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Γεωπολιτικοί Ανταγωνισμοί στη Μεσόγειο 

 

Από τους αρχαιότατους χρόνους ήταν αντιληπτή η μεγάλη στρατηγική αξία την 
οποία κατέχει η Μεσόγειος Θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή βρίσκεται 

στο μέσον των τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με εξό-
δους προς τον Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό και Μαύρη Θάλασσα αντίστοιχα. 

 
Γενικά η στρατηγική της αξία οφείλεται κυρίως στην ως άνω κεντρική θέση της, 

αλλά και στην πλούσια γεωγραφική διαμόρφωση του χώρου, με τα πολυάριθμα 
νησιά της, τα στενά εξόδου αυτής, ως επίσης τα λιμάνια και τα αεροδρόμια των 

χωρών που την περιβάλλουν, τα οποία δύνανται να επιτρέπουν ή να απαγορεύ-

ουν τις κατά αμφίδρομη πορεία συγκοινωνίες μεταξύ Βορρά-Νότου και Ανατο-
λής-Δύσης. 

 
Αυτός είναι κυρίως ο λόγος ο οποίος προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των στρα-

τηλατών, από αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα (Ελληνικές Παροικίες, Πέρ-
σες, Μέγας Αλέξανδρος, Ρωμαίοι, Άραβες, Μέγας Ναπολέων, Μεγάλη Βρετανία, 

Χιτλερική Γερμανία κλπ), ώστε κατόπιν σκληρών πολέμων, να μπορέσουν να 

έχουν υπό τον έλεγχό τους τη Μεσόγειο Θάλασσα. 
 

Ένα σημαντικό τμήμα αυτής της στρατηγικής αξίας της Μεσογείου αποτελεί και 
ο Ελληνικός χώρος, εξ’ αιτίας του οποίου η πατρίδα μας γνώρισε και γνωρίζει 

πολλές περιπέτειες. 
 

Εξ’ αιτίας αυτής της στρατηγικής αξίας της Μεσογείου εγέρθηκε και το λεγόμενο 
Ανατολικό Ζήτημα, το οποίο συνίστατο στην ανέκαθεν και μέχρι σήμερα, με την 

πολιτική των αγωγών, επιδίωξη της Ρωσίας εξόδου στη Μεσόγειο Θάλασσα και 

από την άλλη πλευρά στην αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων με επικεφαλής 
την Αμερική να εμποδίσουν αυτή την έξοδο των Ρώσων. 

 
Από το παιγνίδι αυτό δεν απουσίασε και η Κίνα, η οποία σήμερα με το νομι-

σματικό πλεονέκτημα που έχει, περισσότερο άνετα διεισδύει σε χώρες της Με-
σογείου. 

 
Μέσα σε αυτό το παιγνίδι του ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων θα μπο-

ρούσαν πιθανόν να ενταχθούν όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτή την 

εποχή στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. 
 

Όπως ο σαρωτικός άνεμος των εξεγέρσεων στις Αραβικές Χώρες της Βορείου 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

 
Βεβαίως αυτή η εξέγερση χαρακτηρίζεται από την επαναστατικότητα των νέων 

ανθρώπων με το απολύτως αιτιολογημένο αίτημά τους για «ελευθερία-ψωμί και 

δημοκρατία» και την απαλλαγή των χωρών τους από τα διεφθαρμένα απολυ-
ταρχικά καθεστώτα τους. 

 
Επίσης σε αυτή τη μαζική εξέγερση, πρέπει να ειπωθεί, ότι συνετέλεσε η ηλε-

κτρονική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η οποία δεν εμποδίζεται από τα 
σύνορα των χωρών. 

 
Ακόμα όμως ποια θα είναι η πολιτειακή κατάληξη αυτών των εξεγέρσεων και 

ποιοι θα είναι οι γεωπολιτικοί προσανατολισμοί αυτών των χωρών, το προσεχές 

μέλλον θα δείξει. 
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Πάντως η επέμβαση στη Λιβύη έδειξε τον πρωτεύοντα δυναμικό ρόλο που είχε 
η Γαλλία και τον δευτερεύοντα η Αγγλία, πλην όμως κυρίαρχο ρόλο είχε η Α-

μερική, η οποία με την πολεμική της ισχύ έδειξε ότι αυτή είναι ο ρυθμιστής της 
Μεσογείου. 

 

Αλλά και οι άλλες χώρες Γερμανία, Ρωσία, Κίνα με την απουσία τους ή την άρ-
νησή τους αποβλέπουν και αυτές σε ανάλογο επηρεασμό σε μερίδα των λαών 

αυτών των χωρών. 
 

Αλλά και τα πράγματα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης της Μεσογείου δεν είναι 
καλύτερα, με τον κίνδυνο της πτώχευσης, στην οποία κατά ύποπτο τρόπο συ-

ντελούν σημαντικά οι αγορές, εκμεταλλευόμενες την απροθυμία ορισμένων χω-

ρών της Ενωμένης Ευρώπης, να φανούν αλληλέγγυες προς τις αδύνατες οικο-
νομικά χώρες της Νότιας Ευρώπης. 

 
Ένας τέτοιος όμως διαχωρισμός των Ευρωπαίων, ο οποίος δεν αποκλείεται να 

εξυπηρετεί τον ανταγωνισμό μεταξύ δολαρίου και ευρώ, θα κατάστρεφε το ω-
ραίο και χρήσιμο για όλους οικοδόμημα της Ενωμένης Ευρώπης, ωθώντας τη 

Νότια Ευρώπη προς μία Μεσογειακή ‘Ενωση με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής 
και Μέσης Ανατολής, με κυρίαρχο ασφαλώς ρόλο της Αμερικής, όπως έδειξε η 

δυναμική της επέμβαση στη Λιβύη, μη επιτρέποντας στους ανταγωνιστές της να 

θέσουν «πόδι» στη Μεσόγειο. 
 

Εξαρτάται από τη διορατικότητα και την αποφασιστικότητα των Ευρω-
παίων ηγετών να δουν με καθαρό νου το συμφέρον συνολικά της Ευρώ-

πης, ώστε να ολοκληρώσουν την οικονομική διακυβέρνηση και σύντομα 
να προχωρήσουν στην πολιτική ένωσή της. 

 
Αυτή η Ενωμένη Ευρώπη δύναται να έχει τον πρώτο λόγο στον στρατη-

γικό χώρο της Μεσογείου, επεκτείνοντας άμεσα τη συνεργασία της 

προς τις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ώστε η 
Μεσόγειος Θάλασσα να ανήκει στους λαούς της και όλοι μαζί να αποτε-

λέσουν μία Παμμεσογειακή Δύναμη. 
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