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H πρωτοβουλία του Ιωάννη Θ. Μάζη (Καθηγητού Οικονοµικής Γεωγραφίας και 

Γεωπολιτικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου) να καταστήσει γνωστό στο ελληνικό 

αναγνωστικό κοινό το έργο ενός ακόµη εκ των Κλασικών της Γεωπολιτικής – και δη 

του πατρός της Αγγλοσαξονικής Σχολής της Γεωπολιτικής Σερ Χάλφορντ Μάκιντερ 

– αποτελεί µίαν νέα συµβολή του διακεκριµένου Έλληνα γεωπολιτικού στην 

επιστήµη που µε αξιοθαύµαστη συνέπεια επί σειράν δεκαετιών θεραπεύει  –  την 

«κόρη της Γεωγραφίας» όπως δεν κουράζεται να επαναλαµβάνει στα βιβλία που 

συγγράφει ή προλέγει, παραµπέποντας στον Pascal Lorot. 

 

∆υσκόλως αποκρύπτεται – άλλωστε, δεν το επιδιώκει ούτε ο ίδιος – η ειλικρινής 

αγανάκτηση που διακατέχει τον Ιωάννη Θ. Μάζη για την «καθηµερινή ασέλγεια επί 

του σώµατος της Γνώσης που παρατηρείται στον καιρό µας». Αγωνία που στην 

περίπτωση της Γεωγραφίας και της θυγατρός της Γεωπολιτικής µεταβάλλεται σε 

θυµό, προδήλως δικαιολογηµένο εν όψει της - όντως θεαµατικής - οβιδιακής 

µεταβολής απάντων σχεδόν εν Ελλάδι, σχετικών και ασχέτων συλλήβδην, σε κατά 

φαντασίαν γεωπολιτικούς ή, κατά την χαρίεσσα έκφραση του Μάζη, 

«γεωπολιτίζοντες». Και το πράγµα – αρκούντως διασκεδαστικό per se – καθίσταται, 

φευ, επικίνδυνο εάν αναλογισθεί κανείς ότι οι περί ων ο λόγος (ή µάλλον, ο 

υπαινιγµός) γεωπολιτίζοντες διεθνολόγοι µπορεί µεν να µη διαθέτουν τα απαιτούµενα 

γνωστικά εφόδια, πλην όµως οι περί ων η νύξις «καντιανίζοντες θεολόγοι» (για να 

θυµηθούµε µίαν άλλη προσφυή διατύπωση του Μάζη) διαθέτουν περίσσευµα 

ιδεοληπτικών, φαντασιακών και κανονιστικών προσεγγίσεων. Για τον Ι. Θ. Μάζη, 

αντιθέτως, είναι δεδοµένο ότι η θεραπεία της Γεωπολιτικής οφείλει να προστατεύεται 

από τοιαύτα σύνδροµα τουλάχιστον όσο οφείλει να διασφαλίζεται και από 

µιλιταριστικά και εθνικιστικά ανάλογα.  

 

Προλέγοντας τα έργα των θεωρουµένων ως Κλασικών της παραδοσιακής 

γεωπολιτικής αντιλήψεως (Μακιντεριανή και Ρατζελιανή/Χαουσχοφεριανή Σχολή),  

ο Καθηγητής Μάζης δράττεται της ευκαιρίας να αποκαταστήσει, έστω και κατ’ 

ελάχιστον, όπως σηµειώνει χωρίς οίηση, την «προ πολλού διασαλευθείσα 

επιστηµονική τάξη και δεοντολογία» αλλά και να προστατεύσει τους νέους ερευνητές 

που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν αυτήν την «γοητευτική όσο και χρήσιµη 

γεωγραφική επιστηµονική µέθοδο». Επαναβεβαιώνει την αξία της Γεωπολιτικής ως 

εκείνης της γεωγραφικής αναλυτικής µεθόδου «που ασχολείται µε την µελέτη και την 

καταγραφή της κατανοµής της ισχύος και του ελέγχου των σφαιρών επιρροής στον 

πλανήτη», καθώς η τελευταία βασίµως του υπόσχεται µία ασφαλή και, κατά το 

µάλλον ή ήττον, αντικειµενική προσέγγιση των αιτίων του πολυδαιδάλου και 

πολυσυνθέτου διεθνούς πολιτικού γίγνεσθαι, και όχι ένα ακόµη κήρυγµα 

πολιτικής/εκκοσµικευµένης θεολογίας. 

