




ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ο όρος Γεωπολιτική, εκφάνθηκε από τον Σουηδό Ροδόλφο Κγελλέν (1864-1922), ο
οποίος στα αρχικά χρόνια του 20ου αιώνα μεταστράφηκε από την μελέτη των
κοινωνικών επιστημών στην έρευνα της γεωγραφίας, στην προσπάθειά του να
κατανοήσει τα παγκόσμια προβλήματα. Κατ' αυτόν, τον "ανάδοχό" της, η
"Γεωπολιτική είναι η επιστήμη η οποία συλλαμβάνει το κράτος ως ένα γεωγραφικό
οργανισμό ή ως ένα φαινόμενο στον Χώρο", όπως γράφει στο βιβλίο του: "Τα
πολιτικά προβλήματα του Παγκοσμίου Πολέμου", που εκδόθηκε στην Λειψία το
1915. Η κατοπινή επεξεργασία των ερευνών που μεσολάβησαν, καθώς και η κλι-
μακωτή ανάπτυξη της Γεωπολιτικής επιστήμης, οδηγούν τον "αρχιτέκτονα και
πνευματικό · πατέρα" της Κάρολο Χαουσχόφφερ στον ακόλουθο, πληρέστερο
ορισμό, όπως καταγράφεται στο προαναφερόμενο βιβλίο του "Θεμέλιοι λίθοι στην
Γεωπολιτική":

"Γεωπολιτική είναι η σύλληψη των εδαφικών συσχετίσεων των πολιτικών
εκδηλώσεων. Βασίζεται στα πλατιά θεμέλια της γεωγραφίας, ειδικά της
πολιτικής γεωγραφίας, ως το δόγμα των πολιτικών οργανισμών του Χώρου
και της δομής τους. Τα ευρήματα της γεωγραφίας σχετικά με τον χαρακτήρα
των γήινων χώρων, παρέχουν το πλαίσιο γιά την Γεωπολιτική. Οι πολιτικές
εκδηλώσεις πρέπει να εκδηλώνονται μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Μόνο
περιστασιακά ξεπερνούν αυτό το πλαίσιο, αλλά αργά ή γρήγορα επιστρέφουν
μέσα του πάντα. Ετσι η Γεωπολιτική γίνεται η διδασκαλία της τέχνης του να
καθοδηγείς την πρακτική πολιτική ως το σημείο εκείνο όπου πρέπει να
τολμήσει το βήμα στο άγνωστο. Μόνο αν είναι εμπνευσμένο από γεωπολιτική
γνώση μπορεί αυτό το βήμα να είναι επιτυχημένο. Η Γεωπολιτική πρέπει να
είναι και θα γίνει η γεωγραφική συνείδηση του Κράτους".



Μ' αυτήν τη βάση, η Γεωπολιτική εξετάζει τις σχέσεις εδάφους-Κράτους-Λαού,
συνδυασμένες με τις έννοιες: πηγές πλούτου, συγκοινωνίες, στρατηγικές συνθήκες,
κλιματολογικοί όροι. Με λίγα λόγια, αντικείμενό της είναι η γεωγραφική έκταση, ως
υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης κρατικής υπόστασης ενός Λαού.

Όπως είναι γνωστό και πρόδηλο, η ύπαρξη ενός κράτους προσδιορίζεται
απαραίτητα από τρία συστατικά στοιχεία: α) τον Χώρο, β)τον Λαό και γ)την
Κυριαρχία. Εφ' όσον λείπει το τρίτο στοιχείο, υφίσταται μεν τυπικά Κράτος, χωρίς
όμως κυρίαρχη εξουσία, μερικά ή ολότελα υποταγμένο σε άλλο Κράτος. Οι άλλες
δύο παράμετροι της ύπαρξης του Κράτους, είναι αναγκαίες και "πυρηνικές" για την
κρατική υπόσταση.

Ο Χώρος και ο Λαός, είναι αντίστοιχα για το Κράτος ότι το σώμα και η ψυχή για κάθε
έμβιο όν.

Η μελέτη των νόμων της επιστήμης της γεωπολιτικής καθίσταται απαραίτητο εφόδιο
για την Ελλάδα του 21ου αιώνος, προκειμένου να αντιληφθούμε την κατάσταση στην
οποία ευρίσκεται σήμερα η Πατρίδα μας και να αντιληφθούμε τους αντικειμενικούς
κινδύνους, που την απειλούν. Ήδη από την δεκαετία του 1990 βρισκόμαστε ενώπιον
σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και δυστυχώς παρακολουθούμε τις
εξελίξεις σαν απαθείς θεατές. Η στάση του Ελληνικού κράτους απέναντι στα
γεγονότα την τελευταία δεκαετία, δυστυχώς, δεν οδηγούν πουθενά ή μάλλον
οδηγούν στην συρρίκνωση του Έθνους μας σύμφωνα με τους νόμους της
γεωπολιτικής.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Έννοια:

Η Γεωπολιτική είναι μία σχετικά νέα Επιστήμη, που οι βάσεις της τέθηκαν στις αρχές
του 20 αιώνα, ενώ μορφοποιήθηκε (με ένα σχετικά σταθερό περίγραμμα) πριν 65
περίπου χρόνια. Αυτή η χρονική περίοδος της εξέλιξής της, μικρή σε σχέση με άλλες
θεωρητικές ή εφαρμοσμένες επιστήμες, είναι και η ουσιαστική αιτία της ελλιπούς
αποκρυστάλλωσης σαφών ιδεών σχετικά με το αντικείμενό της, την αξία του σκοπού
της και την χρησιμότητα της αποστολής της. Έτσι, κάποιοι μελετητές δεν έχουν
πεισθεί για την αυτοτέλειά της ή ακόμη και γι' αυτήν την επιστημονική της
αυθυπαρξία. Ακόμη, άλλοι μελετητές, την θεωρούν σαν τομέα της Πολιτικής
Γεωγραφίας και άλλοι σαν μία μεθοδολογία στρατηγικής εκτίμησης του γεωγραφικού
χώρου. Η παρούσα πληροφοριακή Μονογραφία, έχει σκοπό να παρουσιάσει το
αντικείμενό της και να καταδείξει την αξία και την χρησιμότητά της στην Στρατηγική,
στην Πολιτική Τέχνη και Επιστήμη, στην εξάσκηση της Εθνικής Πολιτικής και
γενικότερα στην Στρατιωτική Τέχνη. Η Γεωπολιτική δεν είναι επ' ουδενί λόγω τομέας
της Πολιτικής Γεωγραφίας, αλλά μία αυτοτελής, δεοντολογική -δηλαδή
εφαρμοσμένη- Επιστήμη, που εξετάζει τους τρόπους της κατά το δυνατόν
καταλληλότερης πολιτικής διαίρεσης της Γης. Αντίθετα, η Πολιτική Γεωγραφία είναι
οντολογική επιστήμη, μιάς και εξετάζει τον χωρισμό της γης μεταξύ των διαφόρων
λαών, όπως αυτός έχει σήμερα, δηλαδή ως "ήδη γεγονός". Ακόμη, πέρα από
ψευδοηθικές προκαταλήψεις και δεισιδαιμονική επιφύλαξη, η Γεωπολιτική πρέπει να
προσεγγίζεται χωρίς μυθολογική διάθεση και με αντικειμενική εκτίμηση της αξίας της.
Για την αποφυγή της υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης της Γεωπολιτικής, ο
πνευματικός πατέρας και ολοκληρωτής της, ο Υποστράτηγος, δόκτωρ Κάρολος
Χαουσχόφφερ γράφει, στο έργο του "Θεμέλιοι λίθοι στην Γεωπολιτική":



"Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Γεωπολιτική είναι απαραίτητη για την
ολοκλήρωση της ηρωικής αντίληψης του Ανθρώπου, αλλά και ότι αυτή απαντά
μόνον στο 1/4 περίπου των ερωτημάτων γιά την εξέλιξη του ανθρώπου πάνω
στην γη, ενώ τα άλλα 3/4 πρέπει ν' αναζητηθούν στο εσώτερο Είναι του αν-
θρώπου και της φυλής του, στην από συνήθεια θέλησή του και στην συνειδητή
ανάγκη αντιμετώπισης του περιβάλλοντος".

2. Αντικείμενο:

Η Γεωπολιτική έχει ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης, ξεκάθαρα διαχωρισμένο από τα
αντικείμενα, που εξετάζουν κάποιες άλλες παρεμφερείς επιστήμες. Αντικείμενό της
είναι το έδαφος ως φορέας του Κράτους ενός Λαού. Η λέξη Λαός, τίθεται εδώ με την
καθαυτήν "εθνολογική" της έννοια και το φυλετικό της περιεχόμενο: δηλαδή ως
ζωντανό τμήμα του έθνους, ως σύνολο του ζωντανού Γένους των Ελλήνων και όχι
με την κοινωνιολογική της έννοια. Μ' αυτήν τη βάση, η Γεωπολιτική εξετάζει τις
σχέσεις εδάφους-Κράτους-Λαού, συνδυασμένες με τις έννοιες: πηγές
πλούτου, συγκοινωνίες, στρατηγικές συνθήκες, κλιματολογικοί όροι. Με λίγα
λόγια, αντικείμενό της είναι η γεωγραφική έκταση, ως υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης κρατικής υπόστασης ενός Λαού. Μάλιστα δε, η Γεωπολιτική
χωρίζεται σε δύο κύριους επί μέρους κλάδους. 1) Την Γεωοικονομική, που ερευνά
την οικονομική επίδραση του εδάφους στην διαβίωση του Λαού και 2) την
Γεωστρατηγική, που ερευνά την επίδραση του εδάφους στον Λαό ευρισκόμενο σε
πόλεμο. Η Γεωπολιτική κατατάσσεται, όπως γράφτηκε παραπάνω, στις
εφαρμοσμένες - δεοντολογικές επιστήμες από πλευράς αντικειμένου. Από πλευράς
μεθόδου προσέγγισης του αντικειμένου, είναι επίσης η Γεωπολιτική εμπειρική επι-
στήμη, καθόσον έχει δύο επιμέρους αντικείμενα: ένα "πραγματικό-δομικό": την φύση
και ένα "λειτουργικό - δυναμικό": την ιστορική εξέλιξη. Και τα δύο αυτά αντικείμενα
κατά την Γεωπολιτική, βρίσκονται σε άμεσο και στενό συσχετισμό με την ζωή του
Κράτους. Του Κράτους, το οποίο η Γεωπολιτική προσεγγίζει "συνθετικά", μελετώντας
την ζωή του σε σχέση με τον Χώρο, σε αντίθεση με την Πολιτική Γεωγραφία, που
μελετά τον Χώρο "αναλυτικά", άσχετα με την ζωή και τις επιδιώξεις του Κράτους. Για
την Γεωπολιτική βασικό συστατικό στοιχείο του Κράτους είναι επίσης ο Λαός, η ζωή
του οποίου ξετυλίγεται στο χρόνο και η υπόστασή του εξασφαλίζεται στον Χώρο. Οι
υπόλοιπες, πλην της Γεωπολιτικής, πολιτικές επιστήμες, εξετάζουν τις σχέσεις Λαού
και Κράτους, ενώ η Γεωπολιτική εξετάζει τις σχέσεις Χώρου και Κράτους,
αφομοιώνοντας και πορίσματα των άλλων πολιτικών επιστημών.

3. Αποστολή:

Η Γεωπολιτική έχει σαν αποστολή της, τον καθορισμό των Αρχών και την
διερεύνηση των χαρακτηριστικών παραγόντων, που διέπουν την οργάνωση και
λειτουργία του Κράτους ως ζωντανής ύπαρξης, ύπαρξης μάλιστα που επιζητά την
επιβίωση και την ανάπτυξή της σε σχέση με την Γεωγραφία. Όπως είναι γνωστό και
πρόδηλο, η ύπαρξη ενός κράτους προσδιορίζεται απαραίτητα από τρία συστατικά
στοιχεία: α) τον Χώρο β) τον Λαό και γ) την Κυριαρχία. Εφ' όσον λείπει το τρίτο
στοιχείο, υφίσταται μεν τυπικά Κράτος, χωρίς όμως κυρίαρχη εξουσία, μερικά
ή ολότελα υποταγμένο σε άλλο Κράτος. Οι άλλες δύο παράμετροι της ύπαρξης



του Κράτους, είναι αναγκαίες και "πυρηνικές" για την κρατική υπόσταση. Ο Χώρος
και ο Λαός, είναι αντίστοιχα για το Κράτος ότι το σώμα και η ψυχή για κάθε έμβιο όν.
Για να ενηλικιωθεί και να αποδώσει το έμψυχο ον απαιτεί πρόσφορες συνθήκες
διαβίωσης. Αυτές τις πρόσφορες συνθήκες διαβίωσης πρέπει να επιδιώκει και το
Κράτος, ενδιαφερόμενο για την ευημερία του. Μ' .άλλα, λόγια, αποστολή της
Γεωπολιτικής είναι να βρίσκει τους αιτιώδεις συνδέσμους μεταξύ πολιτικών
προβλημάτων και στοιχείων του Χώρου και να διαπιστώνει τον βαθμό
αλληλεξάρτησής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή επίλυση των παραπάνω προ-
βλημάτων. Είτε κατευθύνοντας τις ενέργειες του Κράτους εκτός των ορίων του, σε
βάρος άλλων Κρατών σε περίπτωση δυναμικής αναμέτρησης, είτε με σκοπό τις
αμοιβαίες αντιπαροχές με άλλα Κράτη, όπως με το εμπόριο και τις πολιτιστικές α-
νταλλαγές.

4. Ορισμός:

Ο όρος Γεωπολιτική, εκφάνθηκε από τον Σουηδό Ροδόλφο Κγελλέν (1864-1922), ο
οποίος στα αρχικά χρόνια του 20ου αιώνα μεταστράφηκε από την μελέτη των
κοινωνικών επιστημών στην έρευνα της γεωγραφίας, στην προσπάθειά του να κατα-
νοήσει τα παγκόσμια προβλήματα. Κατ' αυτόν, τον "ανάδοχό" της, η "Γεωπολιτική
είναι η επιστήμη η οποία συλλαμβάνει το κράτος ως ένα γεωγραφικό οργανισμό ή
ως ένα φαινόμενο στον Χώρο", όπως γράφει στο βιβλίο του: "Τα πολιτικά προ-
βλήματα του Παγκοσμίου Πολέμου", που εκδόθηκε στην Λειψία το 1915. Η κατοπινή
επεξεργασία των ερευνών που μεσολάβησαν, καθώς και η κλιμακωτή ανάπτυξη της
Γεωπολιτικής επιστήμης, οδηγούν τον "αρχιτέκτονα και πνευματικό πατέρα" της
Κάρολο Χαουσχόφφερ στον ακόλουθο, πληρέστερο ορισμό, όπως καταγράφεται στο
προαναφερόμενο βιβλίο του "Θεμέλιοι λίθοι στην Γεωπολιτική":

"Γεωπολιτική είναι η σύλληψη των εδαφικών συσχετίσεων των πολιτικών
εκδηλώσεων. Βασίζεται στα πλατιά θεμέλια της γεωγραφίας, ειδικά της
πολιτικής γεωγραφίας, ως το δόγμα των πολιτικών οργανισμών του Χώρου
και της δομής τους. Τα ευρήματα της γεωγραφίας σχετικά με τον χαρακτήρα
των γήινων χώρων, παρέχουν το πλαίσιο γιά την Γεωπολιτική. Οι πολιτικές
εκδηλώσεις πρέπει να εκδηλώνονται μ{σα σ' αυτό το πλαίσιο. Μόνο
περιστασιακά ξεπερνούν αυτό το πλαίσιο, αλλά αργά ή γρήγορα επιστρέφουν
μέσα του πάντα. Έτσι η Γεωπολιτική γίνεται η διδασκαλία της τέχνης του να
καθοδηγείς την πρακτική πολιτική ως το σημείο εκείνο όπου πρέπει να
τολμήσει το βήμα στο άγνωστο. Μόνο αν είναι εμπνευσμένο από γεωπολιτική
γνώση μπορεί αυτό το βήμα να είναι επιτυχημένο. Η Γεωπολιτική πρέπει να
είναι και θα γίνει η γεωγραφική συνείδηση του Κράτους".

Από τα παραπάνω, συνθετικά προκύπτει, ότι, η Γεωπολιτική είναι ο κλάδος των
πολιτικών επιστημών που μελετά την κρατική υπόσταση του Χώρου ( τόσο την
υπάρχουσα, όσο και την απαιτούμενη για ολοκλήρωση του) και διαπιστώνει τον
αιτιώδη σύνδεσμο και την αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτικών προβλημάτων και
Χώρου του Κράτους. Διαπίστωση που προκύπτει μέσα από την ιστορική εξέλιξη του
Κράτους, με στόχο την καλύτερη επίλυση των τρεχόντων ή μελλοντικών πολιτικών
προβλημάτων. Δηλαδή η Γεωπολιτική οδηγεί σε πορίσματα που κατευθύνουν την



πρακτική πολιτική, για την σκοπιμότερη πραγματοποίηση των πολιτειακών
αντικειμενικών σκοπών, ιδιαίτερα σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Έτσι σαν εναλ-
λακτικός, ισοβαρής και ανάλογος ορισμός της Γεωπολιτικής μπορεί να είναι: "η
μελέτη και έρευνα των εσωτερικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτικής
και γεωγραφίας του Κράτους και της διεθνούς πολιτικής". Μ' αυτήν την έννοια, είναι
συγκερασμός γεωγραφικής πολιτικής και γεωγραφικής στρατηγικής του Κράτους, για
την μέγιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του.

5. Χαρακτηρισμός:

Ο πλέον μεταφορικός και αληθινά περιεκτικός αφορισμός που αποδόθηκε στην
Γεωπολιτική ανήκει στον Ντέρβεντ Γουίτελσεϋ, καθηγητή της Γεωγραφίας στο
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. “Η Γεωπολιτική γεννήθηκε με πατέρα τον πόλεμο
και μητέρα την επανάσταση". Η σκληρή πραγματικότητα της ιστορικής εξέλιξης
που περιέχει αυτός ο χαρακτηρισμός, λειτουργεί σαν έναυσμα για την
προσεκτικότερη μελέτη και βαθύτερη κατανόηση της Γεωπολιτικής Επιστήμης. Μίας
πειθαρχίας της γνώσης, που προέκυψε από την αλληλεπίδραση Πολιτικής και
Γεωγραφίας μέσα στην Ιστορία, την οποία βέβαια δεν πρέπει να αγνοούν οι
άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι να διευθύνουν μια κοινωνία ή να διοικούν ένα
κράτος, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας μια πολιτική. Πολύ περισσότερο εμφανής
είναι η ανάγκη κατανόησής της από τους Στρατιωτικούς, επιφορτισμένους από την
θέση τους με την Εθνική Άμυνα του Κράτους. Είναι επίσης καταφανές 6τι ορισμένες
περιοχές της γής χρησίμευσαν από την αρχή της ιστορίας σαν πλαίσιο και πεδίο
προμελετημένων επεκτάσεων, κάποιων Κρατών σε βάρος άλλων, η περιοχή δε της
Μεσογείου, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε η προσέγγιση της
τωρινής και μελλοντικής διεθνούς πραγματικότητας με την υιοθέτηση των
πορισμάτων της Γεωπολιτικής, είναι εξαιρετικά χρήσιμη, τόσο σε ειρηνική, όσο και σε
πολεμική περίοδο. Ο Πολιτικός-Στρατιωτικός και ο Στρατιωτικός μπορούν να βρούν
στην Γεωπολιτική τον "κοινό τόπο" για την υιοθέτηση παραλλήλων κατευθύνσεων ή
αλληλοδιάδοχων και συμπληρωματικών ενεργειών. Η Γεωπολιτική μπορεί να δώσει
τον τόνο, ώστε Πολιτική και Στρατηγική να βαδίζουν με σύντονο βήμα. Ακόμη
προσφέρει πολύτιμο υλικ6 στην στρατηγική σχεδίαση, με την διάταξη, σύνδεση και
εκλογικευμένη επεξεργασία της πληθώρας των στοιχείων της. Είναι ένα εξαίρετο επι-
στημονικό πολεμικό όπλο και ταυτόχρονα ένα ειρηνικό εργαλείο με ουσιώδη
ωφελιμιστικό χαρακτήρα.

Αντίθετα με την απληροφόρητη και μεριστική κριτική που έχει υποστεί, η Γεωπολιτική
διαθέτει έναν ουσιαστικό, πολυεπίπεδο και καλοζυγισμένο χαρακτήρα, ως Επιστήμη
που προέκυψε από την διανοητική συγκριτική επεξεργασία φυσικής και ιστορικής
εμπειρίας. Ήδη, η ουσία της γεωπολιτικής προσέγγισης, υπήρχε στα σχέδια και στις
εκστρατείες όλων των μεγάλων πολέμαρχων της Ιστορίας. Η συνεκτίμηση ή η απε-
μπόληση των δεδομένων της, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη των πολέμων.
Ιδιαίτερα αρνητικό παράδειγμα υπήρξε η συμφορά του Μεγάλου Ναπολέοντος στην
Ρωσσία το 1812, όταν αυτός αψήφησε εντελώς τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά του
αντίπαλου κράτους. Επίσης διάφοροι πολιτικοί, ενεργώντας είτε μετά προσεκτική
μελέτη των δεδομένων, είτε με εμπνευσμένο ένστικτο, επέδειξαν βαθειά αντίληψη
των βασικών αρχών της Γεωπολιτικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο



Πρόεδρος των ΗΠΑ Μονρόε, όταν αποφάσισε τον ενδοηπειρωτικό απομονωτισμό
της χώρας του ("Δόγμα Μονρόε"), καθώς και ο πρόεδρος Τζέφερσον, όταν αποφά-
σισε την αγορά της Πολιτείας Λουϊζιάνα από την Γαλλία. Βέβαια η προδιάθεση της
γεωπολιτικής εκτίμησης του κόσμου, είναι προφανής και στα κείμενα πολλών από
τους Μεγάλους Αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Αριστοτέλης, ο Στράβων, ο Ιούλιος
Καίσαρ και ο Τάκιτος. Στα κείμενά τους, είναι πρόδηλη η ικανότητα της βαθιάς
εκτίμησης των δεδομένων περί  πολέμων ή πολιτειών. Πέρα από την καταγραφή
νικών ή ελιγμών, συνδυάζονται σ' αυτά τα κείμενα, στοιχεία γεωγραφίας, ψυχολογίας
και οικονομίας. Η παρουσία του Καρόλου Χαουσχόφφερ, οδήγησε την Γεωπολιτική
στον ύψιστο βαθμό της ανάπτυξής της, οριστικοποιώντας και ξεκαθαρίζοντας τα
περιεχόμενά της, ώστε να καταστεί πλήρες επιστημονικό "όργανο".

Για την Γεωπολιτική θεωρία του Χαουσχόφφερ θ' αναφερθούμε εκτενέστερα σε
επόμενο εδάφιο. Όμως είναι άξιο λόγου ότι αυτός την θεωρούσε σαν σύνθεση από 5
κλάδους ενός συνόλου μερικών επιστημών, που αποκαλούσε "Γεωεπιστήμες". Αυτές
περιελάμβαναν α) Την Γεωστρατηγική-μελέτη των σχέσεων παγκοσμίου Γεωγραφίας
και Γενικής Στρατηγικής β) Την Γεωοικονομική-σπουδή και διακρίβωση οικονομικών
γεγονότων και τον καταρτισμό καταλλήλων οργάνων σχεδιασμού των κατευθύνσεων
της κρατικής οικονομικής ζωής στον ευρύτερο Χώρο. γ) Την Γεωψυχολογία - μελέτη
των ψυχολογικών παραγόντων των ανθρωπίνων ομάδων και προσώπων, για τον
συντονισμό της δράσης και σκέψης, προς τις επιδιώξεις της συνόλου Γεωπολιτικής.
δ) Την Γεωνομική-σπουδή και συγκρότηση Νόμων, χρησίμων και καταλλήλων, για
την πραγμάτωση των γεωπολιτικών σκοπών και τέλος ε) την Γεωιατρική- ασχολού-
μενη με τις ενδημικές στα διάφορα γεωγραφικά περιβάλλοντα ασθένειες και με τους
τρόπους περιορισμού ή εξάλειψής τους. Κατανοεί λοιπόν κάποιος με ευκολία, το
εύρος χρησιμότητας και την επάρκεια των πληροφοριών που η Γεωπολιτική έχει,
ώστε δίχως την χρήση της, οι παλαιότερες τεχνικές Στρατιωτικής Ασφάλειας και
Αμυντικής Στρατηγικής να γίνονται τουλάχιστον ελλιπείς αν όχι ζημιογόνες. Ο
Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούσβελτ, πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε πει στην διάρκεια της
τελευταίας θητείας του: 'Ή Ειρήνη έχει γίνει αδιαίρετη", θέλοντας να καταδείξει την
παγκόσμια επιρροή των πολεμικών γεγονότων.

