλά έκτοτε τελούσε σε χειμερία νάρκη. Στην
Quad συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία. Αρμόδιοι
αμερικανικοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι η συμμαχία «δεν έχει στρα-
τιωτική διάσταση». Το κινεζικό κράτος ανταπάντησε ότι η Quad «είναι κα-
ταδικασμένη να αποτύχει».7

• Και για να επιστρέψουμε από τους «κυκλώνες» των Ωκεανών στην ήρεμη
και γαλανή Μεσόγειο, στα τέλη του Σεπτέμβρη το ελληνικό κράτος υπέ-
γραψε στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία. Εκτός από την αγορά γαλλι-
κών φρεγατών, η συμφωνία προβλέπει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στη
Μεσόγειο αλλά και συμμετοχή του ελληνικού στρατού σε στρατιωτικές
επιχειρήσεις σε κράτη της υποσαχάριας Αφρικής οι οποίες διεξάγονται
εδώ και καιρό από το γαλλικό κράτος υπό την ονομασία «επιχειρήσεις στο
Σαχέλ». Σημείωση: Εκεί στο «Σαχέλ» δραστηριοποιείται -οποία σύμπτω-
σις!- πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά η Τουρκία. Σύμφωνα με τον έλ-
ληνα πρωθυπουργό, η συμφωνία που θέλει να στείλει στρατά στα βάθη
της Αφρικής συνιστά και μια πρωτοβουλία προς μια άλλη Ευρώπη, λιγό-
τερο «οικονομική» και περισσότερο «γεωπολιτική».8 Περισσότερα και επ’
αυτού στα παρακάτω. 

***
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Ή ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ

Χάρτης που απεικονίζει τη συμμαχία AUKUS και τη θέση της στον πλα-
νήτη.

Η περιοχή του Ινδοειρηνικού Ωκεανού και τα κράτη που μάχονται μέσω
συμμαχιών για τον έλεγχό του.



Αυτά τα... ειρηνικά πράγματα συμβαίνουν στον πλανήτη, για όσο διάστημα
εδώ η επικαιρότητα μονοπωλείται από κρούσματα, διασωληνώσεις, «φασίστες
στα επαλ», «ξεπούλημα της ΔΕΗ» και τα γνωστά. Ή, ακόμα χειρότερα, για όσο
ακόμα πλανάται το ερώτημα αν οι εμπόλεμες αυτές εξελίξεις σχετίζονται με την
«υγειονομική κρίση» ή πρόκειται για «απλές συμπτώσεις».

Φυσικά, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Οπότε δεν θα εκ-
πλήξουμε τους φίλους του περιοδικού λέγοντας ότι πίσω από όλες αυτές τις
εξελίξεις υπάρχει μια μακρά ιστορία. Με πολύ λίγα λόγια, είναι η ιστορία της
παγκόσμιας διακρατικής σύγκρουσης που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του
1980 με τη λήξη του «ψυχρού πολέμου», η οποία υφαίνεται εδώ και τριάντα
χρόνια μαζί με την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και έχει ως επίδικο το νέο
μοίρασμα του κόσμου. Αυτή η σύγκρουση έχουμε επανειλημμένα πει ότι εμ-
φανίζεται ως μεμονωμένα συμβάντα. Αλλά κάθε άλλο παρά για μεμονωμένα
συμβάντα πρόκειται.  

Με πιο πολλά λόγια έχουμε εκθέσει αυτή τη γνώμη στην μπροσούρα της συ-
νέλευσης autonome antifa «H στρατηγική της Ανατολικής Μεσογειου...ή αλλιώς
η συμμετοχή του ελληνικού κράτους στον παγκόσμιο πόλεμο».9 Εδώ, θα αναγ-
καστούμε να κάνουμε μια σύνοψη, ώστε οι εξελίξεις του καλοκαιριού και του
φθινοπώρου να τοποθετηθούν στην αλυσίδα των αιτιών για τις οποίες τόσα
χρόνια τρώμε ως εργάτες και εργάτριες κλωτσιές, με αποκορύφωμα τον Φλε-
βάρη του 2020 όπου τα καπιταλιστικά κράτη αποφάσισαν να κηρύξουν επισή-
μως ότι έχουμε «πόλεμο με έναν ιό».10

