
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ έκανε εκ νέου την εμφάνισή του στο 
προσκήνιο μέσα από μια συνέντευξη στη Wall Street Journal. Μόλις πριν από λίγο καιρό είχε δώσει
άλλη μια στο Bloomberg.

Προφανώς δεν χρειάζεται να καταβάλλει κανείς ιδιαίτερη προσπάθεια να καταλάβει ή να πείσει ότι 
οι εμφανίσεις του το τελευταίο εξάμηνο δεν είναι καθόλου τυχαίες.
Πέρα από το γεγονός ότι η επανεμφάνιση ενός πρώην πολιτικού – και μάλιστα αυτού του μεγέθους 
-  σηματοδοτεί από μόνη της και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των όποιων δηλώσεών του, τη 
πρόθεση των κέντρων εξουσίας να επιστρατεύσουν το σύνολο των διαθέσιμων εφεδρειών τους
και εκτός του ότι η κυκλοφορία του νέου βιβλίου του θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εύλογη 
αιτία που δικαιολογεί την επαναφορά του βετεράνου της διπλωματίας στο προσκήνιο, δεν 
είναι λίγοι οι λόγοι για τους οποίους ο πυρήνας του κατεστημένου της Συλλογικής Δύσης 
επιχειρεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις παρεμβάσεις του και να καταστήσει την κάθε 
φράση του, μνημείο της πολιτικής  σκέψης και υπόδειγμα διπλωματικών χειρισμών, στην 
σύγχρονη παντοκρατορία του απόλυτου κενού, του οικουμενικού Τίποτε, της ολοκληρωτικής 
χειραγώγησης και πολλών άλλων συνοδών χαρακτηριστικών στην φρενήρη πορεία της 
Συλλογικής Δύσης, που παραπαίει στον ορίζοντα της Μαύρης Τρύπας, πλήρους παρακμιακού 
δυναμικού.

Η ρηχότητα του πολιτικού λόγου και η κραυγαλέα καταστροφικότητα των πράξεων από τις 
επιλογές του φτηνού πολιτικού προσωπικού που κυριαρχεί στο πολιτικό πόντιουμ της Συλλογικής 
Δύσης, σε συνδυασμό με τη δίψα του κοινού για ένα στοιχειωδώς λογικοφανή τουλάχιστον λόγο, 
αλλά κυρίως για μια λιγότερο οδυνηρή και δυσοίωνη προοπτική από εκείνη που σαφώς 
προδιαγράφεται καθιστά τον Κίσινγκερ στη συλλογική συνείδηση, ένα γκόλεμ που ενσαρκώνει το 
Βούδα και την Πυθία ταυτόχρονα.

Η επικοινωνιακά σκηνοθετημένη θεατρική παράσταση – ας ελπίσουμε, μία από τις 
τελευταίες, ωστόσο δυστυχώς με ουκ ολίγες πράξεις – επιχειρεί να παρασύρει τον θεατή σε 
μια δίνη στην οποία ανακατεύονται μνήμες και παραστάσεις του παρελθόντος εξαγνισμένες 
από τα εγκλήματα που κατέστρωσε, οργάνωσε, και συνέπραξε το «ιερό τέρας» της 
αμερικανικής διπλωματίας, παρερμηνευμένες εκτιμήσεις και απόπειρες «λογικοποίησης» του 
παραλόγου, με αποσπασματικά στοιχεία του παρόντος και εκφοβιστικές εικόνες ενός 
δυστοπικού περιβάλλοντος για το μέλλον, που περισσότερο τρομοκρατούν με στόχο την 
υποταγή και τη συμμόρφωση, παρά τη νουθεσία και την προστασία.

Το μοτίβο είναι σαφές. Εκμεταλλευόμενος την εμφανή ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού, το 
ζήτημα της αποτυχημένης και καταστροφικής πολιτικής του ιμπεριαλισμού, υποβιβάζεται σε 
επίπεδο προσώπων και ικανοτήτων, όπου η ερμηνεία των δεινών της ανθρωπότητας που 
προκαλούνται από τη ληστρική μανία του ασύδοτου καπιταλιστικού συστήματος αποδίδεται 
συνοπτικά με τη χιλιοειπωμένη φράση σε πληθώρα παραλλαγών: «δεν υπάρχουν σήμερα 
ηγέτες».

