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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ,
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Ε

το μονοπολικό κόσμο που ζούμε αυτή την περίοδο, η
ισχύς προκύπτει από την οικονομική ευρωστία που
παράγεται από την επικράτηση στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας στις αγορές.

Μέσω της ανταγωνιστικότητας αναδύθηκε και η ισχύς
της Κίνας που τείνει να διαμορφωθεί σε νέο πόλο ισχύος.
Επωφελήθηκε από την εκκαθάριση της κρατικής γραφειοκρατίας μέσω της Πολιτιστικής Επανάστασης του Μάο,
τη μείωση του πληθυσμού με την πολιτική του ενός παιδιού
ανά οικογένεια του Τενγκ Σιάο Πίνγκ και τις χαμηλές εργασιακές αμοιβές σε ευρύ φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.
Σε συνδυασμό όλων αυτών, με την εισαγωγή και ανάπτυξη
νέων τεχνολογικών συστημάτων, κερδίζει πόντους στον
ανταγωνισμό με τα προϊόντα που παράγει και απειλεί την
πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
της μέχρι τώρα μοναδικής υπερδύναμης.
Η Ρωσία με τους τεράστιους ενεργειακούς της πόρους
και το μεγάλο πυρηνικό της οπλοστάσιο αποτελεί κρίσιμο
παράγοντα για τη διαμόρφωση νέων συσχετισμών ισχύος
στον κόσμο. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, απόρροια της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων
προϊόντων της λόγω και του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας της, και της «τραγελαφικής» δεκαετίας διακυβέρνησης της Ρωσίας από το Γιέλτσιν που ακολούθησε,
έδειχναν ότι η μοίρα την οδηγούσε σε «έξοδο» από τη
χορεία των Μεγάλων Δυνάμεων. Όμως, με το συνδυασμό
του πυρηνικού οπλοστασίου της και του μεγάλου ενεργειακού
και μεταλλευτικού της πλούτου επιχειρεί να κρατηθεί στο
κλαμπ των ισχυρών του πλανήτη ασκώντας δεσπόζουσα
επιρροή στο τμήμα που αποκαλεί «Εγγύς Εξωτερικό».
Ακόμα περισσότερο, επιχειρεί να παρεμβάλλεται μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ως φορέας σημαντικής
ισχύος, με πρόθεση να κινεί την πλάστιγγα πότε προς τη
μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αφετηρία την
αυξημένη παραγωγικότητα των πρώτων μεταναστών –
κατοίκων της που, με αφετηρία τις αρχές του προτεσταντισμού, και ακόμα περισσότερα των οπαδών των ακραίων
αιρέσεών του που εκδιώχθηκαν από χώρες της Ευρώπης,
κατάφερε να αξιοποιήσει το άγριο γεωφυσικό περιβάλλον
της νέας Ηπείρου και, σε συνδυασμό με το αρμονικά σταθμισμένο πολιτικό της σύστημα διακυβέρνησης, να δημιουργήσει μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, που την οδήγησε στην πρωτοπορία ισχύος. Φαίνεται, όμως, όπως δείχνουν και τα μεγάλα δημοσιονομικά της ελλείμματα που
συσσωρεύονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η παραγωγικότητά της μειώνεται σταδιακά οδηγώντας την σε εξωτερικό δανεισμό. Αξίζει να σημειωθεί ως ιδιαίτερο στοιχείο
ότι μεγάλο μέρος αυτού του δανεισμού διακατέχει η Κίνα.

