
Παγκόσμια ύφεση: Η διαδικασία που ήδη ξεκίνησε είναι αδύνατο να ανασταλεί

Το ζεστό καλοκαίρι θα αντικατασταθεί από ένα χαρούμενο φθινόπωρο - η Δύση δεν μπορεί να 
αλλάξει την πορεία των πραγμάτων.

Το καυτό - από κάθε άποψη - καλοκαίρι του 2022 φεύγει, αλλά οι παγκόσμιες προοπτικές για το 
φθινόπωρο δεν δίνουν καν λόγο να υποστηρίξει κανείς ότι σίγουρα δεν θα επιδεινωθεί. Και δεν
πρόκειται μόνο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, που αποτελεί απλώς μέρος μιας παγκόσμιας 
κρίσης που εκτυλίσσεται ολοένα και πιο ξεκάθαρα. Η ίδια η έννοια της «κρίσης» έχει ήδη 
απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο είναι ευκολότερο να την ονομάσουμε έτσι, δεδομένου ότι 
στην πραγματικότητα αποτελεί μια οξεία φάση του μετασχηματισμού ολόκληρης της παγκόσμιας 
τάξης πραγμάτων.

Η παγκόσμια ύφεση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αν και η ενεργειακή κρίση βρίσκεται ήδη σε 
πλήρη εξέλιξη και το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρό της κάθε άλλο παρά 
τυχαίο είναι. Είναι σαφές ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει πλήξει τον τρίτο κόσμο πολύ 
περισσότερο από ό,τι τη Δύση, αρκεί να αναφέρουμε τα παραδείγματα της Σρι Λάνκα και του 
Πακιστάν. Ωστόσο τα διεθνή, δηλαδή τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι συνηθισμένα να έχουν 
στραμένη τη προσοχή τους μόνο στα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών, σε αυτά που 
προκαλούν τις δικές τους χώρες σοβαρές δυσκολίες και είναι αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή, 
αυξήσει την ανησυχία τους. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν με αγωνία το 
ερχόμενο φθινόπωρο, αναμένοντας μια απότομη αύξηση των κοινωνικών και πολιτικών 
εντάσεων στο εσωτερικό των χωρών και των πολιτειών τους αντίστοιχα..

Δεν είναι πλέον δυνατό να σταματήσει αυτή η διαδικασία - και όχι μόνο επειδή η ίδια η Δύση 
προκάλεσε την αύξηση των τιμών, ποντάροντας σε μια νίκη επί της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
και γι' αυτό ξεκίνησε τη διαδικασία εγκατάλειψης των ρωσικών ενεργειακών πηγών. Όχι 
βέβαια, αυτό απλώς επιδείνωσε τα ήδη αυξανόμενα προβλήματα, τόσο στις ίδιες τις χώρες της
Δύσης, όσο και στη θέση τους στην παγκόσμια σκηνή. Για παράδειγμα, η προσπάθεια 
απομόνωσης της Ρωσίας μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στην Ουκρανία οδήγησε στο 
γεγονός ότι ο κόσμος σήμερα είναι χωρισμένος σε εκείνους που υποστηρίζουν τις αξιώσεις των
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης να διατηρήσουν την ηγεμονία τους και σε εκείνους 
που είναι εναντίον αυτής της αντίληψης.

Επιπλέον, η διαίρεση αυτή γίνεται όλο και πιο ευδιάκριτη. Αν πριν από έξι μήνες στον ΟΗΕ 141 
χώρες από τις 194 ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος που καταδίκαζε τη «ρωσική επιθετικότητα», τις 
προάλλες μόνο 54 χώρες υπέγραψαν μια άλλη δήλωση που καλούσε τη Ρωσία να «σταματήσει
αμέσως τις εχθροπραξίες». Δηλαδή, πρακτικά μόνο οι δυτικές χώρες, με έναν μικρό αριθμό 
αναπτυσσόμενων κρατών που προσχώρησαν, ήταν αυτές που ψήφισαν το ψήφισμα που οι 
ίδιες κατέθεσαν.

