Κορυφώνονται οι παγκόσμιες εξελίξεις: Τα δεδομένα εν τάχει.
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Η Δύση, Ρωσία και σύμμαχοι, Ελλάδα και Τουρκία
του Κίμωνα Γεωργακάκη
ΗΠΑ: “Υπερδύναμη” πλέον μόνο στα λόγια. Χρωστά 20 τρις και καθε 6μηνο δανείζεται για να πληρωθουν τα λειτουργικά έξοδα του κράτους.
Πάνω από 40 εκατ. πολιτών σιτίζονται με κουπόνι.
Όλες οι βιομηχανίες, πλην των αμυντικών (βλ. πχ. DARPA), έχουν φύγει προς Ασία μεριά στα πλαίσια της αποβιομηχανοποίησης. Παράγει
κάτω από το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο στρατός χρηματοδοτείται από τις πολυεθνικές του λεγόμενου αμερικανό-εβραϊκού λόμπι.

Η παγκοσμιοποιητική ελίτ επιθυμεί διακαώς την ανατροπή του Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Πούτιν, προκειμένου να ελεγχθεί η Ρωσία,
διαφορετικά στο Πεντάγωνο θεωρούν τον πόλεμο κατά της “Αρκούδας” αναπόφευκτο.
Επιπλέον επιδιώκεται διάλυση της Ευρώπης (πρόσφατα μέσω της Ελλάδας), έτσι ωστε να χτυπηθεί το ευρώ και η ΕΕ να συμπαρασυρθεί στον
όλεθρο και τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, με την οποία διατηρεί ζωτικής σημασίας ενεργειακές συμφωνίες.
Το παγκοσμιοποιητικό ίδρυμα Stratfor εξέδωσε “πρόβλεψη” που κάνει λόγο για εξέγερση στην Μόσχα (εδώ γελάνε), για ανάληψη των
πυρηνικών όπλων της Ρωσίας από τις ΗΠΑ (εδώ ξεκαρδίζονται), διάλυση της Ευρώπης και κρίση στην Γερμανία. Τους δε συμμάχους των ΗΠΑ
τους αναδεικνύει σε περιφερειακές δυνάμεις.
Κοινωνικά οι ΗΠΑ διολισθαίνουν προς ένα σοβιετικού τύπου αστυνομοκρατούμενο κράτος.
Γερμανία: Οικονομικά κρατιέται ακόμα αλλά στρατιωτικά εξαρτάται πλήρως από το ΝΑΤΟ. Δεν επιθυμεί την διάλυση της Ευρώπης, καθώς σε
τέτοια περίπτωση θα χάσει την οικονομική πρωτοκαθεδρία.
Εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία, με την οποία διατηρεί ζωτικής σημασίας συμφωνίες όπως άλλωστε και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Ρωσία: Η πραγματική υπερδύναμη της εποχής. Δυσφημείται συνεχώς από τα δυτικά ΜΜΕ ως πτωχευμένη χώρα, επειδή στέκεται εμπόδιο στην
εγκαθίδρυση παγκόσμιας δικτατορίας.
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Οικονομική ατμομηχανή, κυρίαρχη στην παραγωγή πετρελαίου (εάν συνυπολογιστούν τα κοιτάσματα στην Ακρτική ξεπερνούν τα ρωσικά
αποθέματα το 10% του παγκόσμιου συνόλου) και φυσικού αερίου με τις ROSNEFT και GAZPROM αντίστοιχα.
Τροφοδοτεί πέραν της Ευρώπης και την κατά πολύ μεγαλύτερη ασιατική αγορά, ενώ έχει εισχωρήσει και στην παραγωγή της Αφρικής, από
την οποία εξαρτάται η Νότια Ευρώπη. Τον Μάιο του 2014 υπέγραψε τεράστια ενεργειακή συμφωνία 400 δις δολάρια με την Κίνα.
Αποτελεί τον ρυθμιστή της κίνησης ουρανιου όλων των μορφών σε όλον τον κόσμο. Το ισότοπό του U χρησιμοποιείται ως «καύσιμο» σε
πυρηνικούς αντιδραστήρες και ως σχάσιμο υλικό σε πυρηνικά όπλα.