Εφ' όσον λοιπόν ο πόλεμος παραμένει πάντα μια ενδεχόμενη πιθανότητα για όλους,
αξίζει να εξαντλούμε κάθε πιθανό πεδίο προετοιμασίας γι' αυτόν. Έτσι στην σημερινή
παγκόσμια πραγματικότητα, όπου τα κράτη αλληλοσυνδέονται με τις διαδικασίες της
παγκοσμιοποίησης και τα όργανα της σύγχρονης τεχνολογίας, η ασφάλεια και η ει-
ρήνη μεταξύ τους μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα, ή ο αναγκαίος πόλεμος να
διεξαχθεί επιτυχέστερα, κάτω από τις ευρείες αναλύσεις των παραγόντων ισχύος.
Αυτών των παραγόντων η μελέτη είναι το πεδίο της Γεωπολιτικής.

6. Ιστορική θεμελίωση:

(α) Οι Πρόδρομοι :

Η Γεωπολιτική είναι μία λογική επιστήμη, που επεξεργάζεται υλικά δεδομένα και
γεγονότα. Οι στοχαστές που κινήθηκαν σ' αυτήν την γραμμή σκέψης και μπορούν να
θεωρηθούν ως σαν πρόδρομοι της Γεωπολιτικής ανιχνεύονται ήδη στον 18ο αιώνα



και 19ο αιώνα και είναι οι ακόλουθοι:

(1) Ο Βαρώνος Ερρίκος- Ντήτριχ φον Μπύλοβ, που δημοσίευσε το βιβλίο "Το
πνεύμα του νέου συστήματος του πολέμου"-Βερολίνο, 1799. Σ' αυτό καταδεικνύει
προφητικά την εισβολή μιας ενωμένης μελλοντικής Γερμανίας στην Γαλλία. Μάλιστα
δε, είχε προδικάσει σαν πεδίο της μάχης το Βέλγιο! Ο Βαρώνος οραματίσθηκε την
οριστική λύση των Προβλημάτων της Ηπείρου μας ως διαίρεση της Ευρώπης σε 12
κράτη: Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία, Πρωσική Βόρειος Γερμανία.
Αυστρία (που περιλαμβάνει την Δουνάβια περιοχή, την Βαυαρία και την Νοτιοδυτική
Γερμανία), Δανία, Σουηδία, Ρωσσία, Τουρκία και Ελλάδα!

(2) Μια γενιά αργότερα, ο Κάρολος Ρίττερ (1779-1859), πρώτος καθηγητής της
Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, εδίδασκε από έδρας ότι:

"θα έλθει μία ημέρα οπότε ευφυείς άνδρες, με την αντίληψή τους για τα ηθικά και
φυσικά δεδομένα του κόσμου, θα μπορούν να προΐδουν και να καθοδηγήσουν τις
μελλοντικές εκδηλώσεις κάθε έθνους πάνω στην γη!".

(3) Επίσης άλλοι δύο Γερμανοί, σύγχρονοι του προηγουμένου, οι Γεώργιος -
Φρειδερίκος Χέγκελ (φιλόσοφος) και Κάρολος φον Κλαούζεβιτς (θεωρητικός της
Στρατηγικής και της Τακτικής), προσέθεσαν στις κατευθύνσεις του, την διαπίστωση
πως στην πολιτική εξουσία, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο μεν Χέγκελ
επεξεργαζόμενος τα έργα του Νικολάου Μακιαβέλι, ο δε Κλαούζεβιτς όταν έγραψε
στο περιβόητο "Περί του Πολέμου" σύγγραμμα του την άποψη: ''Ο πόλεμος είναι η
συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα". (4)Τέλος, επίσης και οι εργασίες
"Περιφερειακή Γεωγραφία" του Στρατάρχου Ντε Βωμπάν, και "Πολιτική Γεωγραφία"
του οικονομολόγου, νομομαθούς και γεωγράφου Τοuρκώ, αποδίδουν και στην
Γαλλία ένα ίχνος των προδρόμων της Γεωπολιτικής.

(β) Η εξέλιξη της Γεωπολιτικής στον 20ο αιώνα :

Στις αρχές του 20ου αιώνα, εμφανίσθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα τέσσερις Σχολές
Γεωπολιτικής στις 4 ηγετικές χώρες του Δυτικού Κόσμου: Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία
και ΗΠΑ. Κάθε μία από αυτές τις Σχολές διαμόρφωσε την δική της τάση, συμβατή με
τον ιδιαίτερο εθνικό χαρακτήρα και την πνευματική εξέλιξη και κληρονομιά της
γενέθλιας χώρας.

(1) Η Γερμανική Σχολή:

( α) Ιδρυτής της Γερμανικής Σχολής Της Γεωπολιτικής και "παππούς" της "καθαυτής"
Γεωπολιτικής, είναι ο γεωγράφος Φρειδερίκος Ράτζελ (1844-1904), που δίδασκε
Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Είναι στην ουσία ο πρώτος που
δημιούργησε την αρχική υποδομή της νέας επιστήμης. Έθεσε την θεμελιώδη
προβληματική, περί νόμων που διέπουν την επέκταση των Κρατών κατ' αντιστοιχία
με την ωρίμανση των ζώντων οργανισμών. Ο Ράτζελ παραβάλλει το Κράτος με
ζώντα οργανισμό και σκιαγραφεί το θεμέλιο σχήμα "νόμων" που διέπουν την εν γένει
συμπεριφορά του, στο βιβλίο του "Πολιτική Γεωγραφία" - Μόναχο 1897. Σύμφωνα με



τις κωδικοποιημένες θέσεις του, εκτός από τον παραπάνω πρώτο θεμέλιο "νόμο"
αντιστοιχίας Κράτους- έμβιου όντος, Κράτους δηλαδή, που προσαρμόζεται στο
γεωγραφικό περιβάλλον σαν ζωντανός οργανισμός, με την επίδραση των νόμων του
Χώρου, ο Ράτζελ θέτει σαν δεύτερο ουσιώδη παράγοντα-"νόμο", την θέση ενός
αναγκαίου Χώρου του Κράτους στην Υδρόγειο σφαίρα και την διαμόρφωση του
εδάφους του, διότι δεν εννοείται κατ' αυτόν "Κράτος δίχως Χώρο, Λαός δίχως Χώρο".
Εδώ επίμονα, ο Ράτζελ παρατηρεί εύστοχα ότι θεμελιώδης προϋπόθεση της
πολιτικής δύναμης είναι ο "Χώρος" άνευ δε της πολιτικής δύναμης, δεν υπάρχει
Κράτος, οπότε εξαθλιώνεται και φθίνει ο Λαός. Η γεωγραφική και μαθηματική θέση
του Κράτους στην πλανητική επιφάνεια και η ιδιάζουσα φυσική διάπλαση της
επιφανείας του, (βουνά, πεδιάδες, υδάτινοι όγκοι κ.λ.π. ), επιδρούν στην ιστορική
εξέλιξη του Λαού-κατόχου του Κράτους αυτού, με αποφασιστικό έως μοιραίο τρόπο.
(Συναντάμε αυτήν την άποψη για την επίδραση του "πνεύματος του τόπου" -spiritus
lοci-, υπό άλλη μορφή, μαγικοθρησκευτική και ιρασιοναλιστική και στους δυο
εκφραστές του πρώιμου Ελληνικού Εθνικισμού, στον Περικλή Γιαννόπουλο και στον
Ίωνα Δραγούμη).

Πιο συγκεκριμένα, ο Ράτζελ δηλώνει πως τα βαρύνοντα στοιχεία της ζωής, εξέλιξης
και ασφάλειας του Κράτους από πλευράς θέσης και εδάφους είναι: εύκρατη ή
τροπική ζώνη, παραθαλάσσια θέση ή θέση σε κέντρο σύγκλισης συγκοινωνιακών
αξόνων, περίφραξη με ψηλές οροσειρές και διαρροή από μεγάλους, ει δυνατόν
πλωτούς ποταμούς. Ο τρίτος "νόμος" του Ράτζελ επισημαίνει πως η Ιστορία δεν είναι
παρά η χρονική παράθεση της σχέσης των Λαών και των Κρατών τους προς τον
Χώρο, μάλιστα δέχεται ότι :(1) Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ενός Λαού, όπως αυτές
στοιχειοθετούνται στις πρωτοποριακές ιδέες του, στην θρησκευτική αποστολική του
δραστηριότητα και στην παραγωγή καλλιτεχνικών έργων, είναι συνάμα και “Όδηγές
δυνάμεις ανταμοιβής", με όρους γεωγραφικής του εξάπλωσης, και " .. Η κορυφαία
εκδήλωση της σχέσης ενός Κράτους προς τον Χώρο είναι ο Πόλεμος, το Οριακό
σημείο της ιστορικής επιβίωσης για έναν Λαό". Ο τέταρτος "νόμος" του Ράτζελ,
υποδεικνύει πως η έλλειψη του "αναγκαίου γιά την ύπαρξη Χώρου", ενός Κράτους,
αντιστοιχεί στην έλλειψη ενός ζωτικού οργάνου του οργανισμού, του "σώματος" του
Κράτους. Ο πέμπτος "νόμος" επισημαίνει ότι κατά φυσική συνέπεια, όπως δηλαδή
ένας ζωντανός οργανισμός, το Κράτος αναζητά αυτό το ξεχωριστό και απαραίτητο
όργανο, που του λείπει ή του αφαιρέθηκε. Αν στην προσπάθεια του αυτή δεν ε-
πιτύχει και η από μέρους του δικαιολογημένη απόφαση διεκδίκησης μείνει
ατελέσφορη, τότε είναι βέβαιος ο χαμός του. Μετά από μια αυξανόμενη απώλεια
δύναμης, το ελλειμματικό αυτό Κράτος θα καταστεί ολότελα ανίσχυρο, ανίκανο να
αυτοπροστατευθεί, και θα καταπέσει γινόμενο βορρά των άλλων ισχυρών Κρατών.
Ο έκτος "νόμος" του Ράτζελ αφορά την "οδό επέκτασης", που κινείται προς παράλια,
ποτάμιες λεκάνες και ποτάμιες πηγές, καθώς και σε περιοχές με σαφή αφθονία
πλουτοφόρων και πλουτοπαραγωγικών πηγών ( ορυκτά, σιτοκαλλιέργειες).

Αυτή η εξάπλωση όπως είναι διαπιστωμένο ιστορικά, γίνεται σε βάρος μικρότερων
γειτονικών κρατικών μονάδων (μικρότερων από πλευράς έκτασης ή ''μικρότερων"
στην εξελικτική κλίμακα του πολιτισμού). Ο έκτος "νόμος" διαπιστώνει ακόμη, ότι
υπάρχει έμφυτη αυτή η τάση σε κάθε Κράτος - ζωντανό οργανισμό, να μεγαλώσει
συνενώνοντας μαζί του άλλα Κράτη, που έχουν μειονεκτική ισχύ σε σχέση με αυτό



και αφομοιώνοντάς τα. Ο έβδομος "νόμος" διακηρύττει: 'Ή γενική κατεύθυνση προς
ένωση μεταδίδει την τάση γεωγραφικής εξάπλωσης από Κράτος σε Κράτος, αλλά και
αυξάνει την τάση αυτή κατά την διαδικασία της μετάδοσης", δηλαδή εάν δεν ε-
πισυμβεί η επιτυχημένη προσπάθεια εξάπλωσης του ενός Κράτους προς το άλλο,
τότε αυτή θα εκδηλωθεί ισχυρότερη από το δεύτερο, προς την ευχερέστερη,
σύμφωνα με τις συνθήκες κατεύθυνση. Ο όγδοος "νόμος" είναι προειδοποιητικός για
κάθε λαό, που δεν κατανοεί την διαδικασία της μετάδοσης των πιεστικών τάσεων για
συνένωση και αφομοίωση. Αυτός ο Λαός, που ανέχεται τις ψεύτικες ιδέες, οι οποίες
αποδέχονται ένα Κράτος με ανεπαρκή Χώρο και παραμένει στο ανίκανο μικρό
Κράτος του, δέχεται λόγω κατάπτωσης την επίδραση των ισχυροτέρων.
Αφομοιώνεται από αυτούς και εξαφανίζεται από το ιστορικό προσκήνιο.

Τέλος, στον ένατο "νόμο", ο Ράτζελ εμφατικά τονίζει πως η ίδια η ύπαρξη ενός Λαού
και του Κράτους του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ατέρμονα αγώνα για την
κατοχή του Χώρου, μιάς και η Υδρόγειος δεν έχει αφθονία Χώρου ώστε να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των Λαών. Στην εύλογη αυτή διαπίστωση του, ο
Ράτζελ φαίνεται κοινωνός της Μαλθουσιανής άποψης, γύρω από την ανεπάρκεια
αγαθών ( Ο Άγγλος οικονομολόγος Θωμάς Μάλθους, είχε διακηρύξει πως τα αγαθά
αυξάνονται με αριθμητική πρόοδο, ενώ ο ανθρώπινος πληθυσμός με γεωμετρική,
στο βιβλίο του "Εγχειρίδιο επί της Αρχής του Πληθυσμού" -1798). Κρίσιμη είναι μία
παρατήρησή του Ράτζελ στην ανάπτυξη του ενάτου "νόμου", σχετική με την
διαδικασία μετάδοσης της συνενωτικής τάσης, όπου γράφει: "Σ' αυτόν τον μικρό
πλανήτη υπάρχει αρκετός Χώρος για ένα μόνον μεγάλο Κράτος", καταδεικνύοντας
έτσι την αδυναμία του να υποδείξει το σημείο κορεσμού της διαδικασίας.

Στο επιμύθιο του επίμαχου βιβλίου του, ο Ράτζελ εκθέτει περιληπτικά το σύνολο των
"νόμων" ως εξής:

1) Οι Λαοί πρέπει να γνωρίζουν τους νόμους τους Χώρου για να επιβιώσουν
και να αναπτυχθούν.

2) Για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται Χώρο. Αν στερούνται
Χώρου, είναι προορισμένοι να καταστραφούν.

3) Στην ιστορία η σχέση των εθνών προς το Χώρο βρίσκει την εκδήλωση της
στον πόλεμο.

4) Η έλλειψη Χώρου σημαίνει έλλειψη οργάνου του κρατικού σώματος.

5) Εάν το Κράτος στερείται ενός σοβαρού οργάνου ή απώλεσε τέτοιο όργανο,
είναι φυσικό να προσπαθήσει να το αποκτήσει, αλλιώς θα μειωθεί η δύναμη
του και θα χαθεί.

6) Τα Κράτη αναπτύσσονται με την συγχώνευση και αφομοίωση των
μικροτέρων Κρατών.

7) Η τάση επέκτασης των Κρατών είναι μια γενική λοιμώδης νόσος και



μεταδίδεται από το ένα στο άλλο.

8)Αυτό το δεδομένο πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνεται, ώστε να
παρεμποδιστούν οι Λαοί από την προσκόλληση στο τέλμα των "ιδεών του
μικρού χώρου", που οδηγεί στην κατάπτωση και στην εξαφάνιση των εθνών.

9) Η αρχή της ύπαρξης είναι έμπρακτα αγώνας Χώρου γιατί η επιφάνεια της
Γης είναι περιορισμένη.

(β) "Φιλοξενούμενος" της Γερμανικής Σχολής είναι ο προαναφερθείς σαν "ανάδοχος"
της Γεωπολιτικής, Σουηδός Ροδόλφος Κγελλέν (1864-1922), που επεξέτεινε την
"γενική θεωρία" του Ράτζελ, εφαρμόζοντάς την στις τρέχουσες παγκόσμιες
υποθέσεις του καιρού του. Ο Κγελλέν αποδοκίμαζε έντονα τους Σκανδιναβούς, (
συμπατριώτες του και μη), για την απώλεια της "αίσθησης της χωροσυνείδησης" και
παραπονιόταν ειδικά για αυτό το στοιχείο πνευματικής επιδείνωσης του έθνους του.
Έτσι διακήρυττε πως η ένωση της Σουηδίας με το Α' Γερμανικό Ράιχ του
Αυτοκράτορα Γουλιέλμου, θα προσέφερε μία σωτηρία από τους κινδύνους του
Πανσλαβισμού. Μία ένωση βασισμένη στην Τευτονική προέλευση Σκανδιναβών και
Γερμανών.

Στα 1914, όταν η Γερμανία βγήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Αυστροουγγαρίας,
υποστήριξε αυτήν την στάση, λέγοντας ότι ήταν "εξαρτώμενη από την απόκτηση
επάρκειας Χώρου, ελευθερίας κινήσεων και εσωτερικής συνάφειας". Επίστευε ότι
υπό την καθοδήγηση της Γερμανίας έπρεπε να δημιουργηθεί μία Ευρασιατική ζώνη
ασφαλείας, εκτεινόμενη από τον Περσικό κόλπο έως την Αρκτική και από την Ρίγα
έως την Δουνκέρκη. Αυτή η νέα "Ευρασιατική" Ευρώπη, θα ήταν κατ' αυτόν ικανή να
προστατευθεί από οποιαδήποτε απόπειρα των Ρώσσων ή των Άγγλων (που θα
λιμοκτονούσαν αποκλεισμένοι στο νησί τους, ανίκανοι για νέες επεμβάσεις τους στο
Ηπειρωτικό Συγκρότημα). Ακόμη, η Αφρική, κατά τον Κγελλέν, μπορούσε να
αποτελέσει το μεγάλο πεδίο παραγωγής πρώτων υλών για την ασφαλή Ευρώπη του
οράματός του.

Οι θεμελιώδεις απόψεις του, ήταν μετεξέλιξη εκείνων του "δασκάλου" του Ράτζελ. Ο
Κγελλέν περιγράφει επίσης το Κράτος σαν ζωντανό βιολογικό οργανισμό, που
μπορεί να πραγματώσει το πεπρωμένο του, μόνο μέσω της κατοχής Χώρου
στοιχειωδώς επαρκούς για να προσφέρει διατροφή και δραστηριότητα στις ενέργειες
του Λαού του. Ακόμη δεχόταν την παραδοσιακή λαϊκή παροιμία του Γερμανικού
Λαού:

"Κάποτε Γερμανός, πάντα Γερμανός, κάποτε Γάλλος- πάντα Γάλλος" σαν σοφή και
κρίσιμη στον διακανονισμό της Εθνικότητας των πληθυσμών. Οπότε κατ' αυτόν, ο
κάθε Λαός περιλαμβάνει όχι μόνο όλους τους υπηκόους του Κράτους του, αλλά
όλους τους ομογενείς του, όπου κι' αν βρίσκεται η δια μονή τους, καθώς και τους
απώτερους απογόνους τους, άσχετα ποίας γενιάς, αφού έχουν συνείδηση της
μακρινής τους καταβολής. Τέλος ο Κγελλέν, καταγράφοντας τις ανάγκες προμήθειας
πρώτων υλών στα χρόνια του Α' Μεγάλου Πολέμου (1914-1918), ανακαλεί από τα
κείμενα του Ιωάννου Φίχτε (περισσότερο από έναν αιώνα πρίν), τον Ελληνικότατο



όρο "Αυτάρκεια" και τον επάγει στην Γεωπολιτική, για να περιγραφεί η κατάσταση
του κράτους, που δεν εξαρτάται από καμιά ξένη πηγή ανεφοδιασμού σε αναγκαίες
ύλες, είτε γιατί κατέχει- είτε γιατί παράγει τεχνικά το σύνολο των απαιτουμένων.

(γ) Συνεχιστής και ολοκληρωτής της Γερμανικής Σχολής Γεωπολιτικής είναι ο συχνά
προαναφερθείς Κάρολος Χαουσχόφφερ ο, "πατέρας" της πλήρους Γεωπολιτικής και
συνάμα επικεφαλής μιάς ομάδας ικανών ερευνητών-μαθητών του, (Βουλφ Ζίβερτ,
Γκύντερ Σνέλντερς, Έμπερχαρντ Μπίλλεμπ, Βάλτερ Φόγκελ. Φέρντιναντ Φρηντ,
Χάνς Κραίμερ, Έριχ Ομπστ, Άλφρεντ Στεκμύλλερ. και Άλμπρεχτ Χαουσχόφφερ -ο
γιός του). Η εκτενής και σημαντική θεωρία αυτής της ομάδας υπό τον Χαουσχόφφερ
θα παρουσιαστεί ξεχωριστά, λόγω της ιδιαίτερης σημαντικής και πληρότητάς της, σε
ιδιαίτερο εδάφιο.

(2) Η Γαλλική Σχολή:

Κύριος εκφραστής της Γαλλικής Σχολής, υπήρξε ο Πωλ Βιντάλ ντε λα Μπλας (1845-
1918), με σημαντικότερο έργο του ''Αρχές της ανθρώπινης γεωγραφίας" -1911. Σε
αντίθεση με την Γερμανική Σχολή, αλλά και με τις προσεγγίσεις των
Αγγλαμερικανοσαξώνων, αναζητά πάντα, την κατά περίπτωση, πολυεπίπεδη
εξήγηση του γεωγραφικού φαινομένου. Αρνείται να ακολουθήσει συστηματική ή
συγκεκριμένη μεθοδολογία και ταξινόμηση. Παρατηρεί τα φαινόμενα από πλευράς
Χώρου, αλλά και όχι μόνον. Χρησιμοποιεί και τον χρόνο ( συμβάντος), την διάρκεια,
την σύνολη ιστορία, καθώς και τις σχέσεις με άλλα φαινόμενα, γεωγραφικά ή όχι. Για
τον Πωλ Βιντάλ ντε λα Μπλας, το "γεγονός" στην Γεωπολιτική, δεν είναι κάποιο
σταθερό στοιχείο αμετάβλητο και ριζωμένο, αλλά μεταβάλλεται και επάγει στα
γεωγραφικά φαινόμενα ένα χαρακτήρα "ρευστότητας".

Αυτή η "ρευστότητα" είναι το κυρίαρχο δεδομένο της γενικά ασχημάτιστης
προσέγγισης του Π.Β.ν.λ.Μπλας. Είναι μία έννοια της Γεωπολιτικής με αξιόλογη
"σημαντική" και ο Π.Β.ν.λ.Μπλας την εισήγαγε για λόγους φιλοσοφικούς, πι-
στεύοντας πως κάθε ανθρώπινη δράση προκύπτει από ελεύθερη επιλογή και όχι
μόνον από την αναπόφευκτη επέμβαση βιολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών
κανόνων. Αυτό το στοιχείο αυθαίρετης υπερβολής κάνει ευένδοτη την προσέγγιση
του Π.Β.ν.λ.Μπλας και ακόμη η έλλειψη συστηματοποίησης της άποψής του, την
περιορίζει σε υποκειμενισμό. Βέβαια η πολυμάθειά του, τον οδήγησε σε ένα ακόμη
καίριο στοιχείο της θεώρησής του: Την σημασία των σχέσεων, ανταλλαγών και
επικοινωνιών στην ζωή των περιοχών και των χωρών. Πράγμα που αποκτά μεγάλη
σημασία στην εποχή μας, λόγω αύξησης της επικοινωνίας με την τεχνολογική
πληροφοριακή πρόοδο και δίνει το περιθώριο εισαγωγής του "Πληροφοριακού
δυναμικού" στην Γεωπολιτική. Οποίος μπορεί να διοχετεύσει "πληροφορίες" της
επιλογής του στην περιοχή-στόχο, αυξάνει υπέρ του την "ρευστότητα" της
Γεωπολιτικής κατάστασης. Έτσι η προσέγγιση του Π.Β.ν.λ.Μπλας, βάζει στην
φαρέτρα της Γεωπολιτικής σαν "βέλος" και την επιστήμη της Πολιτικής Επικοινωνίας.
Και οι διάδοχοι του, στην μεταπολεμική περίοδο, έχουν αποφύγει την διατύπωση
μιάς "τυπικής" θεωρίας, βασιζόμενοι στις ελεύθερες και ατομικές, συνδυαστικές τους
εκτιμήσεις. Αυτή τους η στάση, κάνει άξια προσέγγισης την Γαλλική Σχολή για
λόγους πληροφόρησης, αλλά δεν επιτρέπει αναπαραγωγή καμιάς μεθοδολογίας



(που ελλείπει).

Την ίδια "συνετή", με προσωπικές αποχρώσεις, "ελεύθερη" μέθοδο του
Π.Β.ν.λ.Μπλας ακολούθησαν και οι επίγονοι του Βολώ, Μπρυν, Αντουάν Σιγκφρίντ
Γκωτιέ, Ντεζαινόν και Ζαν Γκοπμάν. "Κοινός τόπος" όλων των Γάλλων γεωπολιτικών
είναι ότι: Η δράση των πολιτικών και Γεωγραφικών γεγονότων έχει αξία μόνο χάρη
στην αντίδραση των κοινωνικών γεγονότων. Στον "Χώρο" υπολογίζεται μόνο ο
οργανωμένος άνθρωπος. Ισχυρίζονται όλοι τους ότι, η γεωπολιτική προσέγγιση
πρέπει να είναι δίχως ροπή και κλίση ερμηνείας. Ο εμπνευσμένος Π.Β.ν.λ.Μπλας,
επέμεινε στην έντονη επίδραση που εξασκεί ο ανθρώπινος παράγων στο φυσικό
περιβάλλον, με σκοπό την βελτίωση των διατροφικών συνθηκών και την γενική
πολιτιστική του ανάπτυξη.

