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Οι θεµελιωτές της Γεωπολιτικής

Γερµανική Σχολή

Friedrich Ratzel: 1844-1904
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Karl Haushoffer: 1869-1946

Αγγλοσαξωνική Σχολή

Sir Halford Mackinder:1861-1947

Nickolas Spykman:1893-1943



Οι θεµελιωτές της Γεωπολιτικής

Γαλλική Σχολή

Vidal de La Blache (1845-1918).
∆έχθηκε σοβαρή επιρροή από τον Ratzel και θεωρείται ο Θεµελιωτής της Γαλλικής Σχολής
της Γεωγραφίας.Οπαδός και αυτός, όπως ο Ratzel του «ποσιµπιλισµού». Απόφοιτος της Ecole 
Normale και δηµιουργός (µαζί µε τον Lucien Gallois, to 1891, της θεµελιώδους για τη
Γαλλική Γεωγραφία επιθεωρήσεως “Annales de Géographie”.

Albert Demangeon (1872-1940)
Απόφοιτος της Ecole Normale, φανατικός εχθρός της Γερµανικής χαουσχοφεριανής
“Geopolitik”, αλλά υποστηρικτής της Ρατσελιανής “Politische Geographie”.

Jaques Ansel (1879-1943). 
Μαθητής και συνεχιστής της σκέψης του Vidal de la Blache.O κατά κοινή οµολογία
θεµελιωτής της Γαλλικής Σχολής της Γεωπολιτικής, µε αποστάσεις από την γερµανική
“Geopolitik”. ∆ηµιουργεί τον όρο Géopolitique για να διαφοροποιήσει την δική του
επιστηµονική µέθοδο από την χαουσχοφεριανή προσέγγιση. Αποδέχεται απολύτως τη
σπουδαιότητα της ρατσελιανής γεωπολιτικής προσεγγίσεως, αυτήν της “Politische 
Geographie”.

Yves Lacoste (1929- )
Θεωρείται ο θεµελιωτής της Σύγχρονης Σχολής της Γεωπολιτικής. Μαρξιστής και ιδρυτής της
πλέον έγκυρης διεθνούς Γεωπολιτικής και Γεωγραφικής Επιθεωρήσεως Hérodote.



Α. Λίγοι αντιπροσωπευτικοί Ορισµοί
Ορισµός της Γεωπολιτικής κατά R. Kjellen (1916, Staten som Lifsform):
«Γεωπολιτική είναι η επιστήµη του Κράτους νοουµένου ως γεωγραφικού οργανισµού, 

όπως αυτός λειτουργεί στο χώρο».

Ορισµός της Γεωπολιτικής κατά Lacost:
“Πρόκειται για µια τεχνογνωσία ανάλυσης του γήινου χώρου και των αντιπαραθέσεων

που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνειά του, που σκοπό έχει την καλύτερη εµβάθυνση
στο µυστήριο των συµβαινόντων, ώστε να είµαστε σε θέση να αντιδρούµε ή να
δρούµε αποτελεσµατικότερα ως προς αυτά”.

Συγκρίνετε µε τη ρατσελιανή ρήση (1897, Politische Geographie):
«Πολιτική Γεωγραφία είναι η χωρική τεχνολογία στη διάθεση του Κράτους…»

Κατά τον Michel Foucher (1991, Fronts et Frontières):
«Η Γεωπολιτική είναι µια σφαιρική µέθοδος γεωγραφικής ανάλυσης συγκεκριµένων

κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων, οι οποίες προσεγγίζονται από χωροθετική
άποψη και των συνήθων προσηλώσεων (repésentations) που τις περιγράφουν».

Κατά τον Nickolas Spykman (1943-44, Geography of the Peace):
«Το πεδίο δράσεως της Γεωπολιτικής είναι αυτό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. 

Με τις ιδιαίτερες αναλυτικές της µεθόδους κάνει χρήση των Γεωγραφικών
δεδοµένων-της Γεωγραφίας νοουµένης µε την ευρεία σηµασία του όρου-για να
καταλήξει στην επιλογή πολιτικής συµπεριφοράς, η οποία θα επιτρέπει την
επίτευξη δικαίων στόχων». 



