
5. Γεωπολιτική 

Εισαγωγή 

Η γεωγραφική διάσταση της πολιτικής (γεωγραφική θέση, φυσικά σύνορα, έξοδος σε 

ανοικτή θάλασσα, φυσικοί πόροι, μέγεθος, κλίμα, υπέδαφος, κλπ.) είναι ζήτημα που έχει 

απασχολήσει τη διανόηση από την ελληνική αρχαιότητα, με κύριους εκπρόσωπους τον 

Ηρόδοτο (484-424 π.Χ.) και τον Αριστοτέλη, μέχρι και τον Διαφωτισμό, με κύριους 

εκπροσώπους τον Μοντεσκιέ, στο έργο του Πνεύμα των Νόμων (1748) και τον Γάλλο 

φιλελεύθερο οικονομολόγο, φιλόσοφο του Διαφωτισμού και πολιτικό Turgot (1727-1781) 

με το έργο του Géographie politique (1752).
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                                         Turgot 

Από την πολιτική γεωγραφία προέκυψε η «γεωπολιτική», όρος που οφείλεται στον 

Σουηδό πολιτικό επιστήμονα Rudolf Kjellen (1864-1922). Η γεωπολιτική, η έρευνα της 

διεθνούς συμπεριφοράς των κρατών και της διεθνούς πολιτικής «από τη χωρική ή 

γεωγραφική τους διάσταση»
2
 ή αλλιώς «η μελέτη της επιρροής των γεωγραφικών 

παραγόντων στη πολιτική δράση»,
3
 ευρίσκεται στις τελευταίες δεκαετίες και πάλι στο 

επίκεντρο της συζήτησης. Ωστόσο πρόκειται για διαφιλονικούμενη οπτική. Για ορισμένους 

είναι βασικό εργαλείο για την ανάλυση, κατανόηση και πρόβλεψη της  διεθνούς πολιτικής 

(και ειδικότερα της εξωτερικής πολιτικής των μεγάλων κρατών), για άλλους δεν είναι καν 

προσέγγιση με επιστημονικά εχέγγυα, αλλά επινόηση με στόχο την κυριαρχία ορισμένων 

μεγάλων κρατών.
4
 Για ορισμένους τίθεται με όρους ντετερμινιστικούς, που χωράνε ελάχιστη 

                                                
1 J. Gottmann, ‘The Background of Geopolitics’, Military Affairs, 6,4 (1942), 198-200. 
2 G. Parker, Γεωπολιτική: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Αθήνα: Ροές, 2002) [αρχική αγγλική έκδοση 

Geopolitics: Past, Present and Future (Λονδίνο: Pinter, 1998)], 35. 
3 Gottmann, ο.π., 197. 
4 Α. Χουλιάρας, «Εισαγωγικό σημείωμα», στο Parker, ο.π., 11. 



ή καμία απόκλιση, για άλλους (τους περισσότερους σήμερα) θέτει ορισμένες βασικούς 

παραμέτρους (π.χ. μία ναυτική χώρα δεν μπορεί να είναι χώρα χωρίς θάλασσα) αλλά 

υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικές πολιτικές και αποκλίσεις με βάση άλλα κριτήρια, 

πολιτικά, πολιτισμικά, εθνικά, οικονομικά κ.ά..  

Στα 120 και πλέον έτη από την πρώτη εμφάνιση της γεωπολιτικής έχει 

παρουσιάσει διάφορες εκδοχές, ορισμένες από τις οποίες είναι ασύμβατες μεταξύ τους, σαν 

να πρόκειται για εντελώς διαφορετικές υπο-επιστήμες, π.χ. η αμερικανική γεωστρατηγική 

σχολή και η γαλλική γεωπολιτική του περιβάλλοντος. Η γεωπολιτική, με τα πλείονα 

πρόσωπα της έχει περάσει από διάφορες φάσεις από το 1890 μέχρι σήμερα:  

 

(1) 1890-1945: η γνωστή ως κλασική γεωπολιτική, που αποτελείτο από τη γερμανική 

Geopolitik, που εμπνεύστηκε από την βιολογία, και την αγγλοσαξονική σχολή (geopolitics) 

της διαπάλης μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων μεγάλων κρατών. 

(2) 1960-1975: η εποχή που αποτελεί μέρος της σκληρής εκδοχής του ρεαλισμού, της 

«πολιτικής της ισχύος» (της Realpolitik) κυρίως στις ΗΠΑ και εν μέρει στη Βρετανία. 

(3) 1975-1989: δύο εντελώς διαφορετικοί γεωπολιτικοί κλάδοι, η γεωστρατηγική 

(geostrategy) και «υψηλή στρατηγική» (grand strategy), κυρίως στις ΗΠΑ και εν μέρει στη 

Βρετανία, και η νέα γεωπολιτική, η γαλλική géopolitique που δίνει έμφαση στην 

περιβαλλοντική διάσταση. 

(4) 1990-σήμερα: η μεταδιπολική εποχή των πλειόνων τάσεων, με διάφορες μεγαλειώδεις 

«πανοραμικές» εκδοχές, με κύρια νέα τάση την κριτική γεωπολιτική (critical geopolitics), 

αρχικά στις ΗΠΑ. 

 

Η γεωπολιτική συνδυάζει τη γεωγραφία με τη διεθνή πολιτική και την πολιτική 

επιστήμη. Από τότε όμως που ξεκίνησε την πορεία της υπήρχαν αμφιβολίες ως προς τα 

επιστημονικά της εχέγγυα. Οι παραδοσιακοί γεωγράφοι εκλάμβαναν τη γεωπολιτική στην 

καλύτερη περίπτωση ως συνώνυμη της πολιτικής γεωγραφίας, στη χειρότερη ως 

ψευδοεπιστήμη. Η κυρίαρχη άποψη σ’ αυτά τα θέματα κινείτο στα πλαίσια του γνωστού ως 

περιβαλλοντικού-γεωγραφικού «δυνητισμού» (possibilism) του μεγάλου Γάλλου πολιτικού 

γεωγράφου Paul Vidal de la Blanche (1845-1918) που υποστήριζε ότι οι γεωγραφικοί 

παράγοντες θέτουν πλαίσια και περιορισμούς στις ανθρώπινες κοινωνίες, προσφέροντας 

διαφορετικές δυνατότητες δράσης χωρίς όμως να υφίσταται ντετερμινισμός. Οι πολιτικοί 

επιστήμονες από την άλλη, δεν δέχονταν ότι οι γεωγραφικές συνισταμένες μπορεί να είναι 

απολύτως καθοριστικές στη διεθνή πολιτική. Επίσης από νωρίς είχε επισημανθεί η 

στράτευση της αρχικής γεωπολιτικής οπτικής στην υπηρεσία του επεκτατισμού και 

ιμπεριαλισμού ορισμένων μεγάλων δυνάμεων, κάτι μη αποδεκτό για επιστημονική 

ενατένιση. Αυτό το είχαν τονίσει ήδη πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο σημαντικοί 



γεωγράφοι και αναρχικοί, όπως ο Γάλλος Élisée Reclus (1830-1905) και ο Ρώσος Piotr 

Kropotkin (1842-1921), οι οποίοι μάλιστα αναδείκνυαν την περιβαλλοντική διάσταση της 

