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Γεωπολιτική Ευρώπης 

 
Λίαν ενδιαφέρον και χρήσιμο για την ενημέρωση της Κοινής Γνώμης το 

άρθρο του καθηγητή της γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κυρί-
ου Γεωργίου-Στυλιανού Πρεβελάκη στην «Καθημερινή της Κυριακής 7 Ιουνίου, 

2009, με τίτλο «Το Ορατό Μέλλον, η Ρωσία και η Κίνα» στην 6η σελίδα αυτής 

και στο οποίο μετά από μία σύντομη ανάλυση καταλήγει στην άποψή του ότι η 
Ευρώπη επιβάλλεται άμεσα να αναπτύξει διάλογο με την Κίνα. 

 
Είναι γεγονός ότι στον κόσμο σήμερα εμφανίζεται ένας αριθμός πόλων Δυ-

νάμεων, οι οποίες επιδιώκουν να έχουν τον δικό τους ρόλο στον διαμορφούμενο 
σημερινό κόσμο. 

 

Ως πρωταγωνιστικές όμως Μεγάλες Δυνάμεις παρουσιάζονται: 
 

Η Αμερική, η οποία εξακολουθεί να έχει την πρωταρχική ισχύ στον κό-
σμο, πλην όμως η πρόσφατη οικονομική κρίση επέφερε μεγάλο πλήγμα στο 

ισχυρό νόμισμά της και η οικονομία της διατηρεί «δεσμούς συμπληρωματικό-
τητας» με την Κίνα, όπως γράφεται και στο παραπάνω άρθρο. 

 
Το στρατηγικό όπλο της Κίνας είναι ο πληθυσμός της , τον οποίον προς το 

παρόν αξιοποιεί οικονομικά για την αλματώδη οικονομική της ανάπτυξη με το 

τεράστιο πλεονέκτημα των χαμηλών εργατικών αμοιβών και ως εξ’ αυτού την 
διάθεση φθηνών προϊόντων σε όλον τον κόσμο. 

 
Πλην όμως η οικονομική της ανάπτυξη είναι εξαρτημένη από πηγές παρα-

γωγής ενέργειας, τις οποίες αφθόνως παρέχει σε αυτήν, όπως και στην Ευρώπη, 
η Ρωσία. 

 
Η Ρωσία η οποία επανέρχεται στο πρωταγωνιστικό προσκήνιο του κόσμου 

αφενός με τους αγωγούς προμήθειας πετρελαίου και αερίου σε Ευρώπη και Α-

σία και αφετέρου με την πολεμική της ισχύ και την τεχνολογία της. 
 

Μέσα σε αυτόν τον ταχύτητα διαμορφούμενο κόσμο δεν μπορεί να απου-
σιάζει από τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η δική μας Ευρώπη, η οποία έχει επι-

τύχει μεν την οικονομική της ένωση και έχει αποκτήσει ένα ισχυρό νόμισμα, 
αλλά επιβάλλεται να προσχωρήσει και στην πολιτική της ένωση, αναδεικνυόμε-

νη ισότιμος εταίρος της Αμερικής με τα προσόντα τα οποία διαθέτει και άλλα 

που μπορεί περισσότερο να αξιοποιήσει, ώστε να αναδειχθεί μία αυτάρκης Με-
γάλη Δύναμη. 

 
Μία τέτοια αυτοδύναμη Ευρώπη δύναται να παίζει το δικό της πρωταγωνι-

στικό ρόλο στον διαμορφούμενο πολυπολικό κόσμο των Μεγάλων και των άλ-
λων Δυνάμεων, ανοίγοντας διαλόγους τόσο με την Κίνα, όσο και με την Ρωσία, 

σε διάφορα επίπεδα αμοιβαίων συμφερόντων, ενώ θα διατηρεί την εταιρική της 
σχέση με την Αμερική. 
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Εντός αυτής της γεωπολιτικής της Ευρώπης, διαγράφεται και η πολιτική 
της Ελλάδας ως Μέλους της, η οποία εκτιμάται ότι εξυπηρετεί και τα εθνικά 

μας συμφέροντα. 
 

Τέλος, το παρόν άρθρο ας θεωρηθεί και επίκαιρο λόγω της ανάδειξης της 

νέας Ευρωβουλής, με την ευχή όπως η αρχή της πολιτικής ένωσης της Ευρώ-
πης αρχίσει από τη νομοθετική αναβάθμιση του Ευρωκοινοβουλίου της. 

 
       Με εκτίμηση 


