
Ο πόλεμος στην Ουκρανία - η τελευταία από μια σειρά καταστροφών που προκαλεί το 
συντηρητικό ρεύμα.

Jeffrey D. Sachs

Ο Jeffrey David Sachs είναι Αμερικανός οικονομολόγος. Είναι διευθυντής του Δικτύου Λύσεων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Από το 2002 έως το 2016, ήταν διευθυντής του 
Ινστιτούτου Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια και από το 2002 έως το 2006 ειδικός 
σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας, ενώ ήταν σύμβουλος του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΟΣΑ, του ΠΟΕ και του 
Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
    Στις δεκαετίες του 1980 και 1990, ήταν σύμβουλος σε διάφορα κράτη: από το 1985 στη Βολιβία, 
από το 1989 στην Πολωνία, από το 1991 στη Ρωσία. 
Εκείνη την εποχή, από τη θέση του ώς σύμβουλος του πρωθυπουργού Yegor Gaidar και του υπουργού
Οικονομικών Boris Fedorov, της κυβέρνησης Γιέλτσιν το 1991-1993, είχε εκφράσει και την ακόλουθη
άποψη:
«Το κύριο πράγμα που μας απογοήτευσε ήταν το κολοσσιαίο χάσμα μεταξύ της ρητορικής των 
μεταρρυθμιστών και των πραγματικών τους πράξεων... Και, όπως μου φαίνεται, η ρωσική 
ηγεσία ξεπέρασε τις πιο φανταστικές ιδέες των μαρξιστών για τον καπιταλισμό: θεωρούσαν ότι 
η δουλειά του κράτους είναι να εξυπηρετεί έναν στενό κύκλο καπιταλιστών, διοχετεύοντας στις 
τσέπες τους όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα το συντομότερο. Αυτό δεν είναι θεραπεία σοκ.
Πρόκειται για μια κακόβουλη, προμελετημένη, καλά μελετημένη ενέργεια, η οποία έχει ως στόχο 
μια μεγάλης κλίμακας αναδιανομή του πλούτου προς όφελος ενός στενού κύκλου ανθρώπων».
    Κατά τη διάρκεια της κρίσης του «ελληνικού χρέους», τον Ιούλιο του 2015, έγραψε ανοιχτή 
επιστολή προς την Άνγκελα Μέρκελ, μαζί με τους Heiner Flassbeck, Thomas Piketty, Dani Rodrik και
Simon Wren-Lewis, καλώντας την να μειώσει το χρέος της Ελλάδας και να παραχωρήσει στην 
κυβέρνησή της ένα μεγάλο διάστημα για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρηματικό ποσό που 
χρωστούσε, από τη πολιτική των υπέρμετρων δανεισμών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι τίποτα περισσότερο από την κορύφωση ενός σχεδίου 30 
ετών του νεοσυντηρητικού ρεύματος των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι κατάμεστη από 
τους ίδιους νεοσυντηρητικούς που υποστήριξαν τους πολέμους υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στη 
Σερβία (1999), το Αφγανιστάν (2001), το Ιράκ (2003), τη Συρία (2011) και τη Λιβύη (2011) και οι 
οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το ιστορικό των 
νεοσυντηρητικών είναι μια απόλυτη καταστροφή, ωστόσο ο Μπάιντεν τους προσέλαβε για να 
συγκροτήσει την ομάδα του, οδηγώντας έτσι την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ σε μια ακόμη 
γεωπολιτική πανωλεθρία. Αν η Ευρώπη είχε έστω και λίγη λογική, θα αποστασιοποιούνταν 
από το φιάσκο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Τη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκε το νεοσυντηρητικό ρεύμα, το οποίο σχηματίστηκε γύρω από 
μια βασική ομάδα διακεκριμένων διανοουμένων, ορισμένοι από τους οποίους επηρεάστηκαν 
από τον πολιτικό επιστήμονα του Πανεπιστημίου του Σικάγο Leo Strauss και τον φιλόλογο 
του Yale Donald Kagan. Επικεφαλής των νεοσυντηρητικών ήταν οι Norman Podhoretz, 
Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Frederick και Robert Kagan (γιοι του Donald Kagan), οι 
σύζυγοί τους Kimberley Allan Kagan (Frederic) και Victoria Nuland (Robert) και ο Elliott 
Abrams.