πολιτικής γεωγραφίας. Στον Μεσοπόλεμο ανάλογη κριτική άσκησε ο Albert Demangeon 

(1872-1940), o πλέον διακεκριμένος Γάλλος πολιτικός γεωγράφος της εποχής εκείνης.
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     Paul Vidal de la Blanche                Élisée Reclus 

                                     
           Piotr Kropotkin             Albert Demangeon 

Παρά τις αντιρρήσεις η γεωπολιτική κέρδισε έδαφος μέσα στο πνεύμα του fin de 

siècle (το τέλος του 19
ου

 αιώνα), μία εποχή αμφιβολιών, απαισιοδοξίας και κυνισμού που 

επικράτησε στην Ευρώπη στο πέρασμα από τον 19
ο
 στον 20

ο
  αιώνα. Έγινε της μόδας στην 

πρακτική της εξωτερικής πολιτικής μεγάλων κρατών που αναζητούσαν εύληπτες συνταγές 

με όρους Realpolitik. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της ίδιας της αρχικής «κλασικής 

γεωπολιτικής», που φιλοδοξούσε, κατά την έκφραση ενός εκ των ιδρυτών της, να 

λειτουργήσει σαν ένα «φτερωτό αγγελάκι» που θα ψιθυρίζει σοφές υποδείξεις στο αυτί των 

πολιτικών και διπλωματών όταν εκείνοι θα ελάμβαναν τις μεγάλες αποφάσεις στη διεθνή 

                                                
5 Parker, Geopolitics, ο.π., 3-4, 22-3, 46-51. Επίσης J. O’Loughlin & H. Heske, ‘From “Geopolitik” to 

“Géopolitique”: Converting a Discipline for War to a Discipline for Peace’, N. Kliot & S. Waterman 

(επιμ.), The Political Geography of Conflict and Peace (Λονδίνο: Belhaven Press, 1991), 35-42. 



πολιτική. Το βέβαιο είναι ότι από την αρχή η γεωπολιτική ήταν καταφανώς εθνοκεντρική 

(όπως και η συγγενής της παραδοσιακή στρατηγική, βλέπε Κεφάλαιο 4), κυρίως η οπτική 

ενός κράτους ισχυρού, προκειμένου να διατηρήσει ή να μεγιστοποιήσει την ισχύ του στο 

διεθνές στερέωμα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από τότε που ξεκίνησε την 

πορεία της η γεωπολιτική.   

 

Η κλασική γεωπολιτική (1890-1940) 

Η γερμανική σχολή  

Ο πρώτος που διατύπωσε μία ολοκληρωμένη γεωπολιτική θεώρηση είναι ο Γερμανός 

γεωγράφος Friedrich Ratzel (1844-1904),
6
 ιδρυτής της γερμανικής σχολής της γεωπολιτικής, 

γνωστής μετά ως Geopolitik.  

    Friedrich Ratzel 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Ratzel, επηρεασμένος από τις θεωρίες της εξέλιξης 

των ειδών του Κάρολου Δαρβίνου (Charles Darwin, 1809-1882), από τον κοινωνικό 

Δαρβινισμό και από τις θέσεις του ζωολόγου Εrnst Haeckel (1834-1919) (ενός από τους 

κύριους υποστηρικτές του επιστημονικού ρατσισμού που πρέσβευε ότι οι «ανθρώπινες 

φυλές» είναι εντελώς ξεχωριστές και ιεραρχικά δομημένες), παρομοίασε τα κράτη με 

«ζωντανούς οργανισμούς», που, όπως τα ζώα στη δαρβινική θεωρία (ο Ratzel  είχε 

σπουδάσει ζωολογία και βιολογία) αναδύονται συνεχώς σε έναν ανελέητο αγώνα επιβίωσης 

σ’ ένα χώρο (Raum).  

 

Στα έργα του Ratzel, και κατά κύριο λόγο στο ογκώδες βιβλίο του, Πολιτική 

Γεωγραφία του 1896, υποστήριξε ότι τα κράτη που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους δεν 

μπορούν να περιοριστούν σε ένα χώρο περιορισμένο και δεδομένο. Σε αντίθεση με τα 

                                                
6  Α. Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής (Αθήνα: Ροές, 2004), 11. 



αποτυχημένα κράτη, τα επιτυχημένα κράτη που διαθέτουν υψηλό «πολιτισμό» (Kultur στα 

γερμανικά) διακρίνονται για τις συνεχείς επεκτάσεις σε βάρος άλλων χωρών που τις 

καταλαμβάνουν και θέτουν σε αυτές την βαρύνουσα πολιτισμική σφραγίδα τους. Η μη 

επέκταση οδηγεί σε αποδυνάμωση, μαρασμό και ίσως εξαφάνιση. Το κύριο στοιχείο ενός 

μεγάλου κράτους ήταν, κατά τον Ratzel, η ισχύς (Macht). Με βάση την ισχύ ένα ισχυρό 

κράτος επιτυγχάνει να κυριαρχήσει στην περιοχή του. Κατά τον Ratzel κάθε μεγάλο κράτος, 

με αυξανόμενο πληθυσμό και ζωτικότητα, έχει ανάγκη από όλο και ευρύτερου «ζωτικό 

χώρο» (Lebensraum) για να θρέψει τον λαό του και να αναπτύξει τον πολιτισμό του. 

Απαραίτητο στοιχείο για τη δυνατότητα επέκτασης είναι η ύπαρξη μίας μάζας δυναμικού 

αγροτικού πληθυσμού που αποτελείται από ανεξάρτητους γεωργούς (και όχι 

δουλοπάροικους). Χώρες που, όπως η Γερμανία, αν και μεγάλες και ισχυρές, δεν έχουν στη 

διάθεσή τους μεγάλο φυσικό χώρο, όπως αντίθετα διαθέτει η Κίνα, η Ρωσία ή οι ΗΠΑ, θα 

πρέπει να τον αποκτήσουν με επέκταση των συνόρων τους, με αποικίες, με εγκατάσταση 

εποίκων και με τη δημιουργία μεγάλου ικανότατου και καλά εξοπλισμένου στρατού και 

ισχυρού εμπορικού και πολεμικού ναυτικού (το τελευταίο σημείο το δανείστηκε κυρίως από 

τον Mahan, βλέπε γι’ αυτόν παρακάτω).
7
 

Η διάδοση και συστηματοποίηση των ιδεών του Ratzel οφείλεται στον Σουηδό 

Rudolf Kjellen (καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα), ο οποίος 

ήταν πιο απόλυτος στις απόψεις του περί γεωπολιτικής.
8
  

 

Ο γερμανόφιλος Kjellen ανησυχώντας για την έλευση ενός καταστροφικού 

ευρωπαϊκού πολέμου και για την τύχη της μικρής χώρας του, υποστήριξε την επικράτηση 

                                                
7 Parker, 10-13, 16-24. G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space 

(Λονδίνο: Routledge, 1996), 36-8. Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, ο.π., 11-12. 
8 Στο ίδιο, 12. 