Για τους σκοπούς της σύνοψης, θα θυμίσουμε ορισμένες βασικές παραδο-
χές. Πρώτον, το σχήμα της παγκόσμιας διακρατικής σύγκρουσης που περιγρά-
φεται στην μπροσούρα -και το αξιοποιούμε εδώ ως ευκαιρία για να βάλουμε
σειρά στα γεγονότα- είναι γενικό και αφαιρετικό, μόνο και μόνο για να πάψουμε
να αντιλαμβανόμαστε ως μεμονωμένα συμβάντα τις διακρατικές συγκρούσεις
των τελευταίων τριάντα χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι εξ ανάγκης βάζουμε στο
προσκήνιο τις «μεγάλες δυνάμεις», αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει
να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα μικρότερα κράτη δεν παίζουν ρόλο στην παγ-
κόσμια διακρατική σύγκρουση. Αντιθέτως, τα μικρότερα κράτη διαθέτουν ση-
μαντικό βαθμό ανεξαρτησίας και καταστρώνουν ανεξάρτητες πολιτικές
σύμφωνες με τα συμφέροντά τους. Με τη σειρά τους, τα σχέδια «των μεγάλων
δυνάμεων» καταστρώνονται και αναδιαμορφώνται λαμβάνοντας υπόψη την
ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων κρατών στις ζώνες των συγκρούσεων. 

Δεύτερον, εκτός από την παγκόσμια διακρατική σύγκρουση των αφεντικών,
εξελίσσεται παράλληλα και μια δεύτερη, καθόλου υποδεέστερη και εξίσου σφο-
δρή σύγκρουση: είναι ο πόλεμος των αφεντικών και των κρατών τους ενάντια
στην εργατική τάξη. Τον πόλεμο αυτόν τον έχουμε νιώσει στο πετσί μας για τα
καλά τα τελευταία χρόνια. Η πληθώρα των πειθαρχικών μέτρων που έχουν επι-
βληθεί στην καθημερινότητά μας δείχνει ωστόσο ότι πίσω από τις βροντές της
κρατικής εξουσίας, ο «εσωτερικός εχθρός» είναι αστάθμητος παράγοντας και
ότι η διαρκής πειθάρχησή του είναι βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα
ενός κράτους και τη χωρίς προσκόμματα χάραξη πολιτικής εκτός των συνόρων.
Γι΄αυτό και στις σελίδες αυτού του περιοδικού, έχουμε εξαρχής αντιμετωπίσει
τα «υγειονομικά μέτρα» μέσα από το τρίπτυχο «οικονομία σε κρίση- πειθαρχία-
προετοιμασία για πόλεμο». 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΞΥΝΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Σύνοψη λοιπόν. Το «επίσημο» τέλος του ψυχρού πολέμου στα τέλη της δε-
καετίας του 1980 ήταν η απαρχή του επόμενου. Για τον «επίσημο» νικητή του
ψυχρού πολέμου, τις ΗΠΑ, αυτό σήμαινε ότι ένας νέος γύρος για την παγκόσμια
κυριαρχία ξεκινούσε. Από τη σκοπιά των ΗΠΑ, κανένα από τα λεγόμενα ισχυρά
κράτη της Ευρώπης και της Ασίας (στη γεωπολιτική τους γλώσσα, οι «δυνάμεις
της Ευρασίας») δεν έπρεπε να αφεθεί να κυριαρχήσει σε ολόκληρη την Ευρα-
σία. Τα κράτη αυτά ήταν η Ρωσία, η Κίνα και η επανενωμένη, στα τέλη της δε-
καετίας του 1980, Γερμανία. Οι τρεις αυτοί βασικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 έπρεπε να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου,
οι παραγωγικές τους δυνάμεις έπρεπε να αναλώνονται σε διενέξεις στην περι-
φέρειά τους, οι εχθροί τους έπρεπε να ενισχύονται με κάθε ευκαιρία.

Η στρατηγική των ΗΠΑ εναντίον της Γερμανίας δεν χρειάστηκε αρχικά να πάρει
στρατιωτική μορφή. Μετά το 1945 και τη στρατιωτική του ήττα στους δύο παγ-
κόσμιους πολέμους, το γερμανικό κράτος, βάσει του συντάγματός του, δεν επι-
τρεπόταν να αποστείλει στρατό εκτός των συνόρων του για τα επόμενα πενήντα
χρόνια. Η Γερμανία μεταπολεμικά είχε επιδοθεί σε «ειρηνική καπιταλιστική ανά-
πτυξη», δηλαδή φτιάχνοντας μια μεγάλη εξωτερική αγορά για το γερμανικό κε-
φάλαιο, με εργαλείο την «Ευρωπαϊκή Ένωση», στην οποία έως και τη δεκαετία
του 2010-2020 εντασσόταν όποιο κράτος βρισκόταν εύκαιρο μέχρι τα σύνορα
με τη Ρωσία και την Κύπρο. Όμως, όπως γίνεται ολοένα και πιο φανερό τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, λόγω καπιταλιστικής κρίσης, εμπορικών πολέμων και γεωγρα-
φικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δυνατότητες «ειρηνικής επέκτασης» του
γερμανικού κεφαλαίου τελειώνουν.  Και οι τριγμοί στο εσωτερικό της Ένωσης αρ-
χίζουν. Το Brexit συνιστούσε τον πρώτο δυνατό τριγμό και βλέπουμε.