Με άλλα λόγια οι σύγχρονοι εκπρόσωποι του συστήματος δεν είναι εξίσου ικανοί με τους 
προηγούμενους να παίζουν το ρόλο τους, όπως θα έπρεπε.
Γιατί προφανώς ο κόσμος δεν ήταν καλύτερος επειδή είχε άλλους ηγέτες. Εάν σε κάτι ήταν 
καλύτερος, αυτό οφείλονταν στην ηρωϊκή πάλη των λαϊκών στρωμάτων και στις ικανότητες 
της πρωτοπορίας, είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο που τη καθοδηγούσε.
Με αυτή τη λογική η αιτία του κακού απαλλάσσεται από κάθε κριτική και ευθύνη, τις επωμίζονται 
πλέον αναλώσιμα κατασκευάσματα των ΜΜΕ, που εναλλάσσονται στους κυβερνητικούς θώκους, 
μέσα από ένα σύστημα περιστρεφόμενων θυρών.



Λογικό συμπέρασμα: δεν φταίει λοιπόν το πλοίο (το σύστημα), απλώς ο γιαλός (οι εκπρόσωποί 
του) είναι στραβός. 
Άρα άμα τον ισιώσουμε (αλλάξουμε τα πρόσωπα με άλλα καλύτερα ή εάν τα ίδια αλλάξουν και 
βάλουν μυαλό, δηλαδή ακολουθήσουν νέες επικαιροποιημένες οδηγίες) – πράγμα που είναι φύσει 
αδύνατον – τότε όλα θα πάνε καλά και όχι μόνο ο Τιτανικός, το υπερωκεάνιο του ιμπεριαλισμού 
δεν θα βουλιάξει, αλλά θα μπορέσει να συνεχίσει ανενόχλητο τη κρουαζιέρα του, ακόμη και σε 
αχαρτογράφητα ύδατα, δεδομένου ότι τα νέα πρόσωπα, ως δια μαγείας άλλαξαν τις καιρικές 
συνθήκες !!!

Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι κυκλοφορούν τέτοιου είδους αυταπάτες τόσο στα 
κέντρα εξουσίας, όσο και στους πλησιέστερους σε αυτά ομόκεντρους κύκλους των 
πραιτοριανών τους.
Είναι όμως σίγουρο ότι ευδοκιμούν ως αντιλήψεις, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στη 
χειραγωγημένη πλέον διεθνή κοινή γνώμη.

Αυτομάτως με τη μέθοδο αυτή, η στρατηγική της Συλλογικής Δύσης, οι στόχοι και τα 
αποτελέσματα της, υποβιβάζονται κι αυτά σε επίπεδο πολιτικών προσώπων, γεγονός που 
επιτρέπει να αποδίδονται τόσο οι εγκληματικές ενέργειες όσο και οι παταγώδεις αποτυχίες, σε 
προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικές ανικανότητες, λανθασμένους χειρισμούς, πανικό, αιφνιδιασμό,
βλακείες, έλλειψη ψυχραιμίας ή συντονισμού, και πολλά άλλα προσωπικά προβλήματα που 
βρίθουν στους πολιτικούς εκπροσώπους του συστήματος και στο περιβάλλον τους.

Από την άλλη αυτό που επιτυγχάνει επίσης θεαματικά ο αιφνίδιος, εκ περιτροπής, πλην όμως 
αρκετά συχνός εμβολισμός του επικοινωνιακού μάτριξ των ΜΜΕ που περιβάλλει, την κοινή γνώμη
χρησιμοποιώντας ειδικά από τη φυσική παρουσία του Κίσινγκερ στο δημόσιο χώρο, είναι ότι η 
διαφορετικότητα την οποία ο ίδιος σαφώς προβάλλει, συγκινεί ιδιαίτερα τους αντιπάλους, οι οποίοι
δεν χάνουν ευκαιρία να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να αποδείξουν ότι ακόμη και ο σκληρός 
πυρήνας του συστήματος που εκπροσωπεί ο παλαίμαχος διπλωμάτης, εναντιώνονται στη πολιτική 
που ακολουθεί σήμερα η Συλλογική Δύση.