ενός μεγάλου κράτους, μίας ειρηνόφιλης Γερμανίας στην Κεντρική Ευρώπη που θα 

λειτουργούσε ως προστάτης των μικρών χωρών, όπως της Σουηδίας. Επίσης υποστήριζε ότι 

η Γερμανία για να αναπτυχθεί χρειαζόταν να έχει υπό τον έλεγχο της, εκτός από την 

κεντρική Ευρώπη και άλλες περιοχές, όπως η νοτιοανατολική Ευρώπη, η Εγγύς Ανατολή 

και η Αφρική. Ο Kjellen, εμπνεόμενος από τον Ratzel, θεωρούσε ότι η γεωπολιτική 

στηριζόταν σε τέσσερις βασικές θέσεις:
9
  

 Στο Reich (κράτος) ως εδαφική έννοια που έχει ανάγκη ζωτικού χώρου 

(Lebensraum). 

 Στο λαό (Volk) ως τη πληθυσμιακή-φυλετική διάσταση του κράτους. 

 Στην ανάγκη για οικονομική αυτάρκεια μπροστά στις αλλαγές και τους κινδύνους 

της διεθνούς αγοράς.  

 Στην κοινωνία (Gesellschaft) που ήταν η κοινωνική διάσταση της οργάνωσης ενός 

έθνους και συνέβαλε στην πολιτιστική της αίγλη. 

 

Τα έργα του Kjellen, που συστηματοποιούσαν και παρουσίαζαν τις θεωρίες του 

Ratzel με πιο απόλυτο και ντετερμινιστικό τρόπο, εκδόθηκαν στα γερμανικά το 1917 λίγο 

πριν την ήττα της Γερμανίας στο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαν ιδιαίτερη επιρροή στη 

ναζιστική Γερμανία του Μεσοπολέμου.
10

  

Ο τρίτος σημαντικός εκπρόσωπος της γερμανικής σχολής είναι ο Karl Haushofer 

(1869-1946). Ο καθηγητής Haushofer, στράτηγος κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και 

ιδρυτής, στη συνέχεια, της σχολής της γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, 

εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Ratzel, του Kjellen και του Mackinder (βλ. παρακάτω για τον 

τελευταίο) και παρουσίασε με «μία ισχυρή δόση γερμανικού σωβινισμού», τη 

«νομιμοποιητική βάση για τον γερμανικό επεκτατισμό».
11

  

Ο Haushofer θεωρούσε τα κράτη ζωντανούς οργανισμούς άρρηκτα συνδεδεμένους 

με μία γη, ένα λαό και ένα στρατό που αγωνίζονται για το καλό της πατρίδας και για την 

επιβίωσή της. Υποστήριζε ότι τα σύνορα των κρατών αποτελούν «ζώνες μάχης» και όχι 

νομικά καθιερωμένες οριοθετήσεις μεταξύ των κρατών (δηλαδή ήταν εναντίον βασικών 

αρχών του εξελισσόμενου διεθνούς δικαίου, όπως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία-

ανεξαρτησία). 

                                                
9 Parker, ο.π., 17-19. Ó Tuathail, 43-5. Wikipedia Rudolf Kjellén. 
10 Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, ο.π., 12. 
11 Glassner στο ίδιο, 17. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lebensraum


    Karl Haushofer 

Τα όρια μεταξύ των χωρών είναι κινητά, αλλάζουν ανάλογα με τη δύναμή τους ως 

ζωντανών οργανισμών. Αυτό είναι ο κατευθυντήριος κανόνας για τα ισχυρά κράτη αν 

θέλουν να παραμείνουν ισχυρά κράτη και μεγάλες δυνάμεις. Η Γερμανία και η Ιαπωνία, 

λόγω υπερπληθυσμού πάσχουν από «έλλειψη χώρου», είχαν ανάγκη από ζωτικό χώρο 

(Lebensraum, στο οποίο έδινε και μία ψυχολογική διάσταση), γι’ αυτό ήταν ζωτικό γι’ αυτές 

να φέρουν υπό την κατοχή τους περισσότερα εδάφη και να διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής 

τους σε γειτονικά κράτη ή σε άλλες περιοχές ή ηπείρους. Στη Γερμανία, η ψυχή αυτής της 

προσπάθειας για ζωτικό χώρο ήταν κατά τον Haushofer (όπως και στον Ratzel), οι αγρότες, 

αυτός ο αγνός, παραδοσιακός «ρομαντικός εθνικός» πληθυσμός, έτοιμος να αγωνιστεί για 

την πατρίδα και να χύσει χωρίς ενδοιασμούς το αίμα του για τη δόξα της.  

Ο Haushofer πίστευε ότι ο μεγάλος εχθρός της Γερμανίας δεν ήταν τόσο η Ρωσία-

Σοβιετική Ένωση («ο κλέφτης της στέπας» όπως την ονόμαζε), αλλά οι «κλέφτες των 

θαλασσών» (ή «λύκοι των θαλασσών»), η Βρετανία και οι ΗΠΑ, με τον κοσμοπολιτισμό και 

τον πλουτοκρατία τους και την προσπάθειά τους για τη διάδοση της ελευθερίας του 

εμπορίου και της δημοκρατίας. Ο Haushofer που δεν είχε επηρεαστεί μόνο από τον Ratzel 

και τον Kjellen, αλλά και από τον Mackinder, με τη θεωρία του περί της τελικής 

επικράτησης της Κεντρικής Γης (βλέπε παρακάτω), συμβούλευε το ναζιστικό καθεστώς 

(μέσω του υπαρχηγού του Χίτλερ, Rudolf Hess, που υπήρξε φοιτητής του στο Πανεπιστήμιο 

του Μονάχου και με τον οποίο είχε συνδεθεί στενά, όπως και ο γιος του επίσης γεωγράφος 

Albrecht Haushofer
12

) η Γερμανία να συμμαχήσει με τη Σοβιετική Ένωση (και όχι να της 

επιτεθεί) προκειμένου οι δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις να εξασφαλίσουν την κυριαρχία στην 

Ευρασία. Η πρόσκαιρη συμμαχία Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης (το Σύμφωνο 

Ρίμπεντροπ-Μολότοφ της 23 Αυγούστου 1939) ήταν μία μεγάλη ικανοποίηση για τον 

Γερμανό γεωγράφο που όμως διάρκεσε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς ο Χίτλερ 

                                                
12 Ο Albrecht Haushofer τελικά διαφώνησε με τον Ναζισμό και ήταν από τα μέλη συνομωσίας για τη 

δολοφονία του Χίτλερ, για την οποία συνελήφθηκε και εκτελέστηκε το 1945.   