Αυτή του η άποψη, σφράγισε διαχρονικά την Γαλλική Γεωπολιτική Σχολή, μέχρι τις
μέρες μας. Στο έργο του "Πολιτική Γεωγραφία", γράφει χαρακτηριστικά:

“H γεωγραφική ιδιομορφία μιας περιοχής της Γης δεν συνάγεται μόνον από
απλές παρατηρήσεις πάνω στην γεωλογία και το κλίμα, δεν είναι κάτι που μας
δίνει λύση εκ των προτέρων. Πρέπει να ξεκινάμε με την άποψη ότι κάθε
περιοχή της Γης αποτελεί μια αποθήκη ναρκωμένων ενεργειών που τα
σπέρματά τους έχει αποθέσει εκεί η φύση, αλλά η χρησιμοποίησή τους ε-
ξαρτάται από την ανθρώπινη εργασία. Μόνο ο άνθρωπος ενεργώντας πάνω
στην άμορφη μάζα φέρνει στο φως την ιδιομορφία της. Αυτός και μόνο
συρράπτει τα διασπασμένα στοιχεία και τις ασύνδετες τοπικές συνθήκες
μεταβάλλοντας τα σε ένα υπολογισμένο σύστημα δυνάμεων".

(3) Η Αγγλική Σχολή:

''Ιδρυτής" της Αγγλικής Γεωπολιτικής Σχολής θεωρείται ο σπουδαίος γεωγράφος Σερ
Χάλφορντ Μακκίντερ (1869- 1947), Σκωτσέζος στην καταγωγή. Στα 1902 εξέδωσε το
πρώτο βιβλίο του "Μεγάλη Βρετανία και Βρετανικές Θάλασσες" -Λονδίνο 1902-. Σ'
αυτό το βιβλίο του, υποστήριξε με επιμονή ότι η κυριαρχία επί της ξηράς είναι
ουσιαστικότερη από την θαλάσσια κυριαρχία. Έτσι ισχυριζόταν πως διακινδύνευε η
Μεγάλη Βρετανία να χάσει την θαλάσσια κυριαρχία, εξ αιτίας της εμφάνισης
ανταγωνιστικών χερσαίων δυνάμεων, ή δυνάμεων με θαλάσσια ισχύ, αλλά ισχυρών
και στην ξηρά. Χαρακτηριστικά γράφει: "Άλλες αυτοκρατορίες παρήκμασαν στο
παρελθόν κι' αυτό μπορεί να συμβεί και με την Βρετανική Αυτοκρατορία" και πιο
κάτω ... 'Ή Ευρωπαϊκή φάση της ιστορίας πέρασε, όπως έχει περάσει και η
Μεσογειακή".

Στα 1904 εκτυπώθηκε, με μέριμνα της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας του
Λονδίνου, μία διάλεξη που ο Μακκίντερ έδωσε την ίδια χρονιά στην Εταιρεία αυτή, με
τίτλο ''Ο γεωγραφικός έστωρ ( άξονας) της Ιστορίας" .Το κείμενο διέγραφε την ίδια
άποψη, όπως και εκείνο του 1902. Κατόπιν στα 1919, ο Μακκίντερ εκδίδει το τρίτο
και πιο ολοκληρωμένο του πόνημα, με τίτλο "Δημοκρατικό ιδεώδη και
πραγματικότητα" - Λονδίνο 1919-. Στο βιβλίο του αυτό ο Μακκίντερ γράφει με
διεισδυτικό πνεύμα" ... Δεν είναι η περιοχή- άξονας της παγκόσμιας πολιτικής εκείνη



η απέραντη περιοχή της Ευρασίας που είναι απρόσιτη στα καράβια, αλλά στην
αρχαιότητα έστεκε ορθάνοιχτη στους έφιππους νομάδες και είναι σήμερα σχεδόν
καλυμμένη με ένα δίκτυο σιδηροδρόμων; Υπήρξαν ανέκαθεν και βρίσκονται εδώ οι
συνθήκες μιάς κινητικότητας, μιας στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος μακράς
εμβέλειας κι' όμως περιορισμένου χαρακτήρα. Η Ρωσία αντικαθιστά την Μογγολική
Αυτοκρατορία. Η πίεσή της στην Φινλανδία, στην Σκανδιναβία, στην Πολωνία, στην
Τουρκία, στην Περσία, στην Ινδία και στην Κίνα αντικαθιστά τις φυγόκεντρες
επιδρομές των ανθρώπων της στέππας. Σε μεγάλη κλίμακα κατέχει στον κόσμο την
κεντρική στρατηγική θέση που κρατάει αντίστοιχα για την Ευρώπη η Γερμανία.

Αναγνωρίζοντας σοφά τα θεμελιώδη όρια των δυνάμεών της οι κυβερνήτες της
αναχώρησαν από την Αλάσκα γιατί είναι τόσο ασήμαντο πολιτικά για την Ρωσία να
μην κατέχει τίποτε υπερπόντια, όσο σημαντικό είναι για την Βρετανία να είναι ύπατη
κυρίαρχος στον ωκεανό. Η ανατροπή της ισορροπίας ισχύος προς όφελος του
κράτους-άξονα καταλήγοντας στην επέκτασή του πέρα από τις συνοριακές χώρες
της Ευρασίας θα επιτρέψει την χρήση των απέραντων ηπειρωτικών πόρων για την
ναυπήγηση στόλου και τότε θα εμφανιστεί η Παγκόσμια Αυτοκρατορία. Αυτό μπορεί
να συμβεί εάν η Γερμανία συμμαχήσει με την Ρωσία.

Η απειλή ενός τέτοιου ενδεχόμενου θα φέρει την Γαλλία σε συμμαχία με τις
υπερπόντιες δυνάμεις και οι Γαλλία, Ιταλία, Αίγυπτος, Ιαπωνία και Κορέα θα
μεταβληθούν σε φυλάκια - γέφυρες, όπου οι "εξωτερικοί" στόλοι θα υποστηρίζουν
στρατούς για να υποχρεώσουν τους συμμάχους της δύναμης-άξονα να αναπτύξουν
χερσαίες δυνάμεις και να τους παρεμποδίσουν από την συγκέντρωση ολόκληρης της
ισχύος τους στην παραγωγή στόλων"

Τα κύρια σημεία της εξαίρετης θεωρητικής σύλληψης του Μακκίντερ είναι τα εξής:

1) Η παγκόσμια Στρατιωτική Ιστορία ερμηνεύεται σαν ένας αγώνας μεταξύ
θαλάσσιας και χερσαίας δύναμης.

2) Η επικράτηση των ναυτικών εθνών σε παγκόσμια κλίμακα είναι προσωρινή
και αφορά μόνο μιά φάση του ιστορικού αγώνα.

3) Ο συνδυασμός πλουτοφόρων χερσαίων εκτάσεων και φυσικών περιοχών
μεγάλης στρατηγικής αξίας είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση ανάπτυξης των
αυτοκρατοριών.

4) Κατάληξη της παραπάνω διαδικασίας, μπορεί να είναι η δημιουργία μιάς
παγκόσμιας κυρίαρχης αυτοκρατορίας, που θα συνδυάζει την χερσαία της
δύναμη με παγκόσμια θαλάσσια κυριαρχία.

5) Οι μηχανικές χερσαίες μεταφορές, με τις μεγάλες ταχύτητες και τους
τεράστιους μεταφερόμενους όγκους υλικών, μετέβαλαν την σχέση χερσαίας
και θαλάσσιας δύναμης προς όφελος της πρώτης.

6) Προτιμότερη Στρατηγική είναι εκείνη των "εσωτερικών γραμμών" ανάλογη



της Στρατηγικής "κεντρικής θέσης" του Μεγάλου Ναπολέοντος.

7) Εξ αιτίας της υπερβολικής ανάπτυξης των συγκοινωνιών ( σε δρόμους
επικοινωνίας και σε ταχύτητα), το κώλυμα χρόνος-απόσταση
ελαχιστοποιήθηκε. Έτσι η Ευρασία και η Αφρική δεν είναι 2 ενότητες 3
Ηπείρων, αλλά ουσιαστικά μία. Ένα τεράστιο χερσαίο σύμπλεγμα, που μαζί
με την Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα, έχει το περίγραμμα ενός τιτάνιου
νησιού. Αυτό το υπερσύμπλεγμα ονομάζει ο Μακκίντερ "Παγκόσμιο Νησί".

8) Το "κέντρο βάρους" του πλανήτη ολόκληρου, είναι στην ουσία το
"Παγκόσμιο Νησί", μιάς και το Δυτικό ημισφαίριο της Γής μας, έχει λιγότερες
εκτάσεις, μικρότερο πληθυσμό και λιγότερο φυσικό πλούτο, σε σύγκριση με
το Ανατολικό ημισφαίριο.

9) Οι χώρες του Δυτικού ημισφαιρίου μαζί με την Αυστραλία, είναι το "Δυτικό
νησί" και κατέχουν λιγότερο από το 1/12 της πλανητικής επιφανείας.

10) Η Βρετανία και τα Ιαπωνικά νησιά είναι "Νησιά - Παρακλάδια" του
"Παγκοσμίου Νησιού".

11) Η ζωτικότερη περιοχή του "Παγκοσμίου Νησιού", είναι αυτή που
περιλαμβάνει: Ανατολική Ευρώπη, Μικρά Ασία, Περσία και την Ασία Βόρεια
των Ιμαλαΐων. Αυτή την περιοχή αποκαλεί ο Μακκίντερ "Καρδιά - Γή"
("Καρδιογαία").

12) Η "Καρδιογαία" έχει ανεξάντλητες πηγές φυσικού πλούτου, έτσι επιτρέπει
την δημιουργία μιάς, απρόσβλητης από κάθε ναυτική δύναμη, βάσης χερσαίας
δύναμης.

13) Το κύριο βόρειο κομμάτι του "Παγκοσμίου Νησιού", δηλαδή ουσιαστικά η
Ευρωπαϊκή και Ασιατική Ρωσσία, είναι αποκομμένο από τους ωκεανούς εκτός
από την παγωμένη Αρκτική θάλασσα (Βόρειος παγωμένος ωκεανός). Τα
ποτάμια της περιοχής αυτής εκβάλλουν στην Αρκτική θάλασσα ή σε κλειστές
θάλασσες (Εύξεινο και Κασπία).

14) Το Παγκόσμιο νησί περιβρέχεται από όλους τους ωκεανούς της υδρογείου
(Ατλαντικό, Ινδικό, Ειρηνικό και Βόρειο Παγωμένο) που αποτελούν ένα
σύνολο τον Πανωκεανό ή "Παγκόσμιο Ωκεανό".

15) Το "Δυτικό νησί" (Αμερική, Αυστραλία και Ανταρκτική) βρίσκεται σ' ένα
ημικύκλιο, εξωτερικό και περιμετρικά του "Παγκοσμίου Νησιού" ("Εξωτερικός
δακτύλιος").

16) Στην περιφέρεια της "Καρδιογαίας" βρίσκονται διαταγμένες σ' ένα
"περιφερικό δακτύλιο" οι χώρες της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης που
διαθέτουν εξόδους στην θάλασσα και διαχωρίζονται μεταξύ τους από
θάλασσες ερήμους και οροσειρές. Όλες αυτές οι χώρες υπήρξαν κατά καιρούς



ισχυρές ναυτικές δυνάμεις της Ιστορίας ("Εξωτερικός δακτύλιος").

17) "Όποιος κυβερνά την Ανατολική Ευρώπη εξουσιάζει την Καρδιογαία.
Όποιος κυβερνά την Καρδιογαία εξουσιάζει το Παγκόσμιο νησί. Όποιος
κυβερνά το παγκόσμιο νησί εξουσιάζει τον κόσμο".

(4) Η Αμερικανική Σχολή:

( α) Ιδρυτής της Αμερικανικής Σχολής, είναι ο Ναύαρχος Αλφρέδος Θαίγιερ Μέηχαν
(1840-1914 ), αν και είχε προηγηθεί η πρόδρομη εργασία του Γεωγράφου Γουώλτερ
Νταίηβις στα πλαίσια της φυσικής Γεωγραφίας, που αυτός προσήγγισε με
πρωτόλειους γεωπολιτικούς συσχετισμούς. Ο Αλφρέδος Θ. Μέηχαν εξέδωσε από το
1890 μέχρι το 1905 μιά σειρά τεσσάρων βιβλίων που θεμελιώνουν την άποψη του,
ως Ευαγγελιστή της Θαλάσσιας ισχύος - κυρίαρχου παράγοντα στην Γεωπολιτική.
Αυτά ήταν:

(1) 'Ή επίδραση της θαλάσσιας ισχύος στην Ιστορία /1660- 1783"- Βοστώνη, 1890.

(2) "Η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος στην Γαλλική επανάσταση και στην
Αυτοκρατορία/1793-1812" -Βοστώνη 1893. (3) "Μαθήματα από τον πόλεμο με την
Ισπανία" - Βοστώνη 1899-και

(4) 'Ή θαλάσσια ισχύς σε σχέση με τον πόλεμο του 1812" - Βοστώνη 1905.

Σ' αυτά ο Ναύαρχος Μέηχαν παραθέτει εκτενέστατα τις απόψεις του, για την
επίδραση της ναυτικής ισχύος στην ιστορία και την έκβαση των πολέμων. Και τα 4
είχαν τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη της αμερικανικής ναυτικής πολιτικής, όσο
και στην καταληκτική απόφαση της Αγγλίας, να παραμείνει κυρίαρχη αποικιακή -
ναυτική δύναμη. Ο Μέηχαν, απόστολος της θαλάσσιας ισχύος, υποστήριξε, πως
αυτή θα είναι ένα πανίσχυρο όργανο εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, χρήσιμο για την
ασφάλεια, την ευημερία, το γόητρο και τους στόχους της πολιτικής τους. Επίσης :

1) Ερμήνευσε στα βιβλία του την Παγκόσμια Στρατιωτική Ιστορία και μάλιστα εκείνη
του 17ου , 18ου και 19ου αιώνα, σαν συνεχή αγώνα που στόχευε στην κυριαρχία των
θαλασσών.

2) Κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Παγκόσμια Κυριαρχία, θα εξαρτάται πάντα από
την δυνατότητα ελέγχου των θαλασσίων στενών, απ' όπου περνούν οι διεθνείς
εμπορικές γραμμές.

3) Θεωρούσε απίθανο και αδιανόητο μια ηπειρωτική και χερσαία δύναμη της
Ευρασίας να μπορέσει ν' απειλήσει αποτελεσματικά τους Αγγλοαμερικάνους.

4) Πίστευε πως ένα κράτος με δυνατούς και αποφασιστικούς γείτονες στα σύνορά
του, είναι υποχρεωμένο να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά και να σπαταλά
άφθονα μέσα, για τον κατάλληλο εξοπλισμό των χερσαίων του δυνάμεων, οπότε δεν
θα έχει τους πόρους για την ναυπήγηση δυνατού στόλου, άρα δεν θα μπορέσει να



γίνει ποτέ Παγκόσμια Δύναμη.

5) Έκρινε πως είναι αδύνατον ένα οποιοδήποτε κράτος, που έχει χερσαία σύνορα να
συναγωνιστεί την Αγγλία και τις ΗΠΑ, που δεν έχουν τέτοια σύνορα, ( εκτός από τα
Ιρλανδικά σύνορα της Αγγλίας, και τα Μεξικανικά και Καναδικά σύνορα των ΗΠΑ,
προς χώρες δηλαδή τις οποίες οι δύο αυτές δυνάμεις ελέγχουν απόλυτα).

6) Ο έλεγχος της θάλασσας είναι δυνατός μόνο με μιά μεγάλη συγκέντρωση ναυτικής
δύναμης, ικανής να εκδιώξει τα εχθρικά πλοία ( εμπορικά και πολεμικά) από τις
θάλασσες.

7) Η θέση του Κράτους, η φυσική του διαμόρφωση, ο χαρακτήρας του Λαού και της
κυβέρνησης "είναι οι πρωτεύοντες όροι, που επιδρούν στην θαλάσσια ισχύ".

8) "Συγκοινωνίες είναι, οι γραμμές κίνησης μεταξύ μιάς δύναμης και των πηγών του
ανεφοδιασμού της. Αυτές είναι το σημαντικότερο μεμονωμένο στοιχείο στην
Στρατηγική, πολιτική ή στρατιωτική".

9) Επεσήμανε ότι, κρίσιμος παράγοντας της θαλάσσιας ισχύος είναι η ασφάλεια των
Ναυτικών Βάσεων και των σταθμών ανεφοδιασμού.

Ο Μέηχαν υποστήριξε επίσης εμφατικά την αναγκαιότητα ίδρυσης αποικιών από τις
ΗΠΑ, γράφοντας: "Ιδρύοντας αποικίες μιά ναυτική δύναμη αποκτά αυτόματα
παγκόσμια δύναμη."

(β) Ο Νικόλαος Σπύκμαν (1893-1943), διεθνολόγος και καθηγητής Διεθνών
σχέσεων, δέχεται κατά βάση την αρχική θέση του Μακκίντερ, ιδωμένη όμως από μια
κατοπτρική σκοπιά. Ισχυρίζεται δηλαδή ότι ναι μεν έχει στρατηγική Βαρύτητα η
κατοχή της "Καρδιογαίας" αλλά η "Γη- Περίμετρος" της "Καρδιογαίας", δηλαδή
Αγγλία - χώρες της Μεσογειακής λεκάνης και νησιά Ασίας-Ιαπωνίας, (Οι χώρες του
"Εσωτερικού δακτυλίου" του Μακκίντερ) έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από την
"Καρδιογαία" για την κυριαρχία του κόσμου. Μάλιστα δε κατ' αυτόν, η "Γη-
Περίμετρος" (ή "εσωτερικός δακτύλιος", ή "εσωτερικό ημικύκλιο"), υποστηριζόμενη
από την Αμερική είναι ισχυρότερη από την Ευρασιατική ενδοχώρα, άρα και ικανή να
υπερισχύσει του "Παγκοσμίου Νησιού". Η "Γη-Περίμετρος", με την ισχυρή θαλάσσια
Δύναμη των κρατών της και με τα φυσικά γεωγραφικά δεδομένα της, σαν "εσωτερικό
ημικύκλιο", αν στηρίξει το "εξωτερικό ημικύκλιο", ή στηριχθεί από αυτό, θα
υπερισχύσουν. Ο Σπύκμαν παράφρασε το κεντρικό αξίωμα της θεωρίας του
Μακκίντερ, γράφοντας:

"Όποιος κυβερνά την "Γη - περίμετρο" εξουσιάζει την Ευρασία.
Όποιος κυβερνά την Ευρασία ελέγχει τις τύχες του κόσμου".

Εξέθεσε τις απόψεις του, σε 2 κύρια βιβλία του : "Η Στρατηγική της Αμερικής στην
Παγκόσμια Πολιτική" - Νέα Υόρκη, 1942 και "Γεωγραφία της ειρήνης" - Νέα Υόρκη,
1944, που εκδόθηκε ένα χρόνο μετά τον θάνατό του. Στο πρώτο του Βιβλίο,
υποστηρίζει την "στενή συνέχεια μεταξύ Γεωπολιτικής και Πολιτικής της ισχύος",



καθώς επίσης και ότι " ... στις Διεθνείς Σχέσεις ο αγώνας για δύναμη είναι
ταυτόσημος με τον αγώνα για επιβίωση". Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Σπύκμαν γεν-
νήθηκε σαν Ολλανδός στο Άμστερνταμ, αλλά σπούδασε στις ΗΠΑ και
πολιτογραφήθηκε Αμερικανός. Στο δεύτερο βιβλίο του, πρότεινε μιά λύση στηριγμένη
στην αρχή ισορροπίας δυνάμεων, ώστε ο κόσμος να διαιρεθεί σε περιοχικές ομάδες,
κάθε μιά υπό μία κυρίαρχο δύναμη, για να κατανέμονται μεταξύ τους δίκαια οι
φυσικές πηγές και να προκύπτει μια αμοιβαία ισορροπία αποτρέποντας τις
περαιτέρω απειλές της ειρήνης.

(γ)Εκτός από τους δύο παραπάνω μεγάλους της Αμερικανικής Γεωπολιτικής Σχολής,
αξίζει να αναφερθούν για την συνεισφορά τους σ' αυτήν και οι ακόλουθοι:

1) Ησαΐας Μπόουμαν (Ο "πρύτανης" των Αμερικανών γεωγράφων), με το αξιόλογο
έργο του "Νέος κόσμος: Προβλήματα στην Πολιτική Γεωγραφία" (Ν.Υόρκη-1928).

2) Οι γεωγράφοι, Κάρολος Κόλμπυ, Ντέρβεντ Γουίτελσεϋ και Ριχάρδος Χάρτσχορν
που προσέγγισαν με γεωπολιτική οπτική την γεωγραφία, πριν από τον Β' Μεγάλο
Πόλεμο.

3) Η Κοινωνιολόγος Έλενα Τσώρτσιλ Σεμπλ, που ίδρυσε μια ιδιότυπη τάση,
τονίζοντας την Κοινωνιολογική πλευρά της γεωγραφίας και στήριξε τις απόψεις της
στην θεωρία του Γερμανού Φρειδερίκου Ράτζελ. Δέχεται, όπως και ο Σπύκμαν, την
κατανομή του κόσμου σε περιοχικές ομαδοποιήσεις των κρατών, με στόχο την δίκαιη
κατανομή του φυσικού πλούτου και την διαρκή ειρήνη.

4) Ο Γεώργιος Ρέννερ, γεωγράφος και δημοσιολόγος, που επίσης πιστεύει, όπως οι
Σπύκμαν και Σεμπλ, στην ανάγκη "Περιοχοποίησης" του πλανήτη. Επέμεινε στην
ανάγκη να αντιληφθούν και τα δημοκρατικά καθεστώτα, την "Χρησιμότητα
συνειδητοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων με όρους της Γεωπολιτικής".
Χαρακτηριστικά έγραψε στα 1944 (παραμονές της Αγγλοαμερικανικής απόβασης
στην Νορμανδία):

"Ο Παγκόσμιος έλεγχος, είναι απλά ένα αντικείμενο αναγνώρισης και δράσης
πάνω σε κάποια σαφή δεδομένα γνωστό σαν γεωγραφία. Ο Στρατηγός
Γεώργιος Μάρσαλ δήλωσε πρόσφατα πως ο Στρατός που γνωρίζει
περισσότερη γεωγραφία, πάντα θα νικάει σ' ένα πόλεμο. Μπορούμε ν'
αναρωτηθούμε: Πως αλλιώς θα μπορούσαν να πλησιάσουν δύο έθνη δεύτερης
διαλογής (Γερμανία και Ιαπωνία) κι' ένα τρίτης διαλογής (Ιταλία). τόσο κοντά
στο να νικήσουν τον κόσμο: Η απάντηση είναι ότι αντιμετώπισαν όλα τα
διαθέσιμα πολιτικά δεδομένα και όλα τα ανακαλύψιμα και προσιτά
γεωγραφικά δεδομένα ταυτόχρονα. Όταν προσθέτεις τα πολιτικά δεδομένα στα
γεωγραφικά δεδομένα αντιλαμβάνεσαι το μοναδικό "μυστικό όπλο" που
κατείχε ο Άξονας. Και ήταν μυστικό γιατί οι δημοκρατίες ουδέποτε το
χρησιμοποίησαν".

5) Όλοι εκείνοι οι μελετητές, που συνέθεσαν με εντολή του Υπουργείου Πολέμου στα
1944, το μάθημα γεωγραφίας του "Στρατιωτικού Προγράμματος Εξειδικευμένης



Εκπαίδευσης", στηριγμένο στην μονογραφία "Γεωγραφικά θεμέλια της  Εθνικής
Ισχύος".