Β. Λίγοι αντιπροσωπευτικοί Ορισµοί

Κατά τον ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σπουδών του Γιέηλ, 
Καθηγητή Frederic Sherwood Dunn (The Geography of the Peace, 
Prologue by Dr. F. S. Dunn):

1) Το έργο του Spykman απαντούσε «…στην αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός
συγκροτηµένου αναλυτικού εργαλείου για την εξέταση της αµερικανικής
εθνικής ασφάλειας στο νέο-αναδυόµενο διεθνές περιβάλλον».

2) Επίσης συνεχίζει γράφοντας «…Υπάρχουν […] πολλοί λόγοι για τους
οποίους πρέπει να επιδιώξουµε µε κάθε δυνατό τρόπο να βελτιώσουµε τα
αναλυτικά µας εργαλεία και του τρόπου προσέγγιση αυτού του
δυσκολότερου όλων των προβληµάτων». Εννοεί την υπόθεση της εθνικής
ασφάλειας και τονίζει τη σηµασία της γεωπολιτικής ανάλυσης του
Spykman. 



Γ. Λίγοι αντιπροσωπευτικοί ορισµοί της Γεωπολιτικής

Κατά τον Saul Kohen (1963,Geography and Politics in a World divided):
« η πεµπτουσία της Γεωπολιτικής είναι η µελέτη της υφισταµένης σχέσεως µεταξύ της

διεθνούς πολιτικής της ισχύος και των αντιστοίχων γεωγραφικών
χαρακτηριστικών, κυρίως δε αυτών των γεωγραφικών χαρακτηριστικών που
αναπτύσοονται στις πηγές ισχύος».

Κατά τον Ladis K. D. Kristof (1960, The Origins and evolution of Geopolitics):
«Ο σύγχρονος γεωπολιτικός δεν επισκοπεί τον παγκόσµιο χάρτη για να διακρίνει τι µας

υπαγορεύει η φύση να κάνουµε, αλλά τι µας συµβουλεύει η φύση να κάνουµε
δεδοµένων των προτιµήσεών µας».

Κατά τον Colin Gray (1977, The Geopolitics of Nuclear Era: Heartland, Rimlands and 
the Technological revolution):

« Η πρώτιστη αρετή της γενικής Γεωπολιτικής θεωρίας […] βρίσκεται στο ότι εστιάζει
την προσοχή µας σε διαρκείς και σταθερούς παράγοντες. Εκείνοι οι οποίοι θέλουν
να κατανοήσουν τις πολιτικές διαστάσεις της ∆ιεθνούς ασφαλείας πρέπει να
αφοµοιώσουν τις ουσιώδεις έννοιες της Γεωπολιτικής» εφόσον «οι πολιτικές
ερµηνείες µιας παγκόσµιας, κοινής γεωγραφικής πραγµατικότητας, διαδραµατίζουν
ένα σηµαντικότατο, ενίοτε και ασύλληπτο ρόλο αναφορικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο ορίζουµε τα πολιτικά προβλήµατα».



∆. Απόπειρα ορισµού από τον οµιλητή

Γεωπολιτική ανάλυση ενός γεωγραφικού Συστήµατος
ανισορρόπου κατανοµής ισχύος καλείται η γεωγραφική εκείνη
µέθοδος η οποία µελετά, περιγράφει και προβλέπει τις
συµπεριφορές και τις επιπτώσεις των σχέσεων των
αντιτιθεµένων και διακριτών πολιτικών δράσεων
ανακατανοµής ισχύος και των ιδεολογικών µεταφυσικών που
τις καλύπτουν, στο πλαίσιο των γεωγραφικών συµπλόκων που
οι πολιτικές αυτές εφαρµόζονται».
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∆εκαετία 1980



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μια πρόταση
για συζήτηση…



1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Αποκωδικοποίηση του τίτλου του θέµατος:

• Ο τίτλος ενός θέµατος µιας µελέτης γεωπολιτικής αναλύσεως (πρέπει
να) ορίζει τα δεδοµένα και τα ζητούµενα του προβλήµατός µας. 
∆ηλαδή ορίζει:

• 1) Τα όρια του Γεωγραφικού Συµπλόκου το οποίο και αποτελεί το
γεωγραφικό πεδίο που αφορά την ανάλυσή µας. 