αποφάσισε την επίθεση κατά της Ρωσίας, την Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ξεκίνησε την 

21
η
 Ιουνίου του 1941. Γενικά ο Haushofer ήταν της άποψης ότι ο Χίτλερ και οι άλλοι Ναζί 

παρερμήνευσαν τις θεωρίες του και ότι αυτές είχαν λίγη επιρροή στο Ναζιστικό καθεστώς (ο 

ίδιος πάντως δεν ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος και κατά καιρούς είχε τεθεί υπό 

κράτηση ή είχε μάλιστα μείνει και έγκλειστος στο στρατόπεδο Νταχάου).
13

  

Ο Haushofer ήταν οπαδός του Ευρωασιατισμού, υπό την έννοια της επικράτησης 

στην Ευρασία μίας ηγεμονίας υπό τη Γερμανία και τη Ρωσία ως συμμάχους, οι οποίοι θα 

ανταγωνιζόντουσαν την αγγλοαμερικανική ισχύ. Η πρόβλεψή του ήταν ότι τα μικρά κράτη 

ήταν ανασταλτικοί παράγοντες και δεν θα επιβίωναν καθώς θα επικρατούσαν παγκοσμίως 

τέσσερις «παν-περιοχές»: η Ευρω-Αφρική, όπου μία ενωμένη Ευρώπη υπό τη Γερμανία θα 

ήλεγχε τις δύο ηπείρους και τη Μέση Ανατολή, η παν-Αμερική υπό τις ΗΠΑ, η παν-Ασία 

υπό την Ιαπωνία σε συνδυασμό με την Κίνα και η Σοβιετική Ένωση με ίσως μερικές μικρές 

προσθήκες στην Ασία. Στα πλαίσια της ανάγκης για επεκτατισμό, με τα σύνορα ως ζώνες 

μάχης, η σχολή του Μονάχου ανέπτυξε και την «αμυντική γεωπολιτική» ή 

«γεωστρατηγική», ως τη στρατιωτική επιστήμη, η οποία, εκκινώντας από το Περί Πόλεμου 

του Κλαούζεβιτς, είχε ως μέλημα τη συλλογή στοιχείων για το αποτελεσματικότερο μαζικό 

«κεραυνοβόλο πλήγμα» κατά του αντιπάλου.
14

 

 

                      Οι παν-περιοχές κατά Haushofer 

 

 

                                                
13 Parker 30-3, 35-7, 112-13, 121-23. Ó Tuathail , ο.π., 45-50. O’Loughlin & Heske, ο.π., 41-2. 

Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, ο.π., 17-19. Βλέπε επίσης Karl Haushofer, 

Wikipedia.   
14 Βλέπε προηγούμενη σημείωση.   



Η αγγλοσαξονική σχολή 

Ο πρώτος γεωπολιτικός μελετητής στον αγγλοσαξωνικό χώρο θεωρείται ο πλοίαρχος των 

ΗΠΑ, Alfred Mahan (1840-1914), πρόεδρος του Naval War College, ο οποίος είναι πατέρας 

της μετέπειτα γνωστής ως γεωστρατηγικής. Ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε τη διάκριση 

μεταξύ χερσαίων και θαλασσίων μεγάλων δυνάμεων. Ο Mahan είχε ως πρότυπο για τη χώρα 

του τη Βρετανία και κατέγραψε στο βιβλίο του 1890, Η επιρροή της ναυτικής δύναμης στην 

ιστορία 1600-1783, το θαυμασμό του για την παγκόσμια επικράτησή της ως θαλάσσιας 

δύναμης, με τον έλεγχο που ασκούσε μέσω του ισχυρού ναυτικού της και των σταθμών της 

ανά τον κόσμο (αποικίες, ναυτικές βάσεις, θαλάσσιος έλεγχος κομβικών σημείων του 

διεθνούς εμπορίου και της ναυσιπλοΐας, κ.λπ.). 

     Alfred Mahan 

Για τον Mahan μία πραγματική μεγάλη δύναμη θα έπρεπε να είναι θαλάσσια 

δύναμη, μία δύναμη που να ελέγχει τις θάλασσες, που να διαθέτει ένα μεγάλο εμπορικό 

στόλο και κυρίως ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό που να έχει συνεχή διεθνή παρουσία σε όλη 

τη υδρόγειο και να ελέγχει όλα τα κομβικά θαλάσσια σημεία παγκοσμίως. Για να μπορεί μία 

χώρα να γίνει μεγάλη θαλάσσια δύναμη θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή, καλά 

λιμάνια και να βρίσκεται και να ελέγχει κυρίως την περιοχή βορείως της Διώρυγας του 

Σουέζ και της Διώρυγας του Παναμά.
15

 Καταγράφοντας τα κατ’ αυτόν πλεονεκτήματα των 

θαλασσίων δυνάμεων έναντι των χερσαίων, προέτρεπε τις ΗΠΑ (μέσω και του φίλου του 

Θεόδωρου Ρούζβελτ) να εγκαταλείπουν τον απομονωτισμό τους και να επεκταθούν με 

αποικίες, να αποκτήσουν πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό και να καταστούν μία από τις 

μεγάλες δυνάμεις. Σε ότι αφορούσε τη στρατιωτική πτυχή της γεωστρατηγικής ο Mahan 

επηρεάστηκε κυρίως από το έργο του Ελβετού Antoine-Henri Jomini (1779-1869), 

στρατηγού αρχικά του Ναπολέοντα και στη συνέχεια του Τσάρου Αλέξανδρου Α, του 

κύριου ανταγωνιστή του Κλάουζεβιτς στη θεωρία της στρατιωτικής στρατηγικής. Το έργο 

του Mahan
 
είχε γίνει γνωστό στην Ευρώπη, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Γερμανία, και 

                                                
15 A.T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History 1660-1783 (Βοστώνη: Little, Brown and 

Company, 1890). 



πιο συγκεκριμένα στον μεγαλομανή Κάιζερ Βίλχελμ Β (που στη συνέχεια επιδίωξε η 

Γερμανία να γίνει μεγάλη ναυτική δύναμη όπως η Βρετανία).
16

 

Ο κύριος πατέρας της αγγλοσαξονικής σχολής της γεωπολιτικής είναι ο Βρετανός 

γεωγράφος Halford Mackinder (1861-1947), αν και ποτέ του δεν χρησιμοποίησε τον όρο 

γεωπολιτική τον οποίο μάλιστα αποστρεφόταν.
17

  

 

     Halford Mackinder 

Ο Mackinder, σε αντίθεση με τον Mahan, δεν ήταν αισιόδοξος για το μέλλον των 

ναυτικών δυνάμεων. Ο Βρετανός γεωγράφος ήταν ένας χαρακτηριστικός «αυτοκρατορικός 

Βρετανός» ο οποίος όριζε τη νέα διεθνή εποχή, από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, ως 

«μετα-κολομβιανή». Οι ανακαλύψεις είχαν τελειώσει με το τέλος της «κολομβιανής 

εποχής», με όλη τη Γη κατακτημένη και γνωστή από το ένα της άκρο έως το άλλο (με 

τελευταία εξαίρεση τις δύο αρκτικές περιοχές). Στη νέα εποχή, σε αντίθεση με την 

«Κολομβιανή» των ανακαλύψεων (15ος-μέσα 19ου αιώνα), κατά την οποία είχαν 

επικρατήσει οι ναυτικές δυνάμεις (Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία και κυρίως Αγγλία-

Βρετανία), η κυριαρχία θα επέστρεφε στην «Κεντρική Γη», όπως στην εποχή των μεγάλων 

μετακινήσεων κατά τον τρίτο και τέταρτο αιώνα μ.Χ., αρχικά των γερμανικών λαών, κατά 

την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και στη συνέχεια των σλαβικών και μογγολικών. 

