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XVIΙI. Ἐφαρμογὴ Ἀπλῶν καὶ Σύνθετων ∆εικτῶν τῶν Τεσσά-

ρων Γεωπολιτικῶν Πυλώνων στὴν Μεθοδολογία 

τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Αναλύσεως: 

Ἡ Περίπτωση τῆς Συρίας

[Ὑπὸ Ι. Θ. Μάζη, Καθηγητοῦ ΕΚΠΑ, Civitas Gentium - Special Issue - 5:2 (2017)].
(Συνεργάται: Ἄγις ∆ῆγκας, Ξανθίππη ∆ωματιώτη)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οἱ βάσεις
   

1.1 Μεθοδολογικὸ ὑπόβαθρον τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως

Ἡ βάσις τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως ἀλλὰ καὶ πρωταρχικὸν 
ἐπιστημονικὸ καὶ μεθοδολογικὸ καθῆκον τοῦ γεωπολιτικοῦ ἀναλυτοῦ εἶναι: i) 
ὁ καθορισμὸς ἐπὶ χάρτου τοῦ πρὸς μελέτην γεωγραφικοῦ Συμπλόκου (complex 
geographique) ii) ὁ προσδιορισμὸς τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος (facteur 
géopolitique) μέσῳ τοῦ ὁποίου συντελεῖται ἡ ἀνακατανομὴ τῆς ἰσχύος στὸ ἐσω-
τερικὸ τοῦ ἀνωτέρω γεωγραφικοῦ/γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου καὶ iii) ἡ δη-
μιουργία ὑποδείγματος τάσεων ἀνακατανομῆς ἰσχύος (modèle de tendances 
de redistribution de force) στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἐν λόγῳ Συμπλόκου. Ἄρα ἡ 
προσπάθεια προβλέψεως τῆς ἀνακατανομῆς τῆς ἰσχύος στὸ ὑπὸ μελέτη Σύμπλο-
κο. Ἡ ἔννοια τοῦ γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ εἶναι ἡ κοινὴ βάσις ἀναφορᾶς 
ὅλων τῶν φυσικῶν καὶ ἀνθρωπογενῶν διεργασιῶν, ποὺ συντελοῦνται ἐν τῷ 
πλαισίῳ ὅλων τῶν Εἰδικῶν καὶ Πλήρων Συνθετικῶν Χώρων (ὅρα ὑποκεφάλαι-
ον 2: Γεωγραφίες καὶ Χῶροι). ∆ιεργασιῶν, λαμβανουσῶν χώραν ἐντὸς συγκε-
κριμένου γεωγραφικοῦ Συμπλόκου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ καὶ τὸ βασικὸ Σύστημα 
τῆς ἀναλύσεώς μας.

Εἶναι λοιπὸν σημαντικὸ νὰ κατηγοριοποιήσομε ὅλες αὐτὲς τὶς διεργασίες ὥστε 
νὰ δυνηθοῦμε κατόπιν νὰ ὁρίσομε τὶς ὀντότητες καὶ τὰ ἐργαλεῖα τῶν μαθημα-
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τικῶν ὑποδειγμάτων (μοντέλων) ποὺ κατασκευάζει ὁ ἑκάστοτε ἀναλυτής. Ὅπως 
ἔχομε ἤδη ὁρίσει καὶ ἀναφέρει1 ἡ γεωπολιτικὴ ἀνάλυσις, ὀφείλει νὰ ἐρευνᾷ (δη-
λαδὴ νὰ ἐντοπίζει, νὰ περιγράφει καὶ νὰ μελετᾷ) τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
τὴν δομὴ καὶ τὴν λειτουργία τῶν τεσσάρων θεμελιωδῶν πυλώνων (κατηγοριῶν), 
ἢ ἄλλως των συνιστωσῶν Ἰσχύος, οἱ ὁποῖες συνθέτουν καὶ καθορίζουν τὴν τε-
λικὴ ἰσορροπία ἰσχύος καὶ τὴν κατανομή της στὸ ἐνδοσυστημικὸ πλαίσιο τοῦ 
γεωγραφικοῦ/γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιρροὲς καὶ μεταλλαγὲς 
(mutations) ποὺ αὐτοὶ οἱ πυλῶνες ὑφίστανται ἀπὸ τὸ ἐξωσυστημικὸ περιβάλλον 
τοῦ Συμπλόκου αὐτοῦ. Ἐπιρροές, ἀσκούμενες ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ∆ιεθνῶν Πόλων 
Ἰσχύος τῶν συνιστώντων τὰ στοιχεῖα τοῦ Ὑπερσυστήματος, ὅπου ὁ καθεὶς ἐξ 
αὐτῶν ἐπηρεάζει θετικῶς ἢ ἀρνητικῶς τὸν δεδομένο Γεωπολιτικὸ Παράγοντα καὶ 
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρὰ τοῦ ἐπηρεάζει τοὺς τέσσαρες πυλῶνες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
συνόλου τῶν Ὑποσυστημάτων τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν Συστήματος.

Ἡ διαδικασία αὐτὴ ὀφείλει νὰ τελεῖται μὲ ἀφετηρία τὴν ἐπιλογή, τὸν χω-
ρικὸ ἐντοπισμό, τὴν ποιοτικοποσοτικὴ παρουσίαση τῶν πυλώνων αὐτῶν, ὅπως 
καὶ τὴν μέτρηση καὶ περιγραφὴ τῆς συστημικῆς λειτουργίας τους, στὸ πλαίσιο 
τῆς —θεωρουμένης ὡς θεμελιώδους— δομῆς τοῦ ἐθνο-κρατικοῦ δρῶντος (Σχ. 
2). Ὁμιλοῦμε συνεπῶς περὶ τῶν κατωτέρω τεσσάρων γεωπολιτικῶν πυλώνων:

1) Ἄμυνα-Ἀσφάλεια (Περιλαμβάνει τὸ σύνολον τῶν γεωπολιτικῶν ∆εικτῶν 
ἀμυντικῆς φύσεως ποὺ ἀφοροῦν π.χ. τὴν μέθοδο πεδίου μάχης, κατανομὴ 
ὅπλων ἀνὰ ἐπιφάνεια πρὸς κάλυψιν, ἰσχὺ πλήγματος καὶ βεληνεκῆ ὁπλικῶν συ-
στημάτων, τεχνολογικοὺς δεῖκτες, δυναμικὲς ἐσωτερικῶν μετώπων, εἴδη ἐσωτε-
ρικῶν μετώπων καὶ ἀποσταθεροποίηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ἀσύμμετρες 

1.  Mazis, I. Th. (2002). “La geopolitica contemporanea: basi e defi nizioni di metodo”, DA-
DAT, Universita degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche Ambien-
tali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (pp. 1–11), Napoli. also in: Mazis, I. Th., Disserta-
tiones Academicae Geopoliticae, papazissis, 2015, 195-206, Mazis, I. Th. (2008). [China-Bei 
Jing], “Writing Methodology of a Geopolitical Analysis [Structure, Concepts and Terms]”, 
C.I.I.S.S./I.A.A.: China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.)/Defence Anal-
yses Institute (D.A.I.), Cooperation on Defence Diplomacy, Athens/Beijing at May 2008, 
Defensor Pacis Vol. 23, 53–59, Mazis, I Th. (2013). “L’Analyse Géopolitique Systémique: 
Propositions Terminologiques et Defi nitions Métathéoriques selon l’exigence métathéorique 
lakatienne”, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, 1(1),21–32, Mazis, John 
Th. & Daras, Nicholas J. (2014), “Systemic geopolitical modeling Part 1: Prediction of geopo-
litical events”, GeoJournal, [Springer Verlag], vol. 79, no 4, ISSN 0343-2521, DOI 10.1007/
s10708-014-9569-3 (Author’s personal e-copy), Mazis, I. Th. (2015). Analyse métathéorique 
des Relations Internationales et de la Géopolitique. Le Cadre du Néopositivisme, Papazissis, 
Athènes, Mazis I. Th. (2015b). “Methodology for systemic geopolitical analysis according to 
the Lakatosian model” in: Dissertationes Academicae Geopoliticae, Papazissis, Athens, 1063-
1072, Mazis, John Th. & Daras, Nicholas J. (2015c), “Systemic geopolitical modeling Part 2: 
subjectivity in prediction of geopolitical events”, GeoJournal [Springer Verlag], vol. 80. no. 
4, ISSN 0343-2521, DOI 10.1007/s10708-015-9670-2 (Author’s personal e-copy), Mazis, I. 
Th. (2016). “L’Analyse Géopolitique Systémique: Propositions terminologiques et définitions 
métathéoriques selon l’exigence métathéorique lakatienne”, Civitas Gentium 4:1 (2016), 49-64
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ἀπειλὲς καὶ ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια, τρομοκρατία καὶ πηγές της, συσχετίσεις μὲ δι-
εθνῆ συλλογικὰ συστήματα ἀσφάλειας, κλπ.).

2) Οἰκονομία (Περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῶν γεωπολιτικῶν ∆εικτῶν οἰκο-
νομικῆς φύσεως ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν γεωπολιτικὴ ἀνάλυση, π.χ. ΑΕΠ, 
ἔλλειμμα, ἐξωτερικὸ χρέος, ἐμπορικὸ Ἰσοζύγιο ἐξαγωγῶν-εἰσαγωγῶν, δεῖκτες 
παραγωγῆς καὶ παραγωγικότητος, ἀνεργία κλπ. Μέσα στὰ πλαίσια τῶν οἰκο-
νομικῶν δεικτῶν μποροῦν νὰ ἐξετασθοῦν καὶ οἱ διαθέσιμοι ἐνεργειακοὶ πόροι, 
φυσικὰ ἀποθέματα καὶ κοιτάσματα, φυσικὰ διαθέσιμα, κ.τ.λ.)

3) Πολιτικὴ (Περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῶν γεωπολιτικῶν ∆εικτῶν πολιτικῆς 
φύσεως, π.χ.: πολιτικὸ σύστημα διακυβερνήσεως, δεῖκτες σταθερότητος τοῦ πο-
λιτικοῦ συστήματος, πολιτικὲς σχέσεις Κέντρου-Περιφερείας, κλπ).

4) Πολιτισμὸς/Πληροφορία (Περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῶν γεωπολιτικῶν 
∆εικτῶν πολιτισμικῆς φύσεως καὶ ἐξαγωγῆς καὶ διαδόσεως τῆς πληροφορίας, π.χ.: 
παιδεία, ποιότητα ἐκπαιδεύσεως, πρόσβαση σὲ ἐκπαίδευση κοινωνικῶν ὁμάδων, δι-
ασπορὰ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἰσχὺς ἐπιρροῆς ἐθνικῶν πολιτισμικῶν προτύπων, ἐπιρ-
ροὲς στὸ ἐθνικὸ πλαίσιο ἀπὸ διεθνῆ πολιτισμικὰ πρότυπα, πολιτισμικὰ ὑποδείγμα-
τα, ἐθνοτικοὶ πολιτισμικοὶ παράγοντες, παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, κλπ).

   
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ιαλεκτικὴ Θεωρία τῶν Γεωγραφικῶν Χώρων

2.1 Ὁρισμοὶ καὶ Εἴδη τῶν Χώρων

Στὴν περίπτωση τῆς Συγχρόνου Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως, ὅπως 
τὴν προτείνει ὁ 'I.Θ. Μάζης, τὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο κρυσταλλοῦται πέριξ τοῦ 
Γεωγραφικοῦ Χώρου καὶ τῶν εἰδικῶν "αἰτιακῶν"2 καί "αἰτιατικῶν"3 μορφῶν του.

Καθιστοῦμε ὅμως σαφές, ὅτι ὁ διαχωρισμὸς τῶν γεωγραφικῶν χώρων γίνε-
ται ἀπὸ τὸν Καθηγητὴν Μάζη ἀναλόγως μὲ τὴν θέση τῶν χώρων αὐτῶν στὴν 
διαλεκτικὴ διαδικασία παραγωγῆς τους ὡς συνόλων συγκεκριμένων ὀντολο-
γικῶν χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποῖα προσδιορίζονται ποιοτικῶς καὶ ποσοτικῶς. 
∆ηλαδή, οἱ γεωγραφικοὶ αὐτοὶ παράγωγοι ὑπο-χῶροι, εἴτε λειτουργοῦν ὡς τὸ 
διαλεκτικὸ αἴτιο στὴν δευτερογενῆ ἢ τριτογενῆ φάση τῆς διαλεκτικῆς διαδι-
κασίας, εἴτε ὡς τὸ διαλεκτικὸ αἰτιατὸ τῆς ἀντιστοίχου φάσεως, πάντοτε ὅμως 
στὸ πλαίσιο τῶν ἀντιστοίχων διαλεκτικῶν φάσεων.

Τὰ χωρικὰ αὐτὰ διαλεκτικά "αἰτιατὰ" περιγράφουν καὶ τοὺς συγκε-
κριμένους μαθηματικοὺς —καὶ συνεπῶς, ἀφῃρημένους— ἐπίπεδους ὑποχώρους, 
οἱ ὁποῖοι καὶ συγκεντρώνουν, ἐντὸς τοῦ ὁρίου της, χαρτογραφικῶς προσδιο-
ρισθείσης, ἐπιφανείας των, ὁμάδες ὁμοιογενῶν χαρακτηριστικῶν (ἀμυντικῶν, 
οἰκονομικῶν, πολιτικῶν, πολιτισμικῶν καὶ διαδόσεως πληροφορίας) του πρὸς 
μελέτη ἀντικειμένου καὶ ὑπέρκεινται ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, συγκροτῶντας ὡς σύνο-

2.  Μάζης Ἰ.Θ., Γεωπολιτικὴ: Ἡ Θεωρία καὶ ἡ Πράξη, Παπαζήσης/ΕΛΙΑΜΕΠ, Ἀθήνα 2002, 
σ.σ. 34-37. 