• 2) Τον προς µελέτη χώρο (εσωτερικό ή εξωτερικό) του Συµπλόκου ο
οποίος µας ενδιαφέρει ως πεδίο κατανοµής ή ανακατανοµής ισχύος
λόγω της δράσεως ενός συγκεκριµένου γεωπολιτικού παράγοντος. 

• 3) Τον προαναφερθέντα γεωπολιτικό παράγοντα του οποίου η
συµπεριφορά δύναται να επηρεάσει την κατανοµή ισχύος στο
εσωτερικό ή και στο εξωτερικό του δεδοµένου Γεωγραφικού
Συµπλόκου.



Παράδειγµα αποκωδικοποίησης του τίτλου του Θέµατος

Θέµα: «Η γεωπολιτική του ισλαµιστικού Κινήµατος στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Ανάλυση του Τίτλου του Θέµατος

i)   Προσδιορισµός ορίων Γεωγραφικού Συµπλόκου:

Τα όρια του Γεωγραφικού Συµπλόκου προσδιορίζονται στον όρο «Ευρύτερη Μέση
Ανατολή».

ii)  Ορισµός του ακριβούς προς µελέτη Χώρου:

Ο προς µελέτη Χώρος του Συµπλόκου είναι το «εσωτερικό» του γεωγραφικού
Συµπλόκου της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και φαίνεται από το «στην» δηλ. «Εις
την…», «εντός των ορίων της…».

iii) Ορισµός γεωπολιτικού παράγοντος:

Ο οριζόµενος γεωπολιτικός παράγων είναι το «ισλαµιστικό Κίνηµα».



2η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Προσδιορισµός των ορίων των υπό µελέτη Γεωπολιτικών Συστηµάτων

• Στη φάση αυτή προσδιορίζουµε τα όρια των Γεωπολιτικών Συστηµάτων εντός των
οποίων θα επεξεργασθούµε τη δράση ή τις δράσεις του οριζόµενου στον τίτλο του
θέµατος, Γεωπολιτικού Παράγοντος.

• Έχουµε τρεις κλίµακες Συστηµάτων οριζόµενες ως προς το εύρος του γεωγραφικού
χώρου αναφοράς των: 

• Τα Υποσυστήµατα, τα οποία αποτελούν υποσύνολα των Συστηµάτων.

• Τα Συστήµατα τα οποία αποτελούν το προς εξέταση Γεωγραφικό Σύµπλοκο.

• Τα Υπερσυστήµατα, τα οποία εµπεριέχουν –ως υποσύνολο- το κύριο εξεταζόµενο
Σύστηµα ή και άλλα τα οποία όµως δεν αφορούν την εξέτασή µας.

• Για να ορίσουµε όµως µε όρους γεωγραφικού εύρους τα ανωτέρω Συστήµατα
απαιτείται και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο θα προσδιορίσει -µε την
ύπαρξή του, τις µορφές του, τη δράση του και το βαθµό επιρροών του- το εύρος των
γεωγραφικών χώρων των προαναφερθέντων Συστηµάτων. Χωρίς το ποιοτικό αυτό
χαρακτηριστικό και τα επι µέρους χαρακτηριστικά του δεν είναι δυνατός, αλλά δεν
έχει και νόηµα, ο προσδιορισµός των τριών προαναφερθησεισών κλιµάκων
Συστηµάτων.



