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Επί σειρά ετών έχω αναφερθεί στο περίγραμμα της μελλοντικής αποσύνθεσης του παγκόσμιου 
κόσμου και στον νέο κόσμο που έρχεται να τον αντικαταστήσει. Χθες, ακόμα κρυμμένες και 
αόρατες για τους περισσότερους, οι διαδικασίες αυτές έχουν πλέον εκδηλωθεί πλήρως και δεν 
προκαλούν πλέον δυσπιστία σε ένα σημαντικό μέρος του κοινού. Ας εξετάσουμε ορισμένες 
ενδείξεις που σηματοδοτούν την πορεία των γεγονότων και των διαδικασιών και τι πρέπει να 
περιμένουμε μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια μέχρι να γίνουν σαφή τα γεωπολιτικά περιγράμματα 
της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων - ενός κόσμου των πανπεριφερειών και περιφερειακών 
δυνάμεων - στην πλειοψηφία των ανθρώπων μέσα στην περίοδο 2025-2027.

Στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, η είσοδος στο κέντρο του κόσμου από την ημιπεριφέρεια ή
στην ημιπεριφέρεια από την περιφέρεια απαιτούσε ρητές και σημαντικές θυσίες και 
παραχωρήσεις από τις τοπικές ελίτ και τους πληθυσμούς, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι 
μακροπρόθεσμα θα απέδιδε καρπούς, με κόστος. Έτσι, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
εγκατέλειψαν όλα τα οικονομικά συμφέροντα, μόνο και μόνο για να ενταχθούν στην ΕΕ. Για να 
μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έπρεπε να συμφωνήσει σε πολλά ταπεινωτικά πράγματα για την ένταξη 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό εμπορίου (ΠΟΕ), δηλαδή για να φανεί ότι μετατοπίζεται από την 
περιφέρεια στην ημιπεριφέρεια.

Σήμερα, η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει, σπεύδουν στον ανεπτυγμένο κόσμο περισσότερο από 
αδράνεια, χωρίς διάθεση να καταβάλλουν κάποιο τίμημα, αντιθέτως, σπεύδουν κραυγάζοντας: 
«Πρέπει να μας πληρώσετε επιπλέον επειδή συμφωνήσαμε να είμαστε μαζί σας, κι όχι με την Κίνα ή 
τη Ρωσία»! Αλήθεια, Τι θράσος! Αλλά πριν από το 2022 η ψευδαίσθηση ότι το διεθνές δίκαιο 
εξακολουθούσε να ισχύει στον κόσμο και οι ίδιες οι όμορες χώρες πίστευαν αφελώς και περίμεναν 
από τις ισχυρές χώρες σεβασμό των συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητάς τους.

Δεν θα αργήσει πολύ να γίνει πολύ κοστοβόρο να παραμείνει κανείς τόσο απλοϊκός, δεδομένου ότι 
θα καταστεί σαφές ότι ο βασικός πόρος στον κόσμο είναι η ασφάλεια. Ο κλάδος της παγκόσμιας 
αστυνομίας διαλύεται και συντελείται η ανακατανομή των σφαιρών επιρροής, όπως στην αγορά 
του Ντονιέτσκ το 2014, όπου κάθε λίγες μέρες έφταναν νέοι, πιο οπλισμένοι «αφέντες της ζωής», 
διώχνοντας τους προηγούμενους, δηλώνοντας: «Εμείς είμαστε τώρα οι εξουσία εδώ!» και 
απαιτώντας να τους αποδώσουν φόρο τιμής. Κάποια στιγμή, ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς 
προσωπικού οχυρώθηκε στην είσοδο και έγινε τελικά σαφές το ποιος είχε την εξουσία.

Από τώρα και στο εξής, οι όμορες, ή ακόμη και οι περιφερειακές δυνάμεις, θα πρέπει να αρχίσουν 
να πληρώνουν πολλά επιπλέον για την ασφάλεια και την προστασία τους. Η εξέλιξη από το 
«πληρώστε μας για να είμαστε σύμμαχοί σας» στο «μη μας χρεώνετε πολλά για την προστασία» 
δεν θα είναι άμεση, αλλά οι διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει.

Και, ναι, η αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη το 2024-2025 θα επισπεύσει μια αλλαγή 
παραδείγματος και την «άνοδο» στην εξουσία των γειτονικών χωρών ειλικρινών οπαδών του 
Τολστόι, του Ντοστογιέφσκι και του Μουσόργκσκι, οι οποίοι επί μακρόν και επίπονα έκρυβαν τις 
συμπάθειές τους και φορούσαν καρφιτσωμένη την κάρτα - μέλους στο πέτο τους.

Γενικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας κατάρρευσης

Ένας σαφής δείκτης της κατάρρευσης του παγκόσμιου κόσμου είναι η εμφάνιση των συμφώνων 
μη επίθεσης/σφαίρας επιρροής. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει ένα τέτοιο σύμφωνο 



μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, κάτι που φάνηκε πολύ καθαρά τους τελευταίους μήνες με τη 
συγχρονισμένη πολιτική τους κατά τη διάρκεια των γεγονότων στο Καζακστάν και στην Ουκρανία. 
Στην πραγματικότητα, η Ρωσία είχε απαιτήσει μια τέτοια συμφωνία για την Ευρώπη από τις ΗΠΑ 
τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά δεν τα κατάφερε.