3. Μάζης Ι.Θ., Γεωπολιτική..., ἔνθ' ἀν.
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λο, τὸ "ὅλον" τῶν χαρακτηριστικῶν του πρὸς μελέτη γεωγραφικοῦ χώρου. 
Ἀποδίδουν δηλαδὴ ὀντολογικῶς τὴν ταὐτότητα ἰσχύος (identité de force) τοῦ 
χώρου τὸ ὁποῖον καὶ εἶναι τὸ Γεωπολιτικὸ Σύμπλοκο, ὅπως θὰ τὸ παρουσιάσο-
με καὶ θὰ ἐξηγήσομε κατωτέρω. Ὁ αἰτιώδης ἐξηγησιακὸς αὐτὸς μηχανισμός, μᾶς 
ἐπιτρέπει στὴν συνέχεια, τὴν δημιουργία τεσσάρων θεωρηματικῶν ἀποφάνσε-
ων, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειράν τους λειτουργοῦν καὶ ὡς ὁρισμοὶ τῶν ἀντιστοίχων 
τεσσάρων Εἰδῶν Χώρων4. Οἱ τελευταῖοι αὐτοὶ ἔχουν ὡς ἑξῆς:

 α) Οἱ Πρωτογενεῖς Χῶροι οἱ ὁποῖοι εἶναι:
i) Αἰτιακοὶ (causals-causales), καὶ ii) Ὑποδομικοὶ (infrastructurals-

infrasructuraux) Χῶροι. Ἡ ἔννοια τοῦ Ὑποδομικοῦ Χώρου ἀναφέρεται στὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῆς Ἀλθουσεριανῆς Ὑποδομῆς5, ὅπως τὴν παρουσιάζει ἄλλωςτε 
καὶ ὁ A. Lipietz6, ἐπιλέγοντας ἕνα σημαντικὸ χωρίο τοῦ Ἀλτουσέρ: 

«Γνωρίζομε...» ἀναφέρει ὁ Ἀλτουσέρ, «... ὅτι τὸ μαρξιστικόν "ὅλον" ξε-
χωρίζει χωρὶς παρερμηνεῖες ἀπὸ τὸ ἑγελιανὸν "ὅλον". [Τὸ μαρξιστικὸ] εἶναι, 
τὸ "ὅλον" τοῦ ὁποίου ἡ ἑνότης χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία ὁρισμένη συνοχή, 
μιὰ πολυπλοκότητα. Εἶναι ἡ ἑνότης ἑνὸς δομημένου ὅλου ποὺ ἐμπεριέχει 
αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ὀνομάσομε ὡς "ἐπίπεδα διακριτὰ" καί "σχετικῶς 
αὐτόνομα". Τὰ ἐπίπεδα αὐτὰ συνυπάρχουν μέσα στὴν πολύπλοκο αὐτὴν 
δομικὴ ἑνότητα, διαρθρούμενα τὰ μὲν ἐπάνω στὰ δέ, βάσει ἰδιαιτέρων 
κανόνων προσδιορισμοῦ, ἐξαρτώμενα δὲ ἰδιαιτέρως "σὲ τελευταίαν ἀνάλυ-
ση", ἀπὸ τὸ εἶδος καὶ τὴν κατάσταση τῆς οἰκονομίας. Μποροῦμε, σὲ πρώτη 
προσέγγιση, νὰ ἀποφανθοῦμε ὅτι ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἰδιαίτερη δομὴ 
τοῦ μαρξιστικοῦ "ὅλου" δὲν εἶναι πιὰ δυνατὸν νὰ σκεφθοῦμε "ἐντὸς" τοῦ 
ἰδίου Ἱστορικοῦ Χρόνου τὸ προτσὲς τῆς ἀναπτύξεως τῶν διαφορετικῶν 
ἐπιπέδων τοῦ "ὅλου". Ὁ τύπος τῆς "ἱστορικῆς ὑπάρξεως" αὐτῶν τῶν διαφο-
ρετικῶν ἐπιπέδων δὲν εἶναι ὁ ἴδιος. Σὲ κάθε ἐπίπεδο, πρέπει, ἀντιθέτως, 
νὰ προσδιορίσομε ἕναν ἰδιαίτερο χρόνο, "σχετικῶς αὐτόνομο" καὶ ὡς ἐκ 
τούτου "σχετικῶς ἀνεξάρτητο" μέσα στὴν ἴδια τοῦ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τούς 
"Χρόνους" τῶν ὑπολοίπων ἐπιπέδων. Μποροῦμε, ἀλλὰ καὶ ὀφείλομε, νὰ 
ποῦμε ὅτι ὑπάρχει γιὰ κάθε Τρόπο Παραγωγῆς (mode de production) ἰδι-
αίτερος Χρόνος καὶ Ἱστορία (un Temps et une Histoire propres), κανο-
ναρχούμενοι ἀπὸ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο Ἀναπτύξεως τῶν Παραγωγικῶν 
∆υνάμεων (mode de developpement des forces productives).Ἕνας ἰδιαίτε-
ρος Χρόνος καὶ μιὰ Ἰδιαίτερη Ἱστορία τῶν Σχέσεων Παραγωγῆς (relations 
productives), ἕνας ἰδιαίτερος Χρόνος καὶ μιὰ ἰδιαίτερη Ἱστορία τῆς Πο-
λιτικῆς Ὑπερδομῆς (superstructure). Ἡ ἰδιαιτερότης αὐτῶν τῶν Χρόνων 
καὶ τῶν Ἱστοριῶν εἶναι "διαφορικὴ" (Différentielle-differential) ἐφ' ὅσον 
στηρίζεται πάνω σὲ διαφορικὲς7 (différentielles-differential) σχέσεις ποὺ 

4. Μάζης, Ἰ. Θ., Γεωπολιτική..., ἔνθ' ἀν.
5.  Lipietz, Alain, Le capital et son Espace, Maspero, Paris, 1977, pp. 17-19 και L. Althusser- 

E. Balibar, Lire le Capital, Petite Collection Maspero, 1977, Paris, 1996, t. I, pp. 119-120
6. Lipietz, Alain, ἔνθ' ἀν., pp. 19-20.
  7.  Καὶ ὄχι «διαφορετικὲς» ὅπως ἀναφέρεται ἐκ τυπογραφικοῦ λάθους ἐν Μάζης, Ἰ. Θ., 
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διέπουν τὸ "ὅλον" καὶ ἐντοπίζονται μεταξὺ τῶν διαφορετικῶν (differents) 
ἐπιπέδων του. Ὁ τρόπος καὶ ὁ βαθμὸς τῆς ἀνεξαρτησίας κάθε "Χρόνου" 
καὶ κάθε "Ἱστορίας" προσδιορίζεται συνεπῶς ἀπὸ τὸν τρόπο καὶ τὸν βαθμὸ 
ἐξαρτήσεως τοῦ κάθε ἐπιπέδου μέσα στὸ σύνολο τῶν διαρθρώσεων τοῦ 
"ὅλου"»8.

   
   Συμφώνως πρὸς τὴν πρόταση τοῦ Καθηγητοῦ Μάζη, οἱ Πρωτογενεῖς αὐτοὶ 

χῶροι, διακρίνονται σὲ δύο εἴδη Ὑπο-χώρων:
α.1) τὸν Φυσικὸ Χῶρο (espace naturel), ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ὡς διαλε-

κτικῶς πρωτογενὴς (dialectiquement original) ἀπὸ πλευρᾶς θέσεως στὴν διαλε-
κτικὴ διαδικασία, καὶ κατὰ συνέπειαν εἶναι χῶρος Αἰτιακὸς καὶ ὑποδομικός. Ὁ 
Φυσικὸς Χῶρος ἀναφέρεται στὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα: χλωρίδα, πανῖδα, ἀνάγλυ-
φο, ὑπέδαφος, κλῖμα, φυσικοὺς πόρους καὶ φυσικὰ διαθέσιμα καί,

α.2) τὸν Στοιχειώδη Ἀνθρωποχῶρο (espace humain élémentaire), ὁ ὁποῖος 
εἶναι καὶ αὐτὸς διαλεκτικὸς πρωτογενής, καὶ συνεπῶς εἶναι Αἰτιακὸς ὑποδο-
μικὸς χῶρος. Αὐτὸς νοεῖται ὡς σύνολο ἀνθρωποστοιχείων, ὅπως οἱ φυλετικοὶ 
κοινωνικοὶ σχηματισμοί, οἱ πληθυσμιακὲς συσσωρεύσεις καὶ οἱ δημογραφικὲς 
συνθέσεις κατὰ φῦλο καὶ οἱ πυραμίδες ἡλικιῶν, οἱ στατιστικὲς δημογραφικὲς 
κινήσεις κ.τ.λ. Στὸν χωρικὸ αὐτὸν Τύπο, δὲν συμπεριλαμβάνονται οἱ ἐθνικο-
κρατικοὶ καὶ ἐθνοτικοὶ σχηματισμοὶ ὡς ἔχοντες παραχθεῖ δευτερογενῶς, μέσῳ 
οἰκονομικῶν, πολιτισμικῶν καὶ πολιτικῶν διαδικασιῶν, δηλαδὴ μέσῳ διαδικα-
σιῶν οἱ ὁποῖες ἐκ φύσεως εἶναι δευτερογενεῖς.  

β) οἱ διαλεκτικῶς ∆ευτερογενεῖς Χῶροι (espaces dialectiquements secondaires), οἱ 
ὁποῖοι εἶναι Αἰτιατικοὶ (resultatif), Ὑπερδομικοὶ (superstructurals superstructuraux) 
Χῶροι, καὶ τοὺς ὁποίους διακρίνομε ἐπίσης σὲ δύο εἴδη ὑποχώρων:

β.1) τὸν Πολιτικὸ Χῶρο (espace politique), ὁ ὁποῖος ὡς διαλεκτικῶς δευτερο-
γενής, ὑπερδομικὸς χῶρος, ἀποτελεῖ διαλεκτικὸ προϊὸν τῶν διαντιδράσεων συντη-
ρήσεως, ἀναπαραγωγῆς, ρήξεως καὶ ἐξελίξεως τῶν συστημάτων ὑλικῆς ἢ ἀΰλου πα-
ραγωγῆς μὲ τοὺς ἑκάστοτε κοινωνικοὺς σχηματισμοὺς ὁποιασδήποτε κλίμακος, καὶ

β.2) τὸν Οἰκονομικὸ Χῶρο (espace économique), ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ αὐτὸς δι-
αλεκτικῶς δευτερογενής, ὑπερδομικὸς χῶρος9.

γ) οἱ διαλεκτικῶς Τριτογενεῖς Χῶροι (espaces dialectiquement tertiaires), οἱ 
ὁποῖοι ἀνήκουν καὶ αὐτοὶ στοὺς Αἰτιατικοὺς Ὑπερδομικοὺς Χώρους, καὶ οἱ 
ὁποῖοι διακρίνονται ἐπίσης σὲ δύο εἴδη Ὑποχώρων:

γ.1) τὸν Πολιτισμικὸ Χῶρο (espace culturel), ὁ ὁποῖος προκύπτει ὡς διαλε-
κτικὸ προϊὸν τῆς συνθέσεως μεταξὺ Οἰκονομικοῦ καὶ Πολιτικοῦ Χώρου10,

γ.2) τὸν Ἐθνοτικο-κρατικὸ (espace ethno-étatique) καὶ Ἐθνικο-κρατικὸ 

ἔνθ' ἀν., σελ. 77, στιχ. 2.
  8. Lipietz, Alain, ἔνθ' ἀν., p. 20. 
  9.  Γιὰ περισσότερες θεωρητικὲς διευκρινίσεις σχετικῶς πρὸς τὸν Οἰκονομικὸ Χῶρο 

ἀπὸ τὴν μαρξιστικὴ ὀπτικὴ γωνία, ἀλλὰ καὶ γιὰ διαφορὲς μεταξὺ Μαρξιστικοῦ καὶ 
Μεθοδολογικοῦ Γεωγραφικοῦ ∆ιπόλου, βλ. Μάζης, Ι.Θ., ἔνθ' ἀν., σελ. 35. 

10.  Γιὰ περισσότερες θεωρητικὲς διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὸν Πολιτικὸ Χῶρο, βλ. Μάζης, 
Ι.Θ., ἔνθ' ἀν., σ.σ. 35-36. 
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Χῶρο (espace étatico-national), ὁ ὁποῖος προκύπτει ὡς διαλεκτικὸ προϊὸν τῆς 
συνθέσεως μεταξὺ Πολιτικοῦ καὶ Πολιτισμικοῦ Χώρου11.

δ) οἱ Συνθετικοὶ Χῶροι (espaces synthétiques), οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνωτέρας δια-
λεκτικῆς τάξεως χῶροι καὶ διακρίνονται ἀπὸ τὸν γράφοντα σε:

δ.1) Πλήρεις Συνθετικοὺς Χώρους (espaces synthétiques complets) [ἢ Πλήρη 
Χωρικὰ Πλέγματα (tissus spatiales complets)], οἱ ὁποῖοι νοοῦνται ὡς τὸ σύνο-
λο τῶν διαλεκτικῶς πρωτογενῶν, δευτερογενῶν καὶ τριτογενῶν του χαρακτη-
ριστικῶν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὰ ὡρίσθηκαν ἀνωτέρω καί,

δ.2) Εἰδικοὺς Συνθετικοὺς Χώρους (espaces synthétiques speciaux) [ἢ Εἰδικὰ 
Χωρικὰ Πλέγματα (tissus spatiales speciaux)], οἱ ὁποῖοι προκύπτουν ἀπὸ τήν 
ἀλληλεπικάλυψη σὲ ἐπίπεδο ὑποδομῆς, τῶν δύο διαλεκτικῶς Πρωτογενῶν χω-
ρικῶν ὀντοτήτων (Φυσικοῦ Χώρου καὶ Στοιχειώδους Ἀνθρωποχώρου) καὶ 
τῶν ἀντιστοιχούντων σὲ αὐτὲς ποιοτικο-ποσοτικῶς μεταβαλλόμενων καὶ δια-
λεκτικῶς δευτερογενῶν καὶ τριτογενῶν δομικῶν χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποία 
ὡρίσθηκαν ὡς ἀνωτέρω.  

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Ἡ Μέθοδος

3.1.  Σχηματοποίηση τῆς Γενικῆς Μεθοδολογικῆς Προτάσεως τῆς Συστη-
μικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως12 

  
3.1.1  Ἀποκωδικοποίησις τοῦ τίτλου τοῦ Θέματος:

Ὁ τίτλος ἑνὸς θέματος μιᾶς μελέτης γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως (πρέπει νὰ) 

11.  Γιὰ περισσότερες θεωρητικὲς διευκρινίσεις σχετικὰ μὲ τὸν Πολιτικὸ Χῶρο βλ. Μάζης, 
Ἰ. Θ., ἔνθ' ἀν. σ.σ. 36-37.