Είναι όμως πράγματι έτσι; 
Και εάν είναι όντως έτσι, πόσο αξιοποιήσιμη είναι αυτή η διαφορετικότητα του Κίσινγκερ; 
Επιπλέον σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η διαφορά εκτός από τη προαναφερθείσα, επί 
προσωπικού κριτική που ασκεί απέναντι στους σύγχρονους πολιτικούς ηγέτες;
Πρόκειται για ουσιαστικές διαφορές σε επίπεδο στρατηγικής;
Η μήπως αφορά μόνον τις επιλογές και τις μεθόδους επίτευξης της ίδιας στρατηγικής και των 
ίδιων στόχων;

Το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει στη Σεισάχθεια και στο παρελθόν, γι αυτό και έχουμε 
διατυπώσει την άποψή μας επανειλημμένα σε διάφορα άρθρα. Κατά τη γνώμη μας ο Κίσινγκερ 
είναι ο εκφραστής της πλέον στυγνής, ωμής και κυνικής άποψης του πυρήνα της σκέψης που 
κυριαρχεί στα κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων.  Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι 
διαφορετικά. 
Παρά τις όποιες έντεχνες φραστικές ή εννοιολογικές  διατυπώσεις, - που δίχως αμφιβολία 
καταφέρνει να κάνει με πολύ μαεστρία - οι αρχές που διέπουν τη στρατηγική, οι στόχοι, οι 
επιδιώξεις, όλα παραμένουν με μικρές διαφορές τα ίδια.

Οι διαφοροποιήσεις φαντάζουν στον μη έμπειρο αναγνώστη αρκετά σημαντικές, επειδή ο 
Κίσινγκερ – εκτός των άλλων - επιδιώκει να καλύψει ένα κενό πολιτικής σκέψης, 
διπλωματικής ευελιξίας και εφευρετικότητας που χαρακτηρίζει τη περίοδο της απόλυτης 
ηγεμονίας των ΗΠΑ στον μεταψυχροπολεμικό, μονοπολικό κόσμο της τελευταίας 



τριακονταετίας, όπου η αίσθηση της ηγεμονίας και η έλλειψη ισχυρού – απειλητικού 
αντιπάλου,   δεν καθιστούσε αναγκαίες μια διπλωματία και μια πολιτική μετεξελιγμένες ή 
τουλάχιστον αντάξιες του σύνθετου και πολύπλοκου επιπέδου των προηγούμενων δεκαετιών.

Επιπλέον αισθάνεται σε ένα βαθμό ότι η εμπνευσμένη του πολιτική της εκμετάλλευσης του Ρωσο- 
Σινικού ρήγματος και της ίδιας της Κίνας, δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε ειδικά σε ευνοϊκότερες 
από προηγούμενα συνθήκες, ότι δεν είχε συνέχεια κι ότι με τους αδόκιμους και άστοχους 
χειρισμούς της υπεροπτικής και της εκ του ασφαλούς πολιτικής που ακολούθησε η Δύση, αλλά 
κυρίως η ηγέτιδα δύναμη, οι ΗΠΑ, οδήγησαν όχι μόνο σε λάθος αποτελέσματα, αλλά και στην 
ενίσχυση των αντιπάλων.

