
      
 

Πειραιάς, 18η Νοεμβρίου, 2012 

 
        

Πού πάει την Ευρώπη η Ηγέτης Μέρκελ; 

 
Η έναρξη του 21ου αιώνα βρίσκει τον κόσμο με την πτώση των κομμουνιστικών απολυ-

ταρχικών καθεστώτων –ήδη και η Κίνα συζητά μορφή φιλελευθεροποίησης και του πο-

λιτικού της συστήματος- και με την ανάδυση νέων μεγάλων και περιφερειακών δυνάμε-
ων. 

 

Η υπερδύναμη Αμερική διατηρεί ακόμα την ισχύ της και τις επιρροές της, πλην όμως 
είναι λίαν εξασθενημένη λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει, αλλά και των 

αποτυχημένων πολέμων στο Ιράκ και Αφγανιστάν. 

 

Η Κίνα και η Ρωσία, βρίσκονται μεν προς την πορεία της ανάπτυξής τους, πλην όμως 
αδυνατούν ακόμα ν’ αναλάβουν πρωταγωνιστικές δραστηριότητες στον κόσμο. 

 

Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί ακόμα να ξεπεράσει τα προβλήματα για την οικονομι-
κή και πολιτική ένωσή της, ενώ επέτρεψε να κλυδωνίζεται από την οικονομική της κρί-

ση, η οποία ιδιαίτερα πλήττει τις χώρες του Νότου, ενώ αυτές του Βορρά ευημερούν με 

πρώτη και κυρίαρχη οικονομικά τη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ, της οποίας η τακτική 
είναι αλαζονική προς τις υπό πτώχευση χώρες του Νότου. 

 

Αλλά παρόμοια είναι η τακτική της προς την Αμερική αποστασιοποιημένη επίσης και 
από τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, ενώ απεναντίας προσεγγίζονται η Ρωσία ενεργειακά 

και η Κίνα οικονομικά. 

 

Τα παραπάνω σημεία δικαιολογούν την εντύπωση, ότι η Γερμανία είναι αποφασισμένη 
να παίξει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίως με όπλα την οικονομική και 

την τεχνολογική της ισχύ. 

 
Γνωρίζει όμως, ότι είναι πολύ τολμηρό, ως αδύνατον, να παίξει αυτόν τον ρόλο μόνη 

της, χωρίς την Ενωμένη Ευρώπη, γι αυτό και επιδιώκει μία ένωση της δικής της κοπής, 

στην οποία τελικά θα καταλήξει και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία περιορίζεται στην Αγ-
γλία. 

 

Ίσως σε αυτές τις παγκόσμιες επιδιώξεις της μπορούν ν’ αποδοθούν και οι παρελκυστι-
κές τακτικές έναντι των εταίρων της στην Ευρώπη και ιδιαίτερα του Νότου, ώστε αυτοί 

να καταστούν περισσότερο εξαρτημένοι οικονομικά και να πειθαναγκασθούν στις στρα-

τηγικές της. 

 
Οι παραπάνω περιγραφές δείχνουν επίσης, ότι είναι οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες για τη 

Γερμανία να πραγματοποιήσει την οικονομική της κυριαρχία στην Ευρώπη, έστω κι αν 

οι λαοί της δυστυχούν. 
 

Αλλά θα μπορέσει …; γιατί όπως γράφεται η οικονομική κρίση κτυπά και την δική της 

πόρτα. 
 

Οι πιθανές αυτές φιλοδοξίες της Γερμανίας –οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί ιστορικά με 

πολέμους- συμπίπτουν με την ηγετική προσωπικότητα στην Καγκελαρία της κυρίας 
Άνγκελα Μέρκελ, η οποία από τα παιδικά της χρόνια διακρινόταν για την ευφυία της 

και την ισχυρή βούλησή της, όπως μεταξύ των άλλων προκύπτουν από τ’ αποσπάσματα 

των βιογράφων της Βόλκερ Ρέτινγκ και Ζαν Πολ Πικαπέρ σε ενδιαφέρουσα συνέντευξή 

τους σε Έλληνα δημοσιογράφο. 
 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο λιτό –όπως το ντύσιμό της- γραφείο του κόμματός της έχει 

αναρτημένη, σε κεντρική θέση, τη φωτογραφία της αυτοκράτειρας της Ρωσίας, της Με-
γάλης Αικατερίνης Β΄, από την προσωπικότητα της οποίας εμπνέεται και η κυρία Μέρ-

κελ. 
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Άραγε θα μπορούσε να υποτεθεί, ότι αυτοί είναι οι λόγοι που η κυρία Άνγκελα Μέρκελ 

δίδει τόσο μεγάλη σημασία στην επανεκλογή της στις επόμενες εκλογές, προκειμένου 
να εκπληρώσει τις στρατηγικές της αυτές επιδιώξεις; (ο χρόνος θα δείξει…). 

 

Τελικά και ανεξάρτητα από τις παραπάνω σκέψεις, είναι κατεπείγουσα ανάγκη προς το 
συμφέρον όλων των λαών της η Ευρώπη να ενωθεί μέσα από φρόνιμους διαλόγους, 

προκειμένου να παίξει τον παγκόσμιο ρόλο που αρμόζει σ’ αυτήν. 

 

Με εκτίμηση 
Άρης Διαμαντόπουλος 

Υποστράτηγος ε.α 
Ψυχολόγος – Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

 