Η βάση της νεοσυντηρητικής αντίληψης είναι: η Παγκόσμια στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ

Το βασικό περιεχόμενο της πολιτικής των νεοσυντηρητικών είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει
να διατηρήσουν την κυριαρχία της στρατιωτικής ισχύος τους σε όλες τις περιοχές του κόσμου και 



να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις που μπορεί μια μέρα να 
αμφισβητήσουν την παγκόσμια ή περιφερειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, με τη Ρωσία και την Κίνα 
στη πρώτη γραμμή του πυρός. Για το σκοπό αυτό, ο αμερικανικός στρατός πρέπει να είναι 
ανεπτυγμένος σε εκατοντάδες στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και οι ΗΠΑ πρέπει
να είναι έτοιμες, αν χρειαστεί, να διεξάγουν στοχευμένους πολέμους. Η αξιοποίηση των 
Ηνωμένων Εθνών περιορίζεται στη χρησιμότητά τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων 
των ΗΠΑ. Η προσέγγιση αυτή περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Paul Wolfowitz στις Οδηγίες 
Αμυντικής Πολιτικής (DPG), που συνέταξε για το Υπουργείο Άμυνας το 2002, όταν ήταν 
Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Το σχέδιο προέβλεπε την επέκταση του δικτύου ασφαλείας υπό 
την ηγεσία των ΗΠΑ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, παρά τη ρητή υπόσχεση που είχε 
δοθεί το 1990 από τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Hans-Dietrich Genscher ότι η
επανένωση της Γερμανίας δεν θα συνοδευόταν από επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Ο 
Wolfowitz υπεραμύνθηκε επίσης των πολέμων της Αμερικής, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της 
Αμερικής να επεμβαίνει ανεξάρτητα ή και μόνη της για την αντιμετώπιση κρίσεων που της 
προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με τον Wesley Clark, στρατηγό εν αποστρατεία, ο Wolfowitz 
του είχε ήδη καταστήσει σαφές τον Μάιο του 1991 ότι οι ΗΠΑ θα ενορχήστρωναν την αλλαγή 
καθεστώτος στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλους συμμάχους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Οι μοιραίες συνέπειες

Οι νεοσυντηρητικοί τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ακόμη και πριν 
αυτή καταστεί επίσημη πολιτική των ΗΠΑ υπό τον πρώην πρόεδρο George W. Bush το 2008, 
θεωρώντας την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως το κλειδί για την περιφερειακή και 
παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο του 2006, ο ιστορικός και πολιτικός σχολιαστής 
Robert Kagan περιέγραψε λεπτομερώς τα επιχειρήματα των νεοσυντηρητικών σχετικά με τη 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ: [Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δεν βλέπουν τίποτα φυσιολογικό στις «έγχρωμες 
επαναστάσεις» στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης], αλλά μόνο υποστηριζόμενα από τη 
Δύση πραξικοπήματα που αποσκοπούν στην προώθηση της επιρροής της σε στρατηγικής σημασίας
ζωτικά μέρη του κόσμου. Κι αν έχουν δίκιο; Κι αν η επιτυχής φιλελευθεροποίηση της Ουκρανίας, 
που προωθήθηκε και υποστηρίχθηκε από τη Δύση, ήταν πράγματι μόνο και μόνο το ξεκίνημα για 
την ενσωμάτωση αυτού του έθνους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με λίγα λόγια: για την επέκταση της 
δυτικής φιλελεύθερης ηγεμονίας;». 

Ο Robert Kagan παραδέχθηκε τις καταστροφικές συνέπειες της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. 
Αναφέρει δε, έναν εμπειρογνώμονα που υποστηρίζει ότι «το Κρεμλίνο προετοιμάζεται σοβαρά 
για τη «μάχη για την Ουκρανία».

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία θα έπρεπε να 
είχαν υιοθετήσει την επιλογή της ουδετερότητας της Ουκρανίας, τόσο ως ρυθμιστική ζώνη 
όσο και ως βαλβίδα ασφαλείας. Αντίθετα, οι νεοσυντηρητικοί επεδίωκαν την αμερικανική 
«ηγεμονία», ενώ οι Ρώσοι ενεπλάκησαν στη μάχη εν μέρει για αυτοάμυνα και εν μέρει για να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους αξιώσεις. Αυτό θυμίζει τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856), όταν 
η Βρετανία και η Γαλλία προσπάθησαν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, 
επειδή είχε ασκήσει πίεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο Robert Kagan έγραψε το άρθρο ως ιδιώτης, ενόσω η σύζυγός του Victoria Nuland ήταν 
πρέσβειρα των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με την κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο George W. Bush. Η Nuland 
ήταν πάντα το πρότυπο του νεοσυντηρητικού. Εκτός από τον ρόλο της ως πρέσβειρα του Bush 
στο ΝΑΤΟ, η Nuland υπηρέτησε από το 2013 έως το 2017 ως βοηθός υπουργός Εξωτερικών του 
πρώην προέδρου Barack Obama για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις, γεγονός που οδήγησε
στην εμπλοκή της στην ανατροπή του φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας Viktor 



Yanukovych. Σήμερα είναι υφυπουργός Εξωτερικών του Μπάιντεν, υπεύθυνη για τη 
διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση.

