
Είναι προφανές ότι δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η προσέγγιση του αρθρογράφου στο 
άρθρο που ακολουθεί.
Το γεγονός ότι παραθέτει κραυγαλέα γεγονότα και αλήθειες από την υφιστάμενη πραγματικότητα 
δεν μας εντυπωσιάζει. Μας εντυπωσιάζει όμως το γεγονός ότι παρά το αυτονόητο των όσων 
διαδραματίζονται μπροστά μας, επιχειρείται να δοθούν ερμηνείες που αναπόφευκτα 
καταλήγουν στο να νομιμοποιούν τις πράξεις εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τις σημερινή 
δυστυχία του κόσμου.
Τελικά παρά τη σωστή περιγραφή, με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν ακριβώς το αντίθετο από 
αυτό που – όπως ισχυρίζονται – επιχειρούν να πετύχουν. 

Εμείς δημοσιεύουμε το εν λόγω άρθρο όχι επειδή θεωρούμε ότι λέει κάτι περισσότερο από αυτά 
που έχουν ήδη διατυπωθεί στη Σεισάχθεια, μέσα από τη σωρεία των άρθρων που έχουν 
δημοσιευθεί, αλλά επειδή παρά την ελλειπή και προκατειλημμένη προσέγγισή του, δεν παύει να 
στηλιτεύει την ιμπεριαλιστική  πολιτική της Συλλογικής Δύσης και κυρίως επειδή ένα τέτοιο 
άρθρο δημοσιευόμενο στον συγκεκριμένο περιοδικό, που ανήκει στην πλέον σημαντική δεξαμενή 
σκέψης των ΗΠΑ και γενικά της Δύσης, συνιστά κατά κάποιο τρόπο μια κατηγορηματική 
ομολογία των κακώς κειμένων και πεπραγμένων και μη καθομολογουμένων από τα επίσημα χείλη 
των ηγετών της.

Foreign Affairs : 
Κανείς δεν επιθυμεί την ισχύουσα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων

Πως όλες οι μεγάλες δυνάμεις - ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες- κατέληξαν να γίνουν 
αναθεωρητικές
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Ο κόσμος βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε δύο τάξεις, ουσιαστικά είναι ακυβέρνητος. Η τελευταία 
συνεκτική απάντηση του διεθνούς συστήματος σε μια διακρατική πρόκληση δόθηκε στη σύνοδο 
κορυφής της Ομάδας των 20 στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2009, όταν, στον απόηχο του 
χρηματοπιστωτικού κραχ του 2008, όταν οι ηγέτες των χωρών έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν 
μια νέα Μεγάλη Ύφεση και να σταθεροποιήσουν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Η επακόλουθη 
διεθνής αντίδραση στην κλιματική αλλαγή, στην κρίση χρέους που προκαλεί μεταστάσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και στην πανδημία της COVID-19, μόνο θλιβερή μπορεί να 
χαρακτηριστεί.

Αυτή η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και λιγότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που οικοδόμησαν την προηγούμενη διεθνή τάξη, φαίνεται να δεσμεύονται να τη 
διατηρήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγήθηκαν δύο παγκοσμίων τάξεων μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο: μιας κεϋνσιανής που δεν ενδιαφερόταν υπερβολικά για το πώς τα κράτη 
διαχειρίζονταν τις εσωτερικές τους υποθέσεις σε έναν διπολικό κόσμο του Ψυχρού Πολέμου (μια 
σοσιαλιστική Ινδία, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης βοήθειας από 
την Παγκόσμια Τράπεζα στις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970), και, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, 
μιας νεοφιλελεύθερης σε έναν μονοπολικό κόσμο που αγνοούσε την εθνική κυριαρχία και τα 