Οι άλλες δύο δυνάμεις της Ευρασίας, αντιμετωπίστηκαν περισσότερο στρα-
τιωτικά. Η αμερικανική στρατηγική εναντίον της Ρωσίας υπαγόρευε ότι το ρω-
σικό κράτος δεν θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στις θάλασσες και τους
ωκεανούς. Το ρωσικό κράτος, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, θα πρέπει να εξαντλεί τους
πόρους και τη συνοχή του παλεύοντας στο εξωτερικό των συνόρων του, προ-
σπαθώντας να φτάσει στις θερμές θάλασσες. Η στρατηγική υπαγόρευε ότι κάθε
προσπάθεια ανάκτησης της επιρροής του ρωσικού κράτους στις πρώην σο-
βιετικές δημοκρατίες και ευρύτερα θα πρέπει να ανακόπτεται εν τη γενέσει της.

Η αμερικανική στρατηγική εναντίον της Κίνας ήταν πιο σύνθετη.11 Η Κίνα από
τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 1970 απέκτησε στον διεθνή καταμερισμό
της εργασίας τον ρόλο εργοστασίου του πλανήτη. Το κινεζικό κράτος μέσα από
διακρατικές συμφωνίες παρείχε σε άλλα καπιταλιστικά κράτη δικαιώματα εκ-
μετάλλευσης της εργατικής δύναμης των προλεταριοποιημένων κινέζων αγρο-
τών στο εσωτερικό της επικράτειάς του. Η μετατροπή της Κίνας σε παγκόσμιο
εργοστάσιο δεν ωφέλησε μόνο τις αμερικανικές ή άλλης δυτικής προέλευσης
επιχειρήσεις αλλά και τον ίδιο τον κινεζικό καπιταλισμό, ο οποίος απέκτησε με
τα χρόνια τεχνογνωσία, τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες και κεντρική θέση
στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ανάπτυξη του κινεζικού καπιταλι-
σμού σε σημείο να εξαγάγει τα εμπορεύματά του σχεδόν παντού, δημιούργησε
οξύτατους ανταγωνισμούς με άλλα καπιταλιστικά κράτη. Ενδεικτικό παρά-
δειγμα είναι ότι από το 2016 και μετά, μια σειρά από κινεζικά εμπορεύματα υφί-
σταντο τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου που της είχαν κηρύξει οι άλλοτε
φίλοι «επενδυτές», όπως π.χ. οι ΗΠΑ. Επιπλέον, η κυκλοφορία των εμπορευμά-
των του κινεζικού καπιταλισμού στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την
Αφρική στηρίζεται σε πλοία και περνάει από τον έλεγχο του Ινδικού Ωκεανού.
Για τις ΗΠΑ, η ανάσχεση της ισχύος του κινεζικού κράτους περνάει μέσα από
τη στέρηση της πρόσβασής του στην περιοχή που πρόσφατα μάθαμε ως «Ιν-
δοειρηνικό».

Μέσα από αυτό το γενικό σχήμα μπορούμε να διακρίνουμε το νήμα που συν-
δέει τις συγκρούσεις που ξέσπασαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως
και σήμερα. 
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O κρίσιμος -για την ηγεμονία των ΗΠΑ- «δακτύλιος ανάσχεσης» των δυνά-
μεων της Ευρώπης και της Ασίας, όπως τον περιέγραψε μέσα στη δεκαετία
του 1940 ο φασίστας «ειδικός» της γεωπολιτικής των ΗΠΑ, Ν. Σπάικμαν.
Κάντε τις συγκρίσεις με τον πιο πάνω χάρτη που απεικονίζει τη συμμαχία
AUKUS και όλα αποκτούν το ιστορικό τους νόημα.



Η πρώτη πράξη του μεταψυχροπολεμικού παγκόσμιου πολέμου ήταν η επί-
θεση των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων τους στο Ιράκ το 1991 (ο λεγόμενος πρώ-
τος «Πόλεμος του Κόλπου»). Η επίθεση λειτούργησε ως παρακαταθήκη για τη
μελλοντική διάλυση του ιρακινού κράτους. Αλλά και ως εργαλείο ελέγχου της
παραγωγής πετρελαίου, το οποίο τροφοδοτούσε εκτός των άλλων τον γερμα-
νικό και κινεζικό καπιταλισμό.