(5) Ο Κάρολος Χαουσχόφφερ
και η κορύφωση της Γεωπολιτικής

Ο Κάρολος Χαουσχόφφερ (1876-1946), υπήρξε ήδη πριν από την τοποθέτησή του
σαν "Στρατιωτικός Σύμβουλος θεμάτων Πυροβολικού" στον Ιαπωνικό Στρατό (1909),
κοινωνός και μελετητής των ιδεών του Φρειδερίκου Ράτζελ. Στην διάρκεια της
παραμονής του στην Ιαπωνία, εκτός από τα επιτελικό του καθήκον, την μελέτη του
Ιαπωνικού Στρατού, έμαθε Ιαπωνικά και ταξίδεψε στην Κορέα, Μαντζουρία και
Βόρειο Κίνα, μελετώντας συστηματικά τα εδάφη τους. Είχε ήδη καταγράψει
συστηματικά μίαν εκτενή γεωγραφική μελέτη των εδαφών της μέσης και νότιας
Ιαπωνίας. Το 1910γύρισε στην Γερμανία, δίδαξε στην Βαυαρική Σχολή Επιτελών του
Στρατού για ένα χρόνο, διοίκησε ένα τάγμα έως το 1912, οπότε έτυχε μακράς
αναρρωτικής άδειας, μέχρι την αρχή του Α' Μεγάλου Πολέμου. Τότε ανακλήθηκε
στην ενεργό υπηρεσία. Στο δίχρονο 1911-1914 έγραφε τα πρώτα βιβλία του:

1) "Μείζων Ιαπωνία"- Μόναχο 1913, όπου παρουσίασε την ανάπτυξη και τις
φιλοδοξίες της Ιαπωνίας, καθώς και την στρατιωτική της Γεωγραφία.

2) “Γερμανική συμμετοχή στην Γεωγραφική γνώση της Ιαπωνίας και του Ιαπωνικού
χώρου και της προαγωγής τους με την επίδραση του πολέμου και της αμυντικής
πολιτικής" - Μόναχο 1914.

Το δεύτερο αυτό βιβλίο του, το υπέβαλλε στην Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Μονάχου σαν διατριβή, για τον τίτλο του Διδάκτορα της
Φιλοσοφίας. αντί γι αυτόν, του απονεμήθηκε ο τίτλος του "Διδάκτορα της Γεωλογίας,
Γεωγραφίας και Ιστορίας" με έπαινο! Προμετωπίδα του 2ου αυτού εξαιρετικού
βιβλίου του, είναι το ρητό του μεγάλου προσωκρατικού φιλοσόφου Ηράκλειτου:
"Πόλεμος πατήρ πάντων", για την οποία αμέσως μετά, στην εισαγωγή του, γράφει:

"Για ένα στρατιώτη που προφανώς εισέρχεται στο επιστημονικό πεδίο της
γεωγραφίας από μία στρατιωτικογεωγραφική κατεύθυνση, δεν μένει παρά ένα
βήμα για να θελήσει ν' αποδείξει την αξία του ρητού του Ηράκλειτου και σ' αυτό
επίσης το πεδίο, σαν μια δικαιολογία της αποδοχής του στον χώρο της επι-
στήμης".

Ο Κάρολος Χαουσχόφφερ ποτέ δεν εγκατέλειψε την στρατιωτική προσέγγιση της
γεωγραφίας, ιδιαίτερα μετά τα 4 χρόνια του Α' Μεγάλου Πολέμου (1914-1918), η
επιμονή του σ' αυτήν, του έγινε βαθειά πίστη. Το 1919 με την λήξη του πολέμου και
την ήττα της Γερμανίας, αποστρατεύθηκε σαν Υποστράτηγος. Το 1919 διορίσθηκε
αρχικά σαν λέκτορας της Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το 1921
ορίσθηκε τακτικός καθηγητής της Γεωγραφίας και της Στρατιωτικής Επιστήμης Ο
θάνατος του Κγελλέν στα 1922, τον καθιστά τον μοναδικό καθοδηγητή της
Γεωπολιτικής. Από την φάση αυτή της ζωής του και ύστερα, θα δώσει ολοκληρω-
μένο σχήμα και περιεχόμενο στην Γεωπολιτική Επιστήμη με μία σειρά έργων. Πρώτο



από αυτά έρχεται το: 'Ή γεωπολιτική του Ειρηνικού ωκεανού"-Μόναχο 1924-, όπου
ανασυνθέτει την γνώση και εμπειρία του της Άπω Ανατολής, με το πρίσμα της
Γεωπολιτικής. Το βιβλίο αυτό θεωρείται η κορυφαία από πλευράς έμπνευσης και
ερμηνείας εργασία του.

Με αφορμή αυτήν την έκδοση και λόγω της καθηγητικής θέσης του, θα συγκεντρώσει
γύρω του μία ομάδα ικανών ερευνητών, κυρίως γεωγράφων, γεωλόγων και
γεωπολιτικών, που θα πλαισιωθούν κλιμακωτά με μαθηματικούς, ιστορικούς, οι-
κονομολόγους, ψυχολόγους, μετεωρολόγους, βιολόγους, νομικούς, ανθρωπολόγους
και εθνολόγους. Ακόμη, το Ινστιτούτο που διευθύνει, θα έχει πάντα πάνω από 1.000
φοιτητές, που παρακολουθούν με πάθος τα μαθήματά του. Η "Ομάδα εργασίας και
έρευνας για την Γεωπολιτική" του 1934 θα εξελιχθεί το 1938 στο ανεξάρτητο
"Ινστιτούτο για την Γεωπολιτική" του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ενώ ο Κάρολος
Χαουσχόφφερ θα γίνει πρόεδρος της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών. Στο μεταξύ,
έχει παρουσιάσει με την ομάδα του το τρίτομο έργο του: "Δύναμη και Γή" -εκδόσεις
Λειψίας 1930, 1933 και 1934-, που είναι μια γεωπολιτική σύνοψη της παγκόσμιας
Ιστορίας, Γεωγραφίας και Πολιτικής. Στα 1933, ο συνεργάτης του Έβαλντ Μπάνσε
εκδίδει με την εποπτεία του Χαουσχόφφερ το πολύκροτο βιβλίο του "Χώρος και
Λαός στον Παγκόσμιο Πόλεμο" - Μόναχο, 1933, που δημιουργεί σάλο στην Αγγλία
και στην Αμερική, εξ αιτίας της σφοδρής γεωπολιτικής κριτικής, για τις αποικιακές
πολιτικές και δυναστικές επικράτειες των δύο αυτών χωρών.

Στα 1938 ο Χαουσχόφφερ εκδίδει το βιβλίο του: “Η παγκόσμια πολιτική του σήμερα",
όπου αναλύει την διεθνή κατάσταση και τα δεδομένα της εποχής. Σ' αυτό γράφει: "Οι
μεγάλες δυνάμεις ανεμπόδιστες στις κινήσεις τους μπορούν να
αυτοκαθορίσουν σημαντικούς μακροπρόθεσμους αντικειμενικούς σκοπούς.
Από την άλλη οι μικρές χώρες όπου κι αν γυρίσουν, βρίσκουν εμπόδια στον
δρόμο τους. Το αεροπλάνο και οι ραδιοεπικοινωνίες τις κρατούν υπό την
θέληση των ισχυρότερων γειτόνων τους. Τα σχέδιά τους κι οι ελπίδες τους
εξατμίζονται σε όνειρα ή συμπυκνώνονται σε συμπλέγματα ικανοποίησης, σε
τέτοιο βαθμό προσαρμοσμένα στην πολιτική ισχύος των γειτόνων τους, ώστε
φαίνεται να μην υπάρχει χώρος για δική τους πολιτική. Τότε οι μικρές χώρες
δεν έχουν πια το δικαίωμα να υπάρχουν. Γιατί κάθε χώρα όχι μόνο πρέπει να
ξέρει πως ενεργεί μία Δύναμη αλλά και να θέλει να ενεργεί σαν Δύναμη".

Η ''Ομάδα εργασίας και έρευνας για την Γεωπολιτική" και το μετέπειτα "Ινστιτούτο για
την Γεωπολιτική" πραγματοποίησε ή υποστήριξε μέχρι την λήξη του Α' Μεγάλου
Πολέμου, σωρεία εκδόσεων: βιβλία, μονογραφίες, ανάλεκτα, μεταφράσεις ξένων
διανοητών, σε όλα τα κλαδικά πεδία της Γεωπολιτικής (και στις 5 επιμέρους
Γεωεπιστήμες). Ιδιαίτερα άξια μνείας είναι:

1) Φερδινάνδου Φρηντ "Καμπή της Παγκοσμίου Οικονομίας" -1941

2) Αλφρέδου Στεκμύλλερ"Περίληψη της γενικής Εθνικής Οικονομίας"-1943

3)Η εξαιρετική μετάφραση του έργου του Τζαίημς Φαίαργκρεηβ: "Γεωγραφία και
Παγκόσμια Δύναμη - Εισαγωγή στην Γεωπολιτική" -1925



Το Ινστιτούτο επίσης, εξέδιδε τακτικά, τα περιοδικά:

-"Περιοδικό για την Γεωπολιτική"

- "Γεωπολιτικές έρευνες"

- "Γεωπολιτικές μελέτες"

Βασικές Αρχές - Κατευθύνσεις και Παράγοντες
της κατά Κάρολο Χαουσχόφφερ Γεωπολιτικής

1) "Αυτάρκεια"

Είναι το ιδεώδες της Εθνικής αυτοκάλυψης όλων των αναγκών του Λαού και του
Κράτους από οικονομική άποψη. ··Σημαίνει ότι μια "Πολιτική Μονάδα" - Κράτος
μπορεί να παράγει με φυσικά και τεχνικά μέσα οτιδήποτε χρειάζεται. Έτσι θα
βρίσκεται σε ακλόνητη οικονομική ισορροπία και διαρκή . ανεξαρτησία από τα
προϊόντα (κάθε είδους) των ξένων Κρατών. Σαν "ιδεώδες", απέχει αρκετά από την
πραγμάτωση, γιατί τα Κράτη περιλαμβάνουν μόνο ορισμένες μορφές κλιμάτων, (
ακόμα και τα μεγαλύτερα), τα οποία σε συνδυασμό με το έδαφος και την άρδευση,
καθορίζουν την γεωργική και δασική παραγωγή. Ακόμη η κατανομή μετάλλων,
ορυκτών και καυσίμων, είναι διαφορετική σε κάθε Κράτος, κυμαινόμενη σε
δυσχέρεια, από ανυπαρξία μερικών τέτοιων υλών, έως περιορισμένη ποικιλία και
ποσότητά που απαιτείται. Έτσι, εκτός από την γεωργική και δασική παραγωγή,
υπάρχει εγγενές πρόβλημα Αυτάρκειας και για την βιομηχανική παραγωγή. Ένα
Κράτος πρέπει να τείνει διαρκώς στην καλύτερη δυνατή σχεδίαση και οργάνωση της
γενικής παραγωγής, ώστε να προσεγγίζει κατά το δυνατόν περισσότερο το επίπεδο
της.

Στην σημερινή πραγματικότητα της "Διεθνούς Φιλελεύθερης Αγοράς", κάθε χώρα,
πρέπει "πειθαρχώντας" στα κελεύσματα του παγκοσμίου συστήματος, να παράγει
στις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες, μόνον εκείνα τα αγαθά, στα οποία επιτυγχάνει
το ελάχιστο κόστος και αυτά να ανταλλάσσει με όλα τα υπόλοιπα αγαθά που της
χρειάζονται, από το "εξωτερικό". Οδηγείται δηλαδή σε παραγωγή τύπου
"μονοκαλλιέργειας". Προφανώς η Ελλάδα πράττει ανάλογα. Είναι φανερό συνα-
κόλουθο, πως κάθε χώρα, η οποία υπακούει σε αυτήν την "έξωθεν" επιβεβλημένη
πραγματικότητα, λόγω οικονομικής "σκοπιμότητας" απαλλοτριώνει τελικά ένα ικανό
μέρος της Εθνικής ανεξαρτησίας της, συνδέοντας αναγκαστικά την υπόσταση της με
ξένες δυνάμεις και την διακυβέρνηση με υποτέλεια. Ο Φερδινάνδος Φρηντ γράφει
γύρω από αυτό:

"Τούτη η αποκαλούμενη μονοκαλλιέργεια. σημαίνει πάντοτε οικονομική
εξάρτηση. Η χώρα με μονοκαλλιέργεια γίνεται μία επαρχία της παγκοσμίου
οικονομίας ή της δυνάμεως εκείνης που κυριαρχεί σ' αυτήν. Γι αυτό λοιπόν η
μονοκαλλιέργεια παρουσιάζεται κυρίως εκεί όπου μία περιοχή ευρίσκεται σε
πολιτική εξάρτηση δηλαδή σε μία κανονική αποικία κάποιας παγκοσμίου
δυνάμεως."



Και συνεχίζει:

" ... η παγκόσμιος οικονομική συνεργασία δηλαδή το παγκόσμιον εμπόριο δεν
πρέπει να είναι ανάγκη αδυσώπητος και απαραίτητος για έναν Λαό εάν αυτός
θέλει στα αλήθεια να υπάρχει."

(Σημειωτέον εδώ, πως εμείς οι Έλληνες πικρή εμπειρία έχουμε και της εξαρτήσεως
και των "παγκοσμίων Δυνάμεων".) Από αυτές τις διαπιστώσεις, (που είχεν πρώτος
κάνει ο γεωπολιτικός Ροδόλφος Κγελλέν), προέκυψεν η ανάγκη της "Αυταρκείας",
της ικανότητος δηλαδή του έθνους σε περίπτωση ανάγκης, να ζήσει δίχως την
οιανδήποτε ξένη εξάρτηση και εάν χρειασθεί να πολεμήσει επίσης με ανάλογον
τρόπο.

Στην περίοδο της ειρήνης, η Αυτάρκεια μετεφράσθη σε οικονομική πολιτική
προστατευτικών δασμών ή εθνικών dubbing ("ταχεία κένωση αποθεμάτων
αγαθών"), δηλαδή πώληση προϊόντων στο εξωτερικό με τιμές κάτω του κόστους,
ώστε να διατηρείται ζωντανή η εθνική παραγωγή αυτών των προϊόντων. Με
καταβολή περισσοτέρας εργασίας, ημπορεί ένας λαός να μένει εθνικώς αυτάρκης και
ανεξάρτητος.

Η σημασία της Αυταρκείας είναι λοιπόν ολοφάνερος, πολλώ μάλλον, εν όψει των
πολλαπλών απειλών, τις οποίες καλούμε θα να αντιμετωπίσομε και διά του αγώνος
της οικονομίας. Διότι λειτουργεί προστατευτικώς, υπέρ των αμυντικών ικανοτήτων
και της ασφαλείας του κράτους. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι πολύ επικίνδυνος ο
εξωτερικός δανεισμός “-

Για να επιτευχθεί η μεγίστη εφικτή Αυτάρκεια από ένα κράτος το οποίον πολλαπλώς
επαπειλείται, άρα και χρειάζεται ταχείαν οικονομικήν ανόρθωση, αυτό οφείλει να:

(1) Εισάγει ότι μπορεί να πληρώνει και ότι απαραίτητα χρειάζεται.

(2) Περιορίζει κατά το δυνατόν το εξωτερικόν του εμπόριο μόνον με τις χώρες
φυσικούς συμμάχους του.

(3) Χρησιμοποιεί μόνον τους ενεργειακούς πόρους της χώρας για την
ενεργειακή του πολιτική.

( 4) Ερευνά έντονα και επισταμένα το υπέδαφος για νέους πόρους και πρώτες
ύλες.

(5) Ενισχύει και προγραμματίζει την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, για την
πλήρη κάλυψη των εσωτερικών αναγκών στα βασικά διατροφικά είδη (σίτος,
λάδι, γεώμηλα, ζάχαρη, κτηνοτροφικά).

(6) Εκβιομηχανίσει συστηματικά τους γεωργικούς χώρους και γεωργικοποιεί
τους βιομηχανικούς, ώστε να επιτευχθεί ισοδυναμία των δύο παραγωγικών
κλάδων και δραστηριοποίηση της παραγωγής.



(7) Κλιμακώνει την εκβιομηχάνιση μεταλλουργίας και μηχανοποιίας.

(8) Ενισχύει την εσωτερική αγορά.

(9) "Πριμοδοτεί" την εξαγωγή των εθνικών προϊόντων.

(10) Συνενώνει τις μικρές ομοειδείς επιχειρήσεις σε μεγάλες.

Επιπλέον, εάν κάποιες απαραίτητες πρώτες ύλες ή καύσιμα δεν υπάρχουν σε μία
χώρα, επιβάλλεται να εφαρμοσθούν για την κάλυψη των αναγκών της στις ύλες
αυτές, οι εξής κατευθύνσεις:

(1) Δημιουργία ισχυρού εμπορικού στόλου -τον οποίον η Ελλάς διαθέτει με
υπερεπάρκεια, όντας πρώτη σε πλοιοκτησία παγκοσμίως- και ο οποίος είναι
αψευδές δείγμα εθνικής ζωτικότητας, με ισχυρή όμως ναυτική πολεμική υποστήριξη,
την οποία πρέπει να επιδιώκουμε αδιάλειπτα.

(2) Κατασκευή των μη υπαρχουσών, πλην όμως απαραίτητων, τεχνητών υλών και
συνθετικών υλών ακόμη και εάν αυτό κρίνεται αντιοικονομικό.

2) Ο χώρος

Ο Χώρος και οι διαιρέσεις του

Η Γεωπολιτική εξετάζει τον Χώρο πάνω στον πλανήτη και το πως τον χρησιμοποιεί ο
άνθρωπος που τον κατοικεί, ή γενικότερα πως επιδρά ο άνθρωπος πάνω στον
Χώρο. Η επίδραση των τεχνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, φυλετικών,
ιστορικών, νομικών και στρατηγικών εκδηλώσεων ενός Λαού, προσδίδουν μεγάλη
διαφοροποίηση στον Χώρο, που αυτός κατέχει. Έτσι, η κρατική οντότητα που
εκφράζει τον κάθε Λαό, έχει διαφορές από τις υπόλοιπες, σαν εσωτερική οργάνωση,
αλλά και σαν εξωτερική ακτινοβολία. Βέβαια, η δύναμη επιρροής του Λαού στον
Χώρο, αλλάζει με τον χρόνο, εξ αιτίας των διαφοροποιήσεων που επέρχονται στην
ικανότητα του Λαού, όπως ακριβώς με την τροποποίηση των ικανοτήτων ενός προ-
σώπου. Διαφοροποιείται λοιπόν ο Χώρος με μία διαρκή και δυναμική διαδικασία,
διαφοροποιείται και ταυτόχρονα οργανώνεται. Ο πολιτικός διαχωρισμός και η
διαμόρφωση του Χώρου, δηλαδή η διαίρεσή του σε Κράτη, είναι το δομικό πλαίσιο
στο οποίο ασκείται η επενέργεια των ιστορικών μεταβολών. Συμμετοχή στην
διαδικασία των μεταβολών του Χώρου, σημαίνει πραγμάτωση των σκοπών του
Κράτους, πολιτική θάρρους στο παγκόσμιο παιχνίδι δύναμης και πολιτική κυ-
ριαρχίας. Αντίθετα η επίδειξη αποστροφής στην διαδικασία των μεταβολών και η
στρουθοκαμηλική απεμπόληση της συμμετοχής, σημαίνει πολιτική απομόνωσης,
αρνητισμό και δειλία απέναντι της Ιστορίας, καθώς και ουτοπική αντίληψη της
πραγματικότητας. Ο Χώρος διαιρείται σε Κράτη και τα Κράτη διαιρούν τον Χώρο με
την δύναμη των Λαών τους. Αυτή είναι μία διαχρονική, πανίσχυρη και
αμφιμονοσήμαντη διαδικασία.



(α) "Διατροφικός Χώρος"

Σαν τέτοιος, ορίζεται το τμήμα εκείνο του εθνικού εδάφους, το οποίο είναι δυνατόν,
με την γεωργική καλλιέργεια και τις ποικίλες μορφές κτηνοτροφίας, να αποδώσει τα
βασικά σιτιστικά πρωτογενή αγαθά, για τον Λαό-κάτοικο αυτού του εδάφους.

(β) "Ζωτικός Χώρος"

Έτσι ορίζεται εκείνος ο απαραίτητος σε έναν Λαό Χώρος, που μπορεί να αποδώσει
ΟΛΑ τα αναγκαία επισιτιστικά αγαθά για την επιβίωση του Λαού, τις απαραίτητες
πρώτες ύλες και τις συγκοινωνιακές ευχερείς διόδους για την βιομηχανική και εν
γένει παραγωγική του ανάπτυξη, καθώς και την αναγκαία έκταση, για την ευφορική
οικιστική τακτοποίηση του πληθυσμού.

(γ) "Πολιτισμικός Χώρος"

Είναι ο Χώρος εκείνος, μέσα στον οποίο εκδηλώθηκε σε όλη την ιστορική διαδρομή
η Πολιτιστική Δημιουργία (έργα λόγου και τέχνης) και η Πνευματική Παραγωγή του
Λαού ή και ο Χώρος όπου, χρησιμοποιήθηκε από ξένες κοινωνικές ομάδες και
φορε4; πολιτισμού η γλώσσα και η πνευματική παραγωγή του. Μ' αυτό το δεδομένο,
η Ελλάδα, εξ αιτίας της μοναδικότητάς της στην παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού,
μπορεί να θεωρηθεί "πολιτιστική υπερδύναμη" και οφείλει να λειτουργεί σαν τέτοια,
παρά την τρέχουσα εναντίον της δράση διεθνών ανθελληνικών κύκλων (π.χ.
διεθνής, σκόπιμη, προοδευτική υποβάθμιση των Κλασσικών σπουδών και υποκατά-
σταση τους από οικονομικές "σπουδές", παρουσίαση καινοφανών θεωριών με
αμφισβητικό για τον Ελληνισμό και τον ρόλο του περιεχόμενο - βλ. "Μαύρη Αθηνά"
του Μάρτιν Μπερνάλ).Κάθε έδρα Ελληνικών και Κλασσικών σπουδών είναι δυνητικά
ελληνικό "πολιτιστικό Προτεκτοράτο".

(δ) "Μείζων Χώρος"

Τα σύνορα των κρατών, καθορίσθηκαν από τους Λαούς στην διάρκεια της Ιστορίας,
από τους μεταξύ τους αγώνες, γι' αυτό και οι Λαοί διατηρούν το δικαίωμα να τα
αναπροσαρμόζουν. Έτσι, προσπαθώντας πάντα να εξασφαλίσουν τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες, τείνουν στην διεύρυνση των εδαφών τους, με την κατάληψη
εδαφών μεγάλης οικονομικής και στρατηγικής αξίας. Ουδέποτε ένα έδαφος ανήκει
δικαιωματικά σε ένα Λαό, αν αυτός δεν δείχνει συνέχεια την θέληση του και την
σθεναρή του απόφαση να το διατηρεί. Έτσι, δεν υπάρχουν υποθήκες στα εδάφη
παγκόσμια αποδεκτές, αλλά μόνο υποθήκες αποδεκτές στην ψυχή ενός
συγκεκριμένου έθνους. Υπάρχουν δηλαδή, εδάφη που έχουν ποτιστεί με το αίμα
ενός Λαού, πάνω στα οποία έχουν οικοδομηθεί τα έργα πολιτισμού και μνημεία των
προγόνων του, που βρίσκονται θαμμένοι εκεί. Εκτός λοιπόν από το μητροπολιτικό
έδαφος του Λαού, που το ονομάζουμε πατρίδα του, υφίστανται ορισμένα φυσικά
δικαιώματα του Λαού, πάνω σε ένα σύνολο διάφορων εδαφών, τα οποία μπορούν
να καθορίσουν τον μείζονα χώρο του. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν από κάποιες
αρχές:



(α)Ιστορική αρχή

Ένα Κράτος μπορεί να διεκδικεί το κατεχόμενο από άλλο Κράτος έδαφος, με την
δικαιολογία ότι, αυτό του ανήκε άλλοτε και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

(β) Βιοπολιτική αρχή.

Η λεγόμενη και "αρχή της αυτοδιάθεσης", σύμφωνα με την οποία, ένα Κράτος
διεκδικεί ένα έδαφος άλλου Κράτους, με την δικαιολογία ότι το έδαφος αυτό
κατοικείται από πληθυσμούς του δικού του Λαού.

(γ) Πολιτική αρχή

Είναι το σύγχρονα θεωρούμενο σαν "ισχυρότατο" δικαίωμα της κατεστημένης
πραγματικότητας (Status Quo ), δηλαδή το γεγονός πως ένας Λαός κατέχει με το
Κράτος του ένα συγκεκριμένο έδαφος.

(δ) Γεωπολιτική αρχή

Η δυναμική διεκδίκηση εδαφών με την δικαιολογία των γεωπολιτικών παραμέτρων,
δηλαδή της ικανοποίησης ανάγκης του απαραίτητου αυτού εδάφους, για τα
οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα ενός Λαού, με βάση μία τουλάχιστον από τις
παραπάνω τρεις αρχές.

Η πραγμάτωση ενός "Μείζονος Χώρου", μπορεί να συμβεί· για ένα Κράτος, με την
ολοκληρωτική και οριστική ανάκτηση όλων των δικαιωματικά δεδομένων για αυτό
εδαφών, με την διενέργεια πολεμικής πράξης, είτε με την πραγματοποίηση ενός
"Συγκροτήματος Μείζονος Χώρου". Αυτό το συγκρότημα, μπορεί να
πραγματοποιηθεί με τέσσερεις τρόπους:

(α) Οικονομική κοινότητα, που συντονίζει μερικά τις οικονομίες των Κρατών-μελών,
αλλά δεν καλύπτει τις στρατηγικές τους ανάγκες.

(β) Συμμαχία, που εξασφαλίζει στρατηγικά τα συμβαλλόμενα Κράτη, αλλά δεν
καλύπτει την ανάπτυξη των οικονομικών αναγκών.

(γ) Ομοσπονδία Κρατών, που συντονίζει τόσο την άμυνα, όσο και την κοινή πια
οικονομία των Κρατών-μελών του.

(δ) Ομοσπονδιακό Κράτος, που αποτελεί μετεξέλιξη της ομοσπονδίας, με τον.
κίνδυνο όμως καταστροφής της εθνικής ιδιομορφίας των Κρατών- μελών, λόγω
αναγωγής της στα πρότυπα του κυρίαρχου μέλους.

Ένα τέτοιο συγκρότημα, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι "στα σκαριά" η Ευρωπαϊκή
Ένωση, χωρίς όμως να έχει ακόμη πετύχει την κάλυψη αμυντικών σκοπών και την
εγκόλπωση όλων των ευρωπαϊκών Κρατών. Για την επιτυχημένη δημιουργία ενός
ηπειρωτικού συγκροτήματος, είναι σκόπιμο και χρήσιμο να συντρέχουν κατά το



δυνατόν τέσσερις συνθήκες:

1) Φυλετική συγγένεια.

2) Συμπληρωματικέ; οικονομίες.

3) Σημαντική αμυντική επάρκεια.

4) Διοικητική εσωτερική αυτονομία του κάθε Κράτους.

Σε ένα τέτοιο συγκρότημα μιας "Πανευρώπης", θα μπορούσαν να λυθούν οριστικά,
χρόνια διακρατικά προβλήματα, όπως: Βόρειος Ιρλανδία, Βόρειος Ήπειρος, Νότιο
Τυρόλο, Σλαβονία, Κράινα. Καθώς επίσης και ενδοκρατικά προβλήματα: Βάσκων,
Βρεττόνων, Φλαμανδών Βαλόνων, Κορσικανών, Σκωτσέζων. Ο πολύς Φρηντ,
γράφει σχετικά για το όραμα ενός τέτοιου συγκροτήματος:

" .. η ισοτιμία των μελών του Μείζονος Χώρου είναι η προϋπόθεση για μιαν
ωφέλιμη συνεργασία. Αυτή τείνει σε ένα είδος μεγάλης συντροφιάς, που
αντικαθιστά τις παλαιές πολιτικές ή και οικονομικές εξαρτήσεις για να είναι
πραγματικά ο Μείζων Χώρος ένα οργανικό σύνολο, δηλαδή να προκύπτει ένα
συγκρότημα βιώσιμο στον μέγιστο βαθμό".

(ε) "Χώρος πεπρωμένου"

Με τον όρο αυτό ορίζεται εκείνος ο Χώρος, όπου εκδηλώθηκε επανειλημμένα,
πρόδηλα, σχεδιασμένα και σύντονα, σε ποικίλες ιστορικές περιόδους πολιτιστική και
στρατιωτική παρουσία - κατάκτηση ενός Λαού, με ή χωρίς την ύπαρξη πληθυ-
σμιακής του ομάδας εκεί, ευρισκόμενης έξω από τα κρατικά του όρια. Δεν πρέπει να
συγχέεται με τους "αλυτρωτικούς πληθυσμιακούς θύλακες" γιατί ναι μεν τους
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται μόνον σε αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί για εμάς του Έλληνες, η Βόρειος Ήπειρος, που κυριαρχούσε στον χώρο
της τωρινής Αλβανικής επικράτειας, σε όλη την διαδρομή της Ιστορίας και
απελευθερώθηκε έξι φορές από τον Ελληνικό στρατό! Επίσης η μικρασιατική έκταση,
με τις δυο Ελληνικές περιοχές της, Ιωνία και Πόντο, καθώς και η Ανατολική Ρωμυλία
της παρευξείνιας ζώνης, αποτελούν ανάλογα δείγματα ουσιαστικής πολιτιστικής
οικονομικής και κοινωνικής κυριαρχίας του ελληνισμού των περιοχών τους, με όριο
επίδρασης πολύ μεγαλύτερο από τους ευμεγέθεις ελληνικούς πληθυσμιακούς τους
θυλάκους. Η Μικρασιατική εκστρατεία αποτελεί τυπικό δείγμα προσπάθειας
υλοποίησης και κυριαρχίας του "Χώρου Πεπρωμένου" για τον Λαό μας,
προσπάθειας που δεν τελεσφόρησε, βαλλόμενη από ανθελληνικά, διεθνή, αντίπαλα,
και εντόπια εχθρικά συμφέροντα. Τέλος η Ανατολική Ρωμυλία, με την εκεί ε-
φαρμοσμένη από το βουλγαρικό Κράτος μεθοδική εξάλειψη κάθε δομικού και
λειτουργικού ελληνικού στοιχείου, δείχνει το καταστροφικό για το πεπρωμένο του
Λαού μας έργο του βόρειου γείτονα. Είναι λοιπόν αυτός ο Χώρος η σφραγίδα και η
εγγύηση για το μεγαλείο και το πεπρωμένο ενός Λαού.



3.Το έδαφος.

Αυτό αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής οριοθέτησης ενός Κράτους και
χαρακτηρίζεται από την έκταση, την φυσική διάρθρωση, την μορφολογία και την
θέση. Ακόμη, βρίσκεται σε κάποια κλιματική ζώνη, που μερικά προσδιορίζει την
παραγωγή, αλλά και τις φυσικές και ψυχικές ιδιομορφίες του Λαού που το κατοικεί.
Το πρωταρχικό αυτό στοιχείο επιβίωσης για έναν Λαό, το έδαφος, ύπατο εθνικό
αγαθό του και ιερό απαραβίαστο κτήμα του, είναι δυνατόν να το τροποποιήσει
αρνητικά η δύναμη των όπλων του αντιπάλου ή και η "άψυχη" μειωμένη θέληση των
κατοίκων του.

α) Η έκταση: έχει κρίσιμη αξία, πράγμα που φαίνεται ξεκάθαρα με την σύγκριση των
μικρών και μεγάλων Κρατών, σε σχέση βέβαια και με την πυκνότητα του
πληθυσμού. Η οικονομική και παραγωγική οργάνωση μίας έκτασης από τις φυσικές
και διανοητικές δυνατότητες ενός Λαού, καθορίζουν την βέλτιστη απόδοση της
επιφάνειας ενός Κράτους. Όταν ο Λαός εκμεταλλεύεται σωστά την έκταση του
Κράτους, τότε αυτή είναι κρίσιμος και σημαντικός παράγοντας της ισχύος. Η έκταση
προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα και σχετίζεται ουσιαστικά με την έννοια του
"όγκου των μέσων ζωής".

β) Η Φυσική διάρθρωση : Αυτή είναι ο σταθερότερος παράγοντας του εδάφους,
όμως τα επιμέρους στοιχεία της μπορούν να μεταβληθούν, κάτω από την επίδραση
της τεχνοοργανωτικής προόδου του Κράτους. Όπως για παράδειγμα: η κατασκευή
αρδευτικών έργων αξιοποιεί τα άγονα εδάφη ή η παρατεταμένη εξόρυξη εξαντλεί τα
κοιτάσματα. Το επιχειρηματικό πνεύμα και η οργανωτική δομή μπορούν να
μετασχηματίσουν την φυσική διάρθρωση για την ωφέλεια του Κράτους και του Λαού,
με εξοπλισμό του εδάφους, εφαρμογή βιομηχανικών και γεωργικών προγραμμάτων,
καθώς και μελετημένο προγραμματισμό της σύνολης οικονομικής ζωής. Οι ορεινοί ό-
γκοι με την ύπαρξη πιθανών υποχρεωτικών διαβάσεων, η μορφή των ακτών, η
ύπαρξη ή η ανυπαρξία νησιών, οι έρημοι και οι στέπες, είναι δεδομένα φυσικής
διαμόρφωσης μεγάλης σημαντικότητας, όσο κι' αν η τεχνολογική παρέμβαση του αν-
θρώπου, μεταβάλλει την αρχικά καθοριστικότερη επίδρασή τους.

«Παμπεριοχές ή Ολοκληρωμένες περιοχές»

Σαν λύση επιτυχημένου οριστικού διακανονισμού ειρήνης, στον αγώνα των Κρατών
για την ισχύ, η Γερμανική Σχολή Γεωπολιτικής συνέλαβε ένα οραματικό σχέδιο
διαίρεσης του πλανήτη σε εκτεταμένες γεωγραφικές - γεωπολιτικές ενότητες. Αυτές,
τέσσερις στον αριθμό συγκροτούμενες από την πολιτική συνένωση ηπείρων ή
τμημάτων τους, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ισοκατανομή
φυσικών πόρων και συγκοινωνιακών οδών, άρα και αγαθών για τους Λαούς, ώστε
να επιτευχθεί οριστικά η παγκόσμια ειρήνη και να πάψει ο αγώνας για τον Χώρο
μεταξύ των Κρατών, με την υπαγωγή τους στα ευρύτερα αυτά γεωπολιτικά
συγκροτήματα που ονομάσθηκαν "Ολοκληρωμένες περιοχές" ή "Παμπεριοχές".
Αυτές θα βρισκόντουσαν κάτω από την εποπτεία μιάς "οδηγού δύναμης" η κάθε μια
με το ακόλουθο σχήμα:



(α) Παvαμερική - ΗΠΑ

(β) Παvασία- "Κοινοπολιτειακός χώρος Μείζονος Ασίας" - Ιαπωνία

(γ) Ευραφρική - Γερμαvία

(δ) Παvρωσία /( Ρωσσία- vυv Κ.Α.Κ.- και Ιvδία) - Ρωσσία

Σχετικά με την δυνατότητα αυτοτέλειας της τέταρτης περιοχής, της "Πανρωσίας",
δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για την βιωσιμότητα της, εξ αιτίας κάποιων ενδογενών
φυσικών ελλείψεων που είχε ( εκτεταμένη παγωμένη κλιματική ζώνη, ερημικά εδάφη,
περιορισμένες θερμές θάλασσες, υπερπληθυσμιακή τάση). Σαν σκέψη λύσης του
προβλήματός αυτού, είχε προταθεί η διχοτόμηση της, ανάμεσα στην Ευραφρική και
την Πανασία, ώστε στην μεν πρώτη να συμμετείχε όλο το ''Ευρωπαϊκό - Λευκό"
τμήμα της Ρωσσίας- συνεταίρου πλέον της Γερμανίας, στην δε δεύτερη, το Ινδικό
σύμπλεγμα και το "Ασιατικό - Κίτρινο" τμήμα της Ρωσσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι,
ανάλογες συλλήψεις γεωγραφικής κατανομής εξέφρασαν και άλλοι γεωπολιτικοί
πλην των Γερμανών, συμφωνώντας για τις εκτάσεις, διαφωνώντας όμως για την
ταυτότητα των καθοδηγητικών Κρατών κάθε "Παμπεριοχής". Εκτός από την ισο-
δυναμία που μπορούν να προσφέρουν οι "Παμπεριοχές", διαιρώντας την υδρόγειο
ισότιμα, σχετικά με την έκταση και της γεωγραφικές συνθήκες, θα μπορούσαν
επίσης, να παράγουν όλη την ποικιλία των απαιτούμενων αγροτικών, κτηνοτροφικών
και αλιευτικών προϊόντων, επειδή εκτείνονται σε μεσαία και μικρά γεωγραφικά πλάτη
( εύφορη ζώνη) ικανά τμήματά τους. Ακόμη, λόγω της έκτασής τους, οι
"Παμπεριοχές", περιλαμβάνουν τα πλείστα από τα ορυκτά, ενώ με τις ανοικτές θά-
λασσες και του ωκεανούς τους, εξασφαλίζονται οι εύκολες εισαγωγές των
υπόλοιπων λίγων ορυκτών, που δεν παράγονται σε κάθε μια, με προμήθεια από τις
άλλες Παμπεριοχές.

Τα Σύνορα

'Ή μορφολογία της μεθορίου και η μορφολογία της χώρας" Είναι ευκολονόητο πόσο
το γεωγραφικό σχήμα, η μορφολογία δηλαδή μιάς χώρας, επιδρά στην οικονομική
και πολιτική ζωή της, όσο και στην στρατηγική της αξία. Μιά χώρα συνεχής και με
συμπαγή μορφολογία, επιτρέπει την ισχυρή πολιτική συνοχή του κράτους, την
γρηγορότερη και ευκολότερη κινητοποίηση των δυνάμεων, την ανάπτυξη απλών και
όχι περίπλοκων συγκοινωνιακών δικτύων, οπότε και την ευχερέστερη βιομηχανική
ανάπτυξη. Αντίθετα μιά χώρα ιδιαίτερα επιμήκης, με ανεπαρκές βάθος ή διαιρεμένη
γεωγραφικά, είναι ευένδοτη και παρουσιάζει δυσχέρειες συγκοινωνιών, καθώς και
προβληματική βιομηχανική ανάπτυξη. Ανάλογα και η μορφολογία και ή φύση των
συνόρων, είχε πάντα εξαιρετικό ρόλο στην διαμόρφωση των Λαών και των Κρατών
τους στον Χώρο και κατόπιν αυτού, στην πολιτική διαίρεση του πλανήτη.

Οι Λαοί, που τα Κράτη τους περιβαλλόντουσαν από ισχυρά φυσικά εμπόδια,
απόκτησαν πολύ γρήγορα συνοχή και ισχυρή εθνική συνείδηση. Ενώ ασθενή
σύνορα ή περιοχές συνόρων, έγιναν συχνά αιτίες πολέμου μεταξύ γειτονικών
κρατών. Σήμερα, παρά την εκτεταμένη ανάπτυξη των εξελιγμένων οπλικών



συστημάτων, που περιορίζουν την συνοριακή ασφάλεια, η παρουσία οχυρών
φυσικών συνόρων, συνεχίζει να αποτελεί ακόμη ένα συστατικό εθνικής ισχύος,
χωρίς να είναι πλέον η καθοριστική παράμετρος εξασφάλισης της ανεξαρτησίας. Η
χάραξη των συνόρων προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών παραγόντων:
φροντίδα για ασφάλεια, προγονική κληρονομιά, διακρατικές συμφωνίες και πολεμικά
εδαφικά κέρδη. Άλλοτε τα σύνορα ακολουθούν φυσικές γραμμές ( οροσειρές,
ποταμούς, ακτές), άλλοτε μπορεί να είναι νοητά (κάποιος παράλληλος ή
μεσημβρινός). Τα σύνορα αποκτούν αξία συμβόλου στο εθνικό αίσθημα του κάθε
Λαού, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της εθνικής του συνέχειας και πα-
ράδοσης. Σ' αυτό πρέπει πάντα να στηρίζεται και η πιο ευλύγιστη εθνική πολιτική,
όσο ρεαλιστική και αν είναι, συναρτώντας τα σύνορα σαν ηθικό ιερό της δημόσιας
ζωής με τους υπόλοιπους ειδικούς παράγοντες εθνικής ισχύος. Ειδικά στοιχεία της
σημασίας των συνόρων είναι:

(α) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των "παραμεθόριων πληθυσμών" γιατί έχουν ή
στερούνται το "ακριτικό πνεύμα", προκαλούν την συμπάθεια ή την δυσπιστία των
γειτόνων, καθώς και ευκολύνουν ή δυσκολεύουν τις πολιτιστικές, εμπορικές και πο-
λιτιστικές ανταλλαγές.

(β) Άλλο ειδικό στοιχείο των συνόρων είναι η "διαπερατότητά" τους. Αυτή, δεν έχει
ταυτόσημη σχέση με την φυσική δυνατότητα διά6ασής τους. Διευκολύνει ή όχι, τις
ανταλλαγές και τις φιλικές σχέσεις και εξασφαλίζει σχετικά την εθνική ασφάλεια και
άμυνα. Μπορούμε να πούμε ότι ένας πολιτισμός μετριέται από την διαπερατότητα
των συνόρων του Χώρου του, πράγμα που αποδείχθηκε τους τελευταίους τρεις
αιώνες από την ανάπτυξη και κυριαρχία της Ευρώπης σ' όλον τον υπόλοιπο κόσμο.
Οι θαλάσσιες ακτές είναι σαφή φυσικά σύνορα, εύκολα ανοικτά και δύσκολα κλειστά,
ανάλογα και με την επιτόπιο ιδιομορφία, γιατί στο Διεθνές Δίκαιο βρίσκουμε την
πραγματική θαλάσσια μεθόριο, στα καθορισμένα όρια των χωρικών υδάτων. Ο
καθορισμός των ορίων τους αυτών, σε συγκεκριμένη απόσταση από τις ακτές, είναι
αντικείμενο αμφισβήτησης, που υποδαυλίζεται από οικονομικά συμφέροντα ("αλι-
ευτικά πεδία" των Κρατών, εκμετάλλευση υποθαλάσσιου πλούτου και
υφαλοκρηπίδες).

(γ)Το "μήκος των συνόρων". Είναι αυτονόητο, πως όσο αυξάνεται το μήκος των
συνόρων, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη και δαπανηρότερη η φύλαξη τους, ενώ
συνάμα αυξάνεται η πιθανή τους πλήξη και ευενδοτότητα.

4.Η θέση

Αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της Γεωπολιτικής. Απ' αυτήν, εξαρτώνται οι
εξωτερικές επικοινωνίες, που αποτελούν προϋπόθεση ισχύος. Η θέση, είναι μια
εδαφική αλήθεια που τροποποιήθηκε μεν, αλλά δεν μειώθηκε από την ανάπτυξη της
Αεροπορίας. Αυτό φαίνεται από την δραστηριότητα των μεγάλων εναέριων
διηπειρωτικών οδών επικοινωνίας, που αναπτύχθηκαν σε πρόσφορες θέσεις. Τα
πλεονεκτήματα μιας θέσης είναι πραγματικά, όταν ένα Κράτος έχει τα μέσα και την
θέληση να τα εκμεταλλευτεί. Αν τα πλεονεκτήματα θέσης σχετίζονται με υποχρεωτική
διάθεση επικοινωνιών, το Κράτος χρειάζεται δύναμη για να κάνει σεβαστή την



κυριαρχία του και τα δικαιώματα του. Αν πάλι το πλεονέκτημα θέσης είναι η
δυνατότητα μακρινής επέκτασης, το Κράτος χρειάζεται μέσα εξασφάλισης και
υπεράσπισης των συνδέσεων με τις θέσεις επέκτασής του. Στην περίοδο πριν τον Β'
Μεγάλο Πόλεμο, οι απομακρυσμένες περιοχές ήταν σχετικά ανεκμετάλλευτες από
πλευράς επίγειου ή υπόγειου πλούτου και λειτουργούσαν σαν αντικείμενο
αποικιακής πολιτικής, λόγω της υπάρχουσας τεχνολογικής εξέλιξης των "κεντρικών
περιοχών" του πλανήτη. Επίσης οι περιοχές αυτές ήταν ασφαλείς και οι λαοί τους
υπήρξαν συνήθως θεατές των πολεμικών συγκρούσεων. Σήμερα η γεωστρατηγική
προσέγγιση της Υδρογείου συνεξετάζει λεπτομερειακά και τις πιο απόμακρες θέσεις,
γιατί καμμία γωνία του πλανήτη δεν στερείται στρατηγικής αξίας. Βέβαια, παραμένει
πάντα μια κλιμάκωση σ' αυτήν την αξία της γεωγραφικής θέσης, οπότε συνεχίζει να
υφίσταται ο ουσιαστικός και πρωταρχικός γεωπολιτικός ρόλος της.

5. Ο Πληθυσμός

Οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν και από την πλέον στοιχειώδη σύγκριση των
πληθυσμών των κρατών, είναι μεγάλες όσον και ευκολονόητες. Η πρώτη διαφορά,
έγκειται στον απόλυτο αριθμό των κατοίκων κάθε κράτους, (ο οποίος στα σημερινά
κράτη του πλανήτη αρχίζει από μερικές χιλιάδες και ξεπερνάει το ένα
δισεκατομμύριο). Ένα αξίωμα της παραδοσιακής Γεωπολιτικής λέγει:

"Όταν οι πληθυσμοί δεν διαφέρουν σε δέκατα της τάξεως μεγέθους όπου
ευρίσκονται η διαφορά τους σε απολύτους αριθμούς δεν αποδίδει πολιτική
ισχύ"'.

Αντιθέτως, οι υλικές και διανοητικές-πνευματικές ικανότητες, καθώς και η βιολογική-
αριθμητική εξέλιξη ενός πληθυσμού, αποτελούν αποφασιστικά στοιχεία ισχύος.
Επίσης η πυκνότητα του πληθυσμού, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να εκτιμάται με
σπουδή και ακρίβεια. Από αυτήν εξαρτάται ο βαθμός εποικισμού μίας χώρας, που
προσδιορίζει την δυνατότητα ανέτου διαβιώσεως ("ευφορικός οικισμός") και
εξασφαλίζει την εκτέλεση των αναγκαίων γι’ αυτήν την διαβίωση έργων. Όταν η
δυσχέρεια διαβίωσης οφείλεται σε υπερπληθυσμό, τότε οδηγεί σε μετανάστευση ή
σε αναζήτηση εδαφικής επέκτασης είτε οδηγεί σε μετανάστευση ή σε αναζήτηση
εδαφικής επέκτασης (βιαίας ή ειρηνικής). Αντιθέτως, μία χώρα με υποπληθυσμό,
στερείται εργατικών και μαχητικών χειρών, δεν εκδηλώνει πλήρη εκμετάλλευση του
πλούτου της και διακινδυνεύει μαζικήν εισροή μεταναστών ή υποταγή της σε
ισχυρότερον αντίπαλο. Βεβαίως η πυκνότης του πληθυσμού, έχει βαρύτητα σε
άμεσο συνάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Με αυτές,
προσδιορίζεται η καλυτέρα δυνατή πυκνότης. (Για παράδειγμα, οι "Κάτω Χώρες"
είναι αξιοποιημένες σε εξαιρετικό βαθμό και "αντέχουν" τεραστία πυκνότητα, η
Γαλλία εμφανίζει ανεκτή διαβίωση με μετρία πυκνότητα, ενώ άριστα
μηχανοποιημένες αγροτικές περιοχές στον Καναδά αξιοποιούνται με αραιοτάτη
πυκνότητα κατοίκων.

Αντιθέτως, η τεραστία εδαφικώς Ινδία, παρά την σχετικά χαμηλή της πυκνότητα, ζει
κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης).Από τα ανωτέρω, μπορούμε να
διαπιστώσομε τους λόγους ανάγκης εξασκήσεως πληθυσμιακής πολιτικής ( εσωτε-



ρική οργάνωση οικισμών και παραγωγής, καθώς και αναζήτηση επιτυχημένης
απασχολήσεως του εργατικού δυναμικού της χώρας). Έτσι αποφεύγονται ο αστικός
υδροκεφαλισμός και η ερήμωση της υπαίθρου. Η μάζα και η πυκνότης του πλη-
θυσμού, είναι σπανιότατα σταθερές. Οι συνθήκες διατροφής και υγείας του
πληθυσμού έχουν ισχυροτάτη επίδραση στο ποσοστόν της γεννητικότητός του και
αναλόγως στην δημογραφική του σύσταση. Όταν αυτές είναι δυσμενείς, ο
πληθυσμός κινδυνεύει σε αριθμό και δύναμη. Όταν βελτιώνονται γρήγορα συμβαίνει
το αντίθετο. Εάν οι δυσμενείς συνθήκες είναι προσωρινές, η επίδρασή τους
εξαφανίζεται τάχιστα και είναι κατ' ελάχιστον αισθητή. Οι πληθυσμοί οι οποίοι ζουν
επί πολλά έτη υπό συνθήκες αθλιότητος, σημειώνουν μίαν ταχεία και ισχυρά αύξηση,
τέτοια που δεν η μπορεί ευλόγως να ακολουθηθεί από ανάλογη οικονομικήν εξέλιξη.
Αυτό το γεγονός παρατηρήθηκε ήδη από την δεκαετία του '60 στον λεγόμενο "τρίτο
κόσμο". Τότε, η χώρα χρειάζεται εξωτερική βοήθεια για να επιβιώσει. Είναι δε ολίγον
έως πολύ γνωστά, τα πολιτικά προβλήματα που γεννώνται από αυτήν την
"τριτοκοσμικήν έκρηξη πληθυσμού" όταν επισυμβεί, ιδίως όταν ο πληθυσμός δεν εί-
ναι ομοιογενής αλλά πολυεθνικός. Επίσης, η μεταβολή του ποσοστού
γεννητικότητας, έχει και άλλη μία σημαντική συνέπεια. Οι εκατοστιαίες αναλογίες
νέων και γερόντων στους άνδρες τροποποιούνται κάτω από δεδομένες βιοτικές
συνθήκες, οπότε από αυτές τις αναλογίες εξαρτώνται:

( α) Ο δυναμισμός του πληθυσμού.

(β) Η απόδοσή του.

(γ) Τα κοινωνικά βάρη για την προστασία του γήρατος.

(δ) Το διαθέσιμο ανθρώπινο υλικό για την εθνική άμυνα.

Επίσης τους πληθυσμούς χαρακτηρίζουν οι "λαοψυχολογικές διαφορές", οι οποίες
αφορούν τους ιδιότυπους ψυχικούς χαρακτήρες ενός εκάστου λαού, τους
σφυρηλατημένους από πολλαπλά αίτια στην διαδρομή της ιστορίας, ( αίτια βεβαίως
μεταβλητά στο διάστημα του χρόνου). Η κοινωνική διαβίωση, η φυλετική ικανότητα,
η θρησκεία, οι παραδόσεις (ήθη και έθιμα, μύθοι), η γλώσσα καθώς και η ισχύουσα
ιδεολογία, αποτελούν παράγοντες συγκρότησης χαρακτήρων των ανθρώπινων
κοινωνιών των λαών. Παράγοντες μικροτέρας ή μεγαλυτέρας διαρκείας επιδράσεως,
αλλ' όχι αμελητέους στην εκτίμηση της κατάστασης της ισορροπίας ισχύος. Ο
Ισλαμικός κόσμος, οι Ιάπωνες και οι Αγγλοσάξωνες της Βρετανίας και των ΗΠΑ,
είναι τυπικά παραδείγματα της σημασίας της "λαοψυχολογικής" προσέγγισης του
χαρακτήρα των πληθυσμών.

6. Οι Φυσικοί πόροι

Η φυσική αξία μιας χώρας εξαρτάται, όπως είναι αυτονόητο, από την αφθονία και
την ποιότητα των πόρων της. Ακόμη, ο πλούτος, είναι συνάρτηση της
παραγωγικότητάς της και της εμπορικής αξίας της παραγωγής της. Τέλος η πολιτική
της δύναμη και η κρατική της ισχύς έχουν άμεση εξάρτηση από την χρήση που
μπορεί. θέλει και ορίζει να κάνει στους πόρους της και στα παραγόμενα από αυτούς



προϊόντα. Δηλαδή η πολιτική δύναμη και η κρατική ισχύς σχετίζονται σαφέστατα με
την φυσική αξία και τον σύνολο πλούτο μιας χώρας. Βέβαια, μια χώρα μπορεί να έχει
μεγάλη φυσική αξία, χωρίς όμως να παρουσιάζει δύναμη όπως παρατηρείται σε
πολλές Αφρικανικές χώρες, που κατέχουν τεράστιους πόρους αλλά του αφήνουν α-
νεκμετάλλευτους.

Αυτές οι χώρες έχουν βέβαιη αξία, πλην όμως ο πλούτος τους παραμένει επιδίωξη ή
υπόσχεση. Ακόμη, μια χώρα όταν αλλάζει κατόχους παρουσιάζει ενίοτε το φαινόμενο
της κατάπτωσης του πλούτου της, όπως συνέβη χαρακτηριστικά στην Μικρά Ασία
όταν περιέπεσε στα χέρια των Τούρκων. Επιπλέον καταγράφονται στην Ιστορία
Κράτη, που έχουν παραδώσει την εκμετάλλευση των πόρων τους στους ξένους.
Τότε μπορεί να είναι μεν πλούσια όντας συμμέτοχοι των προϊόντων του πλούτου
τους, χωρίς όμως να διαθέτουν παγκόσμια πολιτική δύναμη, πράγμα που συνέβη
για αρκετό καιρό με τα διάφορα πετρελαιοπαραγωγά κράτη. Υπάρχει και η αντίθετη
περίπτωση, της Τουρκίας, που μην αξιοποιώντας τα φυσικά στοιχεία του πλούτου
της λόγω Λαού, παρουσιάζει πολιτική δύναμη εξ αιτίας της εκμετάλλευσης των
πλεονεκτημάτων της θέσης της. Τέλος, μπορεί μια χώρα να έχει τον πλούτο της σε
απόλυτη εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή η ξένη
χρηματοδότηση να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για την αξιοποίηση του. Στην
σύγχρονή οικονομική ζωή, καμία χώρα δεν έχει όλους τους απαραίτητους πόρους
για την βιομηχανία της, εφόσον το Κράτος δεν επιδιώκει να βάλει φραγμούς στις
αυξανόμενες ραγδαία ανάγκες, που δημιουργούνται από την πρόοδο της
τεχνολογίας. Οπότε, χρειάζεται να εισάγει κάποια προϊόντα σε φυσική κατάσταση ή
βιομηχανοποιημένα. Έτσι ανακύπτουν δύο κρίσιμες παρενέργειες:

( α) Η ανάγκη να παράγει η ίδια η χώρα. κάποια προϊόντα για να εμπορεύεται,
καθώς και να πραγματοποιεί ανταλλαγές.

(β) Η σημασία των μεταφορών άρα και των συγκοινωνιών, γίνεται ζωτική και αυξάνει
κατακόρυφα γιατί από τις μεταφορές εξαρτάται τελικά και η εσωτερική οικονομία της
χώρας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών, σχετικά με την ποικιλότητα και
επάρκεια των διαθέσιμων πόρων. Για παράδειγμα, η Γαλλία βρίσκεται ιδιαίτερα
ευνοημένη και θα μπορούσε να επιζήσει βασιζόμενη στον εαυτό της, σχεδόν ο-
λοκληρωτικά. Η ποικιλία αυτή των πόρων αποτελεί ένα έξοχο πλεονέκτημα σε
περιόδους κρίσης, γιατί συντείνει στην επιβίωση του Λαού, έστω και με
περιορισμούς, αλλά περιέχει και πολιτικά μειονεκτήματα, γιατί προξενώντας μίαν
ευχέρεια στην εσωτερική οικονομία και μία συνακόλουθη ψευδαίσθηση ασφάλειας,
μειώνει το σκληρό αγωνιστικό πνεύμα που απαιτεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.
Λαός χορτασμένος, δεν έχει διάθεση για άμιλλα και ανταγωνισμό.

Η φυσικά δεδομένη ποικιλία πόρων είναι μερική αιτία, μίας " χαμηλής
παραγωγικότητας και κάποιων αυξανόμενων δημοσιονομικών βαρών. Το κόστος της
παραγωγής μένει ψηλό, δυσχεραίνονται οι εξαγωγές και προκύπτουν ελλειμματικά
ισοζύγια πληρωμών. Αυτή η διεργασία οδηγεί στον πληθωρισμό και στην μείωση της
αξίας μίας χώρας για την παγκόσμια οικονομία.

Οι πόροι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:



( α) Την γεωργοκτηνοτροφία σε όλες της τις μορφές και την αλιεία.

(β) Τους πόρους μεταλλευτικής προέλευσης: άνθρακας, πετρέλαιο. διάφορα
μεταλλεύματα και οι αντίστοιχες βιομηχανικές επεξεργασίας τους, καθώς και οι
τεχνικές μέθοδοι, από την εξόρυξη μέχρι την 'χρησιμοποίηση αυτών των πόρων.

Μ' άλλα λόγια, οι πόροι αφορούν γενικά την χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτει
η χώρα, τα οποία αποτελούν πηγή πλούτου και ισχύος. Τυπικό παράδειγμα είναι οι
μεταφορές - συγκοινωνίες. Αυτές κακώς νοούνται σαν "υπηρεσίες". Η ναυτιλία δίνει
μεν εισόδημα από τα ναύλα, αλλά συνάμα προσφέρει και ισχύ, γιατί η ισορροπία της
παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται από την καλή λειτουργία της.

Αντίθετα η υποχρέωση χρησιμοποίησης μεταφορών εξωτερικού, είναι μεγάλο και
δυσβάσταχτο πρόβλημα για ένα Κράτος και προξενεί ένα είδος εξάρτησης και
υποτέλειας προς τους νοικιασμένους μεταφορείς, τούτο δε γιατί η εκμετάλλευση
ορισμένων φυσικών πόρων εξαρτάται επιπλέον άμεσα από τις μεταφορές. Τυπικό
παράδειγμα είναι το πετρέλαιο, που βρίσκεται συγκεντρωμένο σε κοιτάσματα λίγων
περιοχών της γης, αλλά η μεταφορά του απασχολεί περίπου το 50% της
χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η διατήρηση των πόρων ενός Κράτους
γεννάει μοιραία και την "πολιτική προστασίας" τους: Συντήρηση εδαφών, αγώνα
κατά της διάβρωσης, συντήρηση πετρωμάτων με προμήθειες από το εξωτερικό (π.χ.
η πετρελαϊκή πολιτική των ΗΠΑ). Έτσι, τόσο σε καιρό πολέμου, όσο και σε καιρό
ειρήνης τα προβλήματα διατήρησης των πόρων παραμένουν, ενώ οι λύσεις κλειδιά
είναι ίδιες για τον οικονομολόγο, για τον στρατιωτικό και τον πολιτικό. Εδώ θα
τονιστεί επίσης και η υφή των σχέσεων των πολιτικών ζητημάτων, που προκύπτουν
από την αλληλεπίδραση των πληθυσμών με τους πόρους. Οι πόροι δημιουργούνται
από την ανθρώπινη παρέμβαση, μίας και η φύση προσφέρει μόνο τις δυνατότητες.
Κατά συνέπεια οι ικανότητες ενός Λαού και της κυβέρνησης του, καθορίζουν την
εκμετάλλευση των πόρων. Επιπλέον ένας πόρος υπάρχει μόνον όταν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί νια την εξυπηρέτηση μίας ανάγκης. Η πολιτική κατευθύνει την
αύξηση ή τον περιορισμό των αναγκών. Η σημερινή παγκόσμια λογική της
ελεύθερης αγοράς, γέννημα του καπιταλιστικού φιλελευθερισμού, οδηγεί σε αύξηση
των αναγκών για αυξηθούν οι πόροι. Όταν αυτό επισυμβεί αναντίστοιχα,
προκαλούνται οικονομικές θύελλες. Πρέπει λοιπόν αυτή η λογική να περιορίζεται
από τον σχεδιασμό περιορισμού των αναγκών, στα όρια δυνατοτήτων των καθαρά
εθνικών πόρων, όσο αυτό είναι δυνατό μέσα στις πιέσεις της διεθνούς αγοράς,
παράλληλα με μια προσπάθεια αύξησης των πόρων.

7. Η Ενέργεια

Από την εποχή της χρησιμοποίησης του ατμού και κατόπιν, με την χρήση του
ηλεκτρικού ρεύματος, διαρκώς αυξάνεται η προβληματική μας για την ενέργεια.
Ιδιαίτερα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Βέβαια, κλιμακωτά ισορροπεί η
λειτουργία και η αύξηση αυτών των δραστηριοτήτων, ( αποκάλυψη πόρων -
μετατροπή τους με εγκαταστάσεις σε ηλεκτρική ενέργεια - μεταφορά της ενέργειας).
Όμως σε διάφορες κρίσεις ή πολέμους, αυτή η ισορροπία ανατρέπεται ( οχ. πετρε-
λαϊκό εμπάργκο του ΟΠΕΣ το 1973 στην "Δύση"). Τα αποθέματα των πόρων σε



πετρέλαιο και σε άνθρακα, δεν πρόκειται να εξαντληθούν σύντομα, ενώ η νέα μορφή
ενέργειας, η ατομική / πυρηνική αποτελεί προνόμιον ολίγων ισχυρών Κρατών οπότε
η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης επιβάλλει να ελαττωθεί ο ρυθμός
παραγωγής σε ορισμένα κοιτάσματα, ώστε να μην εξαντληθούν γρήγορα τα α-
ποθέματα. Έτσι ή αλλιώς όμως, θα έρθει καιρός που και άλλες εφεδρικές μορφές
εναλλακτικής - μη ατομικής ενέργειας θα γίνουν απαραίτητες . ηλιακή, αιολική και
θαλασσοκυματική ενέργεια. Αυτή η προοπτική δίνει την ενδεχομενική δυνατότητα
μιας διαφοροποίησης του κόσμου εκ βάθρων.

Αξίζει μόνο να σκεφτούμε με εκτεταμένη χρήση της ηλιακής ενεργείας ποιά
ενεργειακή θέση και ικανότητα θα καταλάμβανε η "τριτοκοσμική" και
υπερπληθυσμιακή Αφρική, και ποιές καταλυτικές συνέπειες θα είχε αυτό στην
παγκόσμια πολιτική. Με την εκτίμηση των πόρων και της ενέργειας, προκύπτει
βεβαίως ξεκάθαρα ότι και οι δύο αυτοί παράγοντες, σχετίζονται άμεσα και ουσιαστικά
(τόσο δομικά όσο και λειτουργικά), με το σύνολο οικονομικό δυναμικό ενός Κράτους.
Μ' άλλα λόγια, από την γενική οικονομική του κατάσταση, που συνίσταται σε:

- Διαθεσιμότητα κεφαλαίων

- Νομισματική σταθερότητα

- Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις

- Δημοσιονομική και τεχνική οργάνωση

Επιπλέον η γενική οικονομική κατάσταση, έχει άμεση αλληλεξάρτηση και συσχέτιση
με τις υπάρχουσες πρώτες ύλες και την δυνατότητα μεταφορών, ώστε όπως
προαναφέρθηκε, να παράγονται προϊόντα εσωτερικής κατανάλωσης ή εξωτερικής
ανταλλαγής, καθώς και να παράγεται ενέργεια.

8. Οι πολιτικές και κοινωνικές
«οργανωτικές διαρθρώσεις»

Οι κύριοι παράγοντες της Γεωπολιτικής ( σταθεροί και μεταβλητοί), που εξετάσθηκαν
παραπάνω, δημιουργούν με την αλληλοδιαπλοκή και αλληλεπίδραση τους, ένα
πλαίσιο παραγωγής και αμφιμονοσήμαντης αντιστοιχίας κοινωνικών και πολιτικών
οργανωτικών διαρθρώσεων. Αυτές προσδιορίζουν τον Χώρο σαν πεδίο δράσης της
πολιτικής. Έτσι η πολιτική ενεργεί ασταμάτητα για να προσανατολίζει, να τροποποιεί,
να ανεξαρτητοποιεί ή να συνδυάζει αυτές τις διαρθρώσεις. Οι κοινωνικές
οργανωτικές διαρθρώσεις βασίζονται στο πολιτικό καθεστώς, στην οικονομική
οργάνωση, στις συνήθειες, στην ιστορία και στις πεποιθήσεις του Λαού.
Προσδιορίζουν δε με την λειτουργία τους, τους ποικίλους τρόπους ζωής των Λαών.
Αυτοί οι τρόποι ζωής, όσον αφορά το ίδιο είδος διάρθρωσης, διαφέρουν εξ αιτίας της
αναγκαίας προσαρμογής κατά τόπους, προσαρμογής δηλαδή στις φυσικές καθώς
και ανθρώπινες γεωγραφικές συνθήκες. Οι κοινωνικές διαρθρώσεις διευκολύνουν τις
προσεγγίσεις και δημιουργούν συγγενικούς δεσμούς (π.χ. WASP/ "λευκό
αγγλοσαξωνικό προτεσταντικό σύμπλεγμα"). Αυτοί οι συγγενικοί δεσμοί



δημιουργούν συμφέροντα, ιδανικά, κοινούς σκοπούς και αποτελούν δεδομένα και
δρώμενα, που μπορούν οι Λαοί να τα αναπτύξουν ή αν χρειαστεί να τα
υπερασπιστούν ενωμένοι. Μπορούν οι κοινωνικές διαρθρώσεις, συνάμα με τις
πολιτικές, να αποτελέσουν τον κορμό δημιουργίας και ανάπτυξης ενός
συγκροτήματος κρατών (βλ. Ευρωπαϊκή Ένωση). Και αυτό είναι ένα κρίσιμο
δεδομένο σε έναν κόσμο όπου, το τοποθετημένο σε στενά για παραπάνω ανάπτυξη
πλαίσια, εθνικό συμφέρον, μπορεί να επεκτείνεται με την εξωτερική πολιτική μέσα
στα ευρύτερα πλαίσια ενός "συγγενούς διαρθρωτικού συγκροτήματος". Οι πολιτικές
διαρθρώσεις είναι διαρκείς όταν προσαρμόζονται κατάλληλα στις βαθύτερες τάσεις,
τις πεποιθήσεις και τις κλίσεις ενός Λαού. Αλλιώς, κινδυνεύουν να είναι εφήμερες,
όταν επιβάλλονται με εξαναγκασμό, οπότε οι προσεγγίσεις των Κρατών, που
οικοδομήθηκαν από αυτές τις διαρθρώσεις, παρουσιάζουν μοιραία, ανάλογο
προσωρινό χαρακτήρα (π.χ. η κίβδηλη "αδελφότητα" και "ταύτιση" των χωρών του
κομουνιστικού συνασπισμού-"Συμφώνου της Βαρσοβίας").

9. «Πειρατές της θάλασσας»
και «Πειρατές της Στέπας»

Σαν "πειρατές της θάλασσας" περιγράφονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους
Άγγλους, Λαοί με περιορισμένη χερσαία έκταση της χώρας τους ή καθαρά
νησιωτικοί, που βάσισαν την ανάπτυξη του Κράτους και του πολιτισμού τους, κατά
κύριο λόγο στην εξάσκηση αποικιακής πολιτικής επέκτασης με χρήση ναυτικής
ισχύος.

Αντίθετα σαν "πειρατές της στέππας", ορίζονται Λαοί νομαδικής προέλευσης,
κάτοικοι ερημικών χερσαίων εκτάσεων, που η παρουσία τους στο ιστορικό
προσκήνιο, σφραγίστηκε από την εκδήλωση διαρκών κατά κύματα εισβολών τους
και λεηλασιών, με παλινδρομήσεις, σε βάρος πολιτιστικά εξελιγμένων "οικιστών
Λαών", έως ότου αυτοί οι "πειρατές της στέππας" εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο
της ιστορίας, απορροφούμενοι από άλλους, (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Ούννοι
και οι Τάταροι) ή έγιναν τελικά οικιστές, καταστρέφοντας άλλους. Σύμφωνα μ' αυτή
την κατηγοριοποίηση, κάποιοι Λαοί συνεχίζουν να διακατέχονται από αυτά τα
αρχετυπικά ιστορικά τους εγχάρακτα και στην τρέχουσα διεθνοπολιτική τους
συμπεριφορά.

Επέκταση του φυσικού πεδίου της Γεωγραφίας και της Γεωπολιτικής.

Εκφράζεται η σκέψη ότι, η πρόοδος μείωσε τις αποστάσεις άρα και τις διαστάσεις
του κόσμου, οπότε το πρόβλημα της "Γνώσης" του είναι πια απλό. Και βέβαια,
συμβαίνει αυτό, αν εξετάσουμε τα πράγματα επιφανειακά. Υπήρξαν τεράστιες
αλλαγές προόδου με ανταλλαγές (πολλαπλασιαζόμενες) όλων των ειδών,
ανταλλαγές υλικές και διανοητικές, αλλ’ όμως δημιουργήθηκαν και νέα προβλήματα,
έντονα και σοβαρά. Η πολυπλοκότητα της οικονομικής οργάνωσης, η επανεμφάνιση
στην ιστορία ξεχασμένων Κρατών, η γέννηση καινούργιων Κρατών και η ταχεία
χειραφέτηση των τριτοκοσμικών Λαών, θέτουν γιγάντια προβλήματα, που



συγκαλύπτονται από την φαινομενική ευκολία της εποχής μας, η οποία υπερβολικά
βιαστικά ονομάστηκε "εποχή της γνώσης", εξ αιτίας της "πληροφορικής
επανάστασης". Τα δεδομένα βρίσκονται πια σε εντονότερη διαρκή εξέλιξη,
μεταβάλλονται με καταπληκτική ταχύτητα και γεννούν ασταμάτητη αμφιβολία για τις
λύσεις της κάθε πολιτικής, λύσεις που όταν πετυχαίνουν χρειάζονται ολοένα και
περισσότερο κόπο, οπότε το πεδίο έρευνας της Γεωπολιτικής, όχι μόνο δεν στένεψε
ή δεν εξαλείφθηκε όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι από μεροληψία και ιδεολογική αγκύ-
λωση, αλλά αντίθετα διευρύνθηκε εξαιρετικά.

Επιπλέον, η ίδια η "φυσική" διάσταση της Γεωπολιτικής αναπτύχθηκε, εκτεινόμενη
πια σε τρεις διαστάσεις. Η σύγχρονη επιστήμη αποκάλυψε την συγκλονιστική αξία
κάποιων ερημικών Χώρων, που παρέμενε άγνωστη για πάρα πολλά χρόνια,
αποδεικνύοντας πως οι Χώροι αυτοί περιέχουν πρώτες ύλες και ενεργειακό
δυναμικό ή λόγω της θέσης τους έχουν εξαιρετικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την
ισορροπία στην διεθνή πολιτική. Σ' αυτή την εξέλιξη ο εναέριος Χώρος, σαν πεδίο
εκδήλωσης ειρήνης ή πολέμου, παίζει αυξανόμενα σημαντικό ρόλο και γεννάει
προβλήματα λόγω της αύξησης των δυνατοτήτων και του αριθμού των ιπταμένων
μηχανών, αεροπλάνων και πυραύλων Είναι δε τέλος και αντικείμενο διαρκούς
πολιτικής διαμάχης, σε ότι αφορά το χαρακτήρα και την εθνική ταυτότητα ή και τον
χειρισμό των εδαφών που βρίσκονται από κάτω του.

Ακόμη πεδίο νέας διαμάχης ανοίχθηκε και με την εξερεύνηση των ωκεάνιων βυθών,
που γεννά την δυνατότητα εκμετάλλευσης του πλούτου τους. Χαρακτηριστικά οι ΗΠΑ
έχουν πάρει θέση σε αυτόν τον τομέα από την εποχή του Τρούμαν, με την αξίωση
απόδοσης "εθνικού χαρακτήρα" στα "ηπειρωτικά υποβρύχια πεδία", που είναι
εξαιρετικά προσοδοφόρα σε ορυκτό πλούτο. Έτσι σήμερα περισσότερο από ποτέ
άλλοτε, η Γεωπολιτική δείχνει την αξία της και γίνεται αναγκαία με την ανασύνδεση
των καινούργιων διαφορετικών γεγονότων και δεδομένων, την διαπίστωση των
πραγματικών τους αιτίων , την μελέτη της εξέλιξης και της αλληλεξάρτησής τους.
Είναι αναγκαία για την προσέγγιση της σύνθεσης κάθε πολιτικής και τον καθορισμό
των δυνατοτήτων της.

Αλληλεπίδραση Πολιτικής και Στρατηγικής

Η διαρκής κινητικότης των δημογραφικών εξελίξεων, των κοινωνικών και των
οικονομικών γεωγραφικών παραμέτρων, έχει σαν άμεση συνέπεια την ολοένα και
περισσότερο αλληλεξάρτηση της Στρατηγικής με την Πολιτική. Αυτή η δυναμική
επαλληλία, φάνηκε περίτρανα καθ' όλη την διάρκεια του "ψυχρού" πολέμου, κατά
τους αντιαποικιακούς πολέμους των Αλγερινών και των Νεγρικών Λαών στην
Αφρική, στο Βιετνάμ, στην Κυπριακή Τραγωδία, στον Περσο-Ιρακινό πόλεμο του
Κόλπου, βεβαίως δε, είναι επίσης φανερή στους περιορισμένης κλίμακας τοπικούς
πολέμους Αζέρων -Αρμενίων (Όρος Καραμπάχ) και Αμπχαζίων- Γεωργιανών, ή
στην συνεχιζόμενη μαχητική κρίση της Τσετσενίας. Στην σύγχρονη με-
ταψυχροπολεμική περίοδο, της μιάς "πλανητικής" "μονοδύναμης", η αλληλεξάρτηση
αυτή της Πολιτικής με την Στρατηγική έχει κορυφωθεί, όσο ποτέ άλλοτε. Είναι δε
σαφώς μεγαλύτερη σε έκταση και εντονότερη σε ισχύ, απ' ότι κατά την ψυχρο-
πολεμική περίοδο των 2 υπερδυνάμεων-ανταγωνιστών. Τώρα, ισχύει πρόδηλα και



διαρκώς ισχυρότερα, η παραδοσιακή ρήση του Καρόλου Κλαούζεβιτς: "Πόλεμος
είναι η συνέχιση της Πολιτικής με άλλα μέσα", αλλά συνάμα και η "κατοπτρική" της
παράφραση: "Πολιτική είναι η συνέχιση του Πολέμου με άλλα μέσα". Γι' αυτό, τόσο η
δράση των διπλωματών και πολιτικών υπαλλήλων γενικότερον, όσο και η δράση
των στρατιωτικών και των εμπλεκομένων αμέσως με την εθνικήν άμυνα προσώπων,
πρέπει να εκδηλούvται συντονισμένες και ταυτόχρονες. Με αποδέκτες, τόσο το
σύνολον των σαφώς εχθρικών προσώπων, φορέων, μαζών ή Κρατών, όσο και το
σύνολο των αναλόγων ουδετέρων -ή παρουσιαζόμενων ως δήθεν ουδετέρων-.

Ακόμη, πρέπει αυτή η επάλληλη και συντονισμένη δράση, να εξασκείται και προς την
κατεύθυνση των ενστόλων ή μη πολιτών του κράτους, με στόχο την διατήρηση της
αγωνιστικής τους διαθέσεως, μέχρι την ολοκληρωτική επίτευξη του καθορισμένου
πολιτικού και στρατηγικού αντικειμενικού σκοπού. Αυτό σημαίνει έναν ατέρμονα,
μεγάλης έντασης ψυχολογικόν αγώνα, παγκόσμιο, ηπειρωτικό, περιοχικό και τοπικό
σε έκταση, εξωτερικό και εσωτερικό, προς φίλους, εχθρούς και ουδετέρους. Δηλαδή
η εποχή μας της "ευαίσθητης αλλά και επιβεβλημένης παγκόσμιας ειρήνης", οδηγεί
κατ' ανάγκη στην υπερανάπτυξη της "Πολιτικής ψυχολογίας" και των επιμέρους
τμημάτων της, ως όπλου εθνικής άμυνας των Κρατών.

Η διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας της Πολιτικής και Στρατηγικής

Η διαρκής κινητικότητα των δημογραφικών εξελίξεων των κοινωνιών, καθώς και των
γεωγραφικών παραμέτρων, καθώς και η αναδημιουργία ή "νεογένεση" κρατών και
κρατιδίων, διευρύνει το πεδίο, το οποίο καλύπτουν ταυτόχρονα και σύντονα τα
πολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα, με γεωμετρικά προοδευτικό ( εάν όχι
"εκθετικό") τρόπο.

Συνεπώς, ενώ παλαιότερα οι πόλεμοι ήταν δρώμενα εντοπισμένα γεωγραφικά και
υπήρχε μία σαφής διάκριση μεταξύ εσωτερικών επαναστάσεων και διακρατικών
πολέμων, σήμερα η παραμικρή μαχητική αναταραχή, εκφεύγει από τον εσωτερικό
χαρακτήρα της, τείνοντας να καταστεί αντικείμενο παγκοσμίου ενδιαφέροντος ή και
πιθανής παγκόσμιας άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής και παρέμβασης "συμφερόντων"
(βλέπε "Βοσνιακό"). Στον μεν πολιτικό τομέα, κάποιο θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης
των περιφερειών μιας χώρας, μπορεί "αλυσωτά" να φθάσει μέχρις τους αναλυτές-
διπλωμάτες των ξένων δυνάμεων ή και στους προθάλαμους των ειδικών υπηρεσιών
του ΟΗΕ. Στον δε στρατηγικό τομέα, μία περιορισμένης έκτασης ένοπλη απόπειρα ή
πράξη δολιοφθοράς και τρομοκρατίας, κινητοποιεί ολόκληρους μηχανισμούς
ασφαλείας, στρατιωτικούς ειδικούς ή και ειδικές μονάδες και οπλικά συστήματα των
διαφόρων στρατών. Για τούτο, τόσον οι Πολιτικοί όσο και οι Στρατιωτικοί, θα πρέπει
να είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπον εκπαιδευμένοι και εξασκημένοι σε αυτό το
ατέρμον παίγνιο της "αλλαγής κλίματος", πράγμα το οποίον εξασκεί έντονη επίδραση
στις αντιλήψεις και των δύο.

Ο Πολιτικός, οφείλει να γνωρίζει και να κατανοεί βαθύτατα ότι, όλες οι πολιτικές
ενέργειες, από τα προεκλογικά επιχειρήματα και τις αγορεύσεις στην βουλή, μέχρις
και την υψηλού επιπέδου διεθνή διπλωματία, συνδέονται στενά και άρρηκτα μεταξύ



τους. Ο Στρατιωτικός, δεν πρέπει παρασυρμένος από την φρενήρη εξέλιξη της
οπλικής τεχνολογίας και τα υπερόπλα της εποχής, να λησμονεί την μόνιμη
πιθανότητα του πολύμορφου παραδοσιακού (και δήθεν "πεπερασμένου στις μέρες
μας") συμβατικού γενικευμένου πολέμου, ( ορεινού, σε κατοικημένες περιοχές, σε
δάση, εναντίον τακτικού ή ατάκτου στρατού, φανερού ή συγκεκαλυμμένου εχθρού).
Η εξαιρετική ανάπτυξη της θεωρίας και πρακτικής του "ανορθόδοξου", ''α-
νατρεπτικού" και "τρομοκρατικού" πολέμου, καθώς και η μεταπολεμική εμφάνιση του
"αντάρτη της πόλης", επιβάλλουν συνεχή άσκηση προσοχής και κριτικής σκέψης στο
πολιτικό και ταυτόχρονα στο στρατιωτικό και αστυνομικό πεδίο. Εάν προ-
παρασκευάσουμε πόλεμο, με σκοπό να αντιμετωπίσουμε την πρόθεση του
αντιπάλου να μας επιτεθεί με ένα συγκεκριμένο σύνολο τρόπων, ενώ παράλληλα
προβαίνουμε σε συνεχείς διακηρύξεις ότι: "δεν πρόκειται σε καμμίαν περίπτωση να
επιτεθούμε πρώτοι", τότε εκ προοιμίου αυτοκαταδικαστήκαμε σε ήττα καθώς:

- Είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να λαμβάνουμε ως μοναδικό δεδομένο της
Στρατηγικής και Πολιτικής μας, τις προθέσεις του αντιπάλου, μιάς και οι προθέσεις
ήταν ( και είναι) εξόχως μεταβλητός παράγοντας ,οπότε μπορούν να μεταβληθούν
αυτόματα ( όσες δεν είναι ήδη έντεχνα συγκαλυμμένες ως "αγαθές"). Αυτή είναι μία
αναντίρρητη ιστορική διαπίστωση .

- Ουδέποτε θα επιτύχουμε την ζητουμένη μέγιστη εθνική μας ενότητα, με βάση την
εκτίμηση των εχθρικών προθέσεων, διότι αφήνεται έτσι στον εχθρό η φροντίδα και η
δυνατότητα της "εναλλαγής των απειλών με την αβροφροσύνη και των προσβολών
με τα χαμόγελα". Οπότε, θα είναι δυσκολότερο να επι τύχουμε σύμπτωση των
απόψεων στον τομέα της Εθνικής Στρατηγικής, περί του τρόπου πραγματοποίησης
των προθέσεων του εχθρού.

- Κάθε άνθρωπος έχει την εγγενή τάση της "ψυχολογικής αδρανείας", που τον οδηγεί
στην μείωση της προσφοράς του, ιδιαίτερα μίας προσπάθειας προπαρασκευής με
άδηλη αιτία και επίσης την τάση να υποτιμά τα μέσα και τις προθέσεις του
αντιπάλου. Αυτό το γεγονός, πολλαπλασιάζει την σύγχυση που δημιουργούν η
ημιμάθεια, οι τροποποιημένες "εκδηλωμένες προθέσεις" του αντιπάλου και
υποβαθμίζει περισσότερο την χάραξη Στρατηγικής, μόνο βάσει προθέσεων. Ακόμη,
τέτοιου είδους "αντιπροπαρασκευές" μοιραία και αυτόματα παρουσιάζουν
καθυστέρηση απέναντι στην πρωτοβουλία του αντιπάλου, πρωτοβουλία την οποία
βεβαίως σκοπεύουν να εξουδετερώσουν. Επίσης η προπαρασκευή απέναντι των
προθέσεων του αντιπάλου, την οποία συνιστούν ως "φόβητρο αποτροπής", ως
"αποτρεπτικό" οι Αμερικανοί στρατηγικοί της "ψυχροπολεμικής" περιόδου (της
οποίας μας διαποτίζουν ακόμη τα παρελκόμενα), είναι πασιφανές ότι: θα οδηγήσει
τον αντίπαλο, ( στον οποίο έχουμε έτσι αφήσει την πρωτοβουλία), να εκδηλώσει
αυτήν την πρωτοβουλία του, με άλλη μορφή και σε άλλο τομέα από όπου
προπαρασκευασθήκαμε.

Υπάρχει λοιπόν αυξανομένη ανάγκη κατανόησης της "ενιαίας πολιτικο-οικονομικο-
ψυχολογικο-στρατηγικής μορφής" όλων των μεγάλων προβλημάτων του είδους
"εθνική απειλή". Αυτό, στον στρατηγικό τομέα οδηγεί στην πρόβλεψη "δυνάμεων
άμεσης επέμβασης", που θα περιλαμβάνουν ποικιλότατα μέσα και θα 'χουν σαν



κύριο γνώρισμα την ταχύτητα δράσης, σε κάθε σημείο της επικράτειας, με την
μέγιστη στρατηγική και εφοδιαστική αυτονομία και με τα πιο ισχυρά διαθέσιμα για
δράση μέσα. Αυτές θα συνεπικουρούνται στην δεύτερη φάση, από τον κύριο κορμό
των συνήθων στρατιωτικών δυνάμεων, με ολόκληρη την κλίμακα των διαθέσιμων
μέσων.

10. Διεθνείς και Διεθνικές αλληλεπιδράσεις και Γεωπολιτική

Τα κράτη του πλανήτη και ιδιαίτερα τα Κράτη που γειτνιάζουν, βρίσκονται από
γεωπολιτικής σκοπιάς σε σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ τους
ως εξής: Ανά δύο (διεθνικές αλληλεξαρτήσεις) και προς το σύνολο των πλανητικών
Κρατών (διεθνείς αλληλεξαρτήσεις) γιά το καθένα τους ξεχωριστά. Οι σχέσεις
αλληλεξάρτησης των Κρατών μπορεί να είναι:

Αντιθετικές

(1) ανταγωνισμός:

Δύο Κράτη (μονοσήμαντα ή αμφιμονοσήμαντα), διεκδικούν είτε τον ίδιο Χώρο, είτε
τον ίδιο πληθυσμό, είτε την ίδια Ιστορία ή το σύνολό των παραπάνω, (π.χ. Σκόπια -
Ελλάδα).

(2) ξενισμός: Το ένα Κράτος ζει υποχρεωτικά από το άλλο, (π.χ. Αμπχαζία -
Γεωργία, Μαυροβούνιο - Σερβία).

(3) αντιβίωση:

Το ένα Κράτος απαγορεύει την ανάπτυξη του άλλου Κράτους, (π.χ. Κύπρος -
Ψευδοκράτος του Ντεκτάς και Αζερμπαϊτζάν - Καραμπάχ).

(4) καταθήρευση:

Ένα Κράτος καταλαμβάνει και απεξαρθρώνει ένα άλλο, αφομοιώνοντας το οριστικά,
με όλα τα διαθέσιμα στρατηγικά και τακτικά μέσα που το πρώτο διαθέτει, αφήνοντας
το "θύμα", μόνο σαν ιστορική μαρτυρία, (π.χ. "Εθνικό ξεκαθάρισμα" ή πληθυσμιακή
συγχώνευση και πολιτιστική εξάλειψη, βλ. Πέρσες - Λυδοί και Ρωμαίοι - Δάκες).

Συνεργικές

(1) συμβίωση:

Δύο Κράτη συμβιώνουν και επωφελούνται αμφότερα, (π.χ. Μεσαιωνική Λιθουανία-
Μεσαιωνική Πολωνία).

(2) παρασιτισμός: ...



Ουδέτερες

Ένα Κράτος δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο άμεσα κάποιο άλλο Κράτος (ιδιαίτερα
αν δεν ανήκουν αμφότερα στον ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς), (π.χ. Ανδόρα -
Ελλάδα).

Σε όλες τις μορφές αλληλεξάρτησης, διεθνείς και διεθνικές, ακόμη και στις ( σπάνιες
πια) ουδέτερες - σε μικρό βαθμό όμως-, ο αγώνας για την ισχύ, είναι το
χαρακτηριστικό μόνιμο στοιχείο. Αυτός ο αιώνας ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νος με τα γεωγραφικά στοιχεία. Αυτή η διαπίστωση είναι η ίδια η πεμπτουσία της
Γεωπολιτικής Επιστήμης. Το πιο τυπικό παράδειγμα αμφιμονοσήμαντης σύνδεσης
των γεωγραφικών κριτηρίων και της πάλης των Κρατών για την παγκόσμια ισχύ,
όπως τα εκτιμά και τα προσεγγίζει η Γεωπολιτική, είναι το περιβόητο "Ανατολικό
ζήτημα". Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια γεωγραφικά εντοπισμένη εκδήλωση
του αγώνα για την παγκόσμια ισχύ, που προσεγγίζεται και ερμηνεύεται συστηματικά
με την γεωπολιτική μέθοδο. Είναι το γενεσιουργό στοιχείο της αντιπαράθεσης
Ανατολής - Δύσης, άσχετα με το ποιές δυνάμεις την εκφράζουν στην κάθε ιστορική
φάση, από τότε που εμφανίσθηκε το Ανατολικό ζήτημα. Μιάς αντιπαράθεσης-
αλληλεξάρτησης, που άλλοτε εκφράζεται με συμβίωση και άλλοτε με ανταγωνισμό, (
π.χ. η περίοδος του "ψυχρού πολέμου" μεταξύ Αμερικανονατοϊκού και
Ρωσοσοβιετικού συνασπισμού κρατών).

Στο πεδίο ιστορικής έκφρασης του Ανατολικού ζητήματος, συναντιούνται λοιπόν, δύο
διαφορετικές "παγκόσμιες γραμμές ισχύος", μιάν από την Δύση και μια από την
Ανατολή, άσχετα ποιος τις εκφράζει εκάστοτε. Αντίστοιχα, μετά την λήξη της
αποικιοκρατίας και την εμφάνιση νέων κρατών στην Αφρική και στην Ασία, όπου
παύει η κυριαρχία του Ευρωπαίου, δημιουργείται κλιμακωτά από την δεκαετία του 50
έως και την δεκαετία του 70 ( οπότε παίρνει ξεκάθαρη μορφή) η αντιπαράθεση
"βορρά" -"νότου". "Νότου", δηλαδή στην ουσία του "3ου κόσμου", που κατοικείται
κυρίως από έγχρωμες φυλές και "βορρά", όπου κατοικούν οι λευκοί Αμερικανοί και
Ευρωπαίοι, άσχετα σε ποιο γεωλογικοπολιτικό σύστημα ανήκουν, (μέχρι την
ενδογενή αποσύνθεση της Σοβιετικής Ένωσης). Δηλαδή παρατηρούμε άλλες δυο
"παγκόσμιες γραμμές ισχύος", που συναντιούνται στο ύψος των 3οου και 34ου πα-
ραλλήλων, από τους "κατέχοντες" του "βορρά", και τους "μη-έχοντες" του "νότου".

Οφείλουμε να συμπεριλάβουμε πάντα στις εκτιμήσεις μας την ύπαρξη τέτοιων
γραμμών ισχύος, αφότου εμφανίζονται και μέχρις ότου οριστικοποιηθεί το
αποτέλεσμα της δράσης τους, γιατί η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία, αλλά τόσο τα
μέσα πολιτικής εφαρμογής, όσο και οι στόχοι της πολιτικής, ελάχιστα έχουν αλλάξει
στα σύγχρονα Κράτη, από τότε που η Γεωπολιτική θεμελιώθηκε και
σχηματοποιήθηκε με τους Γερμανούς Γεωπολιτικούς, πριν τον Β' Μεγάλο Πόλεμο.
Παραδοσιακές φράσεις της αφηγηματικής Ελληνικής καθημερινότητας, μας θυμίζουν
την ασταμάτητη και ασυνείδητη παρουσία της γεωπολιτικής επίδρασης, όπως: "η
πατρίδα ήταν ο κυματοθραύστης στην πλημμύρα της Ασίας, για 2000 χρόνια" ή
"βρισκόμαστε σαν χώρα στο σταυροδρόμι των 3 ηπείρων". Την διεθνική σχέση της
Ελλάδας με τον ανατολικό της Ασιάτη "γείτονα" και την διεθνή σχέση της στην
υδρόγειο, καθόρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ορίζοντας την "Μεγάλη Ιδέα" γε-



ωπολιτικά, ζητούσε μίαν "Ελλάδα των 7 θαλασσών και των δύο Ηπείρων". Αυτές
όμως οι λογικές, δίχως την απαραίτητη απαρτιωμένη ιδεολογικοπολιτική και
υλικοτεχνική προπαρασκευή, οδήγησαν σε κάθε ιστορική περίοδο (1897,1921) στην
εύκολη πολεμική αποκοτιά. Έτσι δεν φαίνεται απίθανο να προκύψει "Ευρύτερη
Εμπλοκή" από το ζήτημα της "Μεγάλης Αλβανίας" ή το δικό μας "Μακεδονικό
ζήτημα". Τώρα που το ψυχροπολεμικό δίπολο ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης κατέρρευσε
σαν δυναμικό ισορροπίας για τα Βαλκάνια, ισχύει πλέον το ρητό "ο σώζων εαυτόν
σωθήτω". Αν τελικά λόγω κρυφών αδυναμιών ή ακατανόητων ( στα δικά μας
αναλυτικά μέτρα) σχεδιασμών οι Αμερικανοί και η Ευρωατλαντική συμμαχία, δεν
επιβάλλει δυναμικά ( στρατιωτικά ή με εξοντωτικά οικονομικά μέτρα) τις οριστικές
λύσεις-θελήσεις της (κι' αυτό μπορεί να γίνει όσο και αν οι Ρώσσοι συμφωνούν, ή
αδυνατούν να αντιδράσουν), τότε σαφέστατα στον 210 αιώνα τα Βαλκάνια θα
βρίσκονται σε πυρετικό πολεμικό και καταστροφικό αναβρασμό. Τότε θα επιζήσει
όποιος έχει δύναμη, δηλαδή: πληθυσμό, εξοπλισμούς, ανθηρή οικονομία, συμμαχίες
και επιλογές. Έτσι "Βαλκανικές πολιτικές" σημαίνει, (ως τα τώρα), υλοποιήσεις ή
ευχές εθνικού μίσους. Βέβαια μπροστά στην Εθνική Επιβίωση έχουμε χρέος
μεθοδικής προετοιμασίας, συνεκτιμώντας περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο τον
Εξωευρωπαϊκό, μεγαλύτερο και άμεσα διεκδικητικό εχθρό: τους Τούρκους. Ενώ η
Ουγγαρία, μετά τόσα χρόνια συνύπαρξης στον κομμουνισμό με την Ρουμανία,
ζήτησε αναψηλάφηση της συνθήκης του Τριανόν για την Τρανσυλβανία, είναι αστείο
να πιστεύουμε ότι, Κυπριακό, Θρακικό και Αιγαιακό ζήτημα με την Τουρκία, θα
λύνεται μόνιμα με την φροντίδα του όποιου ΝΑΤΟ - εντολοδόχου των ΗΠΑ. Τέλος,
επειδή η Βαλκανική σταθερότητα έχει άμεσους οικονομικούς και κοινωνικούς α-
ντίκτυπους στην "μείζονα Ευρώπη της χαλαρής αστάθειας" όπως π.χ. στην
πολιτειακή δομή της Ουγγαρίας, στην οικονομική ευημερία της Ιταλίας και της
Αυστρίας ή στην ανάπτυξη ή τον μαρασμό του Ουκρανικού Εθνικισμού. Γι' αυτό η
Βαλκανική σταθερότητα χρειάζεται μιαν άλλη μακρά ανάλυση. Αυτό είναι και ήταν η
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ που έχει να κάνει με μακροπολιτικούς, εθνολογικούς και ιδεολογικούς
άξονες. Υπάρχουν βέβαια δύο κομβικές και βαρύνουσες ιστορικές διαπιστώσεις που
σφραγίζουν κρίσιμα την οποιαδήποτε ενδεχομενική μελλοντική μας πορεία:

1.Εμείς οι Έλληνες χάσαμε λόγω Τουρκοκρατίας την Αναγέννηση, τις Αποικίες,
καθώς και την Βιομηχανική Επανάσταση.

2.Εχουμε νεώτερη ιστορική διαδρομή -180 ετών ως κράτος, ενώ συνολική ιστορική
διαδρομή -4000 ετών ως έθνος.

Γεωπολιτικές Διαπιστώσεις

Εάν κοιτάξουμε τον γεωφυσικό και πληθυσμιακό χάρτη της Ευρώπης μπορούμε να
διαπιστώσουμε εξετάζοντες με "γεωπολιτική ενάργεια" τα δεδομένα, τα εξής
παρακάτω στοιχεία:

Η Ελλάδα έχοντας πληθυσμιακή ισότητα ή σχεδόν ισότητα με την Βουλγαρία,
Λευκορωσσία, Τσεχία, Νοτιοσλαβία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ουγγαρία, θα μπορούσε
να διατηρεί με αυτά τα Κράτη άριστες σχέσεις βασιζόμενη στην γεωπολιτική "αρχή
της φυσικής ισότητος των πληθυσμών". Εάν δε, γιά άλλους στρατηγικούς λόγους,



δεν είναι αυτό εφικτό, θα όφειλε να διατηρεί αντί φιλικών και συμμαχικών προς αυτά
σχέσεων, ανάλογες φιλικές σχέσεις με τους παραδοσιακούς κατ' εξοχήν εχθρούς
τους.

Ο τρομακτικός όγκος των σλαβικών Λαών (περίπου 340.000.000), είναι μία αδήριτη
πραγματικότητα! Κύριο αντίβαρο τους υπήρξαν οι Γερμανικοί Λαοί (με τους οποίους
διατηρούν εκτεταμένα σύνορα). Ακόμη την γνωστή τους αντιπαράθεση για περίπου
11 αιώνες, την έχουν κατανοήσει-αναλύσει-πιστέψει και δεχθεί ως κύριο γνώμονα
ανάπτυξης, οι Γεωπολιτικοί και των 2 αυτών πλευρών. Οι αντίπαλοι των μεν,
υπήρξαν αείποτε φίλοι ή και σύμμαχοι των δε. Επίσης διαπιστώνεται πως:
δυνατότητα πραγμάτωσης του "Ευρωπαϊκού οράματος" χωρίς συνεργασία και
συνεννόηση Τευτονικών - Σλαβικών Λαών είναι ανέφικτη. Διότι η έλλειψη αυτής της
συνεργασίας γεννά ευκαιρίες στον όποιον "εχθρό" της Ευρώπης, (π.χ. ΗΠΑ, Ισλάμ),
που θα έχει a priori προτέρημα το στοιχείο της αντίθεσης στην καρδιά της Ηπείρου.
(Μ' αυτήν την "διπολική" οπτική, μπορεί κανείς εύκολα να θέσει την Τευτονική όψιμη
"Τουρκοφιλία" απέναντι στον Ρωσικό "Αντιτουρκισμό").

Τα συγκροτήματα των "Κελτολατίνων" και "Λατίνων" αποτελούν αντικείμενο
ιδιαίτερης εστίασης, όπως και το "ναυτικο-νησιωτικό-Βρετανικό" συγκρότημα,
("γερμανικής" μεν προέλευσης εθνοφυλετικά, πλην όμως διαφοροποιημένο και
αυτόνομο, σε σημείον μη-τροπής), που τώρα αποτελεί παραφυάδα των Αμερικανών.

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και της Τιτοϊκής Γιουγκοσλαβίας και την δημιουργία
των νέων Κρατικών μορφωμάτων, η Ελλάδα πέρασε από την κατηγορία των
"μικρών" χωρών, στην κατηγορία των "μεσαίων", λόγω της μοιραίας γεωγραφικής
αλλαγής των κατηγοριών. Κατά ένα δε άξονα ανάλυσης, ιδίως ο κερματισμός της
Τιτοϊκής Γιουγκοσλαβίας, της "φιλικής" τέως γείτονος, μπορεί να είναι εξαιρετικά
ωφέλιμος (μεσο- μακροπρόθεσμα).

Επί πλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρώντας τις μεγάλες ενότητες των
"συγκροτημάτων" (Σλάβοι, Τεύτονες, Κελτολατίνοι, Λατίνοι), εμείς και οι δύο
"βαλκάνιοι εταίροι" μας, οι Βάλτοι (τρείς) οι Ούγγροι και οι Φίννοι, είμαστε οι κατά
συνθήκην "αναδελφότεροι" μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Και αυτή η παρατήρηση,
οφείλει να διαμορφώνει το γεωπολιτικό πλαίσιο διάπλασης των σχέσεων και
συμμαχιών μας ( σε διακρατικό επίπεδο).

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαπίστωση του απολύτου μεγέθους των Τούρκων, οι
οποίοι είναι περισσότεροι από τους Γάλλους, τους Ιταλούς όσο και από τους
Βρετανούς. Η σκέψη ότι, οι προαναφερθέντες Λαοί είναι τρείς από τους μεγαλύτε-
ρους Ευρωπαϊκούς Λαούς, κάνει τον Τουρκικό κίνδυνο να προβάλλει φρικτότερος
στην πραγματική του διάσταση.

