
Αν κρίνει κανείς από τη πορεία της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης στην Ουκρανία, και από τις 
γενικότερες εξελίξεις που έχει προκαλέσει ως αλυσιδωτή αντίδραση, τότε θα μπορούσε να 
σκεφτεί ότι όσον αφορά τη Δύση, αυτή βρίσκεται στο «τέλος εποχής» .
Και πιο συγκεκριμένα μιλώντας, στο «τέλος της εποχής της ευημερίας» 

Μόλις η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, αποδείχθηκε ότι, το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει 
εκεί μια βαθιά κρίση στον ενεργειακό τομέα, στον εφοδιασμό τροφίμων και σε ορισμένους 
ευαίσθητους τομείς της τεχνολογίας. Η Δύση δεν μπορούσε καν να φανταστεί πόσο βαθιά 
ενσωματωμένη είναι η Ρωσική οικονομία στις παγκόσμιες διεργασίες. Η συζήτηση για «τη Ρωσική 
οικονομία που διαλύεται», αποπροσανατόλισε τη Δύση και έπεσε στην παγίδα της δικής της 
προπαγάνδας.

Στη Δύση μιλούν όλο και περισσότερο για το «τέλος μιας εποχής», στην πραγματικότητα για το 
τέλος της ευημερίας, της άνετης εποχής για την Ευρώπη, η οποία ήταν «πρότυπο τεχνικής και 
κοινωνικής προόδου». Όμορφα και ισχυρά αυτοκίνητα, υπερηχητικά αεροπλάνα, ταξίδια σε όλες 
τις γωνιές του κόσμου, ζεστά σπίτια με ανέσεις, αφθονία τροφίμων και αγαθών - όλα αυτά ήταν 
διαθέσιμα στη συλλογική Δύση, και πολλοί στον κόσμο ήθελαν να ζήσουν έτσι. Το παράδειγμα 
ήταν πραγματικά ελκυστικό.

Η Ευρώπη φαινόταν αυτάρκης και ισχυρή, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, όλη η «ευημερία» της 
στηρίχθηκε στους φτηνούς πόρους άλλων εθνών. Η Ευρώπη δεν είχε ποτέ δικό της χρυσό, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά σε μεγάλες ποσότητες. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη έγινε τους 
προηγούμενους αιώνες το κέντρο της αποικιοκρατίας, η οποία λεηλάτησε ολόκληρο τον κόσμο, 
χάρη στην οποία η ίδια η Ευρώπη ζούσε πολύ καλύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν 
πρόκειται για πλαστογραφία, είναι απλώς η δική της ιστορία.

Μετά το τέλος της εποχής της αποικιοκρατίας οι πόροι άρχισαν να εισρέουν στην Ευρώπη μέσω 
άλλων οδών. Πρώτα απ' όλα, ήταν το μη ισοδύναμο εμπόριο με τις πρώην αποικιακές χώρες, από 
τις οποίες αγοράζονταν φτηνά οι ίδιοι πόροι με τα χρήματα που τυπώνονταν στη Δύση. Σε αυτό
το στάδιο, παρά την τεχνολογική πρόοδο, η Δύση αγόραζε την ευημερία της με τυπωμένο χαρτί -
για δολάρια, λίρες, μάρκα κ.λ.π.

Στα τέλη του εικοστού αιώνα, η Ευρώπη πέρασε στην πιστωτική οικονομία, χάρη στην οποία 
συνέχισε να χρησιμοποιεί τους πόρους άλλων πηγών - αυτή τη φορά τους πόρους του τραπεζικού
συστήματος. Τώρα αυτή η εποχή τελειώνει και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να 
αντικαταστήσει την πιστωτική οικονομία και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει με τα χρέη που 
προκύπτουν από την ποσοτική χαλάρωση, το τελευταίο τέχνασμα που σκαρφίστηκε το 
σύστημα για να διασωθεί προσωρινά.