 



Προδήλως, ο εξέχων Έλληνας γεωπολιτικός κρίνει χρήσιµη την µελέτη του 

περιφρονηµένου ή λοιδορηθέντος έργου των Κλασικών της Γεωπολιτικής – παρ’ όλες 

τις εντάσεις που ευλόγως και βασίµως δύναται ου µην αλλά και επιβάλλεται, ενίοτε, 

να έχει ο σύγχρονος ερευνητής, λαµβανοµένων υπ’ όψιν του ιστορικού πλαισίου, της 

συγκυρίας και της αρχούσης ιδεολογίας της εποχής εντός της οποίας ανδρώθηκαν και 

δηµιούργησαν οι επιστήµονες εκείνοι. Εν τούτοις, είναι – και οφείλει να είναι – 

αυτονόητο καθήκον µεταξύ επιστηµόνων η καταγραφή, παρουσίαση και µελέτη του 

έργου των πατέρων της Πολιτικής Γεωγραφίας, της Οικονοµικής Γεωγραφίας και της 

Γεωπολιτικής: από τον Γερµανό γεωγράφο Friedrich Ratzel («Ζωτικός Χώρος», 

«Πολιτική Γεωγραφία», «Γη και Βίος») και τον Σουηδό Rudolf Kjellén, που 

εισήγαγε το πρώτον τον όρο «Γεωπολιτική», µέχρι τους Γερµανούς γεωπολιτικούς 

του Μεσοπολέµου Karl και Albrecht Haushofer και τους πατέρες της 

Αγγλοσαξονικής Γεωπολιτικής Σχολής Sir Halford Mackinder, Alfred Thayer 

Mahan και Nicholas Spykman – που ανέδειξαν το παγκόσµιο γεωπολιτικό τοπίο ως 

σταθερά χαρακτηριζόµενο από τον ανταγωνισµό µεταξύ Ναυτικών ∆υνάµεων (sea 

powers / naval powers) και Ηπειρωτικών ∆υνάµεων (continental powers) – µέχρι 

των ηµερών µας. 

 

Και αυτό πράττει ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισµικών Αναλύσεων του 

Ιονίου Πανεπ/µίου. Έτσι, µετά τον Φρειδερίκο Ράτζελ και τον Ν. Σπάϋκµαν, 

παρουσιάζεται τώρα στον Έλληνα αναγνώστη το µνηµειώδες έργο του Μάκιντερ 

«∆ηµοκρατικά Ιδεώδη και Πραγµατικότητα» καθώς και τρεις ακόµη εισηγήσεις του 

θεµελιωτού της Βρεταννικής Γεωπολιτικής. Πέραν της αυτονοήτου ακαδηµαϊκής 

αξίας του, το εγχείρηµα καθίσταται και ιδιαιτέρως ενδιαφέρον υπό το φως των 

σηµερινών διεθνών εξελίξεων, µετά το πέρας του Ψυχρού Πολέµου, οι οποίες 

πολλαπλώς επαληθεύουν την παροιµιώδη παρατήρηση του Μάκιντερ: «Όποιος 

κυβερνά την Ανατολική Ευρώπη, κυβερνά το Heartland. Όποιος κυβερνά το 

Heartland, κυβερνά την Πλανητική Νήσο (World Island). Όποιος κυβερνά την 

Πλανητική Νήσο, κυβερνά ολόκληρο τον Κόσµο.»  