12.  Mazis, I. Th. (2002). “La geopolitica contemporanea: basi e defi nizioni di metodo”, DADAT, 
Universita degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e 
Territoriali, Saggi di Geopolitica, (pp. 1–11), Napoli. also in: Mazis, I. Th., Dissertationes 
Academicae Geopoliticae, papazissis, 2015, 195-206, Mazis, I. Th. (2008). [China-Bei Jing], 
“Writing Methodology of a Geopolitical Analysis [Structure, Concepts and Terms]”, C.I.I.S.S./
I.A.A.: China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.)/Defence Analyses Insti-
tute (D.A.I.), Cooperation on Defence Diplomacy, Athens/Beijing at May 2008, Defensor 
Pacis Vol. 23, 53–59, Mazis, I Th. (2013). “L’Analyse Géopolitique Systémique: Propositions 
Terminologiques et Definitions Métathéoriques selon l’exigence métathéorique lakatienne”, 
Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, 1(1), 21–32, Mazis, John Th. & Da-
ras, Nicholas J. (2014), “Systemic geopolitical modeling Part 1: Prediction of geopolitical 
events”, GeoJournal, [Springer Verlag], vol. 79, no 4, ISSN 0343-2521, DOI 10.1007/s10708-
014-9569-3 (Author’s personal e-copy), Mazis, John Th. - Daras, Nicholas J. (2014), “Sys-
temic geopolitical modeling. Part 1: prediction of geopolitical events”, GeoJournal, [Springer 
Verlag], vol. 79, no 4, ISSN 0343-2521, DOI 10.1007/s10708-014-9569-3 (Authors personal 
e-copy), Mazis, I. Th. (2015a). Analyse métathéorique des Relations Internationales et de 
la Géopolitique. Le Cadre du Néopositivisme, Papazissis, Athènes, Mazis, I. Th. (2016). 
“L’Analyse Géopolitique Systémique: Propositions terminologiques et définitions métathéo-
riques selon l’exigence métathéorique lakatienne”, Civitas Gentium 4:1 (2016), 49-64.
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ὁρίζει τὰ δεδομένα καὶ τὰ ζητούμενα τοῦ προβλήματός μας. ∆ηλαδὴ νὰ ὁρίζει:
i) Τὰ ὅρια τοῦ Γεωγραφικοῦ / Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου τὸ ὁποῖον καὶ ἀπο-

τελεῖ τὸ γεωγραφικὸ πεδίο ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἀνάλυσή μας. 
ii) Τὸν πρὸς μελέτη  χῶρο (ἐσωτερικὸ ἢ ἐξωτερικὸ) τοῦ Συμπλόκου ὁ ὁποῖος 

μᾶς ἐνδιαφέρει ὡς πεδίο κατανομῆς ἢ ἀνακατανομῆς ἰσχύος λόγῳ τῆς δράσεως 
ἑνός συγκεκριμένου Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος. 

iii) Τὸν προαναφερθέντα γεωπολιτικὸ παράγοντα, τοῦ ὁποίου ἡ συμπερι-
φορὰ δύναται νὰ ἐπηρεάσει τὴν κατανομὴ ἰσχύος πρωτίστως στὸ ἐσωτερικὸ 
ἢ καὶ δευτερευόντως στὸ ἐξωτερικὸ τοῦ δεδομένου Γεωγραφικοῦ Συμπλόκου.

 
3.1.2 Προσδιορισμὸς τῶν ὁρίων τῶν ὑπὸ μελέτην Γεωπολιτικῶν Συστημάτων

Στὴν φάση αὐτὴν προσδιορίζομε τὰ ὅρια τῶν Γεωπολιτικῶν Συστημάτων 
ἐντὸς τῶν ὁποίων θὰ ἐπεξεργασθοῦμε τὴν δράση (ἢ τὶς δράσεις) τοῦ ὁριζόμενου 
στὸν τίτλο τοῦ θέματος, Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος.

Ἔχομε λοιπὸν τρεῖς κλίμακες Συστημικῶν ὀντοτήτων ὁριζομένων ὡς πρὸς τὸ 
εὖρος τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου ἀναφορᾶς των. Τὶς ἑξῆς: 

i) Τὰ Ὑποσυστήματα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ὑποσύνολα τῶν Συστημάτων.
ii) Τὸ Σύστημα τὸ ὁποῖον ἐντάσσεται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ γεωγραφικοῦ 

χώρου του πρὸς ἐξέτασιν Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου ἢ καὶ ταὐτίζεται ἀπὸ 
πλευρᾶς γεωγραφικῆς ἐπιφανείας μὲ τὸ πρὸς ἐξέτασιν Γεωγραφικὸ Σύμπλοκο.

iii) Τὰ Ὑπερσυστήματα, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν -ὡς ὑποσύνολο- τὸ ἐξεταζόμε-
νο Σύστημα ἢ καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἀφοροῦν τὴν ἐξέτασή μας.

Γιὰ νὰ ὁρίσομε ὅμως μὲ ὅρους γεωγραφικοῦ εὔρους τὸ ἑκάστοτε Γεωπολιτικὸ 
Σύστημα/Σύμπλοκο, ἀπαιτεῖται καὶ ἕνα ποιοτικὸ χαρακτηριστικό, τὸ ὁποῖο θὰ 
προσδιορίσει  (μὲ τὴν ὕπαρξή του, τὶς μορφές του, τὴν δράση του καὶ τὸν βαθμὸ 
ἐπιρροῶν του ἐπὶ τῶν Γεωπολιτικῶν Πυλώνων τοῦ ἑκάστοτε Ὑποσυστήματος) τὸ 
εὖρος τῶν γεωγραφικῶν χώρων τῶν τριῶν εἰδῶν προαναφερθέντων Συστημικῶν 
ὀντολογικῶν κλιμάκων, τ.ἔ.: Ὑπερσύστημα, Σύστημα, Ὑποσυστήματα. 

Χωρὶς τὸ ποιοτικὸ αὐτὸ χαρακτηριστικὸ καὶ τὰ ἐπὶ μέρους χαρακτηριστικά 
του, δὲν εἶναι δυνατός, ἀλλὰ δὲν ἔχει καὶ νόημα, ὁ προσδιορισμὸς τῶν τριῶν 
προαναφερθεισῶν συστημικῶν ὀντολογικῶν κλιμάκων.

   
3.1.3 Ὁρισμὸς πεδίων ἐπιρροῆς τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος.

Ἀφοῦ λοιπόν, ἔχουμε ἤδη ὁρίσει τὶς τρεῖς κλίμακες τῶν συστημικῶν 
ὀντοτήτων, θὰ πρέπει νὰ προσδιορίσουμε τὰ ὑπὸ ἐξέτασιν πεδία γεωπολιτικῆς 
ἐπιρροῆς τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος (Γ.Π.) τοῦ δοθέντος τίτλου τοῦ θέμα-
τος τῆς πρὸς διεξαγωγὴν ἐρεύνης. 

∆ηλαδὴ θὰ πρέπει νὰ καθορίσομε γιὰ ποιόν συνδυασμὸ ἐκ τῶν τεσσάρων 
πεδίων ἢ ἀλλοιῶς τῶν Γεωπολιτικῶν Πυλώνων θὰ ἐξετάσουμε τὶς ἐπιρροὲς τοῦ 
ἰδικοῦ μας Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος (Γ.Π.) εἰς τὸ πλαίσιο πάντοτε τῆς ἐπι-
λεγμένης Συστημικῆς ὀντότητος στὸ ἐπίπεδο τῆς κλίμακος ποὺ αὐτὴ ὁρίζεται 
καὶ συγκεκριμένως: i) πρῶτα στὸ ἐπίπεδο τῶν "Ὑποσυστημάτων" καὶ κατόπιν 
ii) εἰς τὸ ἐπίπεδο τοῦ "Συστήματος".

Ἡ ὀρθολογικὴ σειρὰ ἐξετάσεως τῶν ἐπιρροῶν τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγο-
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ντος (Γ.Π.) εἶναι νὰ ἀρχίζομε νὰ τὶς ἐρευνοῦμε ἀπὸ τὴν κλίμακα τῶν "Ὑποσυ-
στημάτων" καὶ νὰ συνεχίζομε στὴν κλίμακα τοῦ "Συστήματος". Ἡ διαδοχὴ αὐτὴ 
θὰ μᾶς ἀποδείξει ὅτι, ἔχοντας ὁλοκληρώσει τὴν ἀνάλυση τῶν ἐπιρροῶν τοῦ Γ.Π 
στὸ ἐπίπεδο τῶν Ὑποσυστημάτων, καὶ ἐὰν αὐτὰ τὰ ἔχομε προσδιορίσει σωστά, 
τότε διαπιστώνομε ὅτι ἔχομε ὅλες τὶς ποσοτικὲς προϋποθέσεις γιὰ νὰ ὁλο-
κληρώσομε καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἀνάλυση στὸ ἐπίπεδο ὁλοκλήρου τοῦ Συστήμα-
τος. Ὑπενθυμίζομε ὅτι οἱ Γεωπολιτικοὶ πυλῶνες οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν ὀντο-
λογικῶς ἕνα ἕκαστο τῶν Ὑποσυστημάτων, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ Σύστημα 
εἶναι οἱ κατωτέρω:   
α) πυλὼν Ἀμύνης/Ἀσφαλείας
β) πυλὼν Οἰκονομίας
γ) πυλὼν Πολιτικῆς
δ) Πυλὼν Πολιτισμοῦ καὶ Πληροφορίας   

Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω πυλῶνες ἐξετάζονται μὲ ὅρους ἰσχύος δηλ.: Ἀμυντικῆς 
Ἰσχύος, Οἰκονομικῆς ἰσχύος, Πολιτικῆς ἰσχύος, Πολιτισμικῆς Ἰσχύος καὶ Ἰσχύος 
∆ιαδόσεως Πληροφορίας. Ὑπενθυμίζομε ὅτι ἕνας ἕκαστος ἐκ τῶν ἀνωτέρω 
Πυλώνων μπορεῖ νὰ ἀναλυθεῖ στὰ ἐπὶ μέρους συνθετικά του στοιχεῖα τὰ ὁποῖα 
καλοῦνται Γεωπολιτικοὶ ∆εῖκτες καὶ ἐδιαχωρίζονται σὲ ἁπλοῦς καὶ συνθέτους 
Γεωπολιτικοὺς ∆εῖκτες.(βλ. στὸ παρόν: Κεφάλαιο Πρῶτον: οἱ βάσεις,  Μεθοδο-
λογικὸ ὑπόβαθρο τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως).

   
3.1.4.  Ζητήματα προσδιορισμοῦ λειτουργίας τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος 

στοὺς συγκεκριμένους πυλῶνες ἐπιρροῆς
Στὴν φάση αὐτὴν θὰ προσδιορίσομε τὶς γεωπολιτικὲς τάσεις-δυναμικὲς γιὰ 

ἕνα ἕκαστο τῶν ὁρισθέντων, ἐπὶ τοῦ γεωγραφικοῦ Χάρτου, Ὑποσυστημάτων. 
Οἱ τάσεις αὐτές προσδιορίζονται μόνον καὶ ἀποκλειστικῶς μὲ ὅρους Ἰσχύος. 
Ἀπαντοῦν δὲ στὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:

1ον) Σε ποιούς πυλῶνες [πολιτικό, οἰκονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό, κ.τ.λ.] 
κατισχύει ὁ δοθεὶς στὸν τίτλο τοῦ θέματος Γεωπολιτικὸς Παράγων καὶ συνεπῶς 
καθορίζει ἤδη ἢ δύναται νὰ καθορίσει τὴν συμπεριφορά τους ἀπὸ πλευρᾶς 
ἰδίας Ἰσχύος στὸ πλαίσιο τοῦ ἑκάστοτε Ὑποσυστήματος. Αὐτὴ ἡ μορφὴ τοῦ συ-
μπεράσματος ὁρίζεται ὡς "θετικὴ ὑποσυστημικὴ συνιστῶσα τάσις ἰσχύος" τοῦ 
Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος στὸ Ἐσωτερικὸ τοῦ Ὑποσυστήματος καὶ προσδι-
ορίζει ποσοτικῶς καὶ τὸ συνολικὸ ἀποτέλεσμα Ἰσχύος ὁλοκλήρου τοῦ Συστήμα-
τος, ἐφ' ὅσον αὐτὸ συντίθεται ἀπὸ τὰ Ὑποσυστήματά του.

2ον) Σὲ ποιούς πυλῶνες ἀπορροφᾶται ἡ ἐπιρροὴ τοῦ "Γεωπολιτικοῦ Παράγο-
ντος" καὶ ὡς ἐκ  τούτου δὲν ἐπηρεάζει τὴν συνολικὴ συμπεριφορά, ἀπὸ πλευρᾶς 
Ἰσχύος, τοῦ Ὑποσυστήματος. Αὐτὴ ἡ μορφὴ τοῦ συμπεράσματος ὁρίζεται ὡς 
"μηδενικὴ ὑποσυστημικὴ συνιστῶσα τάσις ἰσχύος" τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγο-
ντος στὸ Ἐσωτερικὸ τοῦ Ὑποσυστήματος καὶ προσδιορίζει, καὶ πάλιν, ποσο-
τικῶς καὶ τὸ συνολικὸ ἀποτέλεσμα Ἰσχύος ὁλοκλήρου τοῦ Συστήματος, ἐφ' 
ὅσον αὐτὸ συντίθεται ἀπὸ τὰ Ὑποσυστήματά του.
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 3.1.5 Ἡ Σύνθεσις τοῦ Ὑποδείγματος Τάσεων Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος
Ὁρισμός: Σύνθεσις τοῦ Ὑποδείγματος Τάσεων Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος κα-

λεῖται ἡ διαδικασία τοῦ ἀφορᾷ τὴν εὕρεση τῆς Συνισταμένης τάσεως Ἰσχύος 
τοῦ δεδομένου Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος στὴν τελικὴ συστημικὴ κλίμακα [α. 
Ἐπίπεδο Ὑποσυστήματος καὶ τελικῶς β. ἐπίπεδο Συστήματος]13.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἔχομε ἐξεύρει καὶ προσδιορίσει τὶς ἐπὶ μέρους συνιστῶσες 
ἰσχύος (τοῦ γεωπολιτικοῦ μᾶς παράγοντος) σὲ ἐπίπεδο Ὑποσυστήματος καὶ τὸ 
ζητούμενο εἶναι ἡ Συνισταμένη τῶν ἀνωτέρω σὲ συστημικὴ κλίμακα ἐπιπέδου 
Συστήματος, τότε ἡ φάσις τῆς Συνθέσεως ὁλοκληρώνεται στὸ ἐπίπεδο τοῦ 
Συστήματος.Τὸ διανυσματικὸ ἄθροισμα τῶν Ἐπιδόσεων Ἰσχύος ἑνὸς ἑκάστου 
ἐκ τῶν τεσσάρων Πυλώνων στὸ πλαίσιο ἑκάστου Ὑποσυστήματος μᾶς δίδουν 
τὴν τελικὴ Ἐπίδοση Ἰσχύος Ἰσχύος ἑνὸς ἑκάστου Ὑποσυστήματος.

Τὸ διανυσματικὸ ἄθροισμα ὅμως τῶν Ἐπιδόσεων Ἰσχύος ὅλων τῶν Ὑποσυ-
στημάτων τοῦ Συστήματος μᾶς δίδει τὴν τελικὴ Συνισταμένη ὁλοκλήρου τοῦ 
Συστήματος καὶ προφανῶς, ἐφ' ὅσον εἶναι διανυσματικῆς μορφῆς, μᾶς δίδει καὶ 
τὴν τελικὴ τάση ἀνακατανομῆς ἰσχύος ὡς πρὸς τὸν συγκεκριμένον Γεωπολιτικὸ 
Παράγοντα καὶ τὴν δράση του στὸ Συγκεκριμένο Σύστημα.