Παράδειγµα ορισµού των Συστηµάτων

• Στο προαναφερθέν θέµα τα όρια των Συστηµικών κλιµάκων ορίζονται ως εξής:

• 1) Σύστηµα: Είναι το Γεωγραφικό Σύµπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, 
όχι µόνο διότι αυτό δίδεται στον τίτλο, πράγµα που αποτελεί ήδη θεµελιώδες
κριτήριο, αλλά και από το γεγονός ότι ο «Γεωπολιτικός παράγων» που είναι
το «Ισλαµιστικό κίνηµα» υπάρχει, δρα και επηρεάζει το σύνολο του
γεωγραφικού χώρου του Συµπλόκου.

• 2) Υποσυστήµατα:
• Το «Ισλαµιστικό κίνηµα του Μαγκρέµπ» αποτελεί ένα Υποσύστηµα λόγω των

ιδιαιτεροτήτων του οι οποίες ανάγονται στο πολιτισµικό, οικονοµικό, πολιτικό
και οργανωσιακό χαρακτήρα του Ισλάµ στη γεωγραφική αυτή περιοχή.

• To «Ισλαµιστικό κίνηµα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής[1]» για τους
ίδιους λόγους.

• Το «Αφγανοπακιστανικό και Ιρανικό Ισλαµιστικό κίνηµα».

• 3) Υπερσύστηµα: 
• Ως Υπερσύστηµα µπορεί να ορισθεί ο ∆ιεθνής Daar al-Islam (Οίκος του Ισλάµ) 

δηλ. το Γεωγραφικό Σύµπλοκο εκείνο που εµπεριέχει τις γαίες του Ισλάµ
διεθνώς οι οποίες κατοικούνται από ισλαµικούς πληθυσµούς και ο Daar al-Sulh
(Οίκος της Συνύπαρξης) όπου κατοικεί ανενόχλητη –κατά το µάλλον ή ήτον- η
ισλαµική διασπορά (Π.χ. Ευρώπη. Η.Π.Α. Αυστραλία).



Ορισµός πεδίων επιρροής του «γεωπολιτικού παράγοντος».

Αφού έχουµε ήδη ορίσει τις τρεις κλίµακες των Συστηµάτων, θα πρέπει να
προσδιορίσουµε τα υπό εξέταση πεδία γεωπολιτικής επιρροής του
«γεωπολιτικού παράγοντος» του τίτλου µας. 

• ∆ηλαδή θα πρέπει να καθορίσουµε για ποιο συνδυασµό εκ των τεσσάρων
πεδίων (γεωπολιτικών πυλώνων) θα εξετάσουµε τις επιρροές του
«γεωπολιτικού παράγοντος» µας στο πλαίσιο πάντα της επιλεγµένης
Συστηµικής κλίµακος (π.χ. στο επίπεδο του «Συστήµατος»).

• Γεωπολιτικοί πυλώνες είναι οι κατωτέρω:

• α) Αµυντικός πυλώνας

• β) Οικονοµικός πυλώνας

• γ) Πολιτικός πυλώνας

• δ) Πολιτισµικός πυλώνας και πυλώνας πληροφορίας

Όλοι οι ανωτέρω πυλώνες εξετάζονται µε όρους ισχύος, π.χ.: Οικονοµικής ισχύος, πολιτικής
ισχύος, κ.τ.λ.

3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Παράδειγµα προσδιορισµού λειτουργίας του Γεωπολιτικού παράγοντος
στους συγκεκριµένους πυλώνες επιρροής

Στη φάση αυτή θα προσδιορίσουµε τις γεωπολιτικές τάσεις-δυναµικές για
ένα έκαστο των ορισθέντων Υποσυστηµάτων. 

Οι τάσεις αυτές προσδιορίζονται µόνο και αποκλειστικά µε όρους «ισχύος». 
Απαντούν δε στα εξής ερωτήµατα:

1ον) Σε ποιους πυλώνες [πολιτικό, οικονοµικό, πολιτισµικό, κ.τ.λ.] 
κατισχύει ο «γεωπολιτικός παράγων» που εξετάζουµε (για το δικό µας
παράδειγµα το «ισλαµιστικό κίνηµα») και συνεπώς καθορίζει ήδη ή
δύναται να καθορίσει τη συµπεριφορά τους στο πλαίσιο του εκάστοτε
Υποσυστήµατος.