Ο Κίσινγκερ ως γνήσιος ιμπεριαλιστής – όσο κι αν θεωρείται και θεωρεί ο ίδιος των εαυτό του 
εκπρόσωπο της ρεάλ πολιτίκ -  δεν μπορεί να δεχθεί τις ιστορικές νομοτέλειες, ούτε το γεγονός 
ότι οι λαοί γράφουν την ιστορία.
Θεωρεί ότι ό,τι συμβαίνει συμβαίνει από τους λάθος σχεδιασμούς και χειρισμούς του ηγεμόνα.
Επομένως αναζητεί τα λάθη με μια ενδοσκοπική εγωκεντρική μεθοδολογία στο ίδιο το στρατόπεδο 
της Δύσης, επαναλαμβάνοντας από μια άλλη σκοπιά τις ίδιες λανθασμένες προσεγγίσεις, όσον 
αφορά την εξελικτική πορεία των διεθνών σχέσεων, των γεωπολιτικών εξελίξεων και γενικά 
της εξελικτικής πορείας του σύγχρονου κόσμου.
Είναι αδύνατον να δει με διαφορετικό μάτι και μάλιστα πιο αντικειμενικά τις εξελίξεις. Άλλωστε 
για τον ίδιον είναι ήδη πολύ αργά. 
Ωστόσο αυτή η ιδιαίτερη προσέγγισή του είναι το μοναδικό στοιχείο, που συνιστά τη δήθεν 
διαφοροποίησή του σε σχέση με την ακολουθούμενη στρατηγική της Συλλογικής Δύσης. 

Για να το διαπιστώσει κανείς δεν έχει παρά να αναλύσει τα επιλεγέντα αποσπάσματα από τη 
πρόσφατη συνέντευξή του.

 ✔ «Βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου με τη Ρωσία και την Κίνα εξαιτίας των ζητημάτων 
που έχουμε οι ίδιοι εν μέρει δημιουργήσει, χωρίς να έχουμε ιδέα για το πώς αυτά θα τελείωναν
ή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν. Δεν μπορείτε να πείτε αυτή τη στιγμή ότι θα διχάσουμε τη
Ρωσία και την Κίνα και ότι θα στραφούν η μία εναντίον της άλλης. Το μόνο που μπορείτε να 
κάνετε είναι να μην πυροδοτείτε εντάσεις και να δημιουργείτε επιλογές, αλλά με συγκεκριμένο
σκοπό».

Η φράση είναι ενδεικτική !
Αν εξαιρέσουμε τη διαπίστωση : «Βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου με τη Ρωσία και την Κίνα», 
που δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη, που να μην το αντιλαμβάνεται, σήμερα τουλάχιστον. 
Τα λάθη λοιπόν προέρχονται από τα σφάλματα του ηγεμόνα.
Από την άλλη η κριτική στο σύστημα απαλύνεται, στοχοποιώντας τα πρόσωπα εισάγοντας το 
πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. 
Η κριτική απαλύνεται ακόμη περισσότερο όταν όλο το κακό ερμηνεύεται ότι πηγάζει από 
απερίσκεπτους σχεδιασμούς και ανώριμες κινήσεις, γεγονός που είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς 
ότι επικράτησαν στις δεξαμενές σκέψεις της Δύσης.
Όσο για τη σχέση Ρωσίας και Κίνας δεν την βλέπει στη δυναμική της πορεία που έχει πάρει 
πλέον άλλα χαρακτηριστικά, αλλά στα στενά πλαίσια της δικής του «τριγωνικής» και 
«διασπαστικής» του  στρατηγικής σκέψης.
Επομένως η παραδοχή ότι σήμερα «Δεν μπορείτε να πείτε αυτή τη στιγμή ότι θα διχάσουμε τη 
Ρωσία και την Κίνα», μπορεί να ακούγεται ως δείγμα της ρεάλ πολιτίκ, που ο ίδιος πρεσβεύει, 
ωστόσο μοιάζει να αποτελεί για εκείνον μια αναγκαία προσωρινή τακτική αναδίπλωση, χωρίς 
να μπορεί να διακρίνει τη πραγματική δυναμική της σχέσης των δυο χωρών. 



