
 
 

   Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου, 2014 
 

 
Μία Στρατηγική Επισκόπηση στον Κόσμο 

 
 

Ευρώπη - Αμερική Ρωσία 
 
Είναι γεγονός, ότι πριν από το Ουκρανικό πρόβλημα, οι οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας με 
χώρες της Ενωμένης Ευρώπης ήταν και ακόμα παραμένουν αναπτυγμένες σε μεγάλο 
βαθμό. 
 
Έτσι ώστε, εύλογα να τίθεται το ερώτημα, εάν συνέφερε την Ευρώπη να ακολουθήσει την 
Αμερική στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. 
 
Επί πλέον των άλλων διαστάσεων αυτού του οικονομικού πολέμου, που άρχισε μεταξύ 
Δύσης και Ρωσίας, είναι γνωστή η κατά πλειονότητα ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από 
την Ρωσία και ως εξ αυτής, οι καταπληκτικές επιπτώσεις που θα έχει σε βάρος της, εάν 
διακοπεί εκ μέρους της Ρωσίας η ροή της ενέργειας προς την Ευρώπη, ανταποδίδοντας τις 
σε βάρος της κυρώσεις. 
 
Η Αμερική, την οποία ακολούθησε η Ευρώπη στον οικονομικό αυτόν πόλεμο, δεν έχει αυτές 
τις σοβαρές επιπτώσεις από την διεξαγωγή αυτήν των αμοιβαίων οικονομικών και 
ενεργειακών κυρώσεων. 
 
Επομένως συνεχίζεται το ερώτημα, εφόσον όπως φαίνονται, εκ πρώτης όψης, τα πράγματα, 
δεν συμφέρει στην Ευρώπη η τακτική των κυρώσεων, γιατί συνέπραξε σε αυτές; 
 
Ανέκαθεν την Αμερική απασχολούσε αυτή η σχεδόν καθολική ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από την Ρωσία και επεδίωκε να δημιουργήσει εναλλακτικούς δρόμους προμήθειας 
ενέργειας από την Ασία. 
 
Επίσης την απασχολούσαν και οι στενότερες σχέσεις Γερμανίας και γενικότερα της 
Ευρώπης με την Ρωσία, οι οποίες ήταν πιθανόν να προχωρήσουν προς μία Ευρασία 
μεγάλης οικονομικής και νομισματικής ισχύος, από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό, 
όπως ο ίδιος ο Πούτιν έχει διακηρύξει. 
 
Ακόμη, μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι πιθανόν η Αμερική δεν έβλεπε με «καλό μάτι» την 
δρομολόγηση προς ενοποίηση της Ευρώπης υπό την ηγεμονία της Γερμανίας, η οποία 
αναδείχθηκε σε μεγάλη οικονομική δύναμη, επιβάλλοντας, μεταξύ των άλλων, τα χαμηλά 
ημερομίσθια, όχι μόνον στις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και στην δική της Χώρα. 
 
Αυτοί οι χειρισμοί, όσο δυσάρεστοι και σκληροί κι αν είναι για την κοινωνία, χρήζουν άμεσων 
διορθώσεων και πέραν των τυχόν άλλων σκοπιμοτήτων, δυστυχώς δύνανται να θεωρηθούν 
και ως ένα αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών, προκειμένου τα βιομηχανικά 
προϊόντα της Γερμανίας, αλλά και της Ευρώπης κατ’ επέκταση, να γίνουν ανταγωνιστικά 
έναντι των Χωρών της Ανατολής, των οποίων τα ημερομίσθια διατηρούνται από χρόνια 
χαμηλά. 
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Επομένως, μπορεί να λεχθεί, ότι το Ουκρανικό πρόβλημα και η πολεμική σύγκρουση, στη 
Χώρα αυτή, έδωσαν την αφορμή τουλάχιστον προς το παρόν, ν’ ανασταλεί αυτή οι 
οικονομική και περαιτέρω σύσφιξη της Ευρώπης με την Ρωσία και η οποία βέβαια 
τραυματίζει την οικονομία αμφοτέρων και ασφαλώς σοβαρότερα την Ευρώπη. 
 
Ομολογουμένως η Ευρώπη βρέθηκε και αντιμετώπισε το δίλημμα κατά πόσον θα έπρεπε ν’ 
ακολουθήσει την Αμερική στις οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, διότι μέσα στους 
κόλπους της υπάρχουν κράτη-εταίροι, τα οποία είναι εχθρικά διακείμενα προς την Ρωσία 
λόγω των δυσάρεστων αναμνήσεων που αυτά διατηρούν από την Σοβιετική Ρωσία και τα 
οποία ασφαλώς διάκεινται φιλικά προς την Αμερική, την άλλη Μεγάλη Δύναμη. 
 