   
3.1.6 Συμπεράσματα: μεγέθη συνθέσεως γεωπολιτικοῦ ὑποδείγματος

Tο τελευταῖο μέρος τῆς γεωπολιτικῆς μας ἀναλύσεως ἀποτελεῖ ἡ φάσις τῶν 
Συμπερασμάτων. Ἐδῶ καλούμεθα νὰ συνθέσομε ἕνα ὑπόδειγμα ἀνακατανομῆς 
ἰσχύος καὶ νὰ περιγράψομε τὶς γεωπολιτικὲς δυναμικὲς στὶς ὁποῖες ὑποβάλλει 
ἡ "Συνισταμένη τῆς ἰσχύος" τὴν ὁποίαν προκαλεῖ ἡ λειτουργία τοῦ ὑπὸ ἐξέτα-
σιν Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος, στήν, ἀπὸ πλευρᾶς κατανομῆς Ἰσχύος, συμπε-
ριφορὰ τοῦ ἐξετασθέντος Συστήματος, στὸ περιβάλλον τοῦ Ὑπερσυστήματος. 
Πρέπει ὅμως νὰ τονίσομε τὸ ἑξῆς: Στὴν φάση αὐτὴν τῆς μελέτης, ὅπως καὶ σὲ 
ὁποιαδήποτε ἄλλη φάση τῆς ὡς ἄνω γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως ὁ ἀναλυτὴς δὲν 
καταθέτει προτάσεις οὔτε, πολλὺ περισσότερον, προβάλλει δικές του ἐπιθυμίες 

13.  Mazis, I. Th. (2002). “La geopolitica contemporanea: basi e defi nizioni di metodo”, 
DADAT, Universita degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche 
Ambientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (pp. 1–11), Napoli. also in: Mazis, I. 
Th., Dissertationes Academicae Geopoliticae, papazissis, 2015, 195-206, Mazis, I. Th. 
(2008). [China-Bei Jing], “Writing Methodology of a Geopolitical Analysis [Structure, 
Concepts and Terms]”, C.I.I.S.S./I.A.A.: China Institute for International Strategic Stud-
ies (C.I.I.S.S.)/Defence Analyses Institute (D.A.I.), Cooperation on Defence Diplomacy, 
Athens/Beijing at May 2008, Defensor Pacis Vol. 23, 53–59, Mazis, John Th. & Daras, 
Nicholas J. (2014), “Systemic geopolitical modeling Part 1: Prediction of geopolitical 
events”, GeoJournal, [Springer Verlag], vol. 79, no 4, ISSN 0343-2521, DOI 10.1007/
s10708-014-9569-3 (Author’s personal e-copy), Mazis, John Th. & Daras, Nicholas 
J. (2015c), “Systemic geopolitical modeling Part 2: subjectivity in prediction of geo-
political events”, GeoJournal [Springer Verlag], vol. 80. no. 4, ISSN 0343-2521, DOI 
10.1007/s10708-015-9670-2 (Author’s personal e-copy), Mazis, I. Th. (2015). Analyse 
metathéorique des Relations Internationales et de la Geopolitique. Le Cadre du Neo-
positivisme, Papazissis,Athens (en français), pp. 342-343. 
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ἐθνικοῦ, ἰδεολογικοῦ, πολιτισμικοῦ, ἢ ἄλλου τύπου. Ἡ Γεωπολιτικὴ ἀνάλυσις 
εἶναι ἀπολύτως προσηνατολισμένη στὰ πραγματικὰ καὶ ἐπηληθευμένα μὲ δια-
ταυρώσεις, δεδομένα.  
i)   Στὴν φάση αὐτήν, ἀνακαλύπτουμε: δομές, δράσεις, λειτουργίες, ἐπιρροές, 

μορφές, καὶ δυναμικὲς τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος τὶς ὁποῖες καὶ πε-
ριγράφομε. 

 ii)  Ὅπως ἐπίσης περιγράφομε καὶ τὶς ἐξ αὐτῶν συμπεριφορὲς τοῦ Συστήματος.

Οἱ προτάσεις, δὲν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο τῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως. 
Ἀποτελοῦν ἀντικείμενο τῆς Γεωστρατηγικῆς προσεγγίσεως ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ 
γίνει, μόνον ἐφ' ὅσον μᾶς ζητηθεῖ καὶ ἐκμεταλλευόμενη τὰ ἀποτελέσματα τῆς 
προηγηθείσης γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως.

  
   

KEΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ἡ ἐπιστημολογικὴ θεμελίωσις τῆς μεθόδου
  

4.1 Ἡ Λακατιανὴ συγκρότησις τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως

4.1.1. Ὁρισμὸς τῶν θεμελιωδῶν ἀξιωματικῶν παραδοχῶν (στοιχείων) τοῦ 
σκληροῦ πυρῆνος (hard core) τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος.

Κατὰ τὴν λακατιανὴ μεταθεωρητικὴ προσέγγιση, ὅπως αὐτὴ κωδικοποιεῖται 
ἀπὸ τοὺς Elman, C., & Elman, M. F., o σκληρὸς πυρὴν (οἱ θεμελιώδεις ὑποθέσεις) 
ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ προϋπόθεση ἑνὸς ἐπιστημονικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμμα-
τος (rechearch program).Ὁ σκληρὸς πυρὴν προστατεύεται ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ εὑρε-
τικὴ (negative heuristics), κοντολογῆς, τὸν κανόνα ποὺ ἀπαγορεύει στοὺς ἐρευ-
νητὰς ἐντὸς τοῦ ἰδίου ἐπιστημονικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος νὰ ἔλθουν σὲ 
ἀντίφαση μὲ τὶς θεμελιώδεις πεποιθήσεις του, δηλαδὴ μὲ τὸν σκληρὸ πυρῆνα τοῦ 
προγράμματος (ὡς ἀπόπειρα ἀντιμετωπίσεως νέων ἐμπειρικῶν δεδομένων, τὰ 
ὁποῖα τείνουν νὰ διαψεύδουν τὴν θεωρία). Ἡ ὁποιαδήποτε μεταβολὴ τοῦ σκλη-
ροῦ πυρῆνος θὰ ἐπέφερε τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου Ἐπιστημονικοῦ Ἐρευνητικοῦ 
Προγράμματος, διότι σαφῶς ὁ σκληρὸς πυρὴν εἶναι αὐτὸς ποὺ καθορίζει τὴν φυ-
σιογνωμία ἑνὸς τέτοιου Προγράμματος. Εἶναι λοιπὸν σαφὲς ἀπὸ λακατιανὴ ἄπο-
ψη (lakatosian point of vue) ὅτι ἐὰν ὁ πυρὴν μεταβληθεῖ, τότε μεταβάλλεται καὶ τὸ 
ΕΕΠ. Βάσει λοιπὸν τῶν ἀνωτέρω, θεωροῦμε ὄτι14.

14.  Mazis, I. Th. (2002). “La geopolitica contemporanea: basi e definizioni di metodo”, DA-
DAT, Universita degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche Am-
bientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (pp. 1–11), Napoli. also in: Mazis, I. Th., Dis-
sertationes Academicae Geopoliticae, papazissis, 2015, pp. 195-206, Mazis, I. Th. (2008). 
[China-Bei Jing], “Writing Methodology of a Geopolitical Analysis [Structure, Concepts 
and Terms]”,C.I.I.S.S./I.A.A.: China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.)/
Defence Analyses Institute (D.A.I.), Cooperation on Defence Diplomacy, Athens/Bei-
jing at May 2008, Defensor Pacis (Vol. 23, pp. 53–59) (Special, Issue I.A.A./C.I.I.S.S.), 
Special Issue, Mazis, I Th. (2013). “L’Analyse Geopolitique Systemique:Propositions 
Terminologiques et Definitions Metatheoriques selon l’exigence metatheorique lakati-
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Πρώτη θεμελιώδης ἀξιωματικὴ παραδοχὴ (στοιχεῖον 1), ἡ ὁποία καὶ ἀπο-
τελεῖ τὸ κέντρο τοῦ κοινοῦ σκληροῦ πυρῆνος τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ 
προγράμματος, εἶναι ὅτι ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀνωτέρω ὑπο-χώρων 
(sub-spaces) τοῦ γεωγραφικοῦ συμπλόκου εἶναι μετρήσιμα ἢ εἶναι δυνατὸν νὰ 
καταστοῦν μετρήσιμα, ἀκριβῶς ἐκ τῶν μετρησίμων ἀποτελεσμάτων τὰ ὁποῖα 
παράγουν. Π.χ. ἡ ἔννοια τῆς "δημοκρατικότητος" ἑνὸς πολιτεύματος (κατὰ τὰ 
δυτικὰ πρότυπα, ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχουν καὶ ἄλλα). Πρόκειται γιὰ μιὰ ἔννοια 
ἐντοπιζομένη ὡς Γεωπολιτικὸς ∆είκτης (Geopolitical indice) στὸ πλαίσιο τοῦ δευ-
τερογενοῦς αἰτιατικοῦ "Πολιτικοῦ Χώρου", καθὼς ὡρίσθη ἀνωτέρω, καὶ μπορεῖ 
νὰ καταστεῖ μετρήσιμη ἀπὸ σωρεία εἰδικῶν ἀποτελεσμάτων ποὺ παράγει στὴν 
κοινωνία ὅπου ἐφαρμόζεται ἡ συγκεκριμένη μορφὴ πολιτικῆς διακυβερνήσε-
ως. Τέτοια εἶναι π.χ. ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν ΜΜΕ ποὺ λει-
τουργοῦν στὸ πλαίσιο τῆς συγκεκριμένης κοινωνίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν πολιτικῶν 
κρατουμένων ἢ ἡ ἀνυπαρξία τους, τὰ ποσοστὰ προστασίας τῶν τέκνων τῶν 
μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν χώρων ὑποδοχῆς μεταναστῶν καὶ 
ἡ πυκνότης τους ἀνὰ m2, κ.τ.λ. Τὰ μεγέθη αὐτά, ταξινομοῦνται, συστηματο-
ποιοῦνται, ἀξιολογοῦνται κατὰ τὸ εἰδικό τους βάρος στὴν λειτουργία τοῦ ὑπὸ 
ποσοτικοποίησιν μεγέθους  καὶ ἀποτελοῦν τοὺς Γεωπολιτικοὺς ∆εῖκτες τοὺς 
ὁποίους θὰ παρουσιάσομε καὶ θὰ ἐξετάσομε λεπτομερῶς κατωτέρω.

∆ευτέρα θεμελιώδης ἀξιωματικὴ παραδοχὴ (στοιχεῖον 2) τοῦ σκληροῦ 
πυρῆνος τοῦ συστημικοῦ γεωπολιτικοῦ προγράμματος (Systemic geopolitical 
program) εἶναι ἡ ὑπόθεσις ὅτι ὑπάρχουν στὸ πλαίσιο του πρὸς μελέτη γεω-
γραφικοῦ χώρου, ἄνω τῶν δύο Πόλοι συγκροτημένοι, ὁμοιογενεῖς καὶ ι) αὐτο-
προσδιοριζόμενοι (ὡς πρός τὸ "τί" θεωροῦν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ὡς "ὄφελος" καὶ τί 
ὡς "ζημία" γιὰ τὸν ἑαυτόν τους), μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὡς πρὸς τὸ διεθνές τους πε-
ριβάλλον, ἀλλὰ καὶ ιι) ἑτεροπροσδιοριζόμενοι, ὁμοιομόρφως καὶ ταὐτοσήμως 
ὡς πρὸς τὸ διεθνὲς περιβάλλον τους τὸ προσδιοριζόμενο ἀπὸ τοὺς ἐντὸς αὐτοῦ 
εὑρισκομένους διεθνεῖς δρῶντες τοὺς χαρακτηριζόμενους ἀπὸ κοινὴ συστημικὴ 
σχέση μεταξύ τους15.

enne”, Geographies, Geopolitiques et Geostrategies Regionales, 1(1), 21–32, Mazis, I. Th. 
(2015a). Analyse metathéorique des Relations Internationales et de la Geopolitique. Le 
Cadre du Neopositivisme, Papazissis,Athens (en français) pp. 335-336, Mazis, I. Th. 
(2016). “L’Analyse Géopolitique Systémique: Propositions terminologiques et définitions 
Métathéoriques selon l’exigence Métathéorique Lakatienne”,Civitas Gentium 4:1 (2016), 
pp. 51-52. 

15.  Mazis, I. Th. (2002). “La geopolitica contemporanea: basi e definizioni di metodo”, DA-
DAT, Universita degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche Am-
bientali e Territoriali, Saggi di Geopolitica, (pp. 1–11), Napoli. also in: Mazis, I. Th., 
Dissertationes Academicae Geopoliticae, papazissis, 2015, pp. 195-206, Mazis, I. Th. 
(2008). [China-Bei Jing], “Writing Methodology of a Geopolitical Analysis [Structure, 
Concepts and Terms]”,C.I.I.S.S./I.A.A.: China Institute for International Strategic Stud-
ies (C.I.I.S.S.)/Defence Analyses Institute (D.A.I.), Cooperation on Defence Diplomacy, 
Athens/Beijing at May 2008, Defensor Pacis (Vol. 23, pp. 53–59) (Special, Issue I.A.A./
C.I.I.S.S.), Special Issue, Mazis, I. Th. (2015a). Analyse metathéorique des Relations In-
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4.1.2.  Ὁρισμὸς τῶν ἐπικουρικῶν ὑποθέσεων (στοιχείων [ε]) τῆς προστατευτικῆς 
ζώνης (protective belt) τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος16.

Κατὰ τὴ λακατιανὴ μεταθεωρητικὴ προσέγγιση, ἕνα ἐπιστημονικὸ ἐρευνη-
τικὸ πρόγραμμα διαθέτει, ὅπως ἔχομε ἤδη ἀναφέρει καὶ ἀναλύσει ἀνωτέρω, 
τὴν προστατευτικὴ ζώνη (protective belt) ἐπικουρικῶν ὑποθέσεων, δηλαδὴ 
προτάσεων τιθεμένων σὲ ἔλεγχο, προσαρμογὴ καὶ ἐπαναπροσαρμογή, καὶ οἱ 
ὁποῖες ἀντικαθίστανται, ὅταν προκύπτουν νέα ἐμπειρικὰ δεδομένα.