εθνικά σύνορα όπου χρειαζόταν. Και οι δύο τάξεις πραγμάτων, διακήρυτταν ότι ήταν «ανοικτές, 
βασισμένες σε κανόνες και φιλελεύθερες», υποστηρίζοντας τις αξίες της δημοκρατίας, των 
λεγόμενων ελεύθερων αγορών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Στην 
πραγματικότητα, στηρίχθηκαν στην κυριαρχία και τις επιταγές της στρατιωτικής, πολιτικής και 
οικονομικής ισχύος των ΗΠΑ. Για μεγάλο μέρος της εποχής που ακολούθησε την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης, οι περισσότερες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ανερχόμενης Κίνας, 
γενικά συμμορφώθηκαν με την υφιστάμενη παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δείχνουν ότι αυτή η ρύθμιση ανήκει στο παρελθόν. Οι μεγάλες 
δυνάμεις επιδεικνύουν αυτό που μπορεί να ονομαστεί «αναθεωρητική» συμπεριφορά, επιδιώκοντας
τους δικούς τους σκοπούς εις βάρος της διεθνούς τάξης και επιδιώκοντας να αλλάξουν αυτή καθ' 
αυτή την τάξη πραγμάτων. Συχνά, ο αναθεωρητισμός παίρνει τη μορφή εδαφικών διαφορών, ιδίως 
στη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού: Ο νους μας πάει στις προστριβές της Κίνας με τους γείτονές της, 
την Ινδία, την Ιαπωνία, το Βιετνάμ και άλλους στη θαλάσσια περιοχή της Ασίας. Η εισβολή του 
Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία ήταν μια παραβίαση των διεθνών κανόνων και 
ένα περαιτέρω πλήγμα στην ιδέα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βρει έναν άνετο ρόλο στο πλαίσιο 
μιας τάξης στην Ευρώπη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο αναθεωρητισμός εκδηλώνεται επίσης στις 
ενέργειες μιας πληθώρας άλλων δυνάμεων, όπως είναι ο αυξανόμενος σκεπτικισμός αναφορικά με 
το ελεύθερο εμπόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η στρατιωτική ενίσχυση στην άλλοτε ειρηνιστική 
Ιαπωνία και ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Πολλές χώρες είναι δυσαρεστημένες με τον κόσμο 
όπως τον βλέπουν και επιδιώκουν να τον αλλάξουν προς όφελός τους. Αυτή η τάση θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μια πιο κακή, πιο αμφιλεγόμενη γεωπολιτική και σε δυσμενέστερες οικονομικές 
προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αντιμετώπιση ενός κόσμου όπου θα κυριαρχούν 
αναθεωρητικές δυνάμεις θα μπορούσε να είναι η καθοριστική πρόκληση των επόμενων ετών.

Αναθεωρητικές δυνάμεις εδώ, εκεί, παντού

Λίγες από τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου είναι ικανοποιημένες με τη διεθνή τάξη πραγμάτων 
όπως αυτή υφίσταται σήμερα. Ως η μόνη παγκόσμια υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
δεσμευτεί να επεκτείνουν την εσωτερική ατζέντα του προέδρου Τζο Μπάιντεν υπό τον τίτλο 
«Οικοδομήστε ξανά έναν καλύτερο κόσμο». Το ίδιο το όνομα του προγράμματος υποδηλώνει ότι η 
τάξη στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προΐστανται με τόση επιτυχία για περισσότερο από μισό 
αιώνα χρειάζεται βελτίωση. Το κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής εντός των Ηνωμένων 
Πολιτειών φαίνεται να σπαράσσεται από διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν εκείνους που 
κηρύσσουν μια σύγχρονη μορφή απομονωτισμού και αυτοσυγκράτησης και εκείνους που 
έχουν ξεκινήσει μια ιδεολογική αναζήτηση για να διαιρέσουν τον κόσμο σε δημοκρατίες και 
απολυταρχίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απομακρυνθεί από τους διεθνείς θεσμούς που 
δημιούργησαν, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Έχουν 
απομακρυνθεί από τις δεσμεύσεις τους για ελεύθερο εμπόριο, αποχωρώντας από συμφωνίες όπως η
Σύμπραξη Δια-Ειρηνικού. Η θέα από την Ουάσινγκτον έχει γίνει πιο σκοτεινή, με απειλές μεγάλων 
δυνάμεων να διαφαίνονται στον ορίζοντα: όχι μόνο η Κίνα αλλά και η Ρωσία, η οποία έχει κατά 
πολλούς τρόπους εκδιωχθεί από τη διεθνή τάξη που προσπάθησε να την αναδιαμορφώσει κατ' 
εικόνα της Δύσης.