Το επόμενο σημάδι θα είναι η σύναψη ενώσεων μεταξύ των κέντρων των αναδυόμενων 
πανπεριφερειών και των νεότερων εταίρων/υποτελών. Η διαφορά με τις συνήθεις ασύμμετρες, 
ημιαποικιοκρατικές συμφωνίες όπως εκείνη μεταξύ «ΕΕ-Ουκρανίας» θα έγκειται στην πληρότητα, 
δεν θα αφορά μόνο το εμπόριο και την οικονομία, αλλά και στρατιωτικούς, τεχνολογικούς και 
πνευματικούς τομείς. Τότε θα υπάρχει ένας σαφής και ευδιάκριτος δείκτης: τώρα για την αλλαγή 
των συνόρων θα πρέπει να πληρώσουμε στον αποδέκτη, και θα γίνει το αντίστροφο - τα μέρη που 
θα προσαρτηθούν θα βγάλουν το τελευταίο τους πουκάμισο και θα πληρώσουν επιπλέον - μόνο και 
μόνο για να τύχουν προστασίας. Θα είναι ένα σημάδι μιας μακροπρόθεσμης και προφανούς 
αλλαγής στα κέντρα εξουσίας, ακόμη και για τις όμορες περιοχές.

Ένας άλλος δείκτης της αποσύνθεσης του παγκόσμιου συστήματος είναι η 
αναδιάρθρωση/δημιουργία ενός νέου συστήματος διεθνών οργανισμών και συνθηκών, όχι μόνο 
όσον αφορά την πολιτική, την οικονομία και τα χρηματοοικονομικά, αλλά και άλλους τομείς. 
Άλλωστε, έχουμε δει το «flash mob» (σ. μ. στιγμιαία κινητοποίηση) για τον αποκλεισμό της 
Ρωσίας από διάφορες αθλητικές ομοσπονδίες μετά την έναρξη των γεγονότων στην Ουκρανία και 
είναι σαφές ότι θα ήταν αρκετά απερίσκεπτο να περιμένουμε επιστροφή στο status quo του 
παρελθόντος.
(Σημ. μετ. Flash mob είναι ένας νεολογισμός που επινοήθηκε το 2003 για να υποδηλώσει μια ξαφνική
συγκέντρωση ομάδας ανθρώπων σε δημόσιο χώρο, η οποία διαλύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
με κοινό σκοπό την εφαρμογή στην πράξη μια ασυνήθιστης δράσης. Η συγκέντρωση συνήθως 
οργανώνεται μέσω του διαδικτύου ή κινητά τηλέφωνα). 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ της ΕΣΣΔ και των 
ΗΠΑ ως δύο αντίπαλων πόλων, διαμορφώθηκαν κανόνες για την εξισορρόπηση των 
συμφερόντων και δημιουργήθηκαν διεθνείς οργανισμοί. Στη δεκαετία του 1990, πολλοί από αυτούς
εξακολουθούσαν να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας στο πλαίσιο της αδρανούς 
ανάπτυξης, αλλά όσο περνούσε ο καιρός οι αρχές άλλαζαν - οι κανόνες και η ερμηνεία τους 
γίνονταν μονοπώλιο της Δύσης. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποδειχθεί ότι η Ρωσία αποτελεί 
εξαίρεση στον κανόνα «δεν καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι πλέον διαφορετικά».

Ο αγώνας κατά του ντόπινγκ μπροστά στα μάτια μας έγινε όπλο εναντίον της Ρωσίας, ενώ σε όλους
τους άλλους «αστέρες» του επαγγελματικού αθλητισμού προβλέφθηκαν  εξαιρέσεις λόγω 
ιατρικών θεραπειών, λες και οι μόνοι αθλητές που έχουν απομείνει στις ανεπτυγμένες χώρες, να 
παίρνουν στεροειδή είναι οι ασθματικοί και εκείνοι με ειδικές ανάγκες . Επιπλέον, όταν οι ΗΠΑ 
ήθελαν ειδικούς όρους, τους πήραν από μόνοι τους, οπότε η εθνική Λίγκα του Χόκευ στις ΗΠΑ, 
αγνόησε πλήρως την Κοντινένταλ Χόκεϊ Λιγκ της Ευρασίας1. Το σημερινό κύμα αποκλεισμού της 
Ρωσίας είναι μια θανατική καταδίκη για ολόκληρο το σύστημα, το οποίο έχει απαξιώσει τους 
διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς σε επίπεδο μηδενικής σημασίας.