Ἐπίσης, μὲ δεδομένη τὴν λακατιανὴ ρήση ὅτι στὴν θετικὴ εὑρετικὴ ἑνὸς δυνα-
μικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος ὑπάρχει, ἐξ ἀρχῆς, ἕνα γενικὸ σχεδιάγραμμα 
τοῦ τρόπου κατασκευῆς τῶν «προστατευτικῶν ζωνῶν» καὶ ὅτι «ἕνα ἐρευνητικὸ 
πρόγραμμα [κρίνεται] ὡς ἐκφυλιζόμενο (degenerate), ἀκόμη καὶ ἂν προβλέπει και-
νοφανῆ γεγονότα ποὺ ἐξελίσσονται μὲ ἀσυνεχῆ τρόπο  ἀντὶ νὰ τὸ πράττουν μέσῳ 
μιᾶς συνεκτικῆς, προγραμματισμένης θετικῆς εὑρετικής17», ὑποχρεούμεθα κ' ἐμεῖς 
νὰ προβοῦμε σὲ ἕνα —μέχρι στιγμῆς— ὁρισμὸ τῆς προστατευτικῆς αὐτῆς ζώνης γιὰ 
τὴν περίπτωση τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος. Συνεπῶς, καὶ ἀκο-
λουθοῦντες τὴν λακατιανὴ μεταθεωρητικὴ συμβουλή, ἡ προστατευτικὴ ζώνη τοῦ 
γεωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος, θὰ πρέπει νὰ ὁρισθεῖ ἐφοδιαζομένη μὲ 
τὶς ἑξῆς κατωτέρω πέντε (5) ἐπικουρικὲς ὑποθέσεις-στοιχεῖα [ε1-5]18:

Πρώτη ἐπικουρικὴ ὑπόθεσις προστατευτικῆς ζώνης  τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐρευ-
νητικοῦ προγράμματος (στοιχεῖο [ε1]): εἶναι ὅτι τὸ μέγεθος τῆς ἰσχύος, ἀναλύε-
ται σὲ τέσσαρες θεμελιώδεις ὀντότητες (Ἄμυνα, Οἰκονομία, Πολιτική, Πολι-
τισμὸς/Πληροφορία) ἡ ὁποῖες μὲ τὴ σειρά τους ἀναλύονται σὲ ἀριθμὸ γεωπο-
λιτικῶν δεικτῶν. Γεωπολιτικῶν δεικτῶν (Geopolitical indices) οἱ ὁποῖοι, ὅπως 
προανεφέρθη, εἶναι μετρήσιμοι ἢ δύνανται νὰ καταστοῦν μετρήσιμοι. Οἱ γεω-

ternationales et de la Geopolitique. Le Cadre du Neopositivisme, Papazissis,Athens (en 
français) pp. 335-336, Mazis, I. Th. (2016). “L’Analyse Géopolitique Systémique: Prop-
ositions terminologiques et définitions Métathéoriques selon l’exigence Métathéorique 
Lakatienne”,Civitas Gentium 4:1 (2016), pp. 52-53.

16.  Mazis, I. Th. (2002). Ibid., Mazis, I. Th. (2008). Ibid., Mazis, I. Th. (2015a). Ibid., p. 336, 
Mazis,I. Th. (2016). Ibid., pp. 53-54.

17.  Lakatos, I. [1971b]: “History of Science and its Rational Reconstructions”, in R.C. Buck 
and R. S. Cohen (eds.): PSA 1970, Boston Studies in the Philosophy of Science, 8, p. 125.

18.  Mazis, I. Th. (2002). “La geopolitica contemporanea: basi e definizioni di metodo”, DADAT, 
Universita degli Studi di Napoli-Federico II, Dipartimento delle Dinamiche Ambientali e 
Territoriali, Saggi di Geopolitica, (pp. 1–11), Napoli. also in: Mazis, I. Th., Dissertationes Aca-
demicae Geopoliticae, papazissis, 2015, pp. 195-206, Mazis, I. Th. (2008). [China-Bei Jing], 
“Writing Methodology of a Geopolitical Analysis [Structure, Concepts and Terms]”,C.I.I.S.S./
I.A.A.: China Institute for International Strategic Studies (C.I.I.S.S.)/Defence Analyses Insti-
tute (D.A.I.), Cooperation on Defence Diplomacy, Athens/Beijing at May 2008, Defensor 
Pacis (Vol. 23, pp. 53–59) (Special, Issue I.A.A./C.I.I.S.S.), Special Issue, Mazis, I. Th. (2015a). 
Analyse metathéorique des Relations Internationales et de la Geopolitique. Le Cadre du Neo-
positivisme, Papazissis,Athens (en français) pp. 337-339, Mazis,I. Th. (2016). “L’Analyse 
Géopolitique Systémique: Propositions terminologiques et définitions Métathéoriques selon 
l’exigence Métathéorique Lakatienne”, Civitas Gentium 4:1 (2016), pp. 53-54.
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πολιτικοὶ αὐτοὶ δεῖκτες ἐντοπίζονται καὶ μετρῶνται στὶς ἐσωτερικὲς δομὲς τῶν 
ἑκάστοτε Πόλων, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν τὰ ὑποσυστήματα των πρὸς γεωπολιτικὴ 
ἀνάλυση γεωγραφικῶν Συμπλόκων.

∆ευτέρα ἐπικουρικὴ ὑπόθεσις προστατευτικῆς ζώνης  τοῦ γεωπολιτικοῦ 
ἐρευνητικοῦ προγράμματος (στοιχεῖο [ε2]):  εἶναι ὅτι οἱ ἀνωτέρω Πόλοι ἀπο-
τελοῦν θεμελιώδη δομικὰ συστατικὰ ἑνὸς διεθνοῦς, διαρκῶς μεταβαλλόμενου, 
ἀσταθοῦς Συστήματος. 

Τρίτη ἐπικουρικὴ ὑπόθεσις προστατευτικῆς ζώνης τοῦ γεωπολιτικοῦ ἐρευ-
νητικοῦ προγράμματος (στοιχεῖο [ε3]):  εἶναι ὅτι οἱ Πόλοι αὐτοὶ ἐκφράζουν 
κοινωνικὲς βουλήσεις ἢ βουλήσεις τῶν ἀποφασιζόντων παραγόντων χαρακτη-
ριζουσῶν τὴν διεθνῆ συμπεριφορὰ τοῦ Πόλου. Συνεπῶς, οἱ πόλοι αὐτοὶ δύνα-
ται νὰ εἶναι ἐθνικὰ κράτη, συλλογικοὶ διεθνεῖς θεσμοὶ (π.χ. ∆ιεθνῆ συλλογικὰ 
συστήματα ἀσφαλείας, διεθνῆ θεσμικὰ ἀναπτυξιακὰ ὄργανα, διεθνῆ πολιτι-
σμικὰ ὄργανα), διεθνοῦς ἐμβελείας οἰκονομικὲς συγκροτήσεις (π.χ. Πολυεθνικὲς 
ἐπιχειρήσεις, τραπεζικὰ consortia) εἴτε συνδιασμοὶ τῶν προηγουμένων οἱ ὁποῖοι 
ὅμως ὡς πρὸς τὴν συστημική τους λειτουργία παρουσιάζουν ὁμοιογένεια δράσε-
ως στὸ πλαίσιο τοῦ διεθνοῦς περιβάλλοντος.

Τετάρτη ἐπικουρικὴ ὑπόθεσις προστατευτικῆς ζώνης τοῦ γεωπολιτικοῦ 
ἐρευνητικοῦ προγράμματος (στοιχεῖο [ε4]):  ἀποτελοῦν οἱ ἀνωτέρω ἀναπτυ-
χθεῖσες "αἰτιακὲς καὶ αἰτιατικὲς" ἔννοιες τοῦ "Πρωτογενοῦς", "∆ευτερογενοῦς" 
καί "Τριτογενοῦς Χώρου", ὅπως καὶ τῶν μεταξύ τους συνδυασμῶν ("Πλήρεις" 
καὶ "Εἰδικοὶ Συνθετικοὶ Χῶροι"). 

Πέμπτη ἐπικουρικὴ ὑπόθεσις προστατευτικῆς ζώνης (στοιχεῖο [ε5])τοῦ γε-
ωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος εἶναι ὅτι ἡ συστημικὴ γεωπολιτικὴ 
ἀνάλυσις  στοχεύει σὲ συμπεράσματα "πραξεολογίας/praxeologie", κοντολογῆς 
κάποιας "θεωρίας τῆς πρακτικῆς/théorie de la pratique" (R. Aron 1967) δηλαδή, 
στὴν κατασκευὴ ἑνὸς προβλεπτικοῦ ὑποδείγματος τάσεων ἀνακατανομῆς ἰσχύος 
καὶ σὲ καμμία περίπτωση σὲ "ὁδηγίες γιὰ δράση ὑπὸ κάποια συγκεκριμένη 
ἐθνικὴν ἢ "πολωμένη" ὀπτικὴ γωνία". Αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν εἶναι παρά "γεω-
στρατηγικὴ μεροληπτικὴ σύνθεσις", ὄχι "γεωπολιτικὴ ἀνάλυσις". Εἶναι χρήσις 
τῶν ἀποτελεσμάτων (τοῦ ὑποδείγματος ἀνακατανομῆς τῆς ἰσχύος) τῆς γεωπολι-
τικῆς ἀναλύσεως καὶ διαδέχεται τὴν φάση τῆς γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως.

Ἐπισήμανσις: Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ "ἱστορικότης" τῶν στοιχείων τοῦ 
ἐρευνητικοῦ προγράμματος, ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὶς σχηματισθεῖσες πολιτι-
σμικὲς συγκροτήσεις ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ τετάρτου γεωπολιτικοῦ πυλῶνος. Ἡ με-
τρησιμότης της λοιπὸν εἶναι δυνατὴ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τοὺς λοιποὺς "ποι-
οτικῆς φύσεως", γεωπολιτικοὺς Πυλῶνες μέσῳ τῶν "γεωπολιτικῶν δεικτῶν" τοῦ 
Πολιτισμικοῦ πυλῶνος.

4.1.3.  Τὸ ζήτημα τῆς θετικῆς εὑρετικῆς (positive heuristics) τοῦ γεωπολιτικοῦ 
ἐρευνητικοῦ προγράμματος

1. Στὴν φάση αὐτὴν δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἀντικατάστασις ἑνὸς 
συνόλου ἐπικουρικῶν ὑποθέσεων ἀπὸ ἕνα ἄλλο, συνιστᾷ μία ἐσωτερικὴ μετάβα-
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ση προβλημάτων (intra-program problemshift), καθὼς μεταβάλλεται μόνον 
ἡ προστατευτικὴ ζώνη καὶ ὄχι ὁ σκληρὸς πυρήν. Οἱ ἐσωτερικὲς μεταβάσεις 
προβλήματος θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιοῦνται σὲ συμφωνία μὲ τὴν θετικὴ 
εὑρετικὴ τοῦ προγράμματος, μὲ ἕνα σύνολο, δηλαδή, προτάσεων ἢ συμβουλῶν, 
οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν καθοδηγητικῶς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη συγκεκριμένων θεω-
ριῶν ἐντὸς τοῦ προγράμματος. 

2. Ὀφείλομε ἀκόμη νὰ τονίσομε ὅτι: βασικὸ μέλημα τοῦ Γεωπολιτικοῦ Ἐρευνη-
τικοῦ Προγράμματος εἶναι ἡ περιγραφὴ τῶν προτάσεων πρὸς τὸν ἐρευνητὴ ποὺ 
θὰ καθορίζουν τὸ περιεχόμενο τῆς θετικῆς εὑρετικῆς τοῦ Προγράμματος αὐτοῦ. 
Χωρὶς αὐτὲς δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἀξιολόγησις τῆς προοδευτικότητος τῆς 
Γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως βάσει τοῦ ἀναμενομένου ἀπαραιτήτου "καινοφανοῦς 
ἐμπειρικοῦ περιεχομένου" τοῦ ἀναλυτικοῦ χωρικοῦ μας Ὑποδείγματος (μοντέλο).

Κατόπιν τούτων τῶν ἀπαραιτήτων διευκρινίσεων, ὡς στοιχεῖα τῆς θετικῆς 
εὑρετικῆς (positive heuristics)  τοῦ Γεωπολιτικοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος, 
ὁρίζομε τὰ ἑξῆς:

i) Ἡ μεθοδολογία τῆς ἑκάστοτε θεωρητικῆς προσεγγίσεως νὰ παραμένει στα-
θερὰ μέχρι τὴν πιθανὴ διαπίστωση συνεχοῦς ἐκφυλισμοῦ.

ii) ∆ιατηρεῖται ἡ ἀπαίτησις γιὰ προβλεπτικὴ ἱκανότητα καὶ διεύρυνση τῆς 
ἐμπειρικῆς βάσεως τῆς θεωρητικῆς προσεγγίσεως.

iii) Τὰ ἐμπειρικὰ γεγονότα πρέπει νὰ ἀποτελοῦν τὸ τελικὸ μέτρο ἀξιο-
λογήσεως μεταξὺ ἀνταγωνιστικῶν θεωρητικῶν προσεγγίσεων τῆς ἰδίας δέσμης 
[ἐρευνητικοῦ προγράμματος].

iv) Τὰ συγκεκριμένα γεγονότα ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ τὴν ἐπαλήθευ-
ση μιᾶς θεωρητικῆς προσεγγίσεως δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὰ μόνα ποὺ θὰ χρη-
σιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐπαλήθευση αὐτῆς τῆς προσεγγίσεως ἀλλά, προϊόντος 
τοῦ χρόνου ἐρεύνης, νὰ ὑπάρχει ἐπανατροφοδοσία δοκιμασίας τῆς θεωρητικῆς 
προσεγγίσεως καὶ μὲ γεγονότα ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε διεύρυνση τῆς 
ἐμπειρικῆς βάσεως τῆς δεδομένης προσεγγίσεως19.

4.1.4 Ὁρισμὸς τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὀφείλομε νὰ παραθέσομε καὶ τὸν πλήρη ὁρισμὸ τῆς Συ-

στημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως ἑνὸς γεωγραφικοῦ συστήματος ἀνισορρόπου 
κατανομῆς ἰσχύος. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι «ἡ γεωγραφικὴ ἐκείνη μέθοδος ἡ ὁποία με-
λετᾷ, περιγράφει καὶ προβλέπει τὶς συμπεριφορὲς καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν σχέσε-
ων τῶν ἀντιτιθεμένων καὶ διακριτῶν διεθνῶν δράσεων ἀνακατανομῆς ἰσχύος 
καὶ τῶν ἰδεολογικῶν μεταφυσικῶν ποὺ τὶς καλύπτουν, στὸ πλαίσιο τῶν γεωγρα-
φικῶν συμπλόκων ποὺ οἱ δράσεις αὐτὲς ἐντοπίζονται καὶ λειτουργοῦν»20.

19.  Mazis, I. Th. (2002). op. cit., Mazis, I. Th. (2008). op. cit., Mazis, I. Th. (2014). op. cit., 
Mazis, I. Th. (2015a). op. cit., pp. 343-344, Mazis, I. Th. (2015b). op. cit., pp. 1071-1072, 
Mazis, I. Th. (2016). op. cit., pp. 57-58.