Η δεύτερη πράξη του μεταψυχροπολεμικού παγκόσμιου πολέμου παίχτηκε
στη Γιουγκοσλαβία από το 1992 έως το 1999. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας
αξιοποιήθηκε για την αποδυνάμωση της επιρροής του ρωσικού κράτους στα
Βαλκάνια. Αλλά και για το μοίρασμα των περιοχών της στις σφαίρες επιρροής
άλλων κρατών, ανάμεσα στα οποία η Γερμανία (με μια στρατηγική που απο-
βλέπει στη σταδιακή ενσωμάτωση κρατών των δυτικών Βαλκανίων στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση), οι ΗΠΑ, η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Παράλληλα, η
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση αμερικανι-
κής βάσης στο Κόσοβο το 1999, στα σύνορα δηλαδή με το φιλορωσικό σερ-
βικό κράτος. 

Η τρίτη πράξη του μεταψυχροπολεμικού παγκόσμιου πολέμου παίζεται στη
Μέση Ανατολή, με την εισβολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν
το 2001, στο Ιράκ το 2003 (ο λεγόμενος και ως δεύτερος «Πόλεμος του Κόλ-
που») και το ξέσπασμα πολέμων δι΄αντιπροσώπων στη Συρία και την Υεμένη το
2011. Στόχος εξαρχής της αμερικανικής στρατηγικής ήταν το σκόρπισμα του
χάους σε μια ευρεία ζώνη, την οποία οι αμερικανοί διπλωμάτες ονομάζουν
«ζώνη ανάσχεσης». Η στρατηγική στρεφόταν ενάντια στο Ιράν και τη χερσαία
πρόσβασή του προς τη Μεσόγειο Θάλασσα, απειλούσε τη Ρωσία και τη μονα-
δική ναυτική της βάση στη Μεσόγειο και δημιουργούσε προβλήματα στην Κίνα,
θέτοντας εμπόδια στον χερσαίο και θαλάσσιο «δρόμο του μεταξιού» -δηλαδή
στο κινεζικό εμπόριο. 

Σε κάθε περίπτωση, η αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν και το Ιράκ που
επισήμως έγινε στο όνομα της καταπολέμησης της «ισλαμικής τρομοκρατίας»
ενίσχυσε τις διαλυτικές τάσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό αυτών των κρατών
και αφύπνισε τις φιλοδοξίες όλων των γειτονικών κρατών, φέρνοντάς τα σε με-
ταξύ τους σύγκρουση. Από το 2001 και μετά, όλα σχεδόν τα κράτη της Μέσης
Ανατολής και ευρύτερα (το Ιράν, η Τουρκία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Σαουδική
Αραβία κλπ) ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις, απευθείας ή «δι’ αντιπροσώπων».
Το σκόρπισμα του χάους στη Μέση Ανατολή, ως διακαής αμερικανικός πόθος
που χρειάστηκε είκοσι χρόνια για να επιτευχθεί στο βαθμό που έχει επιτευχθεί,
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και έχει μέλλον με αβέβαιη κατάληξη.

Η τέταρτη πράξη του μεταψυχροπολεμικού παγκόσμιου πολέμου παίζεται
γύρω από τη Ρωσία από το 1995 έως σήμερα. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι πε-
ριοχές που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έγιναν πεδία
συγκρούσεων και πολιτικών αναταραχών. Το ρωσικό κράτος επιστράτευσε πο-
λιτικά και στρατιωτικά μέσα για να ανακτήσει τον έλεγχο της περιφέρειάς του
σε μια ευρεία ζώνη από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο έως και τα νοτιανα-
τολικά του σύνορα. Επίσης, εμπλέκεται στον πόλεμο στη Συρία, σε συμμαχία
με το καθεστώς Άσαντ, καθώς εκεί διατηρεί τη μοναδική ναυτική του βάση στη
Μεσόγειο. Σε γενικές γραμμές, η διαδοχή των συγκρούσεων και αναταραχών
που ξέσπασαν από τη διάλυση της σοβιετικού μπλοκ κι έπειτα, έχει μέχρι στιγ-
μής καταλήξει στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και σε έναν πό-
λεμο δι’ αντιπροσώπων στην Ουκρανία. 