Τους επόμενους μήνες, προκειμένου να γίνουμε μάρτυρες της απομάκρυνσης από τη διοικητική 
επιρροή της Δύσης, θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση της δημιουργίας παράλληλων 
θεσμών στον κοινωνικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό τομέα. Αρχικά, θα δημιουργηθούν 
παράλληλες δομές, οι οποίες θα γίνουν παγκόσμιες καθώς θα επεκτείνονται και θα περιλαμβάνουν 

1 Σημ. Μετ. Κοντινένταλ Χόκεϊ Λιγκ είναι ένα διεθνές επαγγελματικό πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου στην Ευρασία 
που ιδρύθηκε το 2008. Συχνά θεωρείται το ισχυρότερο πρωτάθλημα χόκεϊ στην Ευρώπη, και το δεύτερο καλύτερο 
στον κόσμο μετά τη National Hockey League



νέα μέλη. Οι υπάρχουσες οργανώσεις θα προσπαθήσουν βέβαια να καταπολεμήσουν αυτή την 
τάση, οι αξιωματούχοι θα προσπαθήσουν να διαμαρτυρηθούν έντονα και να απευθύνουν 
τελεσίγραφα, αλλά η τρέχουσα αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης αποκάλυψε 
ξεκάθαρα ότι η τελευταία δεν έχει το μονοπώλιο της αλήθειας. Οι εξόφθαλμα πολιτικοποιημένες 
αποφάσεις έχουν εξαλείψει ακόμη και την ελάχιστη πίστη στη δικαιοσύνη και την 
αντικειμενικότητα αυτών των αποφάσεων.

Η κατάσταση αυτή θυμίζει κάπως αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αφρική, όπου η Ρωσική 
Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή το ρωσικό Πατριαρχείο διώχνει το ελληνικό Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας ως απάντηση στην αναγνώριση της μη κανοναρχικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ουκρανίας: με πλήρη σιγουριά για την ατιμωρησία απέναντι στις υστερίες και στις απειλές, τη 
στιγμή που περισσότεροι από τους μισούς εκ των των 300 κληρικών έχουν ήδη μετακινηθεί από 
τους Έλληνες στους Ρώσους.

Μέσα σε λίγους μήνες είναι πολύ πιθανό ότι η Κίνα, η Ρωσία και μια σειρά από άλλες μεγάλες 
μη δυτικές χώρες θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν νέες παράλληλες δομές ή/και να τις 
διαμορφώσουν με βάση τις Ασιατικές ομοσπονδίες, στις οποίες μόνο οι γυναίκες θα μπορούν να 
αγωνίζονται σε γυναικεία αγωνίσματα, και όχι διάφοροι απατεώνες με σεξουαλικές διαστροφές, 
που παριστάνουν τις γυναίκες. Οι περισσότερες ομοσπονδίες και οργανώσεις που ελέγχονται από 
τη Δύση θα αρχίσουν, φυσικά, αμέσως να απειλούν και να απαιτούν από τους συμμετέχοντες να 
αποφασίσουν οι ίδιοι σχετικά με το που θα ενταχθούν. Ως αποτέλεσμα, θα δημιουργηθούν νέες 
δομές σε όλα σχεδόν τα μέτωπα, όπου οι εθνικές ομοσπονδίες θα μετακινηθούν σταδιακά από 
τις παλιές σε νέες, έτσι ώστε στο τέλος μόνο οι ΗΠΑ, η ΕΕ και οι στενότεροι δορυφόροι τους 
θα παραμείνουν μεταξύ των δυτικών δομών.

Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι η κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος κερδίζει πραγματικά 
έδαφος, με όλο και περισσότερες ενδείξεις για την απώλεια της επιρροής των διεθνών δομών και 
θεσμών που ελέγχονται από τη Δύση και την απαξίωση προηγούμενων συμφωνιών και αρχών. Στα 
επόμενα 2-3 χρόνια, σχεδόν όλοι οι υπάρχοντες διεθνείς θεσμοί θα συμπληρωθούν από 
παράλληλες δομές που σταδιακά θα αναλάβουν, αν όχι θα καταργήσουν εντελώς, την ίδια την 
έννοια της ενιαίας και συντονισμένης πολιτικής. Με την πάροδο του χρόνου, θα γίνει επίσης 
κατανοητό ποιοι τομείς χρειάζονται συντονισμό και κοινή εργασία και ποιοι έχουν γίνει κυρίως το 
καταφύγιο των επόμενων ομάδων γραφειοκρατών.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης με φόντο τα γεγονότα στην Ουκρανία έχει 
καταλύσει και επιταχύνει τη διαδικασία αλλαγής και την αποσύνθεση μεγάλου μέρους των 
περιττών και αχρείαστων δομών.

Για παράδειγμα, η επιρροή της Ρωσίας στην παγκόσμια βιομηχανία των μικροηλεκτρονικών θα 
έπρεπε να φαίνεται ανύπαρκτη, αλλά ωστόσο, ακόμη και εδώ υπήρχαν ελάχιστες εξαρτήσεις. 
Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν «εξαφανιζόταν» παντελώς ο πρακτικά μονοπωλιακός ολλανδικός 
κατασκευαστής αυτού του είδους εξοπλισμού; Σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής 
υπάρχουν σημεία συμφόρησης και προβλήματα  και τους επόμενους μήνες θα δούμε όλοι πόσο 
απροσδόκητα εύθραυστη θα είναι η βιομηχανία τροφίμων, ενώ φαινόταν να είναι υπερ-
πλεονασματική και ανθεκτική.

Στα επόμενα 2-3 χρόνια, ο κόσμος θα βιώσει μια κατάρρευση του υπαρκτού τομέα των υλικών 
αγαθών και της πραγματικής οικονομίας. Σχεδόν όλες οι αλυσίδες θα διαλυθούν. Ως επόμενο 
στάδιο θα ακολουθήσουν : μερικά χρόνια σταθεροποίησης, αναζήτησης και οικοδόμησης νέων 
διαρθρώσεων, όσον αφορά τη κατανόηση του νέων συνθηκών και τη κυριαρχία, τελικά στα όρια 
των μελλοντικών παν-περιοχών, Θα ακολουθήσουν 5-7 χρόνια ανάκαμψης στα επίπεδα του 2019. 