20.  Mazis, I. Th. (2002). op. cit., p. 21, Mazis, I. Th. (2015b). op. cit., p. 1063, Mazis, John 
Th. - Daras, Nicholas J. (2015c), “Systemic geopolitical modeling. Part 2: subjectivity 
in prediction of geopolitical events”, GeoJournal, [Springer Verlag], vol. 80, no 4 ,ISSN 
0343-2521, DOI 10.1007/s10708-015-9670-2 (Authors personal e-copy), Mazis, I. Th. 
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Ἡ Σύγχρονος Συστημικὴ Γεωπολιτικὴ Ἀνάλυσις ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ με-
θοδολογικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν διερεύνηση διεθνῶν πολιτικῶν γεγονότων, δι-
εθνῶν σχέσεων καὶ συναφῶν μὲ αὐτὲς ἀνακατανομῶν ἰσχύος (ἀμυντικῆς, οἰκο-
νομικῆς, πολιτικῆς καὶ πολιτισμικῆς) στὸ σύνολο τῶν συστημάτων τῶν ἐθνικῶν 
κοινωνικῶν σχηματισμῶν τοῦ πλανήτου (Ἐθνικο-κρατικῶν καὶ  ἐθνοτικῶν) καὶ 
τῶν φαινομένων ἀλλὰ καὶ τῶν ὀντοτήτων ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν συγκρότηση, τὴ 
δομὴ καὶ τὶς διαδράσεις ἰσχύος μεταξὺ τῶν σχηματισμῶν αὐτῶν.21

   Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω ὁρισμὸ καὶ τὸ σύνολο τῶν προηγηθέντων, γίνεται ἀντι-
ληπτὸ ὅτι ὑπάρχουν δύο βασικὲς κατηγορίες πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ 
τύχουν ἐπεξεργασίας κατὰ τὴν ἀνάλυση ἑνὸς Συστήματος. 

Ἡ πρώτη κατηγορία εἶναι τὰ γεωγραφικὰ χαρακτηριστικὰ (χωρικὴ πληρο-
φορία) ἑνὸς Συστήματος, τὰ ὁποῖα περιγράφονται ἀπὸ συντεταγμένες. Ἡ δευτέ-
ρα κατηγορία εἶναι ἡ πληροφορία ποὺ σχετίζεται μὲ τήν "Ἰσχὺ" καὶ ἀντιπροσω-
πεύεται ἀπὸ ἀριθμοδεῖκτες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἄμυνα καὶ Ἀσφάλεια, τὴν 
Οἰκονομία, τὴν Πολιτικὴ καὶ τὸν Πολιτισμὸ καὶ Πληροφορία. 

Σκοπὸς τῆς παρούσης μελέτης εἶναι νὰ ἀναδείξει ἐκεῖνα τὰ ποσοτικὰ μεθο-
δολογικὰ ἐργαλεῖα ποὺ μποροῦν νὰ ὑποβοηθήσουν τοὺς γεωπολιτικοὺς ἀναλυ-
τάς, κατὰ τὴν χρήση τῆς Σύγχρονης Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως. Τὸ 
σχῆμα ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀποτελεῖ ἕναν συγκροτημένο, συνοπτικὸ καὶ πρακτικὸ 
"μεθοδολογικὸ ὁδηγὸ" πρὸς βοήθεια τοῦ ἐρευνητοῦ, ἐν πολλοῖς μιὰ "πραξεολο-
γικὴ προσέγγιση" τῆς Μεθόδου τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(2016). op. cit., p. 59.
21.  Ἰ. Θ. Μάζης, Μεταθεωρητικὴ Κριτικὴ ∆ιεθνῶν Σχέσεων καὶ Γεωπολιτικῆς. Τὸ νεοθε-

τικιστικὸ πλαίσιο, Παπαζήσης, Ἀθήνα 2012.

Banksy has recreated one of his most famous artworks for the #WithSyria campaign 
www.withsyria.com
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   Γιὰ τὴν καλλιτέραν κατανόηση τῶν ζητημάτων ποὺ προκύπτουν στὴν πα-
ροῦσα μελέτη, παραλλήλως πρὸς τὴν ἀνάπτυξη τῆς μεθοδολογίας, θὰ δοθεῖ κα-
τωτέρω καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογή της, γιὰ μιὰ μελέτη περιπτώσεως (case study) 
ποὺ ἀφορᾷ τὴν Συρία.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

μεμονωμένου

Γε

Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως

(Σχεδίασμα ἀπὸ τὶς ἀκαδημαϊκὲς διαλέξεις τῶν Ἰ.Θ. Μάζη καὶ Ὑπ. ∆ρ Ξανθίππη ∆ωματιώτη, 2016)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ὑποδειγματικὴ μελέτη περιπτώσεως22

      
Ἡ περίπτωσις τῆς Συρίας

  
5.1. Ἀνάλυσις τίτλου ἐπὶ χάρτου

Ἡ μελέτη περιπτώσεως ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ὑποβοήθηση τῆς κα-
τανοήσεως της πρὸς ἀνάπτυξιν μεθοδολογίας, ἔχει τίτλον "Ὁ ρόλος τοῦ Ἰσλα-
μιστικοῦ Κινήματος (ΙSIS καὶ λοιπὰ ἰσλαμιστικὰ κινήματα) στὸ Συριακὸ ἐθνο-
κρατικὸ σύστημα - Ἡ ἰσχὺς τοῦ πυλῶνος Ἄμυνας καὶ Ἀσφάλειας".

   
5.2 Προσδιορισμὸς τοῦ Γ.Π.

Ἀπὸ τὸν τίτλο, ὁ ἀναλυτὴς ἔχει ὁρίσει ὡς Γεωγραφικὸ Σύμπλοκο/Σύστημα 
πρὸς ἀνάλυσιν τὸ κράτος τῆς Συρίας, ἐνῷ ὁ Γεωπολιτικὸς Παράγοντας ποὺ δύνα-
ται νὰ ἐπηρεάσει τὴν κατανομὴ ἰσχύος στὸ ἐσωτερικὸ ἢ ἐξωτερικὸ τοῦ Συμπλόκου 
εἶναι τὸ Ἰσλαμιστικὸ Κίνημα ἐν γένει (ISIS καὶ λοιπὰ ἰσλαμιστικὰ κινήματα).

   
5.3 Προσδιορισμὸς Ὑποσυστημάτων βάσει Γ.Π.

Στὴν συνέχεια, ὁ ἀναλυτὴς ἀπὸ τὴν γνώση τῆς πραγματολογίας γιὰ τὴν πε-
ριοχὴ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ κατωτέρω χάρτου κατανομῆς ἐδαφῶν στὴν συρι-
ακὴ ἐπικράτεια, διαχωρίζει τοὺς συμμετέχοντες στὸ σύστημα, σὲ τέσσερα δια-
κριτὰ ὑποσυστήματα.

   
Τὰ ὑποσυστήματα εἶναι:

   
•  Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς δυνάμεις (μὲ κεραμιδὶ χρῶμα)
•  Ὑποσύστημα Β: Κοῦρδοι (μὲ κίτρινο χρῶμα)
•  Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ ἰσλαμιστικὰ κινήματα (μὲ πράσινο χρῶμα)
•   Ὑποσύστημα ∆: Μαχητὲς τοῦ ISIS - Γεωπολιτικὸς Παράγοντας (μὲ μὼβ χρῶμα)

   
5.4 Ἐπιλογὴ Πυλῶνος πρὸς ἀνάλυσιν

Ἀφοῦ ὁ ἀναλυτὴς ὁρίσει τὰ Ὑποσυστήματα, προσδιορίζει τὶς γεωπολιτικὲς 
τάσεις-δυναμικὲς μὲ ὅρους "Ἰσχύος" (Πυλῶνες) γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ Γεωπολιτικὸς 
Παράγων δύναται νὰ καθορίσει τὴν συμπεριφορά τους. Στὴν συγκεκριμένη 
"μελέτη περιπτώσεως" ὁ ἀναλυτὴς ἐπιλέγει νὰ ἐξετάσει, ὡς τὸν σημαντικώτερον 
γιὰ τὴν περίπτωση, τὸν Πυλῶνα Ἄμυνας καὶ Ἀσφάλειας.

Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ ἔγινε μὲ βάση τὴν πραγματολογικὴ γνώση τοῦ Συμπλόκου 
ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ἀναλυτοῦ. Μὲ βάση αὐτὴν τὴν γνώση ὁ ἀναλυτὴς ἐθεώρησε 
ὅτι ὁ Ἀμυντικὸς/Ἀσφάλειας Πυλὼν εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν κυρίαρχη ση-
μασία.

Γιὰ τὴν πιὸ ἀποτελεσματικὴ καὶ ὡλοκληρωμένη περιγραφὴ τοῦ Πυλῶνος, ὁ 
ἀναλυτὴς ἐπιλέγει ἀριθμοδεῖκτες μὲ τρόπο τέτοιο, ὥστε νὰ χαρακτηρίζουν τὸ 
μεγαλύτερο δυνατὸ εὖρος τῶν πτυχῶν τοῦ Πυλῶνος, ἀποφεύγοντας παραλλή-

22.  Ὁ ποσοτικὸς προσδιορισμὸς τῶν δεικτῶν στὸ ὑπόδειγμα τοῦ Συριακοῦ Συμπλόκου 
εἶναι ὑποθετικὸς καὶ ὑπαγορεύεται ἀπὸ διδακτικούς, καθαρῶς, λόγους.
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λως τυχὸν ἐπικάλυψη πληροφορίας μεταξύ τους. Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι 
γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἀναλυτής νὰ πράξει τὰ παραπάνω εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ὕπαρ-
ξις μιᾶς ἑνιαίας βάσεως δεδομένων, ἡ ὁποία θὰ παρουσιάζει ἀδιαλείπτως τὰ δε-
δομένα καὶ θὰ βασίζεται σὲ ἔγκυρες πηγές.

   

5.5  Ἐπιλογὴ Γεωπολιτικῶν ∆εικτῶν (ἀριθμοδεικτών) τοῦ Πυλῶνος τῆς Ἀμύ-
νης/Ἀσφάλειας
Οἱ Γεωπολιτικοὶ ∆εῖκτες (ἀριθμοδεῖκτες) ποὺ ἐπέλεξε ὁ ἀναλυτὴς γιὰ νὰ πε-

ριγράψουν τὸν Πυλῶνα Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας εἶναι:   
•  Military Expenditure (% of GDP)
•  Armed Forces Personnel (Total)
•  Arms Imports (SIPRI trend indicator values)   

Παρατήρησις: ∆ύναται νὰ ἐπιλεγεῖ καὶ μεγαλύτερος ἀριθμὸς δεικτῶν γιὰ 
τὴν διενέργεια μιᾶς ἀναλύσεως, ἀλλὰ στὰ πλαίσια τῆς ταχύτητος ὑπολογισμοῦ 
γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ πληροφορίας, χωρὶς νὰ ὑποβαθμίζεται ποιοτικῶς ἡ ἀνάλυσις, 
ἡ ἐπιλογὴ 3 ἕως 5 ἀριθμοδεικτῶν κρίνεται ἐπαρκής.

   
Γιὰ τοὺς παραπάνω δεῖκτες τοῦ Πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας καὶ γιὰ 

κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ Ὑποσυστήματα ποὺ ὥρισε ὁ ἀναλυτής, στὸν παρακάτω πίνα-
κα παρουσιάζονται οἱ ἐπιδόσεις τους, γιὰ τὰ ἔτη 2010-2016.

Εἰκόνα 1: Κατανομὴ τῶν εδαφῶν στὴν Συρία (Πηγή: Stratfor 214)
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Πίνακας 1: Ἀριθμοδεῖκτες Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας (2010-2016) γιὰ τὸ Σύστημα Συρία23

Υποσύστημα Καθεστωτικές ∆υνάμεις (Α) Κούρδοι (B)

Γεωπολιτικός 
∆είκτης

Military 
Expenditure 
(% of GDP)

Armed 
Forces 

Personnel 
(Τotal)

Arms 
Imports 

(SIPRI trend 
indicator 
values)

Military 
Expenditure 
(% of GDP)

Armed 
Forces 

Personnel 
(Total)

Arms Imports 
(SIPRI trend 

indicator values)

2010 5,26 401.000 276.000.000 € 2,05 125.000 9.000.000 €

2011 5,21 403.000 193.000.000 € 2,33 150.000 12.000.000 €

2012 6,25 403.000 298.000.000 € 2,29 190.000 25.000.000 €

2013 5,54 178.000 368.000.000 € 3,45 210.000 30.000.000 €

2014 5,03 178.000 371.000.000 € 6,69 180.000 60.000.000 €

2015 4,39 178.000 361.000.000 € 6,54 190.000 98.000.000 €

2016 4,10 280.500 350.000.000 € 5,90 202.000 127.000.000 €

Υποσύστημα Λοιπά ισλαμιστικά κινήματα (Γ) Μαχητές του ISIS (∆) 

Γεωπολιτικός 
∆είκτης

Military 
expenditure 
(% of GDP)

Armed 
Forces 

Personnel 
(Total)

Arms 
imports 

(SIPRI trend 
indicator 
values)

Military 
expenditure 
(% of GDP)

Armed 
forces 

personnel, 
total

Arms imports 
(SIPRI trend 

indicator values)

2010 0,64 45.000 2.500.000 € 4,52 190.000 98.000.000 €

2011 0,82 64.000 8.000.000 € 4,86 250.000 150.000.000 €

2012 1,10 25.000 7.000.000 € 5,03 208.000 210.000.000 €

2013 0,90 33.000 11.000.000 € 6,24 174.000 320.000.000 €

2014 1,30 41.000 9.000.000 € 5,89 150.000 400.000.000 €

2015 1,01 64.000 14.000.000 € 6,89 120.000 250.000.000 €

2016 1,25 50.000 35.000.000 € 5,20 115.000 220.000.000 €

23.  Οἱ ἐπιδόσεις τῶν δεικτῶν γιὰ τὰ ἔτη 2010-2016, ποὺ παρουσιάζονται στὸν ἀνωτέρω 
πίνακα δὲν εἶναι οἱ πραγματικές, καθὼς ὅπως προανεφέραμε, δὲν ὑπάρχει μία ἑνιαία 
βάσις δεδομένων, ἡ ὁποία νὰ ἀποτυπώνει μὲ σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια τὴν κατάσταση 
στὴν Συρία. Οἱ ἀριθμοὶ εἶναι τυχαῖοι καὶ παρατίθενται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ 
τὴν καλλίτερη κατανόηση τῆς θεωρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κατασκευὴ ὑποδείγματος ὑπολογισμοῦ                                                        
Συνολικῆς Τάσης Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος

Ὅπως ἀνεφέρθη καὶ σὲ προηγούμενο κεφάλαιο ἡ Σύγχρονος Συστημικὴ Γεω-
πολιτικὴ Ἀνάλυσις ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ μεθοδολογικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν δι-
ερεύνηση διεθνῶν πολιτικῶν γεγονότων, διεθνῶν σχέσεων καὶ τῶν συναφῶν μὲ 
αὐτὲς ἀνακατανομῶν ἰσχύος, ἐντὸς τοῦ συνόλου τῶν συστημάτων τῶν ἐθνικῶν 
κοινωνικῶν σχηματισμῶν τοῦ πλανήτου.24

Συνεπῶς κατὰ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς ὑποδείγματος ὑπολογισμοῦ Συνολικῆς 
Τάσεως Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος σὲ ἕνα Σύστημα, ἀπαιτεῖται διαχείρισις καὶ ἀνάλυ-
σις σὲ δύο βασικὲς κατηγορίες πληροφοριῶν. Ἡ 1η κατηγορία εἶναι τὰ γεωγρα-
φικὰ χαρακτηριστικὰ (χωρικὴ πληροφορία) ποὺ περιγράφουν χαρτογραφικῶς τὸ 
Σύστημα καὶ τὰ ἐπὶ μέρους Ὑποσυστήματα. Ἡ 2η κατηγορία εἶναι ἡ πληροφορία 
ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν "Ἰσχὺ" καὶ ὀργανώνεται σὲ Γεωπολιτικοὺς ∆εῖκτες (ἀριθμο-
δεῖκτες) ποὺ σχετίζονται μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς τέσσαρες Πυλῶνες Ἰσχύος (Ἄμυνα καὶ 
Ἀσφάλεια, Οἰκονομία, Πολιτικὴ καὶ Πολιτισμὸς καὶ Πληροφορία).