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος ωφελημένος της παγκοσμιοποιημένης τάξης υπό την ηγεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα επιδιώκει, σύμφωνα με τα λόγια του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, να 
«αποκτήσει την κεντρική θέση στο προσκήνιο». Το Πεκίνο επιδιώκει σαφώς την αναδιάταξη της 
ισορροπίας δυνάμεων στην Ασία και μια ισχυρότερη φωνή της Κίνας στις διεθνείς υποθέσεις. 
Ωστόσο, οι Κινέζοι ηγέτες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει μια εναλλακτική ιδεολογία που να 
προσελκύει τους άλλους ή να προσδίδει νομιμότητα στην προσπάθειά τους για κυριαρχία. Ακόμη 
και στην άμεση γειτονιά της, η επιρροή της Κίνας αμφισβητείται. Σημαντικά σημεία ανάφλεξης και



διλήμματα ασφαλείας, όπως το μέλλον της Ταϊβάν και οι εδαφικές διαφορές της με την Ινδία και 
την Ιαπωνία, περιβάλλουν την Κίνα. Αυτές οι διαμάχες είναι συνέπεια των πραγματικών τρόπων με
τους οποίους η Κίνα έχει διαταράξει την ισορροπία της περιφερειακής και παγκόσμιας ισχύος. Στο 
σύνολό τους, οι διεκδικητικές ενέργειες της Κίνας από το 2008 καθιστούν σαφές ότι το Πεκίνο 
επιδιώκει να αλλάξει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Από την πλευρά της, η Ρωσία δεν ταίριαξε ποτέ πραγματικά στην παγκόσμια τάξη στην οποία 
οι δυτικές δυνάμεις προσπάθησαν να τη στριμώξουν στα χρόνια αμέσως μετά το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου. Αντιθέτως, η Μόσχα δυσανασχετεί με την παρακμή και τη μειωμένη επιρροή 
της μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η εισβολή στην Ουκρανία είναι μόνο η πιο 
πρόσφατη έκφραση αυτής της αίσθησης δυσαρέσκειας, η οποία οδηγεί τη Ρωσία να συνεργάζεται 
με την Κίνα προκειμένου να υπονομεύσει την παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ και να προσπαθήσει να 
ταρακουνήσει την Ευρώπη, όπου η ρωσική ισχύς εξακολουθεί να έχει βαρύτητα τόσο σε 
οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ώθησε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να 
ανακοινώσει ότι ο κόσμος είχε φτάσει σε ένα Zeitenwende, ή σημείο καμπής. Για δεκαετίες μια 
οικονομική δύναμη με περιορισμένες πολιτικές φιλοδοξίες, η Γερμανία αναλαμβάνει τώρα έναν πιο
διεκδικητικό περιφερειακό και διεθνή ρόλο επιδιώκοντας να ενισχύσει τον στρατό της, να εξοπλίσει
την Ουκρανία και να επανεκτιμήσει τις σημαντικές σχέσεις της με την Κίνα και τη Ρωσία. Ο φόβος 
εγκατάλειψης που προκάλεσε η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως 
τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενθάρρυνε πολλούς από αυτούς να ενισχύσουν τις δυνατότητες 
ασφαλείας τους.