Το 2035-2040, οι ανακατασκευασμένες πανπεριφέρειες θα μπορούσαν να είναι έτοιμες για τη 
μετάβαση τους στην 6η τεχνολογική τάξη.

Ο τελευταίος που θα πέσει δεν θα είναι απαραίτητα ο πρώτος που θα αρχίσει την ανοικοδόμηση και
την αναδιάρθρωση και θα αναδιαμορφώσει μια νέα στρατιωτική, οικονομική, τεχνολογική και 
πολιτιστική ζώνη - δηλαδή μια πανπεριφέρεια. Η Ελβετία, η Ιαπωνία, το Κατάρ κ.λ.π. είναι πιθανό 
να είναι οι τελευταίες που θα πέσουν, αλλά δεν έχουν καμία πιθανότητα να αναλάβουν την ηγεσία 
στον κόσμο του μέλλοντος. Στο πλαίσιο της στρατηγικής:  «Το μεγαλείο της Αμερικής», την οποία 
ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα είχε θέσει σε εφαρμογή εαν κέρδιζε τις εκλογές το 2020, θα ήταν
πολύ πιθανός ένας εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ, κάτι που θα αποτελούσε κίνδυνο, αλλά συνάμα 
και όφελος. Οι πολιτείες των ΗΠΑ είχαν όλες τις πιθανότητες να πέσουν πριν από οποιονδήποτε 
άλλον και ήδη από το 2030-2035 να κινηθούν στην τεχνολογική τάξη, πρώτοι απ' όλους στον 
κόσμο, αφήνοντας πολύ λίγες πιθανότητες για τους υπόλοιπους.

Για να το καταστήσουμε περισσότερο κατανοητό, η γενική στρατηγική έχει ως εξής: μέγιστη 
αυτονομία/έξοδος από το παγκόσμιο σύστημα, ελεγχόμενη πτώση/κατάρρευση, κατάκτηση 
της απαραίτητης γεωφυσικής έκτασης, προκειμένου να αποκτήσουμε 250-500 εκατομμύρια 
βιομηχανικό πληθυσμό, γρήγορη ανάκαμψη με βάση τις αρχές της 4ης και 5ης τάξης, και 
τέλος μετάβαση στην 6η τάξη το συντομότερο δυνατό.

Πράγματι, μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές δεξιότητες ενός στρατηγού είναι να 
αντιλαμβάνεται εγκαίρως πότε πρέπει να αλλάξει στρατηγική και όχι να ακολουθεί την ίδια μέχρι 
τέλους...

Έτσι, λοιπόν ο κανόνας «πέφτουμε τελευταίοι», ο οποίος εφαρμόζεται σωστά σε μια κρίση όταν 
είναι σαφές ότι το σύστημα θα ανακάμψει μόνο του μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και θα 
διατηρήσει τις βασικές του αρχές, δεν λειτουργεί καθόλου σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής και 
πλήρους κατάρρευσης. Μόλις ολοκληρωθεί η αλλαγή, είναι πιθανό να αποδειχθεί ότι η 
προσαρμογή στις υποκείμενες νόρμες και κανόνες είναι τόσο δύσκολη που όλα όσα με τόσο κόπο 
διατηρήθηκαν είναι εντελώς περιττά.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, επιδιώκοντας την έξοδο από το παγκόσμιο σύστημα πριν από 
οποιονδήποτε άλλον, η Ρωσία αναλαμβάνει ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά ελπίζει και ρεαλιστικά 
έχει την ευκαιρία να κερδίσει πολύ περισσότερα απ' ό,τι παραμένοντας αδρανής στη πορεία 
των γεγονότων.

Όνειρα για μια δεύτερη Ελβετία.

Τα ψάρια ψάχνουν εκεί που είναι τα πιο βαθιά, και ο άνθρωπος εκεί που είναι τα καλύτερα. Οι 
προσπάθειες να βρεθεί/χτιστεί μια νησίδα ηρεμίας σε μια επικείμενη παγκόσμια καταστροφή 
μάλλον δεν οδηγούν πουθενά, ας δούμε γιατί αυτές οι ελπίδες δεν είναι γραφτό να βρουν στη 
πράξη εφαρμογή.

Χρειάζονται πολύ λίγα για να γίνει μια χώρα, πλούσια: έξυπνοι, ευγενικοί, τίμιοι, πνευματικά 
πλούσιοι, καλοί και σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι, μοναδική φύση, όμορφα βουνά, φυσικός 
πλούτος/εμπορικοί δρόμοι και τίμιοι, σοφοί κυβερνήτες... Ανοησίες; Φυσικά, αλλά με αυτά τα 
κριτήρια πλάσθηκαν τα όνειρα για το μέλλον, τις τελευταίες δεκαετίες στις διάφορες χώρες που 
ξαφνικά και απροσδόκητα απέκτησαν ανεξαρτησία και δεν είχαν ακόμη προλάβει να πουλήσουν 
και να καταστρέψουν τις εναπομείνασες κληρονομιές ενός ολοκληρωτικού ή/και αποικιοκρατικού 
καθεστώτος. Η μελέτη παλαιών σχεδίων για να κατανοήσουμε τα κενά μας και τα 
μεθοδολογικά μας λάθη είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση.



Όταν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε  αντιεπαγγελματικές, ηλίθιες αποφάσεις στα μάτια του 
κόσμου, καθώς και όταν επιδιώκουμε την αυτοδικαίωση για χάρη της αυτοδικαίωσης, λέγονται 
συνεχώς ιστορίες για την αντιγραφή της εμπειρίας της Ελβετίας, της Σκανδιναβίας, της 
Σιγκαπούρης κ.λ.π., στηριζόμενες σε κάποια εξωτερική ομοιότητα και χωρίς να σκέφτονται τους 
βασικούς παράγοντες επιτυχίας. Προκειμένου να μη διαταραχθεί η ψυχική ηρεμία, αγνοούνται 
εντελώς οι αποτυχημένες εμπειρίες όλων των άλλων: γιατί - χτίζουμε μια νέα Ελβετία, Σουηδία 
κ.λ.π.

Στην πραγματικότητα, η επιτυχία των μικρών αλλά ευημερούντων κρατών μπορεί συνήθως να 
εξηγηθεί από δύο παράγοντες: την ουδετερότητά τους σε αιματηρούς πολέμους και ένα 
ελεύθερο λιμάνι (porto franco)2. Το τελευταίο δεν είναι μόνο ένας κόμβος μεταφορών, αλλά και 
ένας οικονομικός κόμβος, ένας κόμβος πληροφοριών κ.λπ. Η κατασκευή ενός λιμένα Porto Franco 
είναι θέμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, οικονομικής βιωσιμότητας και συνδεσιμότητας σε σύγκριση 
με άλλες εναλλακτικές λύσεις. Όσο πιο μοναδική είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
επιτυχίας, στην πραγματικότητα - εν προκειμένω είναι η Σιγκαπούρη (το κυριότερο είναι να 
βγάλουμε από το μυαλό μας  μην παίρνετε για παράδειγμα τη Σομαλία), τα χρηματοπιστωτικά 
κέντρα κ.λ.π.

Τα όνειρα για μια δεύτερη Σιγκαπούρη δεν είναι διαθέσιμα σε όλους - δεν έχουν όλοι τη θάλασσα, 
ενώ τα όνειρα για μια δεύτερη Ελβετία είναι πολύ πιο εύκολα. Εξάλλου, είναι ωραίο να σκεφτεί 
κανείς ότι στην εποχή του Λένιν ήταν μια μακρινή, απομακρυσμένη και περιττή γωνιά της 
Ευρώπης, οπότε γιατί να μην επαναλάβουμε την ίδια επιτυχία ... Η πιο πλεονεκτική θέση σε έναν 
μεγάλο πόλεμο είναι με μια ουδέτερη χώρα που βρίσκεται μακριά από την κύρια γραμμή 
αντιπαράθεσης, αλλά έχει ιστορικούς, συγκοινωνιακούς και υλικοτεχνικούς δεσμούς με τους 
κύριους αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι είναι εγγυημένα τα εξής:

- εξαιρετικά επικερδές εμπόριο και με τις δύο πλευρές, η ανάπτυξη μιας μεταποιητικής βάσης,
- η εξασφάλιση και η διατήρηση της φυγής κεφαλαίων και ανθρώπων από τις εμπόλεμες χώρες,
- ένα ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους κάθε είδους, με τους οποίους, σε συνθήκες πολέμου, όλα 
μπορούν να συμβούν,
- η φυγή του στρατιωτικού επιτελείου της χώρας που χάνει,
- το καθεστώς ενός διεθνούς διαπραγματευτικού φόρουμ, μιας διαιτησίας για την επίτευξη 
συμφωνιών,
- η ευκαιρία να συμπράξει/ενισχύσει ελαφρώς την ασθενέστερη πλευρά, να παρατείνει τη 
σύγκρουση, να αποκομίσει περισσότερα οφέλη.

Έτσι αποδεικνύεται ότι τα όνειρα για την ευημερία της Σκανδιναβίας, της Ελβετίας, της 
Σιγκαπούρης δεν έχουν νόημα. Αλλά στην πραγματικότητα όλα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα: στα 
επόμενα 10-15 χρόνια, στο φόντο της παγκόσμιας κατάρρευσης, αυτές οι επιθυμητές οάσεις 
ευημερίας θα πάψουν να υπάρχουν και ο κύκλος τους δεν θα επαναληφθεί. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, ο κόσμος έχει συνδεθεί όλο και περισσότερο και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της 
ανταλλαγής πληροφοριών έχει μεταβάλει τις προηγούμενες συνθήκες.

Οι μεγάλοι πόλεμοι γίνονται πλέον γρήγορα και επηρεάζουν ολόκληρες τις περιφέρειες- δεν είναι 
πλέον δυνατό να διαφύγει κανείς στους γείτονές του αλλά ούτε και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο-
οι γείτονες, από την άλλη πλευρά, έχουν προβλήματα προσφύγων. Η δημιουργία porto-franco δεν 
είναι πλέον μόνο θέμα γεωγραφίας, υπάρχουν περισσότερες διαδρομές, η προσέγγιση σε λιμάνια 
δεν είναι πλέον τόσο σημαντική παράμετρος και πολλά ζητήματα έχουν μεταφερθεί στο πεδίο της 
πληροφορίας/της εικονικότητας.

2 Σημ. Μετ. Λιμάνι στη Βόρεια Βραζιλία, αποτελεί σημαντικό εμπορικό κόμβο



Στα επόμενα 10-15 χρόνια, η Αυστραλία μαζί με τη Νέα Ζηλανδία και την Αργεντινή με μερικές 
μικρές γειτονικές χώρες έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν ένα παγκόσμιο «απομακρυσμένο 
αγρόκτημα». Η τελευταία θα είναι ένα πιο ήσυχο και πιο αξιόπιστο μέρος, καθώς η Αυστραλία 
είναι το μελλοντικό κέντρο του Αγγλοσαξονικού κόσμου (Νέα Βρετανία) και το σημείο 
αντιπαράθεσης με την Κίνα.

Και πράγματι, ένα «μακρινό αγροτόσπιτο» χρειάζεται για να κρυφτεί κανείς και να περιμένει, όχι 
για να θέσει τις βάσεις για το μέλλον, οι ενεργητικοί και δραστήριοι άνθρωποι δεν έχουν καμία 
δουλειά να βρίσκονται εκεί, είναι καλύτερα να βρίσκονται σε ένα από τα κέντρα του 
μελλοντικού κόσμου.

Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι οι απλές και πρωτόγονες συνταγές πουλάνε εύκολα στον κόσμο- οι 
υποσχέσεις για επανάληψη της επιτυχίας της Ελβετίας, της Σκανδιναβίας, του Χονγκ Κονγκ ή της 
Σιγκαπούρης έχουν επανειλημμένα επιτρέψει στους πολιτικούς να χτίσουν «Νέα Βασιούκι»3 και να 
εκμεταλλευτούν τα περιφερικά εδάφη. Σε μια παγκόσμια κατάρρευση, η απαίτηση για σταθερότητα
θα είναι πιο έντονη από ποτέ και θα επικρατήσουν οι συνήθεις και μη ρεαλιστικοί αλγόριθμοι, 
υποσχέσεις και όνειρα. Η πραγματικότητα θα είναι σκληρή - δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου 
γωνιές του κόσμου που δεν θα επηρεαστούν από καταστροφικά γεγονότα. Τα μόνα πράγματα που 
θα παραμείνουν είναι τα νοτιότερα μέρη της Λατινικής Αμερικής και οι μακρινές, απομακρυσμένες 
γωνιές των μητροπόλεων, οι μελλοντικές πανπεριφέρειες.

Για τα περισσότερα από τα υφιστάμενα κράτη, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστούν αποτυχημένα 
κράτη και να εγκαταλείψουν μεγάλο μέρος των σημερινών εξουσιών και λειτουργιών τους. Εκτός 
από τη συνήθη σομαλοποίηση, η ουσία της οποίας, προφανώς, δεν χρειάζεται εξήγηση, υπάρχει και
μια άλλη, όχι τόσο ακραία παραλλαγή εδαφικής οργάνωσης.

Αναρχοποίηση και λατινοαμερικανοποίηση

Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας ζει υπό το πρότυπο της άνευ όρων αναγκαιότητας ύπαρξης 
και λειτουργίας ενός κράτους και του μηχανισμού του, που έχει το μονοπώλιο της βίας. Εν τω 
μεταξύ, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο φάσμα ιδεών που βασίζεται στην άρνηση των εξωτερικών 
μορφών περιορισμού - ο αναρχισμός. Ως επί το πλείστον, ο αναρχισμός είναι συνώνυμο της 
εξέγερσης, του ατελεύτητου και του ανελέητου, του μηδενισμού, ακόμη και του Τολστοϊσμού. Στην
πραγματικότητα, ο αναρχισμός έχει πολλές τάσεις, που κυμαίνονται από απόλυτα αξιοπρεπείς 
συνασπισμούς ορθολογιστών μέχρι συσσωματώσεις αντικοινωνικών στοιχείων. Το κλειδί για την 
οικοδόμηση αναρχικών κοινοτήτων είναι η αλλαγή της ανθρώπινης φύσης, δεδομένου ότι η 
επιθυμία για κοινωνική κυριαρχία θα οδηγεί πάντα σε προσπάθειες συγκέντρωσης δυνάμεων, 
δηλαδή στην οικοδόμηση ιεραρχιών, ενώ η τεμπελιά και ο κομφορμισμός θα οδηγούν στην 
ετοιμότητα να αποδεχτούμε την κυριαρχία των άλλων.

Μια παραλλαγή της αναρχικής προσέγγισης είναι οι κοινωνικές διεργασίες των τελευταίων 
δεκαετιών στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό. Από την οπτική γωνία ενός εξωτερικού 
παρατηρητή, όλα είναι κοινότυπα - τα σύνορα σε έναν χάρτη, η πρωτεύουσα από το παράθυρο του 
ξενοδοχείου, οι αρχές και οι επίμονες συμβουλές να μην ταξιδέψετε/μείνετε μακριά από το 
ξενοδοχείο/την παραλία. Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιοχές εκτός των 
κέντρων των μεγάλων πόλεων υπάρχει παντελής απουσία κρατικής εξουσίας. Τα καρτέλ των 
ναρκωτικών, οι φυλετικές κοινότητες, οι τοπικές κοινότητες (και αυτό χωρίς τον θρησκευτικό 
αγώνα...) ζουν σε μια δική τους διαφορετική πραγματικότητα, τα επίσημα στρατεύματα, η 

3 Σημ. Μετ. Βασιούκι είναι μια φανταστική πόλη από το μυθιστόρημα «Οι δώδεκα καρέκλες» των Ιλφ και Πετρόφ.



