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Οπως όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει, εδώ και αρκετά χρόνια, η Ευρώπη
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου, αν και ιδιότυπου, παγκόσμιου πολέμου. Η
σύρραξη αυτή, έχοντας, όπως πάντα, σαν αίτιο την αναζήτηση της παγκόσμιας
οικονομικής κυριαρχίας, ψάχνει ή προκατασκευάζει τις αφορμές επεμβάσεων, στο
επίπεδο της υποκριτικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων των λαών της Βαλκανικής.
Η νέα αυτή παγκόσμια εμπλοκή, η οποία έχει πλέον ξεπεράσει το οικονομικό και
πολιτικό επίπεδο, εξελισσόμενη σε θερμή πολεμική σύγκρουση, είναι εμπλουτισμένη
με ένα νέο, αν και γνωστό, στοιχείο. Αντί τα ενδιαφερόμενα μέρη (Η.Π.Α., Ρωσία,
Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία κλπ) να συμμετέχουν άμεσα (προς το παρόν) σε
πολεμικές αναμετρήσεις, συγκρούονται μέσω αντιπροσώπων, δηλαδή μέσω κάποιων
φτωχών, αλλά συγχρόνως και κοντόθωρων λαών, των οποίων υποδαυλίζουν τα
εθνικιστικά, ρατσιστικά ή οικονομικά πάθη. Ετσι, σήμερα προκειμένου να
εγκαθιδρυθεί μια νέα τάξη στα Βαλκάνια, αλλά έμμεσα και σε όλη την ευρύτερη
ευρωπαϊκή περιοχή, βλέπουμε να βάφονται στο αίμα, Κροάτες, Σλοβένοι, Σέρβοι,
Μαυροβούνιοι, Βόσνιοι και Αλβανοί, υπερασπιζόμενοι στην ουσία τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντα εκείνων, που τους υποκινούν σ’ αυτή τη σφαγή.
Στον κύκλο των «αφελών» αυτών λαών, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και ο
ελληνικός, αν τελικά δεν επικρατούσαν οι λογικότερες και πιο ψυχρές εκτιμήσεις.
Ομως, παρά την πρόσκαιρη ειρηνική νηνεμία, που αγκαλιάζει ασφυκτικά τα ελληνικά
σύνορα, είναι σαφείς και αναμενόμενες οι επόμενες απειλές που θα έχει να
αντιμετωπίσει το ελληνικό έθνος.
Τα φαινομενικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε, στις σχέσεις μας με τους
βόρειους γείτονές μας, έχουν τις ρίζες τους σε δύο βασικά γεγονότα:
1. Στην προσπάθεια των ΗΠΑ να εγκαταστήσουν ένα προγεφύρωμα λόγχη στο
νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, το οποίο θα αποτελέσει: α). Φυσικό,
οικονομικό και στρατιωτικό φράγμα στην προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει
μόνιμες προσβάσεις προς τις πηγές πρώτων υλών και ενέργειας. β).
Μόνιμο
παράγοντα αποσταθεροποίησης ολόκληρης της περιοχής. γ)
Φραγμό στην πέρα
των συμφωνηθέντων επέκταση της Γερμανικής σφαίρας οικονομικών και πολιτικών
συμφερόντων.
2. Στην προσπάθεια κάποιων ευρωπαϊκών κρατών να αποκτήσουν σε βάρος των
αμερικανικών συμφερόντων, οικονομική και πολιτική αυτοδυναμία. Στο σημείο αυτό
θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του «Δούρειου Ιππου» που έπαιξαν, κατά καιρούς, η
Γερμανία και η Αγγλία, στα σπλάχνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο βωμό των
πλέον στυγνών εθνικιστικών τους επιδιώξεων.
Στα πλαίσια του προηγούμενου παιχνιδιού, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδρασε σαν
πολιτικός ερασιτέχνης, εφόσον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στράφηκε
επιπόλαια ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα σε κάθε περίπτωση. Ετσι :
1. Στράφηκε υπέρ της Αλβανίας και εναντίον της Ελλάδας στις μεταξύ τους
διενέξεις. Σήμερα η Αλβανία βρίσκεται στην αμερικανική σφαίρα επιρροής.
2. Πήρε το μέρος της Βουλγαρίας σε όλο το φάσμα των Ελληνο-Βουλγαρικών
προβλημάτων. Σήμερα η Βουλγαρία έχει αγκαλιάσει σφιχτά το αμερικανικό άρμα.

3. Μέχρι χθες λασπολογούσε σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ του ανύπαρκτου
εθνολογικά κράτους των Σκοπίων. Και σ’ αυτή την περίπτωση είναι γνωστό ότι τα
Σκόπια αποτελούν ένα αμερικανοκατασκευασμένο αλβανομουσουλμανικό Ισραήλ,
στα σπλάχνα της Ευρώπης, με σαφείς αμερικανοκίνητους αυριανούς
προσανατολισμούς
4. Απομόνωσε και επέτρεψε τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, στα πλαίσια μιας
ακατανόητης Γερμανικής εμμονής, ρίχνοντάς την στην αγκαλιά του αμερικανικού
παράγοντα.
Αποτέλεσμα της αφελούς αυτής πολιτικής, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι
να έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί μια αμερικανική ζώνη επιρροής ανάμεσα στην
κοινότητα και την Ελλάδα που περιλαμβάνει, την Αλβανία, τα Σκόπια, το
Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία και πιθανότατα σύντομα τη Σερβία. Αυτή η
πολιτικοστρατιωτική κατάσταση δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και απειλές για την
εθνική μας ασφάλεια, εφόσον η Ελλάδα θα έχει πλέον δύο επιλογές:
α) Θα παίξει το παιχνίδι του αμερικανικού παράγοντα εντασσόμενη στο αμερικανικό
προγεφύρωμα ή
β) Θα συνεχίσει να διατηρεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της αποκομμένη
γεωγραφικά από την άλλη Ευρώπη.
Για να μπορέσει όμως η Ελλάδα να επιλέξει, θα πρέπει πρώτα η Ευρώπη να
διατυπώσει με ευκρίνεια τη θέση της σε σχέση με τους ευρύτερους ελληνικούς
προσανατολισμούς.
Εκτός και αν ο Γαλογερμανικός άξονας έχει κατά νου κάποια άλλα σενάρια για μια
διαφορετική, στο μέλλον, συγκρότηση της Ευρώπης.