Η Ιαπωνία επαναξιολόγησε τον ρόλο της στην περιοχή και την παγκόσμια τάξη λόγω της ανόδου 
της Κίνας. Η Ιαπωνία βρίσκεται σε φάση μετάβασης από μια δύναμη εστιασμένη στην οικονομία, 
ειρηνιστική, μη παρεμβατική και επιβαρυμένη από την κληρονομιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
σε μια πολύ πιο φυσιολογική χώρα, η οποία φροντίζει τα δικά της συμφέροντα ασφαλείας και 
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον Ινδο-Ειρηνικό. Ο Σίνζο Άμπε, ο πρόσφατα δολοφονηθείς πρώην 
πρωθυπουργός, ενσάρκωσε και κατέστησε δυνατή αυτή τη στροφή, η οποία τώρα απολαμβάνει 
ευρύτερη δημόσια υποστήριξη. Η ηχηρή δέσμευση της Ιαπωνίας στη βάση της αρχής του 
ελεύθερου και ανοικτού Ινδο-Ειρηνικού, της Τετραμερούς (Τετραμερής Διάλογος για την 
Ασφάλεια, μια εταιρική σχέση με την Αυστραλία, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες) και άλλων
πρωτοβουλιών απορρέει από τον φόβο της τόσο από την άνοδο της Κίνας όσο και από την πιθανή 
υπαναχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ινδία, η οποία υιοθέτησε και επωφελήθηκε από τη 
φιλελεύθερη διεθνή τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, παραμένει 
δυσαρεστημένο μέλος. Η επιδίωξή της για μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
είναι το πιο ορατό παράδειγμα της επιθυμίας της Ινδίας να έχει μεγαλύτερο λόγο στο διεθνές 
σύστημα, ανάλογο με το οικονομικό και γεωπολιτικό της βάρος.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης

Αν οι μεγάλες δυνάμεις τρέφουν αμφιβολίες για την τάξη που βασίζεται σε κανόνες, οι 
ασθενέστερες χώρες έχουν σταθερά χάσει την πίστη τους στη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη 
του διεθνούς συστήματος. Αυτό ισχύει σίγουρα για τις χώρες του παγκόσμιου Νότου. Έχουν δει 
τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου, την Ομάδα των 20 και άλλους να αποτυγχάνουν να δράσουν επιτυχώς σε 
θέματα ανάπτυξης και, πιο επιτακτικά, στην κρίση χρέους που μαστίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες -
μια κρίση που επιδεινώθηκε από την πανδημία της COVID-19, την επισιτιστική και ενεργειακή 
κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, πάνω από 53 χώρες 
κινδυνεύουν πλέον από σοβαρές κρίσεις χρέους.



Αυτή η πρόσφατη ιστορία οικονομικής αποτυχίας επιδεινώνεται από τον αριθμό ρεκόρ, μόνο σε 
αυτόν τον αιώνα, των κατά συρροή εισβολών, επεμβάσεων, προσπαθειών αλλαγής καθεστώτων και
συγκαλυμμένων παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν από μεγάλες δυνάμεις. Η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία είναι μόνο το πιο πρόσφατο και κατάφωρο παράδειγμα τέτοιων παραβιάσεων της 
εθνικής κυριαρχίας, αλλά πολλές δυτικές δυνάμεις που έχουν επίσης υπάρξει υπαίτιες αυτών των 
ενεργειών. Αυτή η συμπεριφορά έχει οδηγήσει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες να αισθάνονται 
ακόμη πιο ανασφαλείς και να αμφισβητούν τη διεθνή τάξη.

Η εμπιστοσύνη στους πυλώνες αυτού του συστήματος διαβρώνεται. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια 
από τότε που οικονομικές κυρώσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον συγκεκριμένων χωρών 
τέθηκαν προς έγκριση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή σε άλλα πολυμερή φόρουμ. Αντ' 
αυτού, τα καθεστώτα κυρώσεων και οι στρατιωτικές επεμβάσεις βασίζονται στη δύναμη της 
ισχύος των ΗΠΑ ή της Δύσης για την αποτελεσματικότητά τους. Η εύθραυστη φύση των 
σχέσεων των μεγάλων δυνάμεων έχει καταστήσει τους διεθνείς θεσμούς σταδιακά λιγότερο 
αποτελεσματικούς. Με το διεθνές δίκαιο να μην περιορίζει τις ενέργειες των ισχυρών, η 
νομιμοποίηση αυτών των θεσμών μειώνεται σταθερά. Μακροχρόνια καθιερωμένοι κανόνες 
αρχίζουν να φθείρονται- δείτε, για παράδειγμα, την αυξημένη πιθανότητα διάδοσης πυρηνικών 
όπλων στη βορειοανατολική Ασία, όπου οι Ιάπωνες ηγέτες είναι πιο πρόθυμοι να συζητήσουν την 
απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων και την επιστροφή των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ στην 
περιοχή.

Ένας επικίνδυνος κόσμος διαμορφώνεται

Ένα είδος αναρχίας παρεισφρέει στις διεθνείς σχέσεις - όχι αναρχία με τη στενή έννοια του όρου, 
αλλά μάλλον η απουσία μιας κεντρικής οργανωτικής αρχής ή ενός ηγεμόνα. Καμία μεμονωμένη 
δύναμη δεν μπορεί να υπαγορεύσει τους όρους της τρέχουσας τάξης, και οι μεγάλες δυνάμεις δεν 
προσυπογράφουν ένα σαφές σύνολο αρχών και κανόνων- είναι δύσκολο να καθοριστούν οι κανόνες
της πορείας όταν τόσες πολλές χώρες ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους. Τόσο στα λόγια όσο 
και στις πράξεις, η Κίνα και η Ρωσία αμφισβητούν σήμερα σημαντικές πτυχές της δυτικής 
φιλελεύθερης τάξης, ιδίως τους κανόνες της που αφορούν τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των κρατών. Επικαλούνται την αρχή της κρατικής κυριαρχίας ως ασπίδα για να
λειτουργούν όπως επιθυμούν, ενώ επιδιώκουν να θέσουν νέους κανόνες σε τομείς όπως ο 
κυβερνοχώρος και οι νέες τεχνολογίες. Αλλά δεν προσφέρουν ακόμη μια εναλλακτική λύση ή μια 
εναλλακτική λύση που να είναι αρκούντως ελκυστική για τους άλλους. Πράγματι, η αντιμετώπιση 
των γειτόνων τους -στην Ουκρανία, στη Νότια και Ανατολική Σινική Θάλασσα και στα σύνορα 
Ινδίας-Κίνας- υποδηλώνει μια συντριπτική εξάρτηση από τη σκληρή στρατιωτική και οικονομική 
ισχύ εις βάρος των κανόνων και των θεσμών.

Εξίσου, είναι λανθασμένο να βλέπουμε σήμερα έναν άλλο Ψυχρό Πόλεμο που ορίζεται από τον 
έντονο διπολισμό δύο μπλοκ: ενός «ελεύθερου κόσμου» και ενός βασιλείου «απολυταρχιών». Η 
διατλαντική συμμαχία έχει παγιωθεί και η Κίνα και η Ρωσία εμφανίζονται ενωμένες σε μια 
συμμαχία εχθρότητας εναντίον της Δύσης. Ώστόσο, απέχουμε πολύ από έναν άλλο Ψυχρό Πόλεμο. 
Αρκετές δημοκρατίες εμφανίζουν όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά των αυταρχικών 
κρατών. Οι αντιδράσεις του κόσμου στον πόλεμο στην Ουκρανία και οι δυτικές κυρώσεις στη 
Ρωσία δείχνουν ότι δεν υπάρχει ενιαίο μπλοκ εκτός της διατλαντικής συμμαχίας. Η οικονομική 
αλληλεξάρτηση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει προηγούμενο στον Ψυχρό 
Πόλεμο, όταν οι κύριοι αντίπαλοι ήταν πολύ απόμακροι πόλοι. Εξάλλου, δεν υπάρχει κάτι 
αντίστοιχο με τις ιδεολογικές εναλλακτικές λύσεις που έθεταν οι αντίπαλοι του Ψυχρού Πολέμου, 
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση- σήμερα δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο με την 
ελκυστικότητα του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δεκαετία 



του 1950 και του 1960. Η κορυφαία αυταρχική χώρα, η Κίνα, δεν προσφέρει μια ιδεολογική ή 
συστημική εναλλακτική λύση, αλλά προσελκύει άλλες χώρες με οικονομικές, τεχνολογικές και  
υποσχέσεις, για υποδομές και έργα, και όχι με αρχές.