Αυτή η επικράτηση των χερσαίων δυνάμεων επερχόταν με τη συνδρομή της νέας 

τεχνολογίας, και κυρίως με την έλευση του σιδηροδρόμου, που έμελλε να αλλάξει τη σχέση 

μεταξύ χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων σε βάρος των δευτέρων.
18

  

Κατά τον Βρετανό γεωγράφο, η «Κεντρική Γη» (Heartland) – ή «Μοχλός» (Pivot) 

όπως την είχε ονομάσει αρχικά – ήταν το κεντρικό τμήμα της Ευρασίας το οποίο ήταν 

                                                
16 Ó Tuathail , ο.π., 38-43. Parker, ο.π., 97-8, 114-15. Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς 

πολιτικής, ο.π., 13-14. Alfred Mahan, Wikipedia. 
17 Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, ο.π., 27. 
18 Parker, ο.π., 20-1. Ó Tuathail , ο.π., 26-35, 75-7. Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς 

πολιτικής, ο.π., 14-16. 



απροσπέλαστο και απρόσιτο σε επιθέσεις από τις ναυτικές δυνάμεις. Αυτό θα ήταν το 

απόρθητο κάστρο της μεγάλης χερσαίας δύναμης. Ο Mackinder, σε μία περίφημη ομιλία του 

στη Royal Geographical Society (25 Ιανουαρίου 1904), τοποθετήθηκε αποφθεγματικά: 

«Όποιος κυβερνάει την Ανατολική Ευρώπη έχει το πρόσταγμα [commands] στην Κεντρική 

Γη. Όποιος κυβερνάει την Κεντρική Γη έχει το πρόσταγμα στην Παγκόσμια Νήσο [την 

Ευρασία], Όποιος κυριαρχεί στην Παγκόσμια Νήσο έχει το πρόσταγμα σε ολόκληρο τον 

Κόσμο».
19

 Η ισχυροποίηση της Κεντρικής Γης θα απέβαινε σε βάρος της «εσωτερικής» και 

«εξωτερικής ημισελήνου», δηλαδή των περιοχών που βρεχόντουσαν από ανοικτές 

θάλασσες, γι’ αυτό συνιστούσε περαιτέρω ενδυνάμωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και 

συνεχή επαγρύπνηση μπροστά στον γερμανικό και ρωσικό κίνδυνο πλήρους ελέγχου της 

Κεντρικής Γης.
20

 

 

           Η Κεντρική Γη και Εσωτερική και Εξωτερική Ημισέληνος κατά Mackinder 

 

Ένας άλλος ειδικός στην γεωπολιτική που επηρέασε ειδικά την αμερικανική 

γεωπολιτική σκέψη, ήταν ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας, Νicholas Spykman (1893-

1943) που επηρεάστηκε από τον Mahan και κυρίως από τον Mackinder, ασκώντας όμως 

κριτική  στον δεύτερο. Ο Spykman ήταν της άποψης ότι ο Mackinder είχε υπερεκτιμήσει τις 

δυνατότητες της Κεντρικής Γης, και υποστήριξε ότι η γεωγραφική απομόνωση δεν ήταν 

παράγοντας ισχύος αλλά μάλλον παράγοντας αδυναμίας. Επίσης ότι η ιστορία της 

Κεντρικής Γης δεν αντανακλούσε μία δεδομένη αντίθεση μεταξύ ναυτικών και χερσαίων 

δυνάμεων. 

                                                
19 B.W. Blouet, ‘Halford Mackinder and the Pivotal Heartland’, B.W. Blouet (επιμ.), Global 

Geostrategy: Mackinder and the Defence of the West (Λονδίνο: Frank Cass, 2005), 1. 
20 Βλέπε υποσημειώσεις 239 και 240, επίσης Halford Mackinder, Wikipedia. 



    Nicholas Spykman  

Για τον Spykman καίρια σημασία είχαν τα «περιφερειακά εδάφη» ή «Στεφάνη» 

(Rimland), όπως τα ονόμασε, η περιοχή που βρισκόταν γύρω από την Κεντρική Γη (δηλαδή 

η εσωτερική ημισέληνος του Mackinder). Η Στεφάνη μπορούσε να εμποδίσει τη μεγάλη 

χερσαία δύναμη της Κεντρικής Γης να αποκτήσει πρόσβαση και έξοδο στη θάλασσα. Ο 

Spykman υποστήριξε ότι όποιος «ελέγχει τη Στεφάνη κυβερνά την Ευρασία» και οποίος 

«κυβερνάει την Ευρασία ελέγχει τις τύχες του κόσμου». Οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν με 

κάποια τρόπο τη Στεφάνη και να είναι σε θέση να ελέγχουν ως ναυτική δύναμη και δυνητικά 

ως παγκόσμια δύναμη όλη την υδρόγειο μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη 

θεωρία του ο Spykman έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα πολιτική της «ανάσχεσης» της 

«σοβιετικής απειλής» που ανέπτυξε ο Kennan (βλέπε Κεφάλαιο 1).
21

 

 

 

                    Η στεφάνη (Rimland) κατά Spykman  

  

                                                
21 Ó Tuathail , ο.π., 50-5. Χουλιάρας, ο.π.,21-2. Βλέπε επίσης Nicholas Spykman, σε Wikipedia. 



Η σύγχρονη γεωπολιτική 

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η γεωπολιτική εξαφανίστηκε ως λέξη και ως 

ευυπόληπτη επιστημονική συζήτηση για ένα τέταρτο του αιώνα λόγω της ταύτισής της με 

τον Χίτλερ και τον Ναζισμό. Όπως σημείωνε ο Γάλλος κοινωνιολόγος και ρεαλιστής 

διεθνολόγος Raymond Aron (1905-1983), που άσκησε μεγάλη επιρροή στη ρεαλιστική 

σχολή στη Δύση, η γερμανική σχολή δεν ήταν στην ουσία παρά μία ιδεολογία, μία 

«βιολογική-γεωγραφική ιδεολογία» που με επιστημονικοφανή επικάλυψη εξυπηρετούσε 

συγκεκριμένες ανάγκες και επιδιώξεις της Γερμανίας. Ο επεκτατισμός «καθίστατο 

αναπόφευκτος και νόμιμος, εφόσον επρόκειτο περί ζητήματος ζωής και θανάτου».
22

 

    Raymond Aron 

 

Πλην όμως η λογική της γεωπολιτικής δεν είχε εξαφανισθεί, ειδικά η λογική της 

αγγλοσαξονικής σχολής. Αυτό που εξαφανίστηκε, τουλάχιστον στη σοβαρή επιστημονική 

συζήτηση, είναι η γερμανική σχολή, ειδικά ως προς τις δαρβινικές βιολογικές της 

θεμελιώσεις και την ανάγκη συνεχούς εδαφικού επεκτατισμού (επιβίωσε μόνο σε ορισμένα 

χώρες της Λατινικής Αμερικής στις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

ίχνη της βλέπουμε ακόμη και σήμερα στις απόψεις ορισμένων διανοητών στην Ελλάδα και 

την Τουρκία, όπως ο πολιτικός φιλόσοφος Παναγιώτης Κονδύλης (1943-1998) και ο 

διεθνολόγος Ahmed Davutoğlu (στη συνέχεια υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός της 

Τουρκίας).  