Οι μέχρι τώρα, μη γενικευμένου χαρακτήρα, τοπικοί πόλεμοι διεξάγονται για τη βελτίωση των όρων ισχύος του
κάθε επιτιθέμενου και την ποικιλότροπη ενίσχυση της οικονομικής του βάσης. Δυστυχώς, η συνεκτίμηση της αξίας
της ανθρώπινης ζωής, και των ανθρώπινων απωλειών
κατά τη διεξαγωγή τους, δεν αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο
κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της εποχής μας: οικονομικός
ανταγωνισμός, στρατιωτικοί εξοπλισμοί, αξία της ανθρώπινης
ζωής έχουν πάψει να συνδέονται με επιμέρους γεωγραφικές
ενότητες και έχουν αποκτήσει, λόγω και της παγκοσμιοποίησης των αγορών, πλανητικό επίπεδο αναφοράς. Η
διαχείρισή τους, και οι ενέργειες που προωθούνται στα
πλαίσια της προώθησης των επί μέρους στοιχείων τους,
αποτελούν αντικείμενα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής
αντιμετώπισης. Σ` αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, δυστυχώς, οι ανθρώπινες ζωές δεν αποτελούν τους κυρίαρχους
παράγοντες…

ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εξ` άλλου, η παγκοσμιοποίηση των αγορών επιβάλλει
συνεργασίες, …μέσω ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, με
κυρίαρχα στοιχεία τις ενεργειακές και πλουτοπαραγωγικές
πηγές, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και, κυρίως,
την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σ` αυτό
το πολυπαραγοντικό τοπίο έρχονται να προστεθούν και επί
μέρους παράγοντες. Μεταξύ αυτών, οι εθνικισμοί αποτελούν
οξείας μορφής απειλή ανατροπής των ισορροπιών που τείνουν να δημιουργηθούν από την αλληλεπίδραση των επί
μέρους στοιχείων των παγκοσμιοποιημένων αγορών. Οι
πόλεμοι, οικονομικοί και στρατιωτικοί, που πάντα ξεκινούν
με κάποια αιτία ή/και αφορμή, αποτελούν βίαιες απόπειρες
ανατροπής αυτών των ισορροπιών και, ως τελικό αποτέλεσμα,
έχουν τη δημιουργία μεγάλης έκτασης οικονομικών κρίσεων,
που διαπερνούν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό όλες τις επί
μέρους κρατικές οικονομίες. Το κυριότερο όμως αποτέλεσμα
του συνδυασμού στρατιωτικών και οικονομικών πολέμων
εστιάζεται στις ανθρώπινες απώλειες, που δημιουργούν
έτσι τετελεσμένες μη ανατρέψιμες καταστάσεις, μπροστά
στις οποίες ωχριούν οι οικονομικού χαρακτήρα επιτυχίες
που μπορούν να δημιουργήσουν.
Σ` αυτό το γεωπολιτικό τοπίο οι πρωταγωνιστές, ΗΠΑ,
Κίνα και Ρωσία συνεργάζονται, ανά δύο ή και οι τρεις, και
ταυτόχρονα συγκρούονται για την απόκτηση ισχύος ή/και
την εξασφάλιση ασφάλειας. Για την ώρα η συνεργατική
συνιστώσα δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία στρατιωτικών
συγκρούσεων μεταξύ τους λόγω ίσως και των πυρηνικών
τους οπλοστασίων, αυτό όμως το γεγονός τις ωθεί σε δημιουργία τοπικών συγκρούσεων με σκοπό την εξασφάλιση
συγκριτικών πλεονεκτημάτων στη διαδικασία του οικονομικού
ανταγωνισμού. Έτσι ερμηνεύεται και η πολεμική εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία που οι φάσεις της εξελίσσονται
με εκατόμβες ανθρώπινων απωλειών…
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:
• Κινήματα στο Μοριά (17ος αιώνας) ..............σελ. 2

Με συμμετοχή πολιτών,
από την Καλαμάτα κι άλλες
περιοχές, και πολλών επισήμων πραγματοποιήθηκαν το
απόγευμα της Τετάρτης 23
Μαρτίου 2022 οι εορτασμοί
της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης από τον
τουρκικό ζυγό, στις 23 Μαρτίου 1821.
Τις εκδηλώσεις τίμησε με
την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η
κυρία Σακελλαροπούλου,
μετά τη δοξολογία στον Ιερό
Ναό των Αγίων Αποστόλων
και την κατάθεση στεφάνου
στο Ηρώο της πλατείας 23ης
Μαρτίου, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Η κατάληψη της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου του
1821 και η άνευ όρων παράδοσή της στους εξεγερμένους Έλληνες αποτελεί μια
μοναδική στιγμή της ελληνικής εθνεγερσίας. Από εδώ
έπνευσε ο σφοδρός άνεμος
ελευθερίας, που παρέσυρε
όλη την Ελλάδα και σάρωσε
την οθωμανική τυραννία. Το
μαχητικό πνεύμα και τα φλογερά ιδανικά των ηρωικών
αγωνιστών της Επανάστασης
εξακολουθούν να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν
και σήμερα, στους δύσκολους