Αντίθετα, η γεωπολιτική γίνεται όλο και πιο κατακερματισμένη και λιγότερο συνεκτική. Ένας 
κόσμος αναθεωρητικών δυνάμεων είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε χώρα ακολουθεί το δικό της 
δρόμο. Η παγκοσμιοποιημένη παγκόσμια οικονομία κατακερματίζεται σε περιφερειακά εμπορικά 
μπλοκ, με μερική αποσύνδεση που επιχειρείται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της 
χρηματοδότησης, και με όλο και πιο έντονη διαμάχη μεταξύ των δυνάμεων για την οικονομική και 
πολιτική πρωτοκαθεδρία. Κατά τη διαδικασία αυτή, αναδύεται ένας πολύ πιο επικίνδυνος κόσμος.

Μηχανισμοί αντιμετώπισης

Τα κράτη πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν αυτόν τον κόσμο των αναθεωρητικών δυνάμεων, 
έναν κόσμο μεταξύ τάξεων πραγμάτων, και να προετοιμάζονται για ένα αβέβαιο μέλλον. Μια λύση 
είναι η εσωστρέφεια. Η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες το έχουν κάνει τα 
τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στην αυτοδυναμία με τη μία ή την άλλη μορφή: Το μοντέλο 
«διπλής κυκλοφορίας» της Κίνας, η υπόσχεση του Μπάιντεν να «οικοδομήσουμε ξανά ένα 
καλύτερο κόσμο» και η δέσμευση της Ινδίας υπό τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να επιδιώξει 
την ατμανιρμπχάρτα (atmanirbharta) ή την αυτοδυναμία. Την ίδια στιγμή που θέλουν να γίνουν πιο 
οικονομικά ανεξάρτητα, τα κράτη θέλουν επίσης να είναι πιο ασφαλή στρατιωτικά. Όλες οι μεγάλες
δυνάμεις έχουν επιδιώξει να επεκτείνουν τις αμυντικές και πυρηνικές τους δυνατότητες. Οι 
παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά το 2021,
παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19.

Μια άλλη απάντηση σε έναν κόσμο αναθεωρητισμού είναι να δημιουργούν τα κράτη ad hoc 
συμμαχίες. Η τελευταία δεκαετία έφερε μια έξαρση πλουραλιστικών και πολυμερών διευθετήσεων 
-συμπεριλαμβανομένων της Τετράδας, των BRICS (μια σύμπραξη που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, 
τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική), του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης 
και της ομάδας I2U2 που περιλαμβάνει την Ινδία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε πρόβλημα φαίνεται να γεννά ένα νέο ακρωνύμιο. Οι διευθετήσεις αυτές 
είναι σκόπιμες και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς, και παρόλο που μπορεί να βοηθήσουν 
στη σύσφιξη ορισμένων διμερών σχέσεων, δεν μοιάζουν ούτε κατά προσέγγιση με τις πιο άκαμπτες
συμμαχίες ή μπλοκ της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Αναπόφευκτα, πολλές μέσης και μικρότερης ισχύος δυνάμεις θα διασχίσουν τις διαχωριστικές 
γραμμές και θα προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν τους δεσμούς τους με τις μεγαλύτερες 
δυνάμεις. Η αντίδραση της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας στις αυξανόμενες διαμάχες 
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και η εδραίωση των δεσμών του Ισραήλ με τις 
σουνιτικές μοναρχίες των κρατών του Κόλπου μέσω των «Συμφωνιών του Αβραάμ» αποτελούν 
παραδείγματα αυτής της τάσης. Πιο πρόσφατα, πολλές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της 
Λατινικής Αμερικής με ισχυρούς δεσμούς με τη Δύση αρνήθηκαν να ενταχθούν στις κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Μια τέτοια εξισορροπητική και 
αντισταθμιστική συμπεριφορά θα ενθαρρύνει την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε τοπικά 
προβλήματα, είτε με τη μορφή περιφερειακών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών είτε με 
τοπικές διαπραγματευτικές λύσεις σε πολιτικές διαμάχες.