Είναι σαφές ότι η συντριπτική πλειονότητα των χωρών που δεν υποστήριξαν το αντιρωσικό 
ψήφισμα καθοδηγείται από το ίδιο πράγμα: ο κόσμος δεν θέλει τη συνέχιση της αμερικανικής 
και ευρωπαϊκής ηγεμονίας και ότι θεωρεί πως η προσπάθεια απομόνωσης και τιμωρίας της 
Ρωσίας θεωρείται ένας τρόπος για τη συλλογική Δύση να διατηρήσει την επίπλαστη υπεροχή 
της.

Ως αποτέλεσμα, η Συλλογική Δύση, αντί να ενισχύσει τις θέσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο, απλώς 
τις αποδυνάμωσε, ενώ την ίδια στιγμή, ο υπόλοιπος κόσμος το βλέπει και το καταλαβαίνει αυτό. 
Επιπλέον, οι κυρώσεις έχουν πλήξει και τη δυτική οικονομία, χωρίς  αυτό να είναι ακόμη ο 
πυθμένας της κρίσης. Δεν πρόκειται για οικονομική κρίση, αλλά ήδη για πολιτική κρίση, η 



οποία υπήρχε και πριν από την Ουκρανία, αλλά με τις δικές τους ενέργειες, η Ευρώπη και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες επιτάχυναν όλες τις διαδικασίες, που την επιδεινώνουν.

Τι περιμένει τη Δύση τις επόμενες εβδομάδες; Με την αλλαγή της εξουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
η νέα πρωθυπουργός Λιζ Τρας θα είναι σε ακόμη πιο αδύναμη θέση από τον Τζόνσον, ενώ η χώρα 
εισέρχεται ουσιαστικά σε περίοδο προετοιμασίας για βουλευτικές εκλογές (ενδεχομένως έκτακτες).
Όλα αυτά στο πλαίσιο των αυξανόμενων αποσχιστικών τάσεων στη Σκωτία και των ανεπίλυτων 
συνεπειών του Brexit .

Δεν θα είναι εύκολο για τον γερμανικό συνασπισμό να επιβιώσει τους επόμενους έξι μήνες και η 
εσωτερική πολιτική δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Scholz που προβλέπεται να συνεχιστεί, θα 
οδηγήσει στο γεγονός ότι η επιρροή της χώρας στις πανευρωπαϊκές διεργασίες θα αποδυναμωθεί.

Στην Ιταλία, οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε ένα μήνα. Η νίκη του δεξιού συνασπισμού 
υπό την ηγεσία της Τζόρτζια Μελόνι (η οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην 
ιστορία της Ιταλίας) και με τη συμμετοχή των κομμάτων του Ματέο Σαλβίνι και του Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι είναι πρακτικά εγγυημένη.

Οι Ιταλοί εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί ως προς τις προοπτικές μιας σκληρής 
αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Είναι μάλλον βέβαιο ότι η νέα κυβέρνηση θα παίξει αυτό το χαρτί για 
προπαγανδιστικούς σκοπούς. Αν και δεν θα κάνει πραγματική προσπάθεια να πάει κόντρα στην 
πολιτική της ΕΕ σε σχέση με το ουκρανικό ζήτημα, σίγουρα όμως δεν θα συμβάλλει στη συνολική 
σταθερότητα της ΕΕ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οποίων οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ θα εδραιώσουν τον 
έλεγχο και των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου και ο Μπάιντεν θα μπει σε καθεστώς «κουτσής 
πάπιας». Αλλά το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα είναι η μοιραία εμβάθυνση 
του διχασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες - η χώρα θα κατευθυνθεί προς τις προεδρικές εκλογές του 
2024, τα αποτελέσματα των οποίων η ηττημένη πλευρά δεν πρόκειται να αναγνωρίσει. Η ένταση 
των δεινών είναι ήδη ορατή στην ολοένα και πιο επιθετική ρητορική των κομμάτων. Για 
παράδειγμα, την Πέμπτη, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι το σύνθημα του Τραμπ «Να ξανακάνουμε την 
Αμερική "Μεγάλη"» προκαλεί εξτρεμιστικά συναισθήματα και ότι η ιδεολογία ορισμένων 
Ρεπουμπλικανών μπορεί να συγκριθεί με «ημιφασισμό». Η Αμερική οδεύει προς τη διάσπαση 
και μόνο ένα θαύμα μπορεί να σταματήσει αυτή τη πορεία.

Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι διεργασίες δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμβαίνουν στην 
Ουκρανία, αλλά ότι έχουν πολύ σοβαρές εσωτερικές αιτίες. Πάντως, το σπιράλ της 
σύγκρουσης με τη Ρωσία επηρεάζει ήδη τώρα όλα όσα συμβαίνουν στη Δύση και παρ' όλο που
έχουν καταφέρει να πείσουν σχεδόν τους πάντες εκεί ότι τόσο καιρό η Μόσχα παρεμβαίνει στις
υποθέσεις τους, τώρα είναι ενδεχόμενο να περιμένουν και πάλι την άμεση παρέμβασή της.

Για παράδειγμα, στην ίδια την Ιταλία, οι φιλοατλαντικές δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι το Κρεμλίνο 
ποντάρει στη νίκη της Δεξιάς. Για την Ρωσία όμως στην παρούσα κατάσταση δεν έχει σημασία 
το ποιος θα είναι στην εξουσία σε ορισμένες δυτικές χώρες, αλλά πώς αυτό θα επηρεάσει τη 
διακυβέρνηση και την ενότητα στο κόσμο του «χρυσού δισεκατομμυρίου». Αν τον ενισχύσει, 
σε κάθε περίπτωση η Ρωσία θα είναι αντίθετη: άλλωστε γιατί να ενισχύσει η ίδια εκείνον που 
την ανακήρυξε ως εχθρό;

Το γεγονός όμως είναι ότι η Δύση έχει ξεκινήσει μια πορεία στην οποία δεν έχει ουσιαστικά καμία 
ευνοϊκή βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική. Και αυτό προφανώς δεν είναι καθόλου 



εξαιτίας των δήθεν - όπως συνηθίζουν να επιχειρηματολογούν - «δολοπλοκιών» της Ρωσίας, αλλά 
εξαιτίας των συσσωρευμένων δικών της λαθών και υπέρμετρων φιλοδοξιών. Είτε έρθει η Δεξιά 
είτε η Αριστερά, ο διχασμός θα βαθύνει ούτως ή άλλως, γιατί η Δεξιά δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει ριζικά απολύτως τίποτα, ενώ η πολιτική της Αριστεράς προκαλώντας 
δυσαρέσκεια στη δεξιά, θα βαθύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα.

Ταυτόχρονα, παρόλο που τα Ρωσικά ΜΜΕ και κάθε φωνή που υποστηρίζει τη Ρωσία, έχουν 
φιμωθεί και δύσκολα φτάνουν στ' αυτιά των βαρύκοων Ευρωπαίων, η Ρωσία θα εξακολουθεί να 
κατηγορείται ότι προσπαθεί να επηρεάσει τη δυτική κοινή γνώμη κι ότι αναμειγνύεται άμεσα στις 
εσωτερικές υποθέσεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα, υπάρχει επιπλέον και 
το σύνηθες πρόσχημα, ότι η ίδια η Ειδική Στρατιωτική Επιχείρησή, όχι μόνον δημιουργεί 
πρόβλημα στη Δύση, αλλά ότι συνιστά και απειλή γι' αυτήν.

Υπάρχει μόνο μία απάντηση σε όλα αυτά, εάν πάρει κανείς ως βάση τη κλασσική ιατρική αρχή του 
«μη βλάπτειν»: καμία παρέμβασή μας (με σκοπό τη σωτηρία ή τη βλάβη) δεν μπορεί να έχει 
τόσο ισχυρό αποτέλεσμα, όσο αυτό που προκαλεί η ίδια η πολιτική των δυτικών χωρών. 
Ας αφεθούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, να πάνε όπου πάνε. 
Αυτή θα είναι η καλύτερη επιλογή για τη Ρωσία. 
Ό,τι χρειάζεται για τη δική τους πτώση, θα το κάνουν απολύτως μόνοι τους.