Αποδείχθηκε ότι το «σύστημα των ευκολιών και της ευημερίας» βασίζεται στους ίδιους τους 
ενεργειακούς πόρους που απλώς πρέπει να είναι φθηνοί, διαφορετικά η η εξέλιξη στη Δύση 
είναι καταδικασμένη να ανακοπεί έως και να τερματιστεί. Η Ρωσία παρείχε φυσικό αέριο στην 
Ευρώπη 3-5 φορές φθηνότερα από ό,τι το προμηθεύεται σήμερα η Ευρώπη. Επί του παρόντος, 
η ΕΕ έχοντας ακολουθήσει τις αμερικανικές εντολές και πρωτοστατώντας στο ενιαίο μέτωπο των 
κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, έλαβε ως απάντηση - μπούμερανγκ, την απότομη αύξηση των 
τιμών της ενέργειας και, κατά συνέπεια, την αύξηση του κόστους των παραγόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών. Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα, είναι ότι η Ευρώπη χάνει ήδη από την Ασία 
στο πεδίο του ανταγωνισμού. Επιπλέον εκτός από την ενέργεια στο χώρο της παραγωγής, ο 
δυτικός κόσμος κινδυνεύει να χάσει τη θέρμανση και το φως, τις μεταφορές, τις υποδομές και 
ταυτόχρονα την προμήθεια μιας τεράστιας μάζας αγαθών που έχει συνηθίσει να καταναλώνει, 
εισάγοντάς τα από το εξωτερικό, δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να τα παράγει πλέον στο 



έδαφός του, επειδή ένα από τα σκέλη της «οικονομικής της ανάπτυξης», στις προηγούμενες 
δεκαετίες, προέβλεπε  τη «μετανάστευση» των βιομηχανιών και βασικών παραγωγικών της 
υποδομών στο εξωτερικό, στο όνομα της εξοικονόμησης του κόστους παραγωγής, καταδικάζοντας
σε θάνατο τις εγχώριες αλυσίδες παραγωγής και δημιουργώντας στρατιές ανέργων. 
Παράλληλα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της νεοφιλελεύθερης «αναπτυξιακής πολιτκής», 
«χρηματοδοτήθηκε» η αδρανοποίηση της αγροτικής παραγωγής και μιας σειράς άλλων τομέων της
πρωτογενούς παραγωγής στις περισσότερες χώρες της Συλλογικής Δύσης. Οι φθηνές εισαγωγές, 
πληρωμένες με τυπωμένο χρήμα (φίατ μάνεϋ) και άυλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, από 
καταναλωτές που αγόραζαν με δανεικό χρήμα, δεν φαίνονταν να ενοχλούσαν μια δυτική κοινωνία
που ζούσε στη παρακμιακή νιρβάνα που της εξασφάλιζε η εικονική πραγματικότητα που 
κατασκεύαζε το μιντιακό σύστημα χειραγώγησης  Ωστόσο σήμερα, η προμήθεια «συστατικών» 
υλικών προκειμένου να θέσει σε λειτουργία τα εναπομείναντα  γρανάζια στις παραγωγικές 
αλυσίδες της βιομηχανίας, στον αγροτικό τομέα και στην παραγωγή τροφίμων, αποτελεί μείζον 
πρόβλημα, που γίνεται όλο και απειλητικότερο.

Επομένως, «Μια καταστροφική, επώδυνη αναδιάρθρωση της συνείδησης των Ευρωπαίων είναι 
αναπόφευκτη", επισημαίνεται σε σχόλιο άρθρου του Strategic Culture Foundation. Η εποχή της 
ευημερίας είχε διαμορφώσει μια περίεργη ψευδαίσθηση της «εμπιστοσύνης στο μέλλον», το 
οποίον δεν φάνταζε δυσοίωνο. Η σημερινή εποχή έρχεται  να σπάσει αυτή τη ψευδαίσθηση. 
Φυσικά, η δυτική κοινωνία ψάχνει κάποιον «αποδιοπομπαίο τράγο», και αυτός δεν είναι άλλος από 
τη Ρωσία. Στη προκειμένη περίπτωση το επιλεχθέν κράτος - στόχος της προσχεδιασμένης επίθεσης 
(η Ρωσία), ανάγεται ταυτόχρονα και σε βασικό υπαίτιο των σημερινών δεινών που υφίσταται η
επιτιθέμενη Συλλογική Δύση (εμφανιζόμενη ως συνήθως ως αμυνόμενη), τα οποία αποτελούν 
προϊόν της ανέλπιστης αποτυχίας της προσχεδιασμένης επίθεσής της και της πλήρους ανικανότητας
αντιμετώπισης των απρόβλεπτων συνεπειών της, σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, πολιτικό, στρατιωτικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό κλπ