Ωστόσο, η δράση σε τοπικό επίπεδο είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των μεγάλων 
παγκόσμιων προβλημάτων. Πάρτε, για παράδειγμα, την κρίση του χρέους. Η χρεοκοπία της Σρι 
Λάνκα και η οικονομική κρίση οδήγησαν το νησιωτικό έθνος να στηριχθεί σε γείτονες εντός της 
υποηπείρου, με την Ινδία να παρέχει προμήθειες τροφίμων και καυσίμων και πιστώσεις ύψους 3,8 



δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημαντικοί ξένοι δανειστές, μεταξύ άλλων στην Κίνα και στη Δύση, 
δεν έχουν ακόμη αναπροσαρμόσει το χρέος της Σρι Λάνκα. Για χρόνια, οι πλούσιες χώρες 
αρνούνταν να ενεργήσουν μετά από εκκλήσεις για αναπροσαρμογή ή διαγραφή των χρεών των 
αναπτυσσόμενων χωρών που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού της χρεοκοπίας. Κανείς δεν 
φαίνεται πιθανό να προσφέρει στις υπερχρεωμένες αναπτυσσόμενες χώρες μια ήπια προσαρμογή. 
Μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις κατάρρευσης όπως της Σρι Λάνκα. Στην
πραγματικότητα, ο κόσμος των αναθεωρητικών δυνάμεων είναι ένας κόσμος  όπου τα μεγάλα 
ζητήματα της εποχής - η άνιση ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και οι πανδημίες - δεν 
αντιμετωπίζονται ανάμεσα σε τάξεις πραγμάτων.

Σε κατάσταση αναμονής

Καθώς η παλαιά τάξη διαλύεται και η νέα αγωνίζεται να γεννηθεί, το πλεονέκτημα βρίσκεται στα 
κράτη που κατανοούν σαφώς την ισορροπία δυνάμεων και έχουν μια αντίληψη για μια συνεργατική
μελλοντική τάξη που εξυπηρετεί το κοινό καλό. Δυστυχώς, οι ικανότητες πολλών μεγάλων 
δυνάμεων έχουν μειωθεί και πολλοί από τους ηγέτες τους επιδεικνύουν ελάχιστο ενδιαφέρον για τις
εξωτερικές υποθέσεις, τη διαχείριση κρίσεων ή την επίλυση διακρατικών προβλημάτων, ακριβώς 
όταν ο διαδεδομένος αναθεωρητισμός καθιστά τις κρίσεις πιο πιθανές και επικίνδυνες. Ως συνέπεια
της αμφιλεγόμενης εσωτερικής πολιτικής τους, καμία από τις σημαντικές αναθεωρητικές δυνάμεις, 
καθεμία από τις οποίες επιθυμεί να αλλάξει το διεθνές σύστημα, δεν έχει ένα συναρπαστικό όραμα 
για το ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η αλλαγή. Ούτε η ταχέως μεταβαλλόμενη ισορροπία 
δυνάμεων είναι πιθανό να αποτελέσει τη βάση για μια σταθερή τάξη πραγμάτων για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, οι δυνάμεις θα περιπλανώνται μάλλον από κρίση σε κρίση καθώς η 
δυσαρέσκειά τους με το διεθνές σύστημα και μεταξύ τους θα αυξάνεται, σε μια μορφή 
κινητικότητα χωρίς μετακίνηση.