Οι ψευδείς παραδοχές και η περιφρόνηση της πραγματικότητας

Η νεοσυντηρητική άποψη βασίζεται στη λανθασμένη παραδοχή ότι η στρατιωτική, 
χρηματοπιστωτική, τεχνολογική και οικονομική υπεροχή των ΗΠΑ θα τους επέτρεπε να 
υπαγορεύουν τους δικούς τους όρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η θέση αυτή αποτελεί 
ταυτόχρονα υπερβολική ύβρη και εντυπωσιακή άρνηση της πραγματικότητας. Από τη δεκαετία
του 1950, οι ΗΠΑ έχουν ηττηθεί και ηττώνται σχεδόν σε κάθε περιφερειακή σύγκρουση στην 
οποία έχουν εμπλακεί. Ωστόσο, στην περίπτωση της «μάχης για την Ουκρανία», οι 
νεοσυντηρητικοί είναι έτοιμοι να προκαλέσουν μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία με 
την επέκταση του ΝΑΤΟ παρά τις έντονες ρωσικές διαμαρτυρίες, επειδή είναι πεπεισμένοι ότι
η Ρωσία θα καταρρεύσει κάτω από τη πίεση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ και των 
όπλων του ΝΑΤΟ.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), μια νεοσυντηρητική δεξαμενή σκέψης με 
επικεφαλής την Kimberley Allen Kagan (και με την υποστήριξη γνωστών εταιρειών παραγωγής 
όπλων όπως η General Dynamics και η Raytheon), επιμένει να διατυπώνει προβλέψεις περί 
νίκης της Ουκρανίας. Όσον αφορά τη ρωσική προέλαση, το ISW έκανε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο:
«Ανεξάρτητα από το ποια πλευρά κατέχει την πόλη [του Σεβεροντονιέτσκ], η ρωσική επίθεση σε 
επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο είναι πιθανό να έχει πλέον φτάσει στο αποκορύφωμά της, 
επιτρέποντας στην Ουκρανία να συνεχίσει τις αντεπιθέσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο για να 
απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις».

Ωστόσο, η πραγματικότητα επί του πεδίου υποδηλώνει το αντίθετο. Οι οικονομικές κυρώσεις της 
Δύσης είχαν πολύ μικρή αρνητική επίδραση στη Ρωσία, ενώ είχαν βαρύτατο αποτέλεσμα 
«μπούμερανγκ» στον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, η δυνατότητα της Ουάσινγκτον να προμηθεύει 
την Ουκρανία με πυρομαχικά και όπλα έχει σήμερα περιοριστεί, λόγω της περιορισμένης 
παραγωγικής ικανότητας και των διαταραχών που έχουν υποστεί οι αμερικανικές γραμμές 
εφοδιασμού. Φυσικά, η βιομηχανική ικανότητα της Ρωσίας υπερβαίνει κατά πολύ τη βιομηχανική 
ικανότητα της Ουκρανίας. Το ΑΕΠ της Ρωσίας ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερο από αυτό της 
Ουκρανίας πριν από τη σύγκρουση, ενώ η Ουκρανία έχει χάσει μεγάλο μέρος του βιομηχανικού της
δυναμικού κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η πιο πιθανή έκβαση των σημερινών συγκρούσεων είναι ότι η Ρωσία θα κατακτήσει μεγάλο 
μέρος της Ουκρανίας, γεγονός που θα μπορούσε να αφήσει την τελευταία με ελάχιστη ή 
καθόλου πρόσβαση στη θάλασσα. Οι στρατιωτικές απώλειες και οι στασιμοπληθωριστικές 
συνέπειες του πολέμου και των κυρώσεων θα οδηγήσουν σε αυξανόμενη απογοήτευση στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές εάν ένας δεξιός 
δημαγωγός αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ (ή, στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, 
επιστρέψει στην εξουσία) υποσχόμενος να αποκαταστήσει το ταλαιπωρημένο στρατιωτικό 
γόητρο των ΗΠΑ μέσω μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Αντί να διακινδυνεύσουμε μια τέτοια καταστροφή, η πραγματική λύση θα ήταν να τερματίσουμε
τις νεοσυντηρητικές φαντασιώσεις των τελευταίων 30 ετών και να φέρουμε την Ουκρανία και
τη Ρωσία πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με το ΝΑΤΟ να δεσμευτεί ότι θα 
εγκαταλείψει τον στόχο του για επέκταση προς ανατολάς στην Ουκρανία και στη Γεωργία με 
αντάλλαγμα μια διαρκή ειρήνη που θα σέβεται και θα προστατεύει την εθνική κυριαρχία και 
την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. -