Οι επόμενες πράξεις του μεταψυχροπολεμικού παγκόσμιου πολέμου που έρ-
χονται ορατά στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα ξεκινούν επισήμως από
τότε που η Κίνα κήρυξε ότι «πλήττεται από κορονοϊό», κλείνοντας τα εργοστά-
σιά της και προκαλώντας ντόμινο προβλημάτων στην οικονομία όλων σχεδόν
των καπιταλιστικών κρατών. Είναι από τότε που η αμερικανική ρητορική ανέ-
βασε τους τόνους δηλώνοντας ότι το αμερικανικό κράτος θα επικεντρωθεί
στρατιωτικά στη ζώνη του «Ινδοειρηνικού», στο υπογάστριο δηλαδή της Κίνας. 

Όσο το όλο σχήμα μοιάζει ικανοποιητικό για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνε-
ται, η σύγκρουση για την οποία μιλάμε δεν έχει καθορισμένη έκβαση. Επ΄ουδενί
δεν εννοούμε ότι το αμερικανικό κράτος κερδίζει τον πόλεμο με τους ανταγω-
νιστές του. Όπως όλα τα κράτη, έτσι και το αμερικανικό, αναγκάζεται να ανα-
λώνει πόρους ώστε να κρατά τους αντιπάλους του σε αδυναμία. Εν ολίγοις, δεν
υπάρχει κάποιος ανάμεσα σε όλες αυτές τις δυνάμεις που κερδίζει ή κάποιος
που χάνει. Οπότε ας ξαναδούμε πλέον τις εξελίξεις του καλοκαιριού-φθινοπώ-
ρου που πέρασαν ολίγον τι στο ντούκου με πιο οργανωμένη ματιά.

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

Με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, στην οποία βάλαμε εισα-
γωγικά, δεν σημαίνει ότι επέρχεται ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Το
αφγανικό κράτος έχει να αντιμετωπίσει, όπως όλα τα κράτη, μια βαθιά οικονο-
μική κρίση. Όπως έχουμε μάθει και εμείς στα μέρη μας, η αντιμετώπιση της κρί-
σης περιλαμβάνει μια σειρά σκληρών μέτρων εσωτερικής υποτίμησης και
πειθάρχησης. Περιλαμβάνει επίσης ανάγκες για εξωτερικό δανεισμό. Εξωτερι-
κός δανεισμός σημαίνει διακρατικές συμφωνίες, δηλαδή συμφωνίες με κράτη
πρόθυμα να δανείσουν την αφγανική οικονομία με τα σχετικά ανταλλάγματα.
Ορισμένοι χαιρέκακοι και πολεμοχαρείς αναλυτές των ΗΠΑ που αρθρογραφούν
στο περιοδικό-«ναυαρχίδα» της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ονόματι Fo-
reign Affairs και το οποίο αναγκαζόμαστε να κοιτάμε πού και πού, υπονοούν ότι
αυτό συνιστά ένα πρόβλημα προς επίλυση για την Κίνα. Η Κίνα, λένε οι αμερι-
κανοί αναλυτές, θα μπορούσε να στηρίξει την αφγανική οικονομία και μαζί τον
χερσαίο «δρόμο του μεταξιού της». Μόνο που για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το
κινεζικό κράτος να αναλώσει πολύ περισσότερους πόρους και δυναμικό γιατί
εκτός των άλλων, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στο Αφγανιστάν είναι
διαρκές ζήτημα. Οι αμερικανοί αναλυτές χαίρονται να απαριθμούν τις διάφορες
φυλές που έχουν αντιπαλότητες στη χώρα, τις διάφορες «ισλαμιστικές τρομο-
κρατικές οργανώσεις» που καραδοκούν να τη σύρουν στο χάος, χώρια που
υπάρχουν και εκείνοι οι Ουιγούροι στα σύνορα Κίνας–Αφγανιστάν, οι οποίοι
δεν θρέφουν φιλοκινεζικά αισθήματα.  Κοινώς, οι χαιρέκακοι αναλυτές αποτι-
μούν την αμερικανική αποχώρηση λιγότερο ως «άτακτη υποχώρηση» και πε-
ρισσότερο ως μελετημένη απόσυρση εξοικονόμησης δυνάμεων που θα
προκαλέσει προβλήματα στα κράτη γύρω από το Αφγανιστάν.12 Η πολιτική
«τσιμπήστε φίλτατοι κινέζοι ένα ακόμα πρόβλημα στη γειτονιά σας» επικυρώ-
νεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με τους Τα-
λιμπάν για δύο τουλάχιστον χρόνια. Επισήμως, μάθαμε ότι οι διαπραγματεύσεις
κατέληξαν σε συμφωνία που επέβαλε ότι οι Ταλιμπάν δεν θα καβαλήσουν άλλο
αεροπλάνο για να επιτεθούν σε αμερικανικό έδαφος, όπως έγινε στις 11/9/2001.
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Η παγκόσμια σύγκρουση 1991-2015.
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Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι συμφώνησαν πολλά περισσότερα πράγματα που
δεν λέγονται δημοσίως, αλλά θα φανούν στο μέλλον.