   
6.1 Χωρικὴ Πληροφορία

Ἡ χωρικὴ πληροφορία προέρχεται κατὰ κύριον λόγον ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς 
Χαρτογραφίας, ἡ ὁποία παρέχει τὴν ἀπαιτούμενη πληροφόρηση γιὰ τὴν μορφο-
λογία τοῦ ἐδάφους, στὸν ἀναλυτή. 

Συμπληρωματικῶς πρὸς τὰ ἀνωτέρω, λειτουργεῖ καὶ ἡ παρουσίασις τῶν ἰδι-
αιτέρων χαρακτηριστικῶν ἑνὸς Συστήματος ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν μορφο-
λογία τοῦ ἐδάφους, μὲ τὴν μορφὴ συνθέτων χαρτῶν. Οἱ χάρτες αὐτοὶ δύναται 
νὰ περιέχουν περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες γιὰ τὴν διενέργεια ἀναλύσεων, 
ὅπως ἡ διασπορὰ δυνάμεων ἑνὸς στρατοῦ στὸν χῶρο, ἡ τοποθεσία κρισίμων 
στρατηγικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ κυβερνητικῶν κτιρίων, οἱ δίαυλοι ἐφοδια-
σμοῦ, κλπ. Ἡ πληροφορία αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἀπεικονίζεται εἴτε: α) Σημειακῶς εἴτε 
ὡς β) Κάλυψις ἐπιφανείας

Ἡ Εἰκὼν 2 ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα συνθέτου χάρτου, ὁ ὁποῖος 
παρουσιάζει σημειακῶς τὴν διασπορὰ δυνάμεων τῆς κυβερνήσεως Ἄσαντ, τοῦ 
ISIS, τῶν Κούρδων καὶ τῶν λοιπῶν Ἰσλαμιστικῶν Κινημάτων (Ὑποσυστήματα) 
στὸ Σύστημα τῆς Συρίας, ἐνῷ ἡ Εἰκὼν 3 ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸν παράδειγμα 
καλύψεως περιοχῆς, γιὰ τὴν ἴδια πληροφορία.

   
   
   
   
   
   

24. Bλ. ἔνθ' ἀν., Ἰ. Θ. Μάζης, Μεταθεωρητικὴ Κριτική..., 2012.
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 Εἰκὼν 2: Χάρτης μὲ σημειακὴ χωρικὴ πληροφορία
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Εἰκὼν 3: Χάρτης μὲ χωρικὴ πληροφορία κάλυψης επιφανείας
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Τὸ σύνολο τῆς χωρικῆς πληροφορίας ποὺ ἀντλεῖται ἀπὸ τοὺς συνθέτους 
χάρτες, χρησιμοποιεῖται στὸν προσδιορισμὸ τοῦ χωρικοῦ Κέντρου Βάρους:
•  τῶν ἐπὶ μέρους χαρτογραφηθέντων Ὑποσυστημάτων (πχ κυβερνήσεως Ἄσαντ, 

ISIS, Κούρδων, κλπ)
• τοῦ Συστήματος συνολικῶς (π.χ. Συρία)

Ἀναλόγης πρὸς το ἂν ἡ πληροφορία παρουσιάζεται σημειακῶς ἢ μὲ κάλυψη 
ἐπιφανείας, ἀκολουθοῦνται διαφορετικὲς μέθοδοι ὑπολογισμοῦ, γιὰ τὸν προσ-
διορισμὸ τοῦ Κέντρου Βάρους.

  
 

6.2 Σημειακὴ χωρικὴ πληροφορία

Ἡ χωρικὴ πληροφορία στὴν περίπτωση αὐτὴν παρουσιάζεται μὲ τὴν μορφὴ 
σημείων πάνω στὸν χάρτη, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζονται ἀπὸ συντεταγμένες. Ἀντι-
στοίχως τὸ Κέντρο Βάρους ἑνὸς Ὑποσυστήματος, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ αὐτὸ ση-
μεῖο, θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο γεωγραφικὸ μῆκος καὶ γεωγρα-
φικὸ πλάτος. Γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν συντεταγμένων αὐτῶν, ἀρκεῖ νὰ ὑπο-
λογισθεῖ ὁ μέσος ὅρος τῶν γεωγραφικῶν μηκῶν καὶ πλατῶν τῶν σημείων, ποὺ 
μετέχουν στὸ Ὑποσύστημα.

Ἐναλλακτικῶς, ἐὰν τὸ ἀντικείμενο μελέτης εἶναι μιὰ συγκεκριμένη περιοχή, 
τότε δύναται νὰ ὁρισθεῖ ἕνα συστήματα συντεταγμένων, τὸ ὁποῖο νὰ ἐμπεριέχει 
τὸ Σύστημα, καὶ ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς ὡς πρὸς τὸ ὁποῖο θὰ γίνεται ὁ προσ-
διορισμὸς τῶν συντεταγμένων. Στὴν Εἰκόνα 4 παρουσιάζεται τὸ σημεῖο ἀνα-
φορᾶς (μαύρη κουκίς, κάτω ἀριστερᾷ) καὶ τὸ σύστημα συντεταγμένων, γιὰ τὸ 
παράδειγμα στὴν Εἰκόνα 2.

Ἐπιπροσθέτως, εἶναι σημαντικὸ νὰ ὁρισθεῖ ἡ μονάδα βαθμονομήσεως τῶν 
ἀξόνων, ὥστε νὰ καθίσταται δυνατὸς ὁ προσδιορισμός. Ἡ πλέον συνήθης 
μονάδα μετρήσεως ἀποστάσεων εἶναι τὰ χιλιόμετρα (km), ἀλλὰ θὰ μποροῦσε 
εἶναι καὶ π.χ. μίλια.

Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως
Γιὰ  τὴν καλλιτέρα κατανόηση τῶν ἀνωτέρω, λαμβάνουμε ἐνδεικτικὰ δέκα 

(10) σημεῖα γιὰ τὸ Ὑποσύστημα "Regime" (ἢ "Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις" ἢ ἑλλη-
νιστί), ἀπὸ τὸν χάρτη στὴν Εἰκόνα 4, τῶν ὁποίων οἱ συντεταγμένες προσδι-
ορίστηκαν βάσει τοῦ σημείου ἀναφορᾶς (μαύρη κουκίδα) καὶ παρουσιάζει κα-
τωτέρω ὁ Πίναξ 2.
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Πίναξ 2:  Ἐνδεικτικὰ σημεῖα Ὑποσυστήματος "Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς δυνάμεις 

Σημείο Τετμημένη (Χ) σὲ km Τεταγμένη (Υ) σὲ km

1 137 27

2 143 100

3 504 493

4 23 328

5 433 145

6 193 190

7 109 239

8 110 32

9 392 150

10 25 138

Ἂν προσθέσομε τὶς τετμημένες ὅλων τῶν παραπάνω σημείων, δηλαδὴ τὶς 
τιμὲς τῆς 2ης στήλης τοῦ Πίνακας 2 καὶ τὶς διαιρέσομε μὲ τὸ πλῆθος τῶν σημείων 
αὐτῶν, στὴν περίπτωσή μας δέκα (10), τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θὰ προκύψει εἶναι ἡ 
τετμημένη (Χ) τοῦ Κέντρου Βάρους τοῦ Ὑποσυστήματος.

    

                                                                                                   = 206,9
   

Ὁμοίως προσθέτομε τὶς τεταγμένες ὅλων τῶν σημείων, δηλαδὴ τὶς τιμὲς τῆς 
3ης στήλης τοῦ Πίνακος 2 καὶ τὶς διαιροῦμε μὲ τὸ πλῆθος τῶν σημείων καὶ τὸ 
ἀποτέλεσμα ποὺ λαμβάνουμε εἶναι ἡ τεταγμένη (Υ) τοῦ Κέντρου Βάρους τοῦ 
Ὑποσυστήματος.

   

                                                                                                    = 184,2
   

Ἑπομένως, τὸ Κέντρο Βάρους τοῦ Ὑποσυστήματος Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις 
εἶναι τὸ (Χ=206.9, Υ=184.2), ὅπως φαίνεται καὶ στὴν Εἰκόνα 4.
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Ἕνα ἀκόμη ζήτημα ποὺ προκύπτει ὅμως ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν δεδομένων, 
ἀφορᾷ τὸ εἶδος τῆς πληροφορίας ποὺ ἀναπαριστᾷ ἡ σημειακὴ πληροφορία. Ὁ πα-
ραπάνω χάρτης ἂν καὶ σὲ μιὰ πρώτην ἀνάγνωση φαίνεται νὰ παρουσιάζει ὁμοιο-
γενῆ πληροφόρηση, ὡς πρός το ποὺ εὑρίσκονται οἱ δυνάμεις τῶν ἐπὶ μέρους Ὑπο-
συστημάτων, δὲν δίδει καμμία ἀπολύτως πληροφορία γιὰ τὸ εἶδος τῶν δυνάμε-
ων ποὺ συμμετέχουν. Μπορεῖ νὰ εἶναι δυνάμεις πεζικοῦ, πυροβολικοῦ, τεθωρα-
κισμένων ἢ εἰδικῶν δυνάμεων, ἐνῷ ἀκόμη καὶ ἂν ἐγνωρίζαμε ὅτι ὅλες εἶναι μονάδες 
τεθωρακισμένων, δὲν ἐνσωματώνεται τὸ πλῆθος ἢ ὁ ἐξοπλισμὸς ποὺ φέρουν τὰ 
ἅρματα μάχης, ὡς πληροφορία γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ Κέντρου Βάρους.

Μία μονὰς ἡ ὁποία φέρει συγκεκριμένο ἐξοπλισμὸ σὲ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο 
τοῦ χάρτου, ἐνδέχεται νὰ ἀποτελεῖ πληροφορία κρίσιμης σημασίας, ἡ ὁποία θὰ 
πρέπει νὰ μετατοπίσει τὸ Κέντρο Βάρους τοῦ Ὑποσυστήματος ποὺ τὴν ἐμπεριέχει, 
πρὸς τὸ σημεῖο αὐτό. Τὸ νέο Κέντρο Βάρους μετὰ τὴν μετατόπιση ποὺ θὰ προκύψει 
ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς πληροφορίας καλεῖται Σταθμισμένο Κέντρο Βάρους.

Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν θὰ πρέπει, κατὰ περίπτωση καὶ σύμφωνα μὲ τὴν κρίση 
καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἑκάστοτε ἀναλυτοῦ, νὰ γίνεται κατανομὴ συντελεστῶν 
βαρύτητος στὰ πρὸς ἀνάλυσιν σημεῖα, ἀναλόγης πρὸς τὸ εἶδος τῆς πληροφορίας 
ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνσωματώσει.

Γιὰ τὴν καλλιτέραν κατανόηση τῶν ἀνωτέρω, ἐπιστρέφομε ξανὰ στὰ δέκα 
ἐνδεικτικὰ σημεῖα γιὰ τὸ Ὑποσύστημα "Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις", μόνον ποὺ 
αὐτὴν τὴν φορὰ ὡς δεδομένα ἔχομε καὶ τὸ εἶδος τῶν μονάδων ποὺ ἀναπαρι-
στοῦν τὰ σημεῖα, καθὼς φαίνεται στὸν Πίνακας 3.

   
Πίναξ 3: Ἐνδεικτικὰ σημεῖα καὶ εἶδος μονάδων Ὑποσυστήματος Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

   

Ὑποσύστημα Καθεστωτικὲς δυνάμεις 

Σημείο Εἴδος Τετμημένη (Χ) σὲ km Τεταγμένη (Υ) σὲ km

1 Πεζικὸ 137 27

2 Τεθωρακισμένα 143 100

3 Πεζικὸ 504 493

4 Μηχανικὸ 23 328

5 Ειδικὲς ∆υνάμεις 433 145

6 Ειδικὲς ∆υνάμεις 193 190

7 Μηχανικὸ 109 239

8 Τεθωρακισμένα 110 32

9 Τεθωρακισμένα 392 150

10 Πεζικὸ 25 138
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Ὁ ἀναλυτή, λοιπόν, ὁρίζει κλίμακα ἀπὸ 1-10, γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν 
βαρύτητος τῶν στρατιωτικῶν μονάδων, βάσει τῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς κρίσεως 
του. Βαθμολογεῖ λοιπὸν κάθε μονάδα βάσει τῆς σημαντικότητος ποὺ θεωρεῖ ὅτι 
ἔχει γιὰ τὸν Πυλῶνα Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας, μὲ τὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸ συγκε-
κριμένο παράδειγμα, νὰ παρουσιάζονται στὸν Πίναξ 4.

   
Πίναξ 4: Συντελεστὲς βαρύτητος Στρατιωτικῶν Μονάδων   

Εἶδος Στρατιωτικῆς Μονάδος Συντελεστὴς Βαρύτητος στὴν κλίμακα 1-10

Πεζικὸ 2

Μηχανικὸ 6

Τεθωρακισμένα 8

Εἰδικές ∆υνάμεις 9

Προσθέτοντας την πληροφορία ποὺ παρουσιάζεται στὸν παραπάνω Πίνακα 
γιὰ τοὺς συντελεστὲς σημαντικότητας, μὲ τὰ δεδομένα τοῦ Πίνακας 3, ἔχουμε:

Πίναξ 5: Ἐνδεικτικὰ σημεῖα, εἶδος καὶ συντελεσταὶ σημαντικότητος μονάδων 
Ὑποσυστήματος Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ὑποσύστημα Καθεστωτικὲς δυνάμεις 

Σημεῖο Εἶδος Συντελεστὴς Τετμημένη (Χ) σὲ km Τεταγμένη (Υ) σὲ km

1 Πεζικὸ 2 137 27

2 Τεθωρακισμένα 8 143 100

3 Πεζικὸ 2 504 493

4 Μηχανικὸ 6 23 328

5 Εἰδικὲς ∆υνάμεις 9 433 145

6 Εἰδικὲς ∆υνάμεις 9 193 190

7 Μηχανικὸ 6 109 239

8 Τεθωρακισμένα 8 110 32

9 Τεθωρακισμένα 8 392 150

10 Πεζικὸ 2 25 138

Ἄθροισμα Συντελεστῶν 60
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Γιὰ τον ὑπολογισμὸ τοῦ Σταθμισμένου Κέντρου Βάρους τοῦ Ὑποσυστήμα-
τος "Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις", προσθέτομε τὸ γινόμενο τῶν τετμημένων ὅλων 
τῶν σημείων μὲ τοὺς ἀντίστοιχους Συντελεστάς τους καὶ τὶς διαιροῦμε μὲ τὸ 
ἄθροισμα τῶν Συντελεστῶν, στὴν περίπτωσή μας ἑξῆντα (60). Τὸ ἀποτέλε-
σμα ποὺ θὰ προκύψει εἶναι ἡ τετμημένη τοῦ Σταθμισμένου Κέντρου Βάρους τοῦ 
Ὑποσυστήματος.