Αυτή η µορφή του συµπεράσµατος ορίζεται ως «θετική υποσυστηµική
συνιστώσα τάση ισχύος» του «γεωπολιτικού παράγοντος» στο «Εσωτερικό
του Συστήµατος».

• 2ον) Σε ποιους πυλώνες απορροφάται η επιρροή του «γεωπολιτικού
παράγοντος» και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει τη συνολική συµπεριφορά του
υποσυστήµατος. Αυτή η µορφή του συµπεράσµατος ορίζεται ως «µηδενική
υποσυστηµική συνιστώσα τάση ισχύος» του «γεωπολιτικού παράγοντος»
στο «Εσωτερικό του Συστήµατος». 



4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η Σύνθεση

• Ορισµός: 
Η Σύνθεση είναι η διαδικασία του αφορά την εύρεση της Συνισταµένης τάσεως
ισχύος του δεδοµένου Γεωπολιτικού παράγοντος στην τελική συστηµική κλίµακα, 
όποια και αν είναι αυτή. [πχ. Επίπεδο Υποσυστήµατος, Συστήµατος ή
Υπερσυστήµατος]. 

• 1Η Περίπτωση:
Αν π.χ. έχουµε εξεύρει και προσδιορίσει τις επί µέρους συνιστώσες ισχύος (του
γεωπολιτικού µας παράγοντος) σε επίπεδο Υποσυστήµατος και το ζητούµενο είναι η
Συνισταµένη σε συστηµική κλίµακα επιπέδου Συστήµατος, τότε η φάση της
Σύνθεσης θα αρχίσει στο επίπεδο του Συστήµατος. 

• 2Η Περίπτωση:
Αν η ζητούµενη συνισταµένη είναι σε επίπεδο Υπερσυστήµατος, τότε η φάση της
Σύνθεσης θα αρχίσει µετά το πέρας της Αναλύσεως των συνιστωσών των επιµέρους
Συστηµάτων.  Αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να αρχίσουµε τη σύνθεσή µας από το
επίπεδο των Υποσυστηµάτων, να σχηµατίσουµε κατόπιν την εικόνα των
συνιστωσών σε επίπεδο Συστηµάτων και να καταλήξουµε µε τον προσδιορισµό της
συνισταµένης στο επίπεδο του Υπερσυστήµατος.



5η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Συµπεράσµατα

• Το τελευταίο µέρος της γεωπολιτικής µας ανάλυσης αποτελεί η φάση των
Συµπερασµάτων. 

• Εδώ καλούµεθα να περιγράψουµε:
τις γεωπολιτικές δυναµικές στις οποίες υποβάλλει η «Συνισταµένη της ισχύος», 
του υπό εξέταση «γεωπολιτικού παράγοντος», την συµπεριφορά του εξετασθέντος
Συστήµατος, στο περιβάλλον του Υπερσυστήµατος.

• Πρέπει να τονίσουµε το εξής: 
Στη φάση αυτή της µελέτης, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ως άνω
γεωπολιτικής αναλύσεως δεν καταθέτουµε προτάσεις.

i) Στη φάση αυτή, ανακαλύπτουµε: δοµές, δράσεις, λειτουργίες, επιρροές, µορφές, 
και δυναµικές του γεωπολιτικού παράγοντος τις οποίες και περιγράφουµε. 
περιγράφουµε.

ii) Όπως επίσης περιγράφουµε και τις εξ αυτών συµπεριφορές του Συστήµατος.

• Οι προτάσεις, δεν αποτελούν αντικείµενο της Γεωπολιτικής Αναλύσεως. 
Αποτελούν αντικείµενο της Γεωστρατηγικής προσεγγίσεως η οποία µπορεί να
γίνει, µόνον εφόσον µας ζητηθεί και εκµεταλλευόµενη τα αποτελέσµατα της
προηγηθείσας γεωπολιτικής αναλύσεως.
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