Μία ενδεχόμενη συναισθηματική αντίδραση εκ μέρους των Χωρών αυτών, στην περίπτωση 
κατά την οποία η Ευρώπη δεν συνέπραττε στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, υπήρχε ο 
κίνδυνος διάσπασής της και επομένως κατάρρευσης και του νομίσματός της, του ευρώ, το 
οποίο σκληρά στην διεθνή αγορά ανταγωνίζεται το δολάριο, το οποίο ως νόμι-σμα έχει 
επιβληθεί παγκοσμίως. 
 
Γενικά και όπως δείχνουν τα πράγματα, περισσότερο ωφελημένη από την κατάσταση αυτή 
είναι η Αμερική και περισσότερο ζημιωμένη αναδεικνύεται η Ευρώπη, η οποία επιφορτώ-
νεται και μία εξαθλιωμένη Ουκρανία. 
 
Τελικά η κατάσταση στο τρίγωνο Ευρώπης-Ρωσίας-Αμερικής είναι ακόμη σε εξέλιξη και ο 
χρόνος είναι εκείνος που θα δείξει την κατάληξή της, προσωπική ευχή είναι η ομαλή 
«συγκόλληση» των πλευρών αυτού του τριγώνου. 
 
 
Οι BRICS Χώρες 
 
Αν αυτά συμβαίνουν σε στρατηγικό επίπεδο στη μία πλευρά τους Πλανήτη, στην άλλη 
πλευρά του πρόσφατα έχει συγκροτηθεί ο επίσης στρατηγικός οικονομικο-πολιτικός 
συνασπισμός των BRICS Χωρών, όπως επικράτησε να λέγεται και ο οποίος αποτελείται 
από τις Χώρες: Ρωσία-Κίνα-Ινδία-Νότιος Αφρική-Βραζιλία. 
 
Ο συνασπισμός αυτός έχει ως στόχο να δημιουργήσει δικό του χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 
με προοπτική να αποκτήσει επίσης δικό του νόμισμα, προκειμένου να ανταγωνισθεί το 
δολάριο με σκοπό να περιορίσει την δύναμή του σε ολόκληρο τον Πλανήτη και του οποίου η 
νομισματική δύναμη αποτελεί το στρατηγικό «ατού» της Αμερικής. Θα το κατορθώσουν; 
 
Άρα τα παραπάνω γεγονότα, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη, πλην όμως μας 
επιτρέπουν να συμπεράνουμε, ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις του Πλανήτη σε στρατηγικό επίπεδο 
έχουν εισέλθει σε έναν οικονομικο-νομισματικό ανταγωνισμό, ο οποίος ασφαλώς θα 
διαμορφώσει ανάλογα και τον κόσμο. 
 
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί, ότι η παγκοσμιοποίηση των αγορών δεν επιτρέπει την 
κυριαρχία μίας και μόνον Μεγάλης Δύναμης, αλλά την ισορροπία και τη συνεργασία μεταξύ 
αυτών, ενώ ο ανταγωνισμός τους θα έχει μία κυρία μετατόπιση προς τις Χώρες της 
περιφέρειας. 
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Περιφερειακές Δυνάμεις 
 
Καθόσον αφορά τις Περιφερειακές Χώρες της Μεσογείου έχουν και αυτές τον ανταγωνισμό 
τους ως προς την κατισχύ τους στην περιφέρεια, προτάσσοντας ως ιδεολογία την αποκλειστι-
κότητα της αλήθειας του Ισλάμ, όπως την αντιλαμβάνεται η κάθε Μουσουλμανική μερίδα της 
Μεσογείου. 
 
Έτσι η Συρία αιματοκυλίσθηκε σε έναν εμφύλιο εξαντλητικό πόλεμο μεταξύ των Σουνιτών και 
Σιϊτών Μουσουλμάνων, οι οποίοι βρήκαν αντίστοιχα υποστηρικτές, πέραν των άλλων, του 
Σιίτες του Ιράν και τους Σουνίτες της Σαουδαραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Σουνιτικής 
Τουρκίας. 
 
Τέτοιες συμπλοκές μεταξύ Σουνιτών και Σιϊτών έχουν εμφανισθεί και στον Αραβικό κόσμο του 
σπαρασσόμενου αυτήν την ώρα Ιράκ από τους φανατισμένους Σουνίτες, τους λεγόμενους 
Τζιχαντιστές, αλλά και γενικότερα ο Μουσουλμανικός κόσμος της Μεσογείου είναι διαχωρισμέ-
νος με θρησκευτικό πάθος μεταξύ Σουνιτών και Σιϊτών. 
 
Και αν ανέκαθεν ως ανταγωνίστριες Περιφερειακές Δυνάμεις στη Μέση ανατολή είχαμε τη 
Σαουδαραβία και το Ιράν, τώρα στο «παιχνίδι» αυτό εισέρχεται και η Τουρκία, της οποίας ο 
νεοεκλεγείς πρόεδρός της Ταγίπ Ερντογάν, υπερηφανευόμενος δηλώνει, ότι είναι και αυτός 
Σουνίτης Μουσουλμάνος, ο οποίος ανήκει μεν στην Δύση, αλλά αποστασιοποιείται από αυτήν 
και δείχνει να προσανατολίζεται προς τον Μουσουλμανικό κόσμο της Ανατολής. 
 
Ένα άνοιγμα πολύ τολμηρό για την Τουρκία, το οποίο είναι πολύ πιθανόν, αργά ή γρήγορα, να 
προκαλέσει και τη σύγκρουσή της με το ανεξάρτητο και εξοπλισμένο πλέον από την Δύση 
Κουρδιστάν του Ιράκ, προκειμένου να ενωθούν με τους ομοεθνείς τους της Τουρκίας και της 
Συρίας και ν’ αποτελέσουν το δικό τους κράτος, το οποίον οι Δυτικοί είχαν συμφωνήσει να 
γίνει και δεν πραγματοποίησαν. 
 
Μπορεί ακόμη να ειπωθεί, ότι σε αυτές τις συγκρουσιακές καταστάσεις των Περιφερειακών 
Δυνάμεων της Μεσογείου εμπλέκονται και οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης της Αμερικής 
και της Ρωσίας, αναλόγως των συμφερόντων της καθεμιάς επ’ αυτών. 
 
 
Οι Τζιχαντιστές 
 
Μέσα όμως από αυτή την κλασσική διαμάχη των Σουνιτών και Σιϊτών, στη Μέση Ανατολή 
εμφανίσθηκαν, ως διά μαγείας, δρώντες κατ’ απάνθρωπο και άγριο τρόπο οι Τζιχαντιστές, 
φανατισμένοι Σουνίτες Μουσουλμάνοι, οι οποίοι, προς το παρόν πολεμικά επέτυχαν να 
δημιουργήσουν στον χώρο της Συρίας και του Σουνιτικού Ιράκ το δικό τους Χαλιφάτο, όπως το 
αποκαλούν, ενώ δηλώνουν, ότι στόχος τους είναι να επεκταθούν σ’ όλον τον κόσμο, με κύρια 
κατεύθυνση προς την Ευρώπη και Αμερική, από τις οποίες χώρες προσέτρεξαν χιλιάδες 
εθελοντές υπήκοοί τους Μουσουλμάνοι για να πολεμήσουν στο πλευρό των Τζιχαντιστών. 
 
Επί πλέον, δυνατότητες να δημιουργηθούν και άλλα Χαλιφάτα από Τζιχαντιστές υπάρχουν 
στη Νιγηρία, Λιβύη, Αφγανιστάν, με την αποχώρηση των Νατοϊκών Δυνάμεων απ’ αυτό, ενώ 
λόγος γίνεται, ότι επίσης έχουν δημιουργηθεί εστίες στη γειτονική μας Αλβανία, Βοσνία και 
Κόσοβο, ακόμη στοιχεία τους υπάρχουν σε άλλες Δυτικές και Μουσουλμανικές Χώρες. 
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Δηλαδή το κίνημα αυτό έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, όπλο τους είναι η τρομοκρατία, όπως έχει 
δείξει η δράση τους μέχρι τώρα σε Αμερική και Ευρώπη, αλλά και στην Ρωσία. 
 
Να, ένα σημείο σύγκλισης του τριγώνου Ευρώπης-Αμερικής και Ρωσίας, προκειμένου να 
συνεργασθούν για την παντελή εξόντωση των Τζιχαντιστών, στην οποία θα συνέπρατταν και 
τα άλλα Μουσουλμανικά κράτη, εις βάρος των οποίων οι Τζιχαντιστές μπορούν να δημιουρ-
γήσουν προβλήματα. 
 
Αναμένεται όμως, χωρίς καθυστέρηση, η αποτελεσματική εξόντωση των Τζιχαντιστών απ’ 
όλον και σε όλον τον Κόσμο, διότι, όπως έδειξε η κατά χιλιάδες προσέλευση εθελοντών 
μαχητών, η οργάνωσή τους σε μύηση και δράση των μελών της λειτουργεί από χρόνια σε 
πολλές χώρες «υπό τα όμματα των αρχών ασφαλείας» αυτών. 
 
Γι’ αυτό και η εξόντωσή τους έχει κατ’ αρχάς παγκόσμιο χαρακτήρα και απαιτεί λεπτομερή 
σχεδίαση και δράση με διάρκεια. 
 
Λέτε να επαληθευθεί η προφητεία του Εμανουήλ Χάντιγκτον περί πολέμου μεταξύ θρησκειών; 
Η τρομοκρατία είναι μορφή ψυχολογικού πολέμου, απευθύνεται στον πληθυσμό της Χώρας σε 
βάρος της οποίας διεξάγεται, του οποίου ασφαλώς και βαθιά επηρεάζει το ηθικό του. 
 
Τέλος, τολμάται να διατυπωθεί η σκέψη, ότι η τρομοκρατία η οποία διαπράττεται ιδιαίτερα σε 
βάρος της Αμερικής και Ευρώπης, εμπεριέχει και έναν συναισθηματικό ανταποδοτικό 
χαρακτήρα εναντίον των άλλοτε κατακτητών τους, επειδή οι τρομοκράτες Μουσουλμάνοι 
προέρχονται από τέτοιες Χώρες. 
 
Όμως η δημιουργία Χαλιφάτου από τους Τζιχαντιστές στον χώρο αυτόν Συρία-Ιράκ και η 
διατήρηση με σύγχρονο εξοπλισμένο στρατό, ο οποίος δρα μεθοδευμένα επιχειρησιακά, ως 
επίσης και η επιλεκτικά άμεση δράση της Αμερικής και των άλλων Χωρών υπέρ των Κούρδων 
στην περιοχή τους και η περίσκεψη επέμβασής τους στις άλλες περιοχές εναντίον των 
Τζιχαντιστών, δημιουργούν κάποια απορία. 
 
Μήπως οι Τζιχαντιστές παίζουν κάποιον άλλο ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής στον 
χώρο της Μέσης Ανατολής; 
 
Να σημειωθεί, ότι η γεωγραφία του χώρου αυτού των Τζιχαντιστών δεν επιτρέπει την άμεση 
επικοινωνία του Σιϊτικού Ιράν με τους Σιίτες της Συρίας, την Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της 
Χαμάζ των Παλαιστινίων. 
 
Ενώ απεναντίας επιτρέπει τη δημιουργία ενός Σουνιτικού άξονα από την Τουρκία μέχρι 
Σαουδαραβία και εκείθεν και ίσως έτσι να δικαιολογείται η σκανδαλώδης υποστήριξη των 
Τζιχαντιστών από την Τουρκία. 
 
Τα γεγονότα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι «καιροί» θα δείξουν ποια κατεύθυνση θα πάρει η 
δράση των Τζιχαντιστών και οι αντιδράσεις των άλλων Χωρών. 
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Αιτήματα Στρατηγικής 
 
Από αυτήν την στρατηγική επισκόπηση στον κόσμο επί πλέον φάνηκε, ότι στις ημέρες μας η 
ανθρωπότητα γνωρίζει σχεδόν όλες τις μορφές πολέμου: τον θερμό με τα όπλα, τον 
οικονομικο-νομισματικό, τον θρησκευτικό, πόλεμο στα αστικά κέντρα, τους αποσχιστικούς, 
πόλεμο για τον έλεγχο της πληροφορίας και για το πετρέλαιο, πόλεμοι με τα μεταναστευτικά 
κύματα και την τρομοκρατία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και μέσα από αυτές τις γενικά συγκεχυμένες και ρευστές καταστάσεις 
απορρέουν ορισμένες απαιτήσεις: 
 
Για την Αμερική. Οι καιροί απαιτούν ως Πρώτη Μεγάλη Δύναμη στον Κόσμο, να παίζει έναν 
ισορροπιστικό ρυθμιστικό ρόλο, συνεργαζόμενη με τις άλλες Δυνάμεις. 
 
Η εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από τα χρέη των Κρατών και τις δημογραφίες στον Δυτικό 
Κόσμο, αλλά και από την Διεθνή τρομοκρατία, δεν αντέχει τους ανταγωνισμούς και τους 
πολέμους. 
 
Για την Ευρώπη. Συνολικά να ξεπεράσει την οικονομική κρίση στην οποία έχει περιπέσει και 
να επιταχύνει τον βηματισμό της προς την οικονομική και πολιτική ενοποίησή της, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσει τους οικονομικο-νομισματικούς ανταγωνισμούς, όπως καθαρά 
διαφαίνεται από την παρούσα εργασία. 
 
Ακόμη, προκύπτει άμεση ανάγκη για την Ευρώπη να εξασφαλίσει συμπληρωματικούς 
δρόμους προμήθειας ενεργειακής ύλης από Χώρες της Ανατολής και ο ασφαλέστερος και 
πρακτικότερος δρόμος αγωγών είναι αυτός από την Μεσόγειο Θάλασσα. 
 
Και τέλος να φροντίσει και να λάβει συνολικά μέτρα για την ασφάλειά της ελέγχοντας αυστηρά 
τα μεταναστευτικά κύματα από Ασία και Αφρική, που απειλούν την ταυτότητά της, αλλά και την 
ύπαρξή της. 
 
Όσον αφορά για την αλαζονική συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στους Σουνίτες της Μεσογείου, παρουσιάζοντας συγχρόνως απείθεια 
έναντι των συμμάχων της στη Δύση, διερωτώμεθα μήπως θα πρέπει να επανεκτιμηθούν εκ 
μέρους των συμμάχων μας οι παράγοντες ισχύος που ενθαρρύνουν την Τουρκία σε τέτοιες 
μονομερείς μεγαλεπήβολες πρωτοβουλίες; 
 
Όσον αφορά για την Ελλάδα. Η στρατηγική της θέση έχει αποφασισθεί και αυτή είναι εντός 
του Ν.Α.Τ.Ο. και εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. 
 
Λόγω της ρευστότητας των καταστάσεων στις Χώρες περί την Μεσόγειο Θάλασσα, 
επιβάλλεται να είναι σταθερές οι θέσεις μας, χωρίς υποχωρητικότητα, στα εθνικά μας θέματα: 
στο Κυπριακό, στο Αιγαίο, στο Σκοπιανό, στις σχέσεις μας με την Αλβανία, καθόσον κυρίως 
αφορά τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. 
 
Η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κυμάτων απαιτεί τις συνεχείς προσπάθειες, ώστε να 
περιέλθει συνολικά η ευθύνη στην Ευρώπη. 
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Οι επιδιώξεις στα Εθνικά θέματά μας απαιτούν πολιτική σταθερότητα και κυρίως ι-
σχυρές αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις και ικανότατες Αρχές Ασφαλείας. 
 
Ενώ παράλληλα είναι προς το εθνικό συμφέρον όλων των εμπλεκομένων κρατών, ο 
προωθούμενος άξονας πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και 
Ισραήλ, αλλά συγχρόνως εξυπηρετεί και τη στρατηγική της Δύσης, ως ένας χώρος σταθερής 
εγγύησης στην Ανατολική Μεσόγειο και ως εκ τούτου πρέπει να διαφυλαχθεί, κατά μεγίστη 
προτεραιότητα, έναντι οιονδήποτε προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας. 
 
Ως εξ αυτού, αναμφισβήτητα συμφέρει και ο αγωγός των υδρογονανθράκων της Ανατο-λικής 
Μεσογείου να διέλθει από την Μεσόγειο Θάλασσα προς την Ευρώπη, διότι είναι ο ασφαλέστε-
ρος και υπάρχει ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και από άλλες παραγωγικές χώρες της Μέσης 
Ανατολής, οι οποίες θα ήθελαν διέξοδο αγωγών τους στην Μεσόγειο Θάλασσα. 
 
Τέλος, για την Πατρίδα μας την Ελλάδα αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα η ρύθμιση των 
Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) με την Αίγυπτο, Λιβύη και Αλβανία, διότι εάν 
ρυθμισθούν αυτές, όπως είναι ευνόητο, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για να 
επιλυθεί το θέμα αυτό και με τη γειτονική μας Τουρκία. 
 
Με το παρόν άρθρο εγένετο προσπάθεια κάποιας στρατηγικής επισκόπησης σε αυτόν τον 
μεταβαλλόμενο από ημέρα σε ημέρα κόσμο, ενώ καταγράφηκαν και ορισμένες κατευθύνσεις 
που έχουν σχέση με την επιβαλλόμενη πορεία της Αμερικής, της Ευρώπης και της πατρίδας 
μας της Ελλάδας. 
 
Ολοκληρώνοντας αυτό, τίθεται στην κρίση του κάθε αναγνώστη, που θα προσελκύσει το 
ευγενές ενδιαφέρον του, με όλον τον δυνατό σεβασμό προς αυτή.  
 
Με εκτίμηση 
Άρης Διαμαντόπουλος 
Υποστράτηγος ε.α - Ψυχολόγος – Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 