Αρχικά υπήρχε μία ενσωμάτωση πτυχών της γεωπολιτικής στη διεθνή πολιτική, 

ειδικά σε δύο πεδία, στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής και στις στρατηγικές σπουδές. Η 

ανάλυση εξωτερικής πολιτικής στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εξέλαβε τη γεωπολιτική 

διάσταση ως μέρος του «επιχειρησιακού περιβάλλοντος» (εξωτερικοί συντελεστές) μέσα 

στο οποίο δρα, θέλοντας και μη, ένα κράτος στην εξωτερική πολιτική του (βλέπε Κεφάλαιο 

3). Η διάσταση αυτή ωστόσο δεν σημαίνει ότι τα κράτη εγκλωβίζονται από τα γεωπολιτικά 

                                                
22 R. Aron, Πόλεμος και ειρήνη μεταξύ των εθνών (Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1966) [αρχική 

γαλλική έκδοση Paix et guerre entre les nations (Παρίσι: Calmann-Lévy, 1962)], 283-4. 



δεδομένα κατά τρόπο ντετερμινιστικό χωρίς καμία επιλογή.
23

  

Οι στρατηγικές σπουδές (βλέπε Κεφάλαιο 4) που βρίσκονταν στο πρώιμο Ψυχρό 

Πόλεμο (1947-1971) σε μεγάλο άνοδο στη Δύση ήταν ο προνομιακός χώρος για τη 

διατήρηση της γεωπολιτικής οπτικής. Η γεωπολιτική αυτή στη Δύση ήταν σχεδόν 

ταυτόσημη με τη σχολή του ρεαλισμού ξεκινώντας από τη στρατηγική της ανάσχεσης του 

Spykman και του Kennan. Επίσης ακόμη πλανιόταν – και ακόμη εν μέρει πλανάτε – το 

φάντασμα-μπαμπούλας που είχε επινοήσει ο Mackinder το 1904, το ποιος θα έχει το 

πρόσταγμα στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ευρασία, που μεταφραζόταν στο φόβο και 

την αίσθηση απειλής της Δύσης, και κατ’ επέκταση στην ανάγκη υπεράσπισης της, από τον 

κίνδυνο επικράτησης μία μεγάλης δύναμης στην Κεντρική Γη και μετά στην Ευρασία, με τη 

Σοβιετική Ένωση να έχει διαδεχθεί τη Ναζιστική Γερμανία ως ο υποψήφιος γι’ αυτό το 

ρόλο.
24

 

Κεντρικό ρόλο στην επιστροφή της γεωπολιτικής έπαιξε ο ρεαλιστής θεωρητικός 

των Διεθνών Σχέσεων Henry Kissinger, ο οποίος τη χρησιμοποίησε στην προσπάθεια του να 

εξασφαλίσει την υπεροχή των ΗΠΑ στον Ψυχρό Πόλεμο.
25

  

Λίγο μετά, κατά τη δεκαετία του 1970, η γεωπολιτική υπέστη την πρώτη συνολική 

της αμφισβήτηση από μια εξίσου στρατευμένη, αλλά εντελώς διαφορετική, σύλληψη της 

γεωπολιτικής, με ιδρυτή και κεντρική μορφή τον Γάλλο γεωγράφο Yves Lacoste στο Παρίσι 

με το περιοδικό Hérodote.  

   Yves Lacoste 

Η «νέα γεωπολιτική», ξεκίνησε με μία καταιγιστική κριτική της γεωπολιτικής ως 

ψευδοεπιστήμης. Στο βιβλίο του ο Lacoste με τον χαρακτηριστικό τίτλο La Géographie, ça 

sert, d'abord, à faire la guerre, υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή γεωπολιτική βρίσκεται στην 

                                                
23 Η. & Μ. Sprout, ‘Environmental Factors in the Study of International Politics’, Journal of Conflict 

Resolution, 1 (1957), 309-28. 
24 Blouet, ο.π., 1-15. C.S. Gray, ‘In Defence of the Heartland: Sir Halford Mackinder and his Critics a 
Hundred Years on’, Blouet (επιμ.), ο.π., 17-35. 
25 J. Dougherty & R.L. Pfaltzgraff Jr., Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων: μία συνολική 

αποτίμηση (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1992) [αρχική έκδοση Contending Theories of International 

Relations: A Comprehensive Survey (Νέα Υόρκη: Harper & Row, 1990)], 90, 118-69.  G. Ó Tuathail, 

ο.π., 17. G. Ó Tuathail,  ‘Problematizing Geopolitics: Survey, Statesmanship and Strategy’, 

Transactions of the Institute of British Geographers, 19 (1994).    



υπηρεσία του πολέμου, της επιθετικότητας και της επιβολής των ισχυρών κρατών 

παγκοσμίως. Ο Lacoste και οι συνεργάτες του στο Hérodote εδραίωσαν μία νέα 

αντεξουσιαστική γεωπολιτική, παίρνοντας το νήμα από τον Vidal de la Blanche και κυρίως 

από τον Reclus που, όπως είπαμε, είχε επισημάνει την περιβαλλοντική διάσταση της 

πολιτικής γεωγραφίας. Σε αντίθεση με την κλασική γεωπολιτική, η γαλλική σχολή, γνωστή 

ως géopolitique, δεν είναι κρατοκεντρική αλλά παγκόσμια στη θεώρηση της, με έμφαση στα 

περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Η ανθρωπότητα εκλαμβάνεται σαν ένα ενιαίο 

σύνολο και όχι ως κυρίαρχος της φύσης ικανός να τη μεταμορφώσει κατά το δοκούν, αλλά 

ως συμμέτοχος σε μία περιβαλλοντική ολότητα στην οποία η φύση πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με φροντίδα, κατανόηση και σεβασμό. Επίσης τονίζει τη γεωγραφική 

διάσταση στον υπανάπτυκτο κόσμο στη μετααποικιακή εποχή.
26

  

Ας επιστρέψουμε όμως στην πιο καθιερωμένη γεωπολιτική του αγγλοσαξονικού 

χώρου, γνωστή πλέον και ως γεωστρατηγική και «υψηλή στρατηγική» (grand strategy) κατά 

την περίοδο του «Δεύτερου Ψυχρού Πόλεμου» (1977-1989), που διαδέχθηκε την Ύφεση της 

περιόδου 1973-1978 (που είχε οδηγήσει στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι το 1975). Κύριοι 

εκπρόσωποι της γεωστρατηγικής ήταν γνωστοί ιέρακες ρεαλιστές διεθνολόγοι, όπως ο 

Βρετανό-Αμερικάνος Colin Gray, οι Αμερικανοί Edward Luttwak και Zbigniew Brzezinski 

και βέβαια ο Kissinger.
27

  

Το 1990, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, υπήρχε μεγάλη αγωνία για το μέλλον, 

μετά την αρχική ευφορία περί του «τέλους της ιστορίας» (Fukuyama), δηλαδή του τέλους 

της σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών ιδεολογιών και την επικράτηση του φιλελευθέρου 

μοντέλου και των ΗΠΑ ως μοναδικής ηγεμονικής υπερδύναμης.
28

 Έτσι αναπτύχθηκαν, 

ειδικά στις ΗΠΑ, μορφές πολιτικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο χώρο της μελέτης της 

διεθνούς πολιτικής που, όπως η κλασική γεωπολιτική, τείνουν στην πανοραμική και 

διχοτομική παρουσίαση του διεθνούς χώρου, με όρους μεγαλειώδεις και πανοραμικούς, 

όπως η κλασική αγγλοσαξονική γεωπολιτική. Στόχος των αναλύσεων αυτών που 

εμφανίζονται ως «μεγάλες θεωρίες», είναι «να συμβουλέψουν» τη Δύση και κατά κύριο 

λόγο την ηγέτιδα της Δύσης, τις ΗΠΑ, τι πρέπει να πράξει για να συνεχίσει να έχει το πάνω 

                                                
26 Y. Lacoste, La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre (Παρίσι: Maspero, 1976). Βλέπε 

επίσης Parker, ο.π., 51-3. Ó Tuathail, ο.π., 160-8. 
27 C. Gray, The Geopolitics of Superpower (Lexington: University Press of Kentucky, 1988). E. 
Luttwak, The Grand Strategy of the Soviet Union (Νέα Υόρκη: St Martin’s Press, 1983). Z. 

Brzezinski, Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S. –Soviet Contest (Νέα 

Υόρκη: The Atlantic Monthly Press, 1986). Για κριτική των απόψεων αυτών βλέπε S. Dalby, 

‘Geopolitical Discourse: The Soviet Union as Other’, Alternatives, 13 (1988), 415-42. Ó Tuathail, 

Critical Geopolitics, 178-80.     
28 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man (Νέα Υόρκη: Free Press, 1992). 



χέρι στην αβέβαιη και ρευστή σημερινή εποχή.
29

  

Στη μεταψυχροπολεμική εποχή δίδεται έμφαση στη διαφορά μεταξύ διεθνούς 

τάξης στην «ευνομούμενη δημοκρατική Δύση» από τη μια, και της «αναρχίας» από την 

άλλη, η γνωστή ως διάκριση «Κόσμου-Χάους».
30

 Ο Luttwak υποστηρίζει ότι η «γεω-

οικονομία» παίρνει πλέον τη θέση της γεωπολιτικής (ή θα είναι η κύρια γεωπολιτική του 

σήμερα και του αύριο), με την κατ΄αυτόν σύγκρουση στο οικονομικό πεδίο παγκοσμίως 

μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας,
31

 ή κατ’ άλλους ΗΠΑ-Κίνας.  

Ο Kissinger υποστηρίζει ότι στη μεταψυχροπολεμική υπάρχουν τέσσερις 

διαφορετικοί κόσμοι: ο πρώτος κόσμος είναι η Δύση, ο κόσμος της ειρήνης και της 

ευημερίας, ο δεύτερος ο κόσμος του ανταγωνισμού Ρωσίας-Κίνας-Ιαπωνίας-Ινδίας, ο τρίτος 

ο κόσμος της Μέσης Ανατολής με ανυπέρβλητες θρησκευτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις 

(όπως η Ευρώπη των αρχών του 17
ου

 αιώνα) και ο τέταρτος ο κόσμος της Αφρικής της 

φτώχιας, των εμφυλίων συγκρούσεων και του AIDS.
32

  

Ο Brzezinski παρουσιάζει την παγκόσμια «σκακιέρα» που αποτελείται από την 

Ευρασία (λίγο-πολύ στο σκεπτικό του Mackinder) και παρουσιάζει διάφορες στρατηγικές με 

τις οποίες οι ΗΠΑ θα κατορθώσουν να έχουν εκεί τον έλεγχο και την πρωτοκαθεδρία.
33

 

Ωστόσο τη μεγαλύτερη επιρροή και διάδοση είχε ο «γεω-πολιτισμός» που πρότεινε ο 

Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας, Samuel Huntington (1927-2008), ο οποίος μέχρι τότε 

δεν είχε ασχοληθεί με διεθνή θέματα.
34

 

                                                
29 Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, ο.π., 31-84, βλέπε ειδικά εύστοχη κριτική στο 

ίδιο, 52-3. 
30 Z. Brzezinski, Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century (Νέα Υόρκη: 

Macmillan, 1993). Για κριτική της άποψης αυτής βλέπε O. Tunander, ‘Post-Cold War Europe: A 

Synthesis of a Bipolar Friend-Foe Structure and a Hierarchic Cosmos-Chaos Structure?’, O. 

Tunander, P. Baev & V.I. Einegel (επιμ.),  Geopolitics in Post-Wall Europe: Security, Territory and 

Identity (Λονδίνο: Sage, 1997). 
31 E. Luttwak, The Endangered American Dream (Νέα Υόρκη: Simon & Schuster, 1993). 
32 H. Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? Towards a Diplomacy for the 21st Century (Νέα 

Υόρκη: Simon & Shuster, 2001). 
33 Z. Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives (Νέα 

Υόρκη: Basic Books, 1997).  
34  Χουλιάρας, ο.π., 31-84. 



                                           

Henry Kissinger                                             Zbigniew Brzezinski 

     Edward Luttwak 

Κατά τον Huntington το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει φέρει στο προσκήνιο μία 

νέα παγκόσμια σύγκρουση, που χαρακτηρίζεται από ένα ανεξίτηλο «πολιτισμικό ρήγμα» 

(fault-line) μεταξύ της Δύσης από και άλλων οκτώ «πολιτισμών» (βλέπε Χάρτη), που 

ονόμασε «σύγκρουση πολιτισμών» (clash of civilizations). Οι άλλοι «πολιτισμοί» (που 

ορίζονται από τον συντηρητικό Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα με κριτήριο τη θρησκεία) 

δεν είναι πολιτισμικά σε θέση να ενστερνιστούν τις δυτικές αρχές της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ανοχής και της εκκοσμίκευσης. 

Συνεπώς η Δύση δεν έχει άλλη επιλογή από τη σύγκρουση ή την απομόνωση από τους 

άλλους κόσμους. Ο Huntington πάντως είναι κατά της μετωπικής σύγκρουσης και υπέρ της 

αποστασιοποίησης από τους άλλους πολιτισμικούς κόσμους.
35

 

                                                
35 S. Huntington, ‘The Clash of Civilizations?’, S. Huntington κ.ά., The Clash of Civilizations? The 

Debate (Νέα Υόρκη: Foreign Affairs, 1996). S. Huntington, ‘If not Civilization, What?’, στο ίδιο. 



     Samuel Huntington 

 

 

                                  Ο χάρτης των πολιτισμών κατά Huntington 

 

Στις σημερινές πολύ πιο επεξεργασμένες διεθνείς σπουδές, οι κατασκευές αυτές 

πείθουν κυρίως το ευρύτερο κοινό και ορισμένους που λαμβάνουν αποφάσεις, και πολύ 

λιγότερο την επιστημονική κοινότητα ιδιαίτερα σε σχέση με το τι συνέβαινε παλαιότερα. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σχήμα του Huntington, η θέση του διαθέτει μόνο μία 

επιφανειακή αληθοφάνεια. Δεν ευσταθεί, όπως έχουν δείξει ειδικοί από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους. Δεν υπάρχουν αγεφύρωτα ρήγματά και διαφορές μεταξύ 

«πολιτισμών», όρος που άλλωστε δεν πείθει όπως τον παρουσιάζει ο Huntington. Το βέβαιο 

είναι ότι δεν υπάρχουν μεγαλύτερες ή περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων που 

ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμικο-θρησκευτικούς κόσμους. Το εγχείρημα του 

Αμερικανού πολιτικού επιστήμονα έχει προφανώς ως αποδέκτη το νεοσυντηρητικό ρεύμα 



των ΗΠΑ που κινείται με μανιχαϊστικούς όρους, μεταξύ «ημών» (της Δύσης υπό των ΗΠΑ) 

και «όλων των άλλων» οι οποίοι είναι διαφορετικοί. 

