
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 

 Η Μεσόγειος Θάλασσα, «η εντός και καθ’ ημάς θά-

λαττα λεγομένη» κατά τον Στράβωνα, ευρισκόμενη στο κέ-

ντρο ενός σχετικά ασταθούς περιφερειακού πλαισίου, δια-

δραματίζει κεντρικό ρόλο στη μορφή του γεωστρατηγικού 

περιβάλλοντος ολόκληρης της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρι-

κής, της Μέσης Ανατολής αλλά και ευρύτερα.  

Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας, υποστράτηγος ε.α. και διδάκτωρ πολιτικής επιστή-

μης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιχειρεί μία γεωστρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση 

της μεσογειακού περιβάλλοντος με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατα-

νόηση του τρόπου που σε κάθε περίπτωση ενήργησαν ή ακόμη και την πρόβλεψη για 

το πώς αναμένεται να ενεργήσουν στο μέλλον οι διάφοροι γεωστρατηγικοί δρώντες.  

Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με μεγάλο αριθμό έγχρωμων χαρτών, διαγραμμάτων 

και πινάκων που ακολουθούν το κείμενο και βοηθούν τον αναγνώστη στην πληρέστερη 

κατανόηση των στοιχείων που παρατίθενται. Αυτό το καθιστά ένα μοναδικό βοήθημα 

για την παρακολούθηση και την κατανόηση των όσων συμβαίνουν στο περιβάλλον μας. 

Στην ανάλυση αυτή 

ελήφθησαν υπόψη όλα 

τα νέα στοιχεία, πληρο-

φορίες, γεγονότα, μετα-

βολές ισχύος, γεωπολιτι-

κές ανατροπές, απειλές 

και προκλήσεις που έ-

χουν ανακύψει και έχουν 

δημιουργήσει νέες συν-

θήκες στο στρατηγικό 

περιβάλλον της Μεσο-

γείου. Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις αραβικές χώρες, και οι εξελίξεις που ακολούθησαν 

– ιδιαίτερα η συριακή   κρίση – αποτέλεσαν ξεχωριστό αντικείμενο έρευνας και ανά-

λυσης. Αναλύονται επίσης θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, ο 

θρησκευτικός φανατισμός, η ενεργειακή ασφάλεια, οι ένοπλες δυνάμεις, οι πρωτοβου-

λίες περιφερειακής συνεργασίας, ενώ παρατίθενται εκτιμήσεις για τις προοπτικές που 

διαφαίνονται για το μέλλον. 
 

Τα  

1. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

2. Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

4. ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ 

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

6. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7. ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

8. Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ: «ΑΝΟΙΞΗ» Ή «ΧΕΙΜΩΝΑΣ»; 

9. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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