 

Κατά µία αξιοπερίεργη ειρωνεία της Ιστορίας, πλήθος κρίσεων, διαπιστώσεων ή 

υποθέσεων εργασίας του Βρεταννού γεωγράφου και ιστορικού διατηρεί εις το 

ακέραιο την σηµασία του, ωσάν να µη έχουν παρέλθει ενενήντα σχεδόν χρόνια από 

της συγγραφής του έργου: από την µετά βεβαιότητος αναµενόµενη εξασθένιση µέχρις 

εκµηδενίσεως της βρεταννικής ισχύος σε περίπτωση καθ’ ην ήθελε προκύψει µία 

ενιαία ηπειρωτική ∆ύναµη στην απέναντι ευρωπαϊκή ακτή (και την συνακόλουθη 

επιταγή να παρεµποδισθεί η πραγµάτωση µιας τοιαύτης προοπτικής από τις Ναυτικές 

∆υνάµεις, όπερ και όντως συνέβη, και εξακολουθεί να συµµβαίνει!) µέχρι την 

εκτίµηση ότι, εντός του (όποιου) µελλοντικού διεθνούς συστήµατος, οι ΗΠΑ, εξ 

αντικειµένου, θα αποτελούν «κάτι που οµοιάζει πολύ µε έναν επικυρίαρχο εταίρο», 

και από την επισήµανση της αναγκαιότητας διαρκούς υπάρξεως µιας σειράς 

συγκροτηµένων και βιωσίµων κρατών µεταξύ Γερµανίας και Ρωσσίας, ως όρου 

σταθερότητας και ασφάλειας στην Μεσευρώπη, µέχρι την τολµηρή πρόταση 

διεθνοποιήσεως της Κωνσταντινουπόλεως και των Στενών, στο πλαίσιο µιας 

συνολικής λύσεως του Ανατολικού Ζητήµατος!  

 

Αληθώς προφητική απεδείχθη η εκτίµηση του Σερ Χάλφορντ, διατυπωθείσα την 

εποµένη της λήξεως του πολέµου, ότι «η δοκιµασία της Κοινωνίας (των Εθνών) θα 

λάβει χώρα στο Heartland της ευρωπαϊκής ηπείρου», όπως κατέδειξε, φευ, η εξέλιξη 

είκοσι µόλις χρόνια αργότερα (1939). Ενώ διαχρονικώς ισχύουσα παραµένει η 



ρεαλιστική, προσεκτική στάση του απέναντι στην αυταρέσκεια και την οίηση της 

δηµοκρατίας και το πραγµατικό αντίκρυσµα των διεθνιστικών ιδεολογηµάτων υπό τις 

πραγµατικές συνθήκες του διεθνούς βίου κανονικάς συνθήκας – εξ ου και η 

επισήµανση της ανάγκης για «λογική ισότητα της ισχύος».  

 

Στο πρώτο ήδη κεφάλαιο των «∆ηµοκρατικών Ιδεωδών», ο κορυφαίος Γεωπολιτικός 

σηµειώνει: «Η πρόκληση που αντιµετωπίζουµε αυτήν την στιγµή είναι να 

πιστεύσουµε ότι η διαρκής ειρήνη θα προκύψει απλώς και µόνον επειδή οι άνθρωποι, 

κουρασµένοι, είναι αποφασισµένοι να µην επιτρέψουν να ξαναϋπάρξει πόλεµος. Αλλ’ 

η διεθνής ένταση θα συσσωρευθεί ξανά, αν και, αρχικώς, µε πολύ αργούς ρυθµούς. 

Μετά το Βατερλώ ακολούθησε µία ολόκληρη γενεά ειρήνης. Ποιος από όλους τους 

διπλωµάτες, στο Συµβούλιο της Βιέννης το 1814, ήταν σε θέση να προβλέψει ότι η 

Πρωσσία θα αποτελούσε παγκόσµια απειλή; Είναι δυνατόν να προβλέψουµε τον ρουν 

του µέλλοντος κατά τρόπον ώστε να µην υπάρξει ξανά καταρράκτης;» Και ποιος από 

τους εχέφρονες επιστήµονες και αναλυτές, θα προσθέταµε εµείς, θα ηδύνατο να µην 

υποκλιθεί ενώπιον της επικαιρότητος των ανωτέρω λόγων;  

  

 