Η σημερινή γεωπολιτική κατάσταση της πατρίδας μας είναι μία αντιφυσική εκτροπή
από τον παραδοσιακό και αρχέγονο τρισυπόστατο: Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό-
Βαλκανικό ( άρα έμμεσα και Παγκόσμιο) ρόλο της. Δηλαδή:

1. Ως φραγμού-συνόρου της Ευρώπης στην ΝΑ εσχατιά της.



2. Ως κόμβου συγκοινωνίας του Ευρωπαϊκού ηπειρωτικού συγκροτήματος με το
Ασιατικό συγκρότημα ( ιδιαίτερα με την Μέση Ανατολή):

3. Ως εφαλτηρίου επέκτασης των Ευρωπαϊκών συμφερόντων προς την Βόρεια
Αφρική.

4. Ως ναυτικού "ηγεμονικού" παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

5.Ως πολιτιστικού ηγεμονικού παράγοντα στον Εύξεινο Πόντο. (Ιδιαίτερα η Ανατολική
Μεσόγειος και ο Εύξεινος υπήρξαν από την Α' φάση της εθνογένεσης των Ελλήνων
τα πεδία εμποροπολιτιστικής διείσδυσης του Ελληνισμού (ήδη από τον Α' ελληνικό
αποικισμό), καθώς και της σύνδεσης με την ναυτιλία, δηλαδή οι χώροι της
οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξής του. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη την εμφατική
σημασία των "δρόμων εμπορικοπολιτιστικής διείσδυσης", που αποτελούν στην
ιστορία τα θεμέλια ανάπτυξης αλλά και νικηφόρων πολέμων, ( όχι μόνο των
προαναφερόμενων δύο γεωγραφικών περιοχών αλλά επίσης της ΝΑ Ευρώπης, της
Ευρώπης και του Ευρασιανού ορίου).

6.Μέσω της σιδηροδρομικής οδού. (Στα χρόνια μας, με τους νέους σχεδιασμούς των
συγκοινωνιών το σιδηροδρομικό μέσο θα ξαναπάρει την βαρύνουσα αξία που είχε
στα τέλη του 19ου αιώνα).

Η μόνη βιώσιμη λύση των Βαλκανικών προβλημάτων αν και πολύπλοκη, θα ήταν η
οριστική επίλυση των μειονοτικών προβλημάτων με ειρηνικά μέσα, ώστε να
διαρραγεί τελικά ο κύκλος των ανταποδόσεων. Αυτή όμως η λύση λόγω ιστορικών
και πολιτικοστρατιωτικών παραμέτρων είναι μία "απίθανη πιθανότητα". Κατά
συνέπεια ευρισκόμενοι μόνιμα σε "προπολεμική φάση", πρέπει με συνέπεια και
ενάργεια να εκτιμούμε τους στρατιωτικούς και οικονομικούς διαφορισμούς των
Βαλκανικών χωρών. Αυτή η οπτική, αποκαλύπτει και πιστοποιεί διαρκώς τον ήδη
ευμεγέθη τουρκικό κίνδυνο, που δυναμώνει και θα δυναμώνει έως την "τελική λύση".

Ας συνδέσουμε τώρα την αναφορά στο "Βαλκανικό επίπεδο" της Ελληνικής
Γεωπολιτικής με μίαν άλλη στο "ευρωπαϊκό" και "μεσογειακό" ανάλογό της: Από την
συγκεκριμένη γεωγραφική διαμόρφωση της Βαλκανικής Χερσονήσου που αποτελεί
"εξέχουσα" της Μεσευρώπης, με αδιατάρακτη μάλιστα συνέχεια και επικοινωνία,
καθώς δεν μεσολαβούν ορεινοί όγκοι τύπου Άλπεων, Απεννίνων ή Πυρηναίων
εγκάρσια φερόμενοι προς την φορά του γεώδους στρώματος της Ευρώπης, όπως
αυτό διαμορφώνει την Βαλκανική και διαχωρίζεται σε επιμέρους ζώνες από υδάτινα
και εδάφια όρια, περιοριζόμενο τελικά από Αδριατική - Ιόνιο - Αιγαίο - Εύξεινο,
προκύπτουν οι εξής διαθέσιμοι "μεγάλοι εμπορικοπολιτιστικοί-επικοινωνιακοί
άξονες" (παράλληλα δε και άξονες επαφής των ευρωπαϊκών Λαών) :

Πρώτος άξονας: Αμβούργου - Θεσσαλονίκης, που δίνει διέξοδο στην
εμποροβιομηχανική παραγωγή της Μεσευρώπης, διοχετεύοντας προϊόντα και
πολιτισμό προς Νότο, μέσω Θεσσαλονίκης προς την Μέση Ανατολή και την
Ανατολική Μεσόγειο.



Δεύτερος άξονας: Η "Νέα Εγνατία": Μπάρι – Θεσσαλονίκης -Κωνσταντινούπολης,
μέσω δε της τελευταίας και δια του Βοσπόρου, συνδέει τον Ιταλικό κορμό με την
Ευρασιατική - Καυκάσια ζώνη και την ενδότερη Ασία.

Τρίτος άξονας: Βουδαπέστη - Βουκουρέστι - Κωστάντζα, εξ ίσου σημαντικός με τον
πρώτο, κατάλληλος για την διοχέτευση των στοιχείων υλικής και πολιτιστικής
παραγωγής της Μεσευρώπης προς τον Εύξεινο Πόντο.

Τέταρτος άξονας: Βελιγράδι - Νύσσα - Θεσσαλονίκη, που διαγράφει από την μία,
πληρέστατα, τα υλικά συμφέροντα της Πιθανής ελληνοσερβικής "συμμαχίας" και
από την άλλη, την πιθανή πορεία διοχέτευσης του δυνάμει αναγεννώμενου σερβικού
μεγαλοϊδεατισμού ή "σλαβομακεδονικού" ψευδοαλυτρωτισμού.

Ανάλογα, προκύπτει επίσης πρόδηλη η βαρύτητα και η κρίσιμη σημασία των καλών
μας σχέσεων με τους σλάβους της Σερβίας για την Βαλκανική μας πολιτική. Τους
Σέρβους, οι οποίοι λόγω της εχθρότητάς τους προς Σλοβένους, Κροάτες και
Βόσνιους, δρουν ως "φραγμός επαφής" μας, με την Τευτονική, (και
Τευτονοεπηρεαζόμενη ή Τευτονοκρατουμένη Μεσευρώπη).

Η παράταση αυτής της "φραγής", δεν αποκλείεται να οδηγήσει, όπως άλλωστε ήδη
έγινε στον προηγούμενο αιώνα, σε προσπάθεια "διοχέτευσης" των Τευτόνων μέσω
Βουλγαρίας ή Τουρκίας.

Παράλληλα, επειδή είναι όντως ευτράπελο να αμφισβητεί κανείς την διαχρονικότητα
της στάσης των Ρώσσων ειδικά, αλλά και των Σλάβων γενικότερα, για διέξοδό τους
στο Αιγαίο, φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πιέζεται διπλά.

Η σημασία του γεωγραφικού τριγώνου Βερολίνο - Μόσχα - Άγκυρα είναι ήδη μεγάλη.
Και στον ερχόμενο αιώνα, θα γίνει μεγαλύτερη όσον αφορά την εθνική μας επιβίωση.
Εφόσον συνεχίζει η ακήρυκτη ρήξη Γερμανισμού-Σλαβισμού, θα πιεζόμαστε και από
τους δύο αυτούς "όγκους", με πιθανόν υπομόχλιο του πρώτου την Τουρκία. Σε
περίπτωση που επιτύχει στο προσεχές ή απώτερο μέλλον μια προσέγγιση των δύο
ευρωπαϊκών γιγάντων ( πράγμα όχι απίθανο λόγω της μετασοβιετικής περιόδου,
αλλά και συνάμα δυσχερέστατο λόγω της εναντιότητας του ''Αγγλοαμερικανικού
συγκροτήματος"), τότε η Ελλάδα οφείλει να εκτονώσει την πίεσή τους, με προσχεδια-
σμένες εμπορικοοικονομικές λύσεις (διομολογήσεις, νέες συγκοινωνιακές οδούς και
τριμερείς αναπτυξιακούς φορείς).

Την διέξοδο των συμφερόντων (και των δυο μάλιστα), μπορεί η Ελλάδα να την
επιτύχει εύκολα, εκμεταλλευόμενη την τεράστια εμπορική ναυτιλία της (το καλύτερο
στοιχείο της μεταπρατικής μας -και μόνον- οικονομίας) .

Σε αυτήν την ενδεχόμενη πιθανότητα, θα έχουμε ίσως και την ευκαιρία της "οριστικής
λύσης" με τους Τούρκους, εάν βέβαια είμαστε στρατιωτικά και ψυχολογικά έτοιμοι.

Αλλιώς, εφ' όσον δεν πραγματωθεί τελικά η Τευτονοσλαβική προσέγγιση, η Τουρκία
θα συνεχίσει να αποτελεί οιονεί "καλό σύμμαχο" των Γερμανών, (που



ανταγωνίζονται δραστήρια σε προσφορές προς τους Τούρκους, τον πρώτο "μεγάλο
Τουρκόφιλο", τους Αμερικανούς), άρα και θα ενδυναμώνει. Οπότε, με την βέβαιη -
κατά τα νυν ισχύοντα- αμερικανική υποστήριξη και την πιθανότατη γερμανική, οι
Τούρκοι θα γίνονται ολοένα και ισχυρότεροι.



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟΝ 21ον ΑΙΩΝΑ
«Η Γεωπολιτική γεννήθηκε με πατέρα τον Πόλεμο και
μητέρα την Επανάσταση»

Ντέρβεντ Γουίτελσεϋ,
Καθηγητής της Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

Ο όρος γεωπολιτική είναι νέος. Άρχισε να χρησιμοποιείται τον
τελευταίο κυρίως αιώνα. Στην πραγματικότητα όμως, η
γεωπολιτική σαν αντίληψη και πρακτική υπήρχε πάντοτε, υπήρχε
όσο υπήρχαν και κράτη. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα είναι
παρούσα στην Ιστορία των Εθνών και οι νόμοι και οι κανόνες της
ισχύουν είτε μας αρέσει, είτε όχι!

Η Αρχαία Ελλάς τόσο της κλασσικής περιόδου, όσο και της εποχής του Μεγάλου



Αλεξάνδρου και των επιγόνων του, υπήρξε μία υπερδύναμη. Όπως υπερδύναμη
υπήρξε και η Αυτοκρατορία της Πόλεως των Κωνσταντίνων. Όλα αυτά για λόγους
πάνω απ' όλα Γεωπολιτικούς. Γιατί υπήρχε ο Χώρος, υπήρχε ο Λαός, υπήρχε η
Κυριαρχία.

Το γεγονός ότι ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος αποτέλεσε μία υπερδύναμη, όχι μόνο
στον πολιτιστικό τομέα, αλλά και στην κυριολεξία, οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτα
απ' όλα ήταν ένας συμπαγής και φυλετικά ομοιογενής πληθυσμός, που δημογραφικά
βρισκότανε σε μεγάλη ανάπτυξη. Η σχέση των Ελλήνων με τους υπολοίπους
ανθρώπους του γνωστού τότε κόσμου ήταν η σχέση ενός κράτος με τα σημερινά
δεδομένα διακοσίων έως τριακοσίων εκατομμυρίων. Ενός κράτους δηλαδή,
αναλόγου πληθυσμιακής οντότητας με αυτήν που έχουν σήμερα η Ρωσσία, οι Η ΠΑ
ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν συνυπολογίσουμε στο γεγονός αυτό και την μεγάλη
πρόοδό τους σε πολεμικά μέσα, αντιλαμβανόμεθα το μέγεθος της ισχύος τότε του
Ελληνισμού. Επιπλέον, υπήρχε η αγάπη, το πάθος μάλλον για ελευθερία και
κυριαρχία, πάθος που εμφανίστηκε περίλαμπρα στην περίοδο των Περσικών
Πολέμων, όταν οι λίγοι Έλληνες κατενίκησαν την Περσική Κοσμοκρατορία. Είχαν την
δυνατότητα να ελέγχουν απόλuτα όλες τις οδούς του εμπορίου και να κυριαρχούν σε
γη και θάλασσα. Το μέγα δυστύχημα για τον Ελληνισμό εκείνης της εποχής ήταν ο
αιώνιος διχασμός του γένους μας, διχασμός που πήρε δραματικές διαστάσεις στην
περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η Αθήνα
ή η Σπάρτη δεν επέτυχαν την δημιουργία μιας αυτοκρατορίας, όπως το επέτυχε
αργότερα η σε πολλά θέματα υποδεέστερη από αυτές Ρώμη. Για τον πολύ απλό
λόγο ότι η Αθήνα είχε πλησίον της, μία Σπάρτη και η Σπάρτη, μία Αθήνα. Ενώ
η Ρώμη είχε όλη τη δυνατότητα ανεμπόδιστη να αναπτυχθεί.

Η Ελληνική Κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ακολούθησε, ήταν το
αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων. Αφ' ενός μεν της φλόγας του αγνού και
αμόλυντου Ελληνικού φύλου των Μακεδόνων, φλόγα που μετετpάπη σε μία
απαράμιλλη Πολεμική Αρετή. Και αφ' ετέρου της ευλογίας των Θεών, που υπήρχε
πάντοτε στο πλευρό του Μεγάλου Μακεδόνα Στρατηλάτη. Έχω την γνώμη ότι οι
νόμοι της γεωπολιτικής αδυνατούν να ερμηνεύσουν το θεϊκό φαινόμενο του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφού η Μακεδονία που παρέλαβε ούτε μεγάλη
ενδοχώρα είχε, ούτε το ανυπολόγιστο πλήθος λαού, ούτε ναυτική δύναμη
ήταν.

Στη συνέχεια, ως γνωστόν, ακολούθησε η αυτοκρατορία της Ρώμης, από την οποία
στο πέρασμα των αιώνων γεννήθηκε η Αυτοκρατορία της Πόλεως των
Κωνσταντίνων, μία αυτοκρατορία με χαρακτήρα όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και
περισσότερο Ελληνικό. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία υπήρξε επίσης υπερδύναμη για
χίλια σχεδόν χρόνια, μέχρις ότου έχασε την κυριαρχία στις θάλασσες και
αναγκάστηκε να παραχωρήσει προνόμια στην Βενετία και σε άλλους και φυσικά όταν
έχασε την Μικρασιατική Ενδοχώρα, καθώς και την Βαλκανική από την επέκταση των
Οθωμανών εξ' Ανατολών και των Σλάβων από τον Βορρά. Από 'κει και πέρα ήταν
θέμα χρόνου η πτώση της. Μεγαλοφυές γεωπολιτικά το σχέδιο του Πλήθωνος
Γεμιστού, σχέδιο για την δημιουργία ενός εθνικού κράτους, με απόλυτη κυριαρχία,
ελεγχόμενο χώρο και εθνικά ομοιογενή λαό. Σχέδιο, που όπως γνωρίζουμε από την



Ιστορία, ποτέ δεν εφαρμόστηκε και δεν γνωρίζουμε εάν ήταν δυνατόν ποτέ να
εφαρμοστεί.

Κάθε σύγκριση της αρχαίας, λοιπόν, και της μεσαιωνικής πραγματικότητος με τα
σημερινά δεδομένα είναι πέρα για πέρα άστοχη και πρόκειται για παραλληλισμό
εκτός τόπου και χρόνου και επιπλέον παραλληλισμό, που δεν βασίζεται σε κανένα
αντικειμενικό στοιχείο, εκτός του γεγονότος, του πολύ σημαντικού γεγονότος, ότι
υπάρχει φυλετική συνέχεια και ένας συγκεκριμένος γεωγραφικός πυρήνας.

Η Ίδρυση του νεωτέρου Ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση του 1821 ήταν
αποτέλεσμα της εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων, πράξη υπερόχου ηρωισμού του
Γένους μας, αλλά και έργο των μεγάλων δυνάμεων, που ήθελαν, όμως, την Ελλάδα
κατ' ουσίαν προτεκτοράτο, προτεκτοράτο κυρίως της Αγγλίας, που ήταν και είναι και
σήμερα ο πλέον πιστός σύμμαχος της Τουρκίας. Οι αντιρρήσεις του Μέττερνιχ και η
πρότασή του να έχει μεγαλύτερη έκταση το Ελληνικό κράτος, εκεί ακριβώς
εβασίζοντο.

Βεβαίως, η ορμή του 'Έθνους μας και η Μεγάλη Ιδέα διέψευσαν τις
προσδοκίες των δήθεν συμμάχων μας και παρ' ολίγον η Ελλάς να
καταστεί μεγάλη δύναμις, ρυθμιστής και κυρίαρχος του κρίσιμου
και ζωτικού γεωπολιτικού χώρου της Ανατολικής Μεσογείου!

Η Μικρασιατική καταστροφή έφερε στην επιφάνεια την θεωρία της "μικράς και
εντίμου Ελλάδος”, μία θεωρία πέρα για πέρα αντίθετη προς τους νόμους της γε-
ωπολιτικής. Στη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα, στην κρίσιμη γεωστρατηγικά αυτή
θέση, πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κανένα μικρό και ...
έντιμο κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Μονακό, ούτε Λιχτενστάϊν, ούτε καν Δανία ή
Λουξεμβούργο.

Η Ελλάδα ή θα είναι μεγάλη και κυρίαρχη
ή δεν θα είναι καθόλου Ελλάδα !

Δεν είναι δυνατόν στην θέση που βρίσκεται η Ελλάς γεωστρατηγικά να υπάρχει ένα
"μικρό", κυρίαρχο κράτος. Σχετικώς με το ζήτημα αυτό γράφει ο Κάρολος
Χαουσχόφφερ:

“Οι μεγάλες δυνάμεις ανεμπόδιστες στις κινήσεις τους μπορούν vα
αυτοκαθορίσουν σημαντικούς μακροπρόθεσμους αντικειμενικούς
σκοπούς. Από την άλλη οι μικρές χώρες όπου κι αv γυρίσουν,
βρίσκουν εμπόδια στον δρόμο τους. Το αεροπλάνο και οι
ραδιοεπικοινωνίες τις κρατούν υπό την θέληση των ισχυρότερων
γειτόνων τους. Τα σχέδιά τους κι οι ελπίδες τους εξατμίζονται σε
όνειρα ή συμπυκνώνονται σε συμπλέγματα ικανοποίησης, σε
τέτοιο βαθμό προσαρμοσμένα στην πολιτική ισχύος των γειτόνων
τους, ώστε φαίνεται να μην υπάρχει χώρος για δική τους πολιτική.



Τότε οι μικρές χώρες δεν έχουν πια το δικαίωμα να υπάρχουν. Γιατί
κάθε χώρα όχι μόνο πρέπει να ξέρει πως ενεργεί μία Δύναμη αλλά
και να θέλει να ενεργεί σαν Δύναμη''.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΧΑΟΥΣΧΟΦΦΕΡ

Ένας μεγάλος επίσης μύθος, που συστηματικά καλλιεργήθηκε στους δύο αιώνες της
ζωής του νέου ελληνικού κράτους είναι ότι η Ελλάς οφείλει να είναι πάντοτε
σύμμαχος με την μεγάλη ναυτική δύναμη, που κυριαρχεί στη Μεσόγειο. Μια τέτοια
στρατηγική αντίληψη είναι κατ' ουσίαν αντίληψη υποταγής, αφού είναι γνωστό ότι η
χώρα μας είναι μία κατ' εξοχήν ναυτική χώρα με εκτεταμένα παράλια και η
"συμμαχία" της με την μεγάλη ναυτική δύναμη κατ' ουσίαν την εμποδίζει να καταστεί
αυτή μεγάλη δύναμη και κυρίαρχη στην περιοχή της. Αυτήν την έννοια είχε και έχει η
"συμμαχία" μας στο παρελθόν με την Αγγλία και σήμερα με τις ΗΠΑ και η μόνιμη
αντιπαλότητά μας με την κεντρική αυτοκρατορία της Ευρώπης; είτε αυτή είναι η
Γερμανία, είτε η Ρωσσία. Αντίθετα, μια συμμαχία με την κεντρική αυτοκρατορία,
συμμαχία που δίνει σε αυτήν τη διέξοδο στην Μεσόγειο, είναι σημαντικό
πλεονέκτημα για τον λαό μας.

Όπως γράφει ο Κάρολος Χαουσχόφφερ η ύπαρξη ενός κράτους προσδιορίζεται
απαραίτητα από τρία συστατικά στοιχεία: α) τον χώρο, β) τον λαό και γ) την
κυριαρχία. Εάν λείπει η κυριαρχία υπάρχει μεν τυπικά ένα κράτος, στην
πραγματικότητα, όμως, το κράτος αυτό είναι υποτεταγμένο σε ένα άλλο κράτος. Η
Ελλάδα σήμερα χωρίς αμφιβολία, δεν κατέχει την βασική προϋπόθεση της
"κυριαρχίας". Δεν είναι, όμως, μόνον αυτό. Τα δύο άλλα απαραίτητα στοιχεία για την
μελλοντική έστω ύπαρξη εθνικά κυρίαρχου Ελληνικού κράτους είναι ο Χώρος και ο
Λαός. Εις ό,τι αφορά τον Χώρο η αμφισβήτηση του Αιγαίου δημιουργεί νέα δε-
δομένα, ενώ και η γενικότερη εδαφική κυριαρχία της χώρας μας είναι επισφαλής και
βρίσκεται σε μόνιμη απειλή τόσο από τον Βορρά όσο και από την Ανατολή! Όσο για
τον ΛΑΟ και όταν ομιλούμε για Λαό στην επιστήμη της γεωπολιτικής μιλάμε για ένα
εθνικά ομοιογενές σύνολο και αυτό σήμερα βρίσκεται υπό απειλήν. Εάν σε 20, 30
χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Ελλάδος δεν είναι Έλληνες στο
Αίμα, πρέπει να καταλάβουμε πολύ απλά πως δεν θα υπάρχει Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια εδόθησαν στην χώρα μας πραγματικά λαμπρές ευκαιρίες για
την γεωπολιτική αναβάθμισή μας σε σημείο τέτοιο, ώστε να ελπίζουμε μελλοντικά και
στην 'Κυριαρχία". Δυστυχώς αυτές όχι μόνον απεμπολήθησαν, αλλά και η εξουσία
του "κράτους μας" έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βλάψει γεωπολιτικά τον
Ελληνισμό!

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και ο έλεγχος των οδών της Ευρώπης προς
Ανατολάς από τους αμερικανούς και όπως όλα δείχνουν στο μέλλον και από τους
Τούρκους, εγκυμονεί για την Πατρίδα μας έναν μεγάλο κίνδυνο. Τον κίνδυνο αφ' ενός
μεν της αποκοπής της από την Ευρώπη και αφ' ετέρου τον κίνδυνο μιας άμεσης
στρατιωτικής απειλής από την Τουρκία και τα κράτη που τείνουν να γίνουν με τις
ευλογίες των ΗΠΑ δορυφόροι της (Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία). Επιπλέον, σε
γενικότερο επίπεδο η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσε ένα μεγάλο πλήγμα



για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού με μια Γιουγκοσλαβία ενωμένη και ελεύθερη και
πολύ πιθανόν στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ευρώπη θα είχε εξα-
σφαλίσει την διέξοδο προς Ανατολάς. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η φύση δεν
αναγνωρίζει την έννοια του κενού και είναι πολύ πιθανόν την θέση της
Γιουγκοσλαβίας στο παρελθόν να πάρει μία άλλη δύναμη της περιοχής και εάν η
δύναμη αυτή δεν είναι η Ελλάδα θα είναι σίγουρα η Τουρκία.

Με δύο λόγια: Η Ελλάδα σύμφωνα με τους νόμους της γεωπολιτικής βρίσκεται
σήμερα σε άμεσο κίνδυνο και επιπλέον ας καταλάβουμε: Δεν μπορεί να υπάρξει
"μικρά και έντιμος Ελλάς". Αυτό είναι ένα ιδεολόγημα προς χρήσιν των διαφόρων
πρακτόρων, που εξουσιάζουν για λογαριασμό των ξένων την Πατρίδα μας.

Η μοναδική Ελλάδα που μπορεί να υπάρξει είναι μια Ελλάδα με
δημογραφική άνθιση, με πλήρη έλεγχο και κυριαρχία στην Κύπρο,
με χωρικά ύδατα στο Αιγαίο στα 12 μίλια, με εξασφαλισμένα τα
βόρεια σύνορά της και τις οδούς προς την Μεσευρώπη και με
πλήρη έλεγχο και κυριαρχία στην Βόρειο Ήπειρο και στα στενά του
Οτράντο. Μόνο αυτή η Ελλάδα μπορεί να είναι Ελεύθερη και
Κυρίαρχη.

Ν.Γ.Μ.
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