Ήδη από σήμερα οι «καλοπερασάκηδες» Ευρωπαίοι, Ευρωπαϊστές, Ευρωαισθηματίες, Ευρώφιλοι, 
Ευρωλάγνοι ψάχνουν για πηγές, δεδομένου ότι ακόμη κι ένας διαχωρισμός με ένα νέο 
«παραπέτασμα» που υψώνουν οι ίδιοι απέναντι στον πολυπολικό κόσμο, δεν είναι σε θέση να 
εγγυηθεί έστω και μια στοιχειώδη – εν μέσω πολιτικής λιτότητας - αναπτυξιακή πορεία, της ΕΕ, 
όταν λείπουν οι πόροι (όχι μόνον οι ενεργειακοί), όταν έχουν εκλείψει οι υποδομές, κι όταν η 
«δανειακή κρίση» περιμένει το εναρκτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει το ξέφρενο σπριντ της.
Ούτε η Ευρώπη είναι η ίδια όπως βγήκε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο (από άποψη δυναμικής και 
προοπτικών είναι κατώτερη για τις συγκεκριμένες περιστάσεις), ούτε οι ΗΠΑ έχουν την ίδια 
δυναμική όπως παλαιότερα (το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι σχέδιο Μάρσαλ), 
προκειμένου να εξελιχθούν αυτόνομα χωρίς αποικίες, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, που 
γίνεται πολυπολικός.

Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να το βάζουν κάτω, αλλά αντίθετα διατυπώνονται και νέες ιδέες από τη
πλευρά της συλλογικής Δύσης. Η Ρωσία πρέπει να «αποαποικιοποιηθεί ολοκληρώνοντας έτσι το 
σχεδιασμό του 1991. Η θέση αυτή που κατ' αρχήν επιβεβαιώνει ότι η διάλυση της ΕΣΣΔ είχε 
προσχεδιαστεί, διατυπώνεται σε άρθρο του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic, το οποίο 
γράφει: «Ο Ζμπίγκνιεφ Μπρζεζίνσκι είχε πει κάποτε ότι χωρίς την Ουκρανία, η Ρωσία θα έπαυε να 
είναι αυτοκρατορία. Είναι μια εύστοχη δήλωση, αλλά δεν είναι αληθινή. Ακόμη και αν ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν αποτύχει να ανακτήσει την Ουκρανία, η χώρα του θα παραμείνει ένα τυχαίο αμάλγαμα 
περιοχών και εθνών με εξαιρετικά διαφορετική ιστορία, κουλτούρα και γλώσσα. Το Κρεμλίνο θα 
συνεχίσει να κυβερνά αποικιακές κτήσεις σε μέρη όπως είναι η Τσετσενία, το Ταταρστάν, η Σιβηρία 
και η Αρκτική».