Τέλος η υπόδειξη είναι αρκετά σαφής : κάντε υπομονή, έως και το βλάκα, γιατί πάλι με χρόνια 
με καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι.
Πάντως είναι σίγουρο ότι η σύσταση: «μην πυροδοτείτε εντάσεις», είναι περισσότερο 
παραπλανητική παρά συμβουλευτική και εύκολα μπορεί «εκ των υστέρων» να χαρακτηρισθεί σαν 
υπερβολές από προσωπικές πρωτοβουλίες, γιατί άλλωστε «εκ των προτέρων» δεν προβλέπεται να 
σταματήσουν.
Γίνεται δε ακόμη περισσότερο σαφής, όταν συμπληρώνει την υπόδειξή του, υπενθυμίζοντας, 
ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν «με συγκεκριμένο σκοπό», ο οποίος δεν μπορεί παρά να 
παραμένει ό ίδιος :
Η οριστική συντριβή και ο διαμελισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για να περιλάβουμε στη 
συνέχεια την Κίνα !!
Αυτή είναι στην ουσία η όχι και τόσο «νέα» συνταγή Κίσινγκερ.

«✔ Πίστευα ότι η Πολωνία - όλες οι χώρες που παραδοσιακά αποτελούν μέρος της ιστορίας 
της Δύσης - θα έπρεπε λογικά να είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την Ουκρανία, 
υποστήριξα ότι θα πρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο παρόμοιο με αυτόν της Φινλανδίας».

1ον Με τη συγκεκριμένη ιστοριο – γεωγραφική προσέγγιση, αναφερόμενος στην Πολωνία, 
επιχειρεί να απαλύνει τον επιθετικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ. 
2ον Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η δήλωση αυτή ήταν σχεδιασμένη για μια παλαιότερη 
συνέντευξη. Ο λόγος είναι σαφής εάν αναλογιστεί κανείς ποιος είναι ο ρόλος της Φινλανδίας 
σήμερα.
Δύσκολο να πιστέψουμε ότι δεν το γνωρίζει, ή ότι του διέφυγε. Απλώς φαίνεται ότι το επιχείρημα 
βγήκε από η παλαιότερη κασέτα.

«✔ Ήταν λάθος εκ μέρους του ΝΑΤΟ να σηματοδοτήσει την πιθανότητα προσχώρησης, οι 
ανησυχίες για την ασφάλεια που δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν έπρεπε να είχαν ληφθεί σοβαρά 
υπόψη».

1ον Το ΝΑΤΟ δεν σηματοδότησε απλώς τη «πιθανότητα προσχώρησης». Εάν βρισκόμασταν ακόμη
σε αυτό το επίπεδο, ίσως να μην είχε γίνει η Ειδική στρατιωτική επιχείρηση.
Δεν μπορεί να μην ξέρει τι έγινε στην Ουκρανία πάνω από μια δεκαετία, χωρίς η χώρα να έχει 
ενταχθεί στο ΝΑΤΟ !!!!!
2ον Δεν υπάρχει λόγος να γίνουμε κακοί υποβάλλοντας, το εύλογο ερώτημα:
Εάν θεωρούσε ότι «οι ανησυχίες για την ασφάλεια που δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν έπρεπε να 
είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη», γιατί δεν επέδειξε τον ίδιο υπερβάλλοντα ζήλο, που επιδεικνύει 
σήμερα με τις συχνότατες δημόσιες «πυροσβεστικού τύπου» παρεμβάσεις είτε πολλά χρόνια 
ενωρίτερα, είτε δυο μήνες ενωρίτερα, όταν το ζήτημα αυτό προέκυψε το Νοέμβρη – Δεκέμβρη του 
2021 - Ιανουάριο του 2022; 
 

«✔ Η Ουκρανία αντιπροσωπεύει ένα σύνολο εδαφών που έλκονται προς τη Ρωσία και τα 
οποία η Ρωσία θεωρεί δικά της, αν και ορισμένοι Ουκρανοί διαφωνούν. Όμως σήμερα, η 
κατάσταση έχει αλλάξει. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επίσημα ή
όχι, όταν όλα αυτά τελειώσουν, η Ουκρανία θα πρέπει να προσεγγιστεί ως μέλος του ΝΑΤΟ».

Κάπου εδώ θα σταματήσουμε το σχολιασμό, δεδομένου ότι το τελικό του συμπέρασμα : «η 
Ουκρανία θα πρέπει να προσεγγιστεί ως μέλος του ΝΑΤΟ», δείχνει ότι :
«Ο λύκος κι αν γεράσει, σβέρκο δεν αλλάζει»