αυτούς καιρούς, στην προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας».
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
μπροστά στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, όπου ο
Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος παρέδωσε την επαναστατική Σημαία σε γυναίκες
ντυμένες με παραδοσιακές
ενδυμασίες και ξεκίνησε η
πομπή προς το Ηρώο της
πλατείας 23ης Μαρτίου. Τη
σημαία συνόδευαν η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας,
άγημα από το 9ο Σύνταγμα
Πεζικού και αντιπροσωπεία
του Δήμου Καλαβρύτων.
Μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων, που έφεραν εθνικές ενδυμασίες, υποδέχονταν την
πομπή με χειροκροτήματα
και πυροβολισμούς με αντίγραφα όπλων του 1821, σε
όλη τη διαδρομή μέχρι την
πλατεία. Εκεί, πραγματοποιήθηκαν αφή του βωµού με
τη Φλόγα, την οποία σκυταλοδρόμος μετέφερε από την
Ιερά Μονή Βελανιδιάς όπου
συγκεντρώθηκαν οι Μεσσήνιοι οπλαρχηγοί για να πάρουν μέρος στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και στη
συνέχεια έγινε έπαρση της
Σηµαίας της Επανάστασης.
Η Α.Ε. η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-

κελλαροπούλου έφθασε στις
15.35 και βάδισε χειροκροτούμενη μέχρι την πλατεία,
όπου σταμάτησε μπροστά
στην Πολεμική Σημαία.
Στον ιστορικό Ιερό Ναό
των Αγίων Αποστόλων ακολούθησε δοξολογία, στην
οποία χοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Μάνης Χρυσόστομος. Κατόπιν, στο
Ηρώο τελέστηκε τρισάγιο στη
μνήμη των Ηρώων του ‘21.
Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας
Δημήτρης Τζωρτζίνης. Ακολούθησαν: Προσκλητήριο
Οπλαρχηγών, κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τήρηση
ενός λεπτού σιγής στη μνήμη
των Ηρώων του 1821 και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της
Απελευθέρωσης της Καλαμάτας από τους Μανιάτες και
Μεσσήνιους πολεμιστές, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του
εκπροσώπου της Κυβέρνησης, Υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου, αιρετών της
Βουλής και της Αυτοδιοίκησης
και άλλων εκπροσώπων.

Συμμετείχαν μέλη Πολιτιστικών και Τοπικών Συλλόγων
από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο,
που έφεραν παραδοσιακές
ενδυμασίες. Ξεχωριστή ήταν
η παρουσία τυμπανιστών
από την ομάδα των Ολυμπιακών αγώνων.
Αμέσως μετά τον όρκο
των Αρχηγών της Επανάστασης, αλλά και στη συνέχεια, όσοι κρατούσαν αντίγραφα παλαιών όπλων
«βρόντηξαν το καριοφίλι»,
αναπαριστώντας όσα συνέβησαν κατά την έναρξη της
Επανάστασης.
Η ανάγνωση της «Προειδοποιήσεως εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» θύμισε γιατί
αγωνίσθηκαν οι πρόγονοί μας,
προσφέροντας μήνυμα που
είναι και σήμερα επίκαιρο.
Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί, με κυρίαρχο τον
Καλαματιανό, ενώ οι εκδηλώσεις έκλεισαν με παρέλαση
μαθητών σχολείων, μελών
Πολιτιστικών και Τοπικών
Συλλόγων, οπλαρχηγών και
μπουλουκιών, που όλοι έφεραν εθνικές ενδυμασίες, την
οποία επισφράγισε η διέλευση έφιππων τμημάτων.
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