Η «εκτίμηση» αυτή δεν χαρακτηρίζεται μόνον από πλήρη άγνοια των ιστορικών δεδομένων, 
αλλά επιπλέον επιχειρεί να βασιστεί σε μια έννοια, απολύτως άγνωστη για τη Ρωσική 
πραγματικότητα, εκείνη της «αποικιοκρατίας». 
Γιατί όμως αυτό ; Η λέξη αποικιοκρατία είναι συνυφασμένη απόλυτα με τη Δύση. Στη 
προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια εξίσωσης δυο κόσμων με 
διαφορετικό ιστορικό παρελθόν και πολιτική αντίληψη.
Ωστόσο η εξίσωση αυτή βολεύει όχι μόνο τη Δύση που με τον τρόπο αυτό αποποιείται και 
μεταθέτει τις δικές της ευθύνες, αλλα και την ΝΑΤΟική και πάσης φύσης «αντι-Ρωσική» 
αριστερά που επιμένει να βλέπει τη Ρωσία ως μια ιμπεριαλιστική δύναμη. 
Η παραδοσιακή αυτή τακτική της Δύσης υπό το πρίσμα των σημερινών εξελίξεων, αποκτά πέραν 
από το «ανθρωπιστικό περιεχόμενο» της δήθεν «απελευθέρωσης» των Ρωσικών αποικιών και 
ευρύτερο νόημα, επειδή αποκαλύπτει το διακαή της πόθο, που δεν είναι άλλος από την 
επιδίωξη της ληστρικής εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Γι αυτό προσδιορίζεται και ως  ολοκλήρωση του σχεδίου του 1991 !! 

Πρόκειται για απύθμενο θράσος και παντελή έλλειψη πολιτικής διορατικότητας να 
προβάλλεις την «αποαποικιοποίηση» ως πρόσχημα για την αποικιοποίηση.
Για άλλη μια φορά αυτό θα αποδειχθεί ανέφικτο, αλλά ταυτόχρονα με τεράστιο κόστος για τη 
Συλλογική Δύση.

Στο πλαίσιο της ολομέτωπης επίθεσής της, η Συλλογική Δύση δεν ξεχνάει τον άλλο ισχυρό πόλο 
του πολυπολικού συστήματος την Κίνα, που έχει ήδη υποδειχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα δόγματα 
των ΗΠΑ και της ΕΕ, ως βασικό αντίπαλο και ανταγωνιστή.
Η Σινο-Ρωσική προσέγγιση που έχει πάρει διαστάσεις «διπλής έλικας» είναι αυτή που τους 
τρομάζει ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα όταν βλέπουν σε αυτή τη πλήρη αποτυχία και των δυο 
βασικών επιλογών τους: τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τη Κισιγκεριανή αντίληψη που εκφράστηκε 
με τη πολιτική του αμερικανικού ανοίγματος στη Κίνα σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του 
χάσματος που επικρατούσε την εποχή εκείνη στις σχέσεις Κίνας - ΕΣΣΔ.

Επιχειρώντας να «επανορθώσει» και να καλύψει τις διαχρονικές ανεπάρκειες και τα κενά της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αδυνατώντας να αντιληφθεί το μέγεθος της φθοράς που 
υφίσταται σήμερα η μονοκρατορία του μονοπολικού κόσμου, ο αρθρογράφος του περιοδικού 
συνεχίζει απτόητος τις αντιαποικοκρατικές του παραφωνίες. 
 «Η Ρωσία δεν είναι το μόνο πολύγλωσσο έθνος που απέτυχε να αντιμετωπίσει την κληρονομιά της 
αποικιοκρατίας. Η Κίνα εποπτεύει σήμερα το μεγαλύτερο σύστημα στρατοπέδων συγκέντρωσης που 
έχει δει ο κόσμος μετά το Ολοκαύτωμα, προορισμένο να εξαφανίσει τους Ουιγούρους, ως αυτοτελές 
έθνος. Αλλά είναι η Ρωσία -και, πιο συγκεκριμένα, ο Ρωσικός ιμπεριαλισμός- που αποτελεί την πιο 
επείγουσα απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Τώρα ο λογαριασμός που επέτρεψε στη Μόσχα να 
διατηρήσει την αυτοκρατορία της, χωρίς καμία αναμέτρηση με την αποικιοκρατική της ιστορία, είναι 
ληξιπρόθεσμος", μας εξηγεί «εμπεριστατωμένα» το Atlantic.
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