Στη συνέχεια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά, έκανε ιδιαίτερα 

αισθητή την παρουσία του ένα νέο πιο εκλεπτυσμένο ρεύμα στη γεωπολιτική, η κριτική 

γεωπολιτική (critical geopolitics), αρχικά στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) και στη 

συνέχεια στην Ιρλανδία, τη Βρετανία και στα Σκανδιναβικά κράτη και αλλού, η οποία 

κινήθηκε στα αχνάρια της κριτικής σκέψης και του μεταμοντερνισμού (βλ. Κεφάλαια 1 και 

2). Κύριοι εκπρόσωποί της κριτικής γεωπολιτικής είναι ο John A. Agnew, o Simon Dalby, o 

Geároid Ó Tuathail, ο Klaus Dodds, o Paul Routledge, η Joanne Sharp κ.ά. Η κριτική 

γεωπολιτική δεν ορίζει τη γεωπολιτική ως την επιρροή της γεωγραφικής και χωρικής 

διάστασης στη διεθνή πολιτική, αλλά ως την έρευνα «της πολιτικής της εγγραφής του 

πλανητικού χώρου» και της «γεωγραφικής φαντασίας», δηλαδή των γεωγραφικών 

υποθέσεων και αντιλήψεων οι οποίες αποτελούν νοητικές κατασκευές (επινοήσεις) που 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στη διεθνή πολιτική. Αποδομείται η κλασική γεωπολιτική, 

η σύγχρονη γεωστρατηγική, η γεω-οικονομία και ο γεω-πολιτισμός, ως καθαρές ασκήσεις 

ισχύος και εξουσίας (ως «γεω-ισχύς») και κάθε άλλο παρά αθώα επιστημονική συμβολή. 

Θεωρείται ενεργός και σκόπιμη πολιτική πράξη «εγγραφής» του παγκόσμιου χώρου, ως 

Λόγος με στόχο την ηγεμονία των μεγάλων δυνάμεων και κυρίως ως ο ηγεμονικός Λόγος 

των ΗΠΑ.
36

  

      John Agnew 

 

                                                
36 Dalby, ο.π.. J. Agnew, Geopolitics: Re-visioning World Politics (Λονδίνο: Routledge, 1998). Ó 

Tuathail, ο.π.. Ó Tuathail & S. Dalby (επιμ.), Rethinking Geopolitics (Λονδίνο: Routledge, 1998). 

Χουλιάρας, ο.π., 89-115.  



                     

           Simon Dalby                        Geároid Ó Tuathail 

 

Η κριτική γεωπολιτική οικοδομείται στη βάση τριών βασικών ιδεών: (1) ότι 

υπάρχει μία πολιτική – μία θα λέγαμε πολιτική σκοπιμότητα, μία πολιτική ατζέντα – πίσω 

από όλες τις μορφές γεωγραφικής γνώσης, ειδικά στην παραδοσιακή γεωπολιτική από τον 

Ratzel και τον Mackinder μέχρι τους σύγχρονους ρεαλιστές συντηρητικούς αναλυτές, (2) ότι 

υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές υποθέσεις πάνω στις οποίες δομούνται όλες οι 

πολιτικές πρακτικές και πρωτοβουλίες στη διεθνή σκηνή, και (3) προκειμένου να 

αποκαλυφθούν οι δύο παραπάνω ιδέες απαραίτητη είναι μια αμφισβήτηση αυτών που 

εκλαμβάνονται «ως δεδομένα, ως σταθερά και μόνιμα».
37

          

Η κριτική γεωπολιτική εντοπίζει τους κυρίαρχους γεωπολιτικούς μύθους και τις 

γεωπολιτικές αφηγήσεις που ταυτίζονται με θεμελιώδη θέματα των κρατών και των 

εθνοτικών ομάδων, όπως η ασφάλεια, το εδάφος/εδαφικότητα και η εθνική ή πολιτισμική 

ταυτότητα. Διαπιστώνεται έτσι ότι οι γεωπολιτικές αναλύσεις, από το 1900 και μετά, 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διεθνή πολιτική των ισχυρών κρατών όχι επειδή οι θέσεις της 

γεωπολιτικής ήσαν επιστημονικά ορθές – άλλωστε λίγο-πολύ όλες διαψεύσθηκαν και ας 

χρησιμοποιήθηκαν συνειδητά στη λήψη αποφάσεων στην εξωτερική τους πολιτική – αλλά 

επειδή αποτέλεσαν πειστικούς μύθους για αυτούς που άσκησαν εξωτερική πολιτική από τον 

Κάιζερ Βίλχελμ Β' και τον Χίτλερ έως τις ΗΠΑ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο ή σήμερα στη 

μεταψυχροπολεμική εποχή ή εποχή μετά το 9/11. Στη σημερινή μεταδιπολική εποχή, οι 

μανιχαϊστικές γεωπολιτικές κατασκευές-μύθοι του Ψυχρού Πολέμου (Ανατολή-Δύση ως 

«καλός- κακός», «Φίλος-Εχθρός») επανέρχονται σήμερα με τη διάκριση μεταξύ 

Κέντρου/Κόσμου από τη μία και Χάους από την άλλη: η Δύση από τη μια και η Ρωσία, η 

Ορθοδοξία, η Κίνα (ή ακόμη και η Ιαπωνία) και κατά κύριο λόγο το Ισλάμ από την άλλη. 

Στο πλαίσιο αυτό η κριτική γεωπολιτική έχει εύστοχα καυτηριάσει τις νέες δήθεν πιο 

εκσυγχρονισμένες μεγαλόστομες «αφηγήσεις-κατασκευές» περί γεω-οικονομίας ή 

σύγκρουσης πολιτισμών μεταξύ «καλής Δύσης» και των «πολιτισμικά Άλλων».  

                                                
37 Χουλιάρας, Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής, ο.π., 90. 



 

Όπως επισημαίνεται, αυτού του είδους η γεωπολιτική, όπως και η κλασική, όχι 

μόνο δεν μπορεί να εδραιωθεί ως σοβαρή επιστημονική ενασχόληση, αλλά είναι άκρως 

αντιδραστική, γιατί η ατζέντα της είναι η κατασκευή συνόρων και απειλής από τον Άλλο, 

προκειμένου αυτός να αποκλειστεί και να δικαιολογείται η ισχυροποίηση με στρατιωτικά 

κριτήρια, με στρατικοποίηση, εξοπλισμούς, ισχυρό στρατό κατά των υποτιθέμενων 

εξωτερικών απειλών αλλά και των εσωτερικών εχθρών που δήθεν αποτελούν πέμπτη 

φάλαγγα του εχθρού, με αποτέλεσμα την κυριαρχία της «ασφάλειας» (securitization) στην 

πολιτική (βλ. τέλος Κεφαλαίου 4). Όπως καταλήγουν οι θεωρητικοί της κριτικής 

γεωπολιτικής αυτές οι μορφές γεωπολιτικής δεν είναι τίποτε άλλο από στρατευμένες 

φαντασιώσεις, όπως ήταν επί Ratzel, Mackinder και Haushofer.
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