Επιπλέον, η αμερικανική αποχώρηση δημιουργεί προβλήματα και στο γειτο-
νικό Πακιστάν, στη ζώνη που οι αμερικανοί καραβανάδες ονομάζουν «μέτωπο
AfPak». Επειδή ο χώρος εδώ δεν επαρκεί, σας παραπέμπουμε για το εν λόγω
μέτωπο στην μπροσούρα «Η στρατηγική της Ανατολικής Μεσογείου».13

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΣ»

H επίσημη μετατόπιση του σκηνικού των συγκρούσεων στα νοτιοανατολικά
της Ασίας, έπειτα από την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, έχει και
αυτή τη μακρά πολυσύνθετη ιστορία της. Εδώ θα αρκεστούμε στα λίγα που ξέ-
ρουμε προς το παρόν.

Η ανάπτυξη της κινεζικής ισχύος στην περιοχή εξελίσσεται εδώ και χρόνια.
Από το 2000 και μετά, το κινεζικό κράτος έχει προχωρήσει σε εμπορικές συμ-
φωνίες με μια σειρά κρατών του Ινδικού Ωκεανού, όπως το Πακιστάν, η Μιαν-
μάρ, το Μπαγκλαντές και η Σρι Λάνκα. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν
κινεζικές επενδύσεις στα λιμάνια αυτών των κρατών που βρίσκονται στη ζώνη
όπου διεξάγεται το κινεζικό εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως βαλβίδες
ανατροφοδότησης των κολοσσιαίων παραγωγικών δυνατοτήτων του κινεζικού
καπιταλισμού.14 Παράλληλα, το κινεζικό κράτος εξοπλίζεται και προετοιμάζε-
ται όλα αυτά τα χρόνια για τη στρατιωτική του έξοδο στους ωκεανούς, δημι-
ουργώντας μια σειρά από ναυτικές βάσεις σε νησίδες στα νοτιανατολικά
θαλάσσια σύνορά του. 

Ο στρατιωτικός ωστόσο έλεγχος των ωκεανών –που συνιστά και έλεγχο του
διακρατικού εμπορίου- αποτελεί εδώ και έναν αιώνα κομβικό σημείο ανάπτυ-
ξης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το δόγμα υπαγόρευε ότι ο έλεγχος
των ωκεανών είναι νευραλγικός για την «ανάσχεση των δυνάμεων της Ευρα-
σίας».  Τέτοια ακριβώς είναι και η περιοχή του Ινδοειρηνικού. Αυτή την περίοδο
η Ταϊβάν έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης, αλλά συνιστά μόνο την κο-
ρυφή του παγόβουνου. Για την Κίνα, το νησί της Ταΐβάν δεν έπαψε ποτέ να θε-
ωρείται κινεζική επαρχία από τότε που αυτονομήθηκε το μακρινό 1949. Για τους
αντίπαλους της Κίνας, η Tαϊβάν και ο έλεγχος του στενού θαλάσσιου περάσμα-
τος που τη χωρίζει από την κινεζική ενδοχώρα θα πρέπει να αποτελεί διαρκές
διακύβευμα. 

H αντικινεζική συμφωνία AUKUS που προβλέπει την ανάπτυξη οκτώ πυρη-
νοκίνητων υποβρυχίων στην περιοχή πιθανά στοχεύει να λειτουργήσει ως αν-
τίβαρο στις όποιες προθέσεις της Κίνας να καταλάβει στρατιωτικά την Ταϊβάν.15

Μακροπρόθεσμα ωστόσο συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρου-
σίας της συμμαχίας των τριών κρατών στην ευρύτερη περιοχή και στην ενί-
σχυση των εντάσεων μεταξύ των κρατών που θα κληθούν να προσανατολίσουν
τα συμφέροντά τους αναλόγως. Εξ ου και παράλληλα, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε
διαπραγματεύσεις και με άλλα κράτη στην περιοχή, όπως η Ινδία και η Ιαπωνία,
μέσα από την επονομαζόμενη διαδικασία διαλόγου Quad. 

ΚΑΙ ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ; ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ…

Όπως λέγαμε και προηγουμένως, στο κάδρο των συγκρούσεων των μεγά-
λων δυνάμεων, τα μικρότερα κράτη διαθέτουν σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας
και καταστρώνουν ανεξάρτητες πολιτικές σύμφωνες με τα συμφέροντά τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κράτος που όλοι μας ξέρουμε καλύτερα… 

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την «αμυντική» συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και
Γαλλίας ήταν φυσικά από αυτές που αρμόζουν να διατυπώνονται δημοσίως. Για
παράδειγμα, το αλλόκοτο ελληνικό πλάσμα που αποκαλούμε πρωθυπουργό
δήλωσε για την εν λόγω συμφωνία στον ΟΗΕ ότι: «αν η Ευρώπη φιλοδοξεί να
είναι όχι μόνο μια οικονομική, αλλά και μια γεωπολιτική υπερδύναμη, είναι και-
ρός να ξεκινήσει σοβαρά αυτή η συζήτηση. Και οι χώρες που είναι περισσότερο
διατεθειμένες να προχωρήσουν μπορούν να το κάνουν με ταχύτερους ρυθ-
μούς».16 Κανονικά, αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αυ-

θάδεις και εμπρηστικές απέναντι στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου
συμμετέχει για πάνω από σαράντα χρόνια το ελληνικό κράτος. Στην ουσία, το
γαλανόλευκο πλάσμα φτύνει κατάμουτρα το γερμανικό κράτος, υποστηρίζον-
τας ότι η Γερμανία είναι από τα κράτη που «καθυστερούν» τη μετατροπή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης σε «γεωπολιτική» δύναμη, δηλαδή… σε μια δύναμη ωφέλιμη
στρατιωτικά για τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Για του λόγου το αλη-
θές, ένας «ευρωπαίος διπλωμάτης» -που ανήκει μάλλον στη μπάντα που «κα-
θυστερεί»- δήλωσε για την «προχώ» ελληνο-γαλλική συμμαχία ότι: «Όλα
δείχνουν ότι πρόκειται για μια παραδοσιακή αμυντική συμφωνία σαν αυτές του
19ου αιώνα μεταξύ δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αφορά πολύ περισσότερο την
επιδίωξη στενών εθνικών συμφερόντων παρά την Ευρώπη».17

Μπηχτές ενάντια στη Γερμανία ξεστόμισαν και οι συριζαίοι, που ενώ παρι-
στάνουν την αντιπολίτευση έσπευσαν να πάρουν και αυτοί εύσημα για τη συμ-
φωνία καθώς την είχαν στρώσει οι ίδιοι από το 2018. Μας υπενθύμισαν ότι το
γερμανικό κράτος κάθε φορά που την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα φλέρταρε
με τη Γαλλία (το 2009, το 2011 και το 2018) δήλωνε ότι δεν ήταν διατεθειμένο
να πληρώνει «τις αγορές των Ελλήνων στους Γάλλους».18

Πέρα από τις πολύ σοβαρές μπηχτές για την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και το πώς γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του ελληνικού κράτους από το
γερμανικό, εδώ θα εστιάσουμε στο υπόρρητο γεγονός ότι η ελληνογαλλική
συμφωνία είναι από πλευράς του ελληνικού κράτους μια αντι-τουρκική κίνηση.
Για τους εξής λόγους.

Η συμφωνία, όπως μάθαμε, προβλέπει ανάμεσα σε άλλα τη συμμετοχή του
ελληνικού στρατού σε επιχειρήσεις που κάνει η Γαλλία στη «ζώνη σαχέλ». Η
ζώνη που μάλλον σκόπιμα λέγεται δημοσίως «Σαχέλ» για να μην καταλαβαί-
νουμε πόσο μακριά βρίσκεται, είναι τα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής που
καταλαμβάνουν την περιοχή από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον Ατλαντικό.
Είναι αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία. 

Η ζώνη του Σαχέλ.

Aυτή τη φωτό τη φτιάξαμε με εργαλεία του google, τοποθετώντας το ελλη-
νικό κράτος στην αχανή «ζώνη του Σαχέλ». Για να καταλάβουμε σε τι έκταση
αναφέρονται οι «ελληνικές επιδιώξεις».  



Η ζώνη αυτή διαθέτει άφθονες πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα αποτελεί πεδίο δια-
κρατικών συγκρούσεων και αναταραχών μέσω «ισλαμιστικών τρομοκρατικών ορ-
γανώσεων», οπότε και «μάχης ενάντια στην τρομοκρατία» και «ανθρωπιστικών
παρεμβάσεων» από κράτη εκτός Αφρικής. Σήμερα, η περιοχή της υποσαχάριας
αφρικής αποτελεί πεδίο όπου έχει παρουσία -οικονομική και στρατιωτική- μια πλη-
θώρα κρατών, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, οι Ηπα, η Ρωσία, η Κίνα και η…Τουρκία.19

Η Τουρκία έχει παρουσία στην περιοχή από το 2005 (είναι η διαγραμμισμένη
περιοχή που παραθέτουμε στον χάρτη της προηγούμενης σελίδας). Η παρου-
σία περιλαμβάνει διακρατικές εμπορικές συμφωνίες, κατασκευή υποδομών και
τζαμιών, προσπάθειες διαμεσολάβησης σε διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ
κρατών, οικονομική βοήθεια κλπ. Επιπλέον, το τουρκικό κράτος διαθέτει στρα-
τιωτική βάση στη Σομαλία. 

Η Σομαλία όπως και άλλα κράτη ανατολικά της «ζώνης σαχέλ» συνορεύουν με
την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό. Δηλαδή με μια θαλάσσια περιοχή
όπου επίσης διεξάγεται ένα σημαντικό κομμάτι του διεθνούς εμπορίου, καθώς
συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Η μάχη για τον
έλεγχο αυτής της ζώνης μαίνεται εδώ και χρόνια. Ο πόλεμος στην Υεμένη βαστάει
από το 2011 (δείτε τη σημασία της για τον έλεγχο στον παρακάτω χάρτη) και οι
εμφύλιες συγκρούσεις στη Σομαλία (επίσης δείτε τον χάρτη) έχουν ξεσπάσει από
το 1991 και έκτοτε αναζωπυρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Στη μάχη γι΄αυτόν τον έλεγχο συμμετέχει και το ελληνικό κράτος. Ενδεικτικά,
το ελληνικό ναυτικό συμμετείχε από το 2009 έως και το 2014 σε ευρωπαϊκή
στρατιωτική επιχείρηση «για την αποτροπή και καταστολή της πειρατείας» στον
κόλπο του Άντεν και πέριξ της Σομαλίας.20 Γιατί όπου πειρατεία, ναυτιλία και
όπου ναυτιλία ελληνική σημαία.

Πέρα όμως από την προστασία της ελληνικής ναυτιλίας, με αφορμή την ελ-
ληνογαλλική συμμαχία, μάθαμε ότι το ελληνικό κράτος ενδιαφέρεται εξόχως
και για τις δραστηριότητες του τουρκικού κράτους στην υποσαχάρια Αφρική.
Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε από το ελληνικό θινκ τανκ «ΕΛΙΑΜΕΠ», το ενδια-
φέρον που θα πρέπει να δείξει το ελληνικό κράτος για τη «ζώνη του σαχέλ» θα
πρέπει να εστιάζει στο γεγονός ότι «οποιαδήποτε αύξηση του βαθμού στρατι-
κοποίησης της περιοχής θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της περιφε-
ρειακής αστάθειας και σύγκρουσης και να εκθέσει την Τουρκία σε σημαντικούς
κινδύνους».21 Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη διατύπωση κρατήσαμε
εμείς από μια πιο εκτενή έκθεση για τις δραστηριότητες της Τουρκίας και τη
στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει το ελληνικό κράτος. Και την κρα-
τήσαμε γιατί όπως την καταλαβαίνουμε, η ελληνογαλλική συμμαχία μάλλον
«δεν θα αποτρέψει τη στρατικοποίηση της περιοχής» ούτε και την «έκθεση της
Τουρκίας σε σημαντικούς κινδύνους».

Να λοιπόν που το ελληνικό κράτος σχεδιάζει σύμφωνα με τα δικά του συμ-
φέροντα στο φόντο της παγκόσμιας διακρατικής σύγκρουσης, τα φώτα της
οποίας πέφτουν τώρα στον Ινδοειρηνικό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο
πλανήτης όλος έχει πάρει φωτιά. 

Πάνω σε αυτό το φόντο, τα σχέδια του ελληνικού κράτους είναι ανησυχητικά.
Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τις περιπέτειες «των μεγάλων» στον Ινδοειρηνικό
με τις κινήσεις και τις στρατηγικές των «μικρών» σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Ο λόγος είναι ότι όπως και πριν από δέκα χρόνια, τότε που ταυτόχρονα με τη χρε-
οκοπία του ελληνικού κράτους, εξαγγέλλονταν μεγαλεπίβολες στρατηγικές στην
Ανατολική Μεσόγειο παρέα με φιλόδοξες συμμαχίες, έτσι και τώρα η αποστολή
στρατού στα βάθη της Αφρικής και «η έκθεση της Τουρκίας σε σημαντικούς κιν-
δύνους» συνεπάγονται τη δική μας έκθεση σε ακόμα περισσότερες στερήσεις και
ποιος ξέρει τι άλλο. Τότε «λόγω μνημονίων», σήμερα «λόγω κόβιντ». 
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