Η ρωσική εταιρεία ROSATOM κατασκευάζει τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στον πλανήτη.
Με τον διεθνή πολιτικό οργανισμό των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών “BRICS”, που αποτελείται από πέντε χώρες: την Βραζιλία, την
Ρωσία, την Ινδία, την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και την Νότια Αφρική παράγει το 45% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Εναλλακτικά υπάρχει ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ως αντίβαρο στο ΝΑΤΟ με Κίνα, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν και
Τσαζικιστάν και άλλες χώρες να περιμένουν να εισέλθουν, αλλά και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.
Ρωσικό δόγμα: Οι συνέταιροι αντιμετωπίζονται στις συναλλαγές ως ίσος προς ίσον σε αντίθεση με την δυτική τακτική, την οποία στην Ελλάδα
ζούμε καθημερινά στο πετσί μας.
Δεν υπάρχει τέλος μέρα που να μην αναβαθμίζονται τα ρωσικά υπερόπλα, ενώ οι νέοι εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές μεθόδους από αρκετά
νεαρή ηλικία (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
Η Ρωσία δεν θέλει τον πόλεμο με το ΝΑΤΟ, μιας και οικονομικά έχει καθηλώσει την Δύση, ωστόσο η ρωσική μηχανή είναι έτοιμη ανά πάσα
στιγμή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της.
Κίνα: Το ισχυρό τραπεζικό της σύστημα την καθιστά οικονομικα πανίσχυρη. Με τα δικά της χρήματα, προκαταβολή για ενεργειακές
συμφωνίες, αγόρασε η Μόσχα τα πλειοψηφικά πακέτα από τις πολυεθνικές που ήλεγχαν τα ρωσικά αποθέματα.
Με την Ρωσία διατηρεί ισχυρή συμμαχία σε ενεργειακό, γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό επίπεδο.
Ενοχλείται από την ανάμειξη των ΗΠΑ στην γειτονιά της.
Κομμουνιστικό κράτος είναι μόνο στα χαρτιά, καθότι αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Δημιουργεί έναν νέο δρόμο του μεταξιού για τα παραγώμενα προϊόντα της μέσω της Μέσης Ανατολής και με είσοδο στην Ευρώπη το λιμάνι
του Πειραιά.
Τουρκία: Πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ.
Γράφει η τελευταία “ανάλυση” του Stratfor: Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αυτομάτως μετατρέπουν την Τουρκία σε σημαντικό πόλο στην
περιοχή και γίνονται το «μάτι» των ΗΠΑ. Η Άγκυρα, βέβαια, θα ζητήσει ανταλλάγματα.
Τα ανταλλάγματα θα αφορούν λογικά την διαμάχη με τους Κούρδους (ήδη επτράπησαν βομβαρδισμοί κουρδικών θέσεων) αλλά και την
Ελλάδα. Βέβαια η όλη κατάσταση δεν θα βγει στο τέλος σε καλό για την γείτονα.
Με την Ρωσία υπάρχουν σοβαρές γεωπολιτικές διαφορές (Στενά Βοσπόρου, Συρία, Αιγαίο), ενώ ούτε η Κίνα βλέπει με καλό μάτι την Τουρκία,
πόσο μάλλον όταν οι Ουιγούροι Τούρκοι δημιουργούν προβλήματα στο εσωτερικό της κινεζικής επικράτειας.
Ελλάδα: Εγκλωβισμένη στα εσωτερικά της προβλήματα διατηρεί ευτυχώς μία παθητικά ουδέτερη στάση, διατηρώντας καλές σχέσεις με όλες
τις πλευρές. Σε περίπτωση σύρραξης, αυτό αποδειχθεί ενδεχόμενα σωτήριο.
Βέβαια ανήκει εις την Δύσιν, γεγονός που έχει καταδικάσει την χώρα σε μονοδιάστατη εξάρτηση.
Κίμων Γεωργακάκης, Πολιτικός Επιστήμων
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