αστυνομία και οι αξιωματούχοι εισέρχονται στα εδάφη τους πολύ σπάνια, μόνον κατόπιν 
συνεννόησης και ως προσκεκλημένοι.

Υπάρχουν συνεχείς συγκρούσεις και μάχες μεταξύ των διαφόρων παρακρατικών μορφωμάτων, τα 
καρτέλ διαλύονται και τα όρια επιρροής αλλάζουν. Ωστόσο, αν αφαιρέσουμε την εγκληματική 
εξωτερική πηγή εισοδήματος, θα βρεθούμε απλώς αντιμέτωποι με τοπικές μορφές 
αυτοοργάνωσης του πληθυσμού. Μεταξύ της υποταγής στις διεφθαρμένες, κομπραδόρικες 
«ελίτ» και των σκληρών, κατανοητών και κατά κάποιο τρόπο ακόμη και δίκαιων 
εγκληματικών μορφών, επιλέγουν τη δεύτερη.

Το κοινωνικό σύστημα της Λατινικής Αμερικής είναι συγκεκριμένο: 1-2% αποτελούν ελίτ, το 8-9%
εκπροσωπούν τη μεσαία τάξη, η οποία εξυπηρετεί την ελίτ, και το 90% είναι  φτωχοί και άποροι. 
Στην πραγματικότητα, η Δύση έχει οικοδομήσει ακριβώς ένα τέτοιο σύστημα σε όλες τις 
περιφερειακές χώρες. Ο δρόμος που επέλεξαν οι λαοί της Λατινικής Αμερικής είναι μια 
φυσική δομή με στοιχεία αναρχισμού και αρχαϊσμού.

Μέχρι το σχηματισμό της Ιβηροαμερικής, το έδαφος της ηπείρου θα είναι πεδίο μάχης διαφόρων 
κοινοτήτων, οι πυρήνες των οποίων θα διαμορφωθούν κατά μήκος οικονομικών, πολιτιστικών, 
εθνοτικών, πολιτικών κ.λπ. αξόνων. Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των σχηματισμών θα είναι 
το μεγάλο άνοιγμα, η κινητικότητα, ο δυναμισμός, η έλλειψη αριστοκρατισμού και οι τακτικές 
διαδικασίες αποσύνθεσης/απορρόφησης. Χωρίς την εκκαθάριση της ελίτ των κομπραδόρων, οι 
χώρες της περιοχής είναι καταδικασμένες στο χάος και στη σταδιακή απώλεια της κρατικής 
υπόστασης μέχρι να σχηματιστεί και να ενισχυθεί ένα δίκτυο αντι-ελίτ. Μόνο η Αργεντινή και 
οι χώρες στην οροσειρά των Άνδεων έχουν καλές πιθανότητες ηρεμίας.

Αλήθεια, θα θέλατε να μάθετε ποια θα ήταν η τελική κατάσταση της Ουκρανίας χωρίς τη 
παρέμβαση της Ρωσίας; Θα είχε συμβεί αυτό που μόλις προηγουμένως περιγράψαμε  και όχι 
μια πορεία εξέλιξη σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ!

Επομένως, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι εμπειρίες και οι κοινωνικές διαμορφώσεις στη 
Λατινική Αμερική είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ότι τα επόμενα χρόνια, με φόντο την 
παγκόσμια καταστροφή, πολλές προηγουμένως εύπορες και ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες 
είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν παρόμοια χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στις ρωμανόφωνες 
χώρες, όπου επικρατεί λίγο περισσότερος συντηρητισμός.

Κατά τα επόμενα 2-3 χρόνια, η αδράνεια και οι εφεδρείες των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων 
των αναπτυγμένων χωρών, κυρίως της ΕΕ, θα επιτρέψουν να διατηρηθούν τα κατάλοιπα και η 
ψευδαίσθηση της σταθερότητας. Από το 2024-2025, οι κρίσεις θα μετατραπούν σε καταστροφές,
ο κόσμος θα καταρρεύσει ισοπεδωτικά, αλλάζοντας αρχές και κανόνες. Στα εδάφη όπου δεν θα
σχηματιστούν κέντρα πανπεριφερειών και περιφερειακών δυνάμεων, θα αρχίσει μια άγρια 
οπισθοδρόμηση, μια διαδικασία λατινοαμερικανοποίησης, αναρχοποίησης και απώλειας της 
κεντρικής εξουσίας.

Συμπέρασμα

Με τις ενέργειές της στην Ουκρανία, η Ρωσία εξαπέλυσε μια χιονοστιβάδα 
ανυπακοής/επανάστασης ενάντια στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων/Δύση και στην απόκτηση 
και εκδήλωση της πραγματικής υποκειμενικότητας. Παρόμοιες διαδικασίες έχουν ξεκινήσει στις
μεγάλες χώρες του κόσμου, αλλά ήδη επεκτείνονται στις μεσαίες χώρες και σύντομα θα καλύψουν 
ακόμη και τις μικρές. Κάθε δύναμη έχει τις δικές της ιδέες και τα δικά της όνειρα για την ορθότητα 
της παγκόσμιας τάξης και τον δικό της ρόλο, και γίνονται μαζικές προσπάθειες να καθοριστεί και 



να δοκιμαστεί ο βαθμός ελευθερίας/επιτρεπτικότητας, να απελευθερωθεί όχι μόνο από την επιρροή 
των παγκόσμιων νόμων, αλλά και από εκείνη άλλων χωρών. Ο αέρας της ελευθερίας και της 
πονηρής ανεκτικότητας είναι μεθυστικός, μεθυστικός και μεθυστικός, αναγκάζοντας πολλούς να 
κάνουν ανόητα πράγματα. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι ενδεικτικό.

Η Κίνα και η Ρωσία, για παράδειγμα, έχουν εγγυηθεί στη Σαουδική Αραβία και άλλες αραβικές 
μοναρχίες στον Περσικό Κόλπο προστασία από άμεση Ιρανική επίθεση, ακριβώς αυτό που οι ΗΠΑ 
αρνήθηκαν να τους εξασφαλίσουν καταργώντας την αντιπυραυλική ασπίδα. Από την άλλη πλευρά, 
κανείς δεν υποστήριξε τους Σαουδάραβες στην επιλογή τους να εμπλακούν στις ασήμαντες, 
συμβατικές διαμάχες τους με τους Χούτι και τους Σιίτες στην Υεμένη, δεδομένου ότι αυτές 
είναι πολύ μικρής κλίμακας για τις μεγάλες χώρες. Είναι σαφές ότι το Ιράν βοηθάει αυτούς 
τους τελευταίους στην Υεμένη, αλλά η διευθέτηση αυτού του ζητήματος δεν ήταν μέρος του 
βασικού περιεχομένου των συμφωνιών. Προφανώς οι Σαουδάραβες έχουν τη δυνατότητα να 
επιλύουν μόνοι τους τέτοιου είδους προβλήματα και δεν πρόκειται να υπάρξουν αντίστοιχα 
σχετικές αξιώσεις προς το Ιράν.

Οι διεθνείς θεσμοί, οι οποίοι έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν τεθεί σχεδόν εξ 
ολοκλήρου υπό την επιρροή της Δύσης, έχοντας μετατραπεί σε όργανα πίεσης. Στο εγγύς μέλλον, 
θα πρέπει να αναμένουμε τη δημιουργία νέων, παράλληλων δομών και μετά την ένταξη της 
Ρωσίας σε αυτές, μπορεί να δούμε ακόμη και την απομάκρυνση των Ασιατικών κρατικών 
οντοτήτων από το καθεστώς της υποταγή τους στις ήδη υφιστάμενες διεθνείς δομές. Τελικά, 
οι περισσότερες από τις υπάρχουσες διεθνείς και υπερεθνικές δομές θα εξαφανιστούν λόγω 
ανεπαρκούς λειτουργίας, ενώ οι υπόλοιπες μπορεί να εξακολουθούν να υφίστανται παράλληλα.

Οι προσπάθειες να αντέξει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερο και να «πέσει τελευταίος», καθώς 
και να βρει ένα νησί ηρεμίας σε μια παγκόσμια καταστροφή είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. 
Αν και αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, ωστόσο η αναζήτηση για προσωπική ασφάλεια και 
νησιά ηρεμίας θα συνεχιστεί. Ο κόσμος έχει γίνει δύσκαμπτος και σκληρός, επομένως δεν θα 
υπάρχει χώρος για τα συμφέροντα των εξωθεσμικών παικτών στη ζώνη επιρροής/στην επικράτεια 
της μελλοντικής πανπεριφέρειας. Και αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμη αυτό, είναι ο ίδιος 
που φταίει.

Πολλές παραδοσιακές, σταθερές χώρες τα επόμενα 5-7 χρόνια θα μοιάζουν όλο και περισσότερο με
τη Λατινική Αμερική υπό το βάρος των γεγονότων, με την έλλειψη ενιαίων κρατικών οργάνων και 
την απουσία ουσιαστικής κρατικής επιρροής, που θα περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, τα 
προάστιά της και, ίσως, κάποιες επίσης στρατηγικές μεγάλες πόλεις και περιοχές. Όλα τα υπόλοιπα 
θα αποτελέσουν εδάφη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φατριών, των καρτέλ, των συμμοριών και 
άλλων αντάρτικων κινημάτων. Σε 2-3 χρόνια θα έρθει η ώρα που η προσωπική ασφάλεια θα 
γίνει πολύ δαπανηρή, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες...

Δημοσιεύτηκε στο προσωπικό του ιστότοπο,

Ο Αντρέι Σκόλνικοφ είναι (ως αριστούχος) κάτοχος τριών πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- από το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών του Ινστιτούτου Μηχανικής Φυσικής της Μόσχας
- Ινστιτούτο Οικονομίας και Ανάλυσης (AEI) του Ινστιτούτου Μηχανικής Φυσικής της Μόσχας 
- Ινστιτούτο Ψυχολογίας Βυγκότσκι.
Ασχολείται συστηματικά ως αναλυτής με ζητήματα γεωστρατηγικής.
Υπήρξε μαθητής του Γκλάζιεφ και του Αγκιίεφ.