   
                                                                                                         = 215,3
   
Ὁμοίως προσθέτομε τὶς τεταγμένες ὅλων τῶν σημείων, δηλαδὴ τὶς τιμὲς τῆς 

3ης στήλης τοῦ Πίνακας 2 καὶ τὶς διαιροῦμε μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν Συντελεστῶν, 
στὴν περίπτωσή μας ἑξῆντα (60). Τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θὰ προκύψει εἶναι ἡ τε-
ταγμένη τοῦ Κέντρου Βάρους τοῦ Ὑποσυστήματος.

      

                                                                                                        = 166,4
   
Ἑπομένως, τὸ Σταθμισμένο Κέντρο Βάρους τοῦ Ὑποσυστήματος Καθεστω-

τικὲς ∆υνάμεις εἶναι τὸ (215.3, 166.4), ἔναντι τοῦ Κέντρου Βάρους ποὺ ηὕραμε 
στὴν ἀρχὴ (206.9, 184.2), εἶναι μετατοπισμένο πιὸ κοντὰ στὴν ∆αμασκό, ποὺ εἶναι 
καὶ τὸ πραγματολογικὸ κέντρο βάρους, καθὼς φαίνεται στὸν παρακάτω χάρτη.

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Εἰκὼν 5: Σταθμισμένο Κέντρο Βάρους Ὑποσυστήματος Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις
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   6.3 Χωρικὴ Πληροφορία Καλύψεως Ἐπιφανείας

Ἡ χωρικὴ πληροφορία στὴν περίπτωση αὐτὴν παρουσιάζεται μὲ τὴν μορφὴ 
ἐπιφανείας. Συνήθως οἱ ἐπιφάνειες ἔχουν ἀκαθόριστο σχῆμα, καθὼς ἀκολου-
θοῦν τὴν μορφολογία τοῦ ἐδάφους, ὅπως φαίνεται καὶ στὴν παρακάτω εἰκόνα.

   
   
   

 

 

 

Εἰκὼν 6: Ἀπεικόνισις Χωρικῆς Πληροφορίας μὲ Κάλυψη Ἐπιφανείας
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Γενικῶς, ἔχομε μιὰ ἐπίπεδη ἐπιφάνεια (Α), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέρος ἑνὸς συ-
νολικοῦ ἐπιπέδου (Π), σὲ ἕνα σύστημα ἀξόνων Χ,Υ.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπιφάνεια (Α) ὑποδιαιρεῖται σὲ ἄπειρες στοιχειώδεις 
ἐπιφάνειες dA καὶ ἡ συνολικὴ ἔκτασις της δίδεται ἀπὸ τὸν τύπο:

   
   
   
   
   Τότε, οἱ συντεταγμένες τοῦ κέντρου βάρους τῆς ἐπιφανείας (Α) δίδονται 

ἀπὸ τοὺς τύπους:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ὅπου χκ ἡ τετμημένη καὶ yκ ἡ τεταγμένη τοῦ Κέντρου Βάρους τῆς ἐπιφα-
νείας.

Τὰ παραπάνω ἀφοροῦν τὴν γενικὴ περίπτωση εὑρέσεως τοῦ Κέντρου 
Βάρους μιᾶς ἐπιφανείας, τῆς ὁποίας τὸ σχῆμα εἶναι ἀκαθόριστο. 

Οἱ σχέσεις ποὺ παρετέθησαν μποροῦν νὰ ἁπλοποιηθοῦν σημαντικῶς, ἂν 
οἱ πρὸς ἀνάλυσιν ἐπιφάνειες ἦσαν γνωστὰ σχήματα, ὅπως τρίγωνα, τετράγω-
να, κύκλοι, κλπ. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ ἡπλοποιημένοι τύποι γιὰ τὸν ὑπολο-
γισμὸ τῶν συντεταγμένων Κέντρου Βάρους γνωστῶν σχημάτων, δίδονται κα-
τωτέρω:
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Εἰκὼν 9: Ἡπλοποιημένοι τύποι ὑπολογισμοῦ Κέντρου Βάρους σχημάτων
Ἀνεκτήθη τὴν 30/3/2017 ἀπὸ τὸν ἱστότοπο 

http://elearning.teicm.gr/file.php/19/kef5_6_KB_RA.pdf
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Στὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὀποίαν ἔχουμε ἕνα χάρτη, μὲ κατανομὴ Ὑποσυ-
στημάτων σὲ ἀκαθόριστα σχήματα ὅπως ὁ παρακάτω, ποὺ ἐχρησιμοποιήσαμε 
στὴν Σημειακὴ Χωρικὴ Πληροφορία:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Εἰκὼν 10: Χάρτης Συρίας

Μποροῦμε νὰ ὑπολογίσομε τὸ Κέντρο Βάρους κάθε Ὑποσυστήματος, χωρίζο-
ντες τὴν ἀκαθόριστη ἐπιφάνεια σὲ γνωστὰ σχήματα. 

Ἡ συγκεκριμένη μέθοδος ἐμπεριέχει ἁπλουστεύσεις ὡς πρὸς τὶς ἐπιφάνειες 
ποὺ ἀναλύονται, ὁδηγῶντας σὲ ὀλιγώτερον ἀκριβεῖ ἀριθμούς, ἐπιτρέπει ὅμως 
τὴν ταχυτέραν ἐξαγωγὴ πληροφορίας, καθὼς ἁπλουστεύει σημαντικὰ τοὺς ὑπο-
λογισμούς.

Πιὸ συγκεκριμένα τὰ βήματα ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθηθοῦν γιὰ τὴν ἐφαρ-
μογή της εἶναι τὰ ἑξῆς:

   
1.  Ἐπιλέγεται ἕνα σταθερὸ σύστημα συντεταγμένων
2.      Χωρίζεται ἡ ἐπιφάνεια σὲ ἐπὶ μέρους γνωστὰ σχήματα, τὰ ὁποῖα καὶ ὀνο-

ματίζονται/ἀριθμοῦνται
3.   Ὑπολογίζονται τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἐπὶ μέρους γνωστῶν σχημάτων (Α1, Α2, Α3, 

κλπ)
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4.  Ὑπολογίζονται οἱ συντεταγμένες τῶν Κέντρων Βάρους (x1, x2, x3, ... καὶ y1, 
y2, y3, ...)

5.  Ὑπολογίζεται τὸ συνολικὸ Κέντρο βάρους κάθε Ὑποσυστήματος.
   

Οὕτω, γιὰ τὰ βήματα 1, 2 καὶ τὸ Ὑποσύστημα "Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις" λαμ-
βάνομε τὸν κατωτέρω χάρτη.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Εἰκὼν 11: Χάρτης Συρίας μὲ ἡπλουστευμένα σχήματα

Γιὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν συντεταγμένων καὶ τῶν ἐμβαδῶν τῶν γνωστῶν 
σχημάτων τῶν βημάτων 3 καὶ 4,  χρησιμοποιοῦμε τοὺς ἁπλοποιημένους τύπους 
τῆς Εἰκόνος 9, ἐνῷ γιὰ τὸ βῆμα 5 ὑπολογίζομε τὸ συνολικὸ Κέντρο Βάρους χρη-
σιμοποιῶντας τοὺς τύπους:

           
   
   
                            
   
   
   

καὶ
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Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ συγκεκριμένη μέθοδος δὲν ἐνσωματώνει ἱκανοποι-
ητικῶς τὴν πληροφορία μιᾶς ἐπιλεγμένης περιοχῆς, καθὼς ὅπως παρατηροῦμε 
καὶ ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς Εἰκόνος 11, ἡ κατανομὴ τῶν δυνάμεων ἐντὸς μιᾶς ἐπιφα-
νείας δὲν εἶναι ὁμοιόμορφος.

   

6.4 Ἀριθμοδεῖκτες Ἰσχύος (Γεωπολιτικοὶ ∆εῖκτες)

Ὁρισμός: Γεωπολιτικὸς δείκτης εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ὁρίζει τὴν τιμὴ τοῦ με-
τρουμένου ἐνδοσυστημικοῦ μεγέθους κατὰ μίαν συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμή. 
Ἕνα σύνολο Γεωπολιτικῶν δεικτῶν / ἀριθμοδεικτῶν μὲ κοινὰ χαρακτηριστικὰ 
μπορεῖ νὰ ὁμαδοποιηθεῖ σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς  τέσσαρες πυλῶνες ἀσκήσεως 
ἐπιρροῆς ἰσχύος (τὸν ἀμυντικὸ/ἀσφαλείας, τὸν οἰκονομικό, τὸν πολιτικὸ καὶ 
τὸν πολιτισμικὸ/πληροφορίας). Ὑπενθυμίζομε, ὅτι οἱ Πυλῶνες Ἰσχύος ποὺ κα-
θορίζουν τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν κατανομή της σὲ ἕνα Σύστημα εἶναι οἱ:25

   

•  Ἄμυνα καὶ Ἀσφάλεια

•  Οἰκονομία

•  Πολιτικὴ

•  Πολιτισμὸς καὶ Πληροφορία
   

Ὅπως ἤδη ἀνεφέραμε, οἱ τέσσαρες αὐτοὶ Πυλῶνες, μὲ τὴν σειρά τους, ἀποτε-
λοῦν τὴν ὀντολογικὴ περιγραφὴ ἑνὸς ἑκάστου ἐκ τῶν Ὑποσυστημάτων ποὺ πε-
ριλαμβάνονται σὲ ἕνα Σύστημα καὶ τὸ συναποτελοῦν.

Ἀναλύοντες συνεπῶς τὶς ἐπιδόσεις τῶν γεωπολιτικῶν δεικτῶν (ἀριθμο-
δεικτῶν) γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς Πυλῶνες ποὺ συναποτελοῦν ἕνα Ὑποσύστη-
μα, μποροῦμε νὰ ἐξάγομε ποσοτικὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ἴδιο τὸ Σύστημα, νο-
ούμενο ἐν τῷ συνόλῳ.

Γιὰ τὴν καλλιτέρα κατανόηση τῶν ἀνωτέρω, κατεσκευάσθη τὸ διάγραμ-
μα ροῆς στὴν Εἰκόνα 11, ποὺ ἀπεικονίζει τὰ στάδια ποὺ πρέπει νὰ ἀκολου-
θηθοῦν ὥστε νὰ ὑπολογισθεῖ ἡ Συνολικὴ Τάσις Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος ἑνὸς 
Συστήματος.

25. "Περὶ γεωπολιτικῶν δεικτῶν", Ἰ. Θ. Μάζης - Ἀ. Στογιᾶννος.
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6.5 Ὑπολογισμὸς Τάσεως Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος Πυλῶνος

(Θεωρία-∆υνατότητες ἐπιλογῶν μαθηματικῶν ἐργαλείων)
Ὁ ὑπολογισμὸς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος γιὰ ἕνα Πυλῶνα ἑνὸς Ὑποσυστήματος, συ-

νεπάγεται τὴν συνόψιση, σὲ μία τελικὴ τιμὴ ἑνὸς σύνθετου δείκτη, τῶν τιμῶν τῶν 
ἐπὶ μέρους δεικτῶν ποὺ χαρακτηρίζουν/περιγράφουν τὸν Πυλῶνα, κατὰ τρόπο 
τέτοιο ποὺ νὰ ἐνσωματώνει τὰ ἰδιαίτερα ἐνδογενῆ χαρακτηριστικὰ τοῦ κάθε 
ἐπὶ μέρους δείκτου, νὰ ἀναδεικνύει τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἐπὶ μέρους δεικτῶν 
καὶ ἐαν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποφεύγει τὴν ἐπικάλυψη πληροφορίας, καθὼς πολλοὶ 
σύνθετοι δεῖκτες παρέχουν παραπλήσια ἢ παρεμφερῆ πληροφορία.

Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν 
καὶ χρῄζουν ἐπιλύσεως εἶναι ἡ ἀδυναμία συνοψίσεως τῶν ἐπὶ μέρους δεικτῶν, 
λόγῳ τοῦ διαφορετικοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὁποῖον ἕνας ἕκαστος ἐξ αὐτῶν τὴν πλη-
ροφορία. 

Οἱ δεῖκτες δύνανται νὰ ποσοτικοποιοῦν σὲ μεγέθη ὅπως: χρηματικὲς ἀξίες, 
πληθυσμό, μεγέθη ἐπιφανείας καὶ ἐπιδόσεις βάσει μιᾶς προσυπεφωνημένης 
κλίμακος μετρήσεως, ἕως καὶ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ ἐκπεφρασμένα μὲ λε-
κτικὲς μεταβλητές (πχ. καλό, κακό, μέτριο, κλπ).

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ παρατηρήσομε δύο βασικὲς κατηγορίες δεικτῶν. Ἡ 
μία κατηγορία περιλαμβάνει τοὺς δεῖκτες ποὺ περιγράφονται ἀπὸ ἀριθμητικὲς 

Εικὼν 11: Μοντελοποίησις τῆς διαδικασίας ὑπολογισμοῦ 
Συνολικῆς Επιδόσεως Ἰσχύος Συστήματος
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τιμὲς (ἀριθμοδεῖκτες) καὶ ἡ ἄλλη, αὐτοὺς ποὺ περιγράφονται λεκτικῶς.
Γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ ἑνὸς συνθέτου δείκτου ἀπὸ ἐπὶ μέρους δεῖκτες ποὺ πε-

ριγράφονται ἀπὸ ἀριθμητικὲς τιμές, εἶναι ἀναγκαῖο ὅλα τὰ δεδομένα νὰ ἐκφρα-
σθοῦν σὲ μιὰ κοινὴ βάση ὥστε νὰ καταστοῦν συγκρίσιμα. Αὐτὸ ἀπαιτεῖται 
πρωτίστως, διότι ὅπως ἀνεφέραμε καὶ ἀνωτέρω, ὁ κάθε ἀριθμοδείκτης παρου-
σιάζει τὴν πληροφορία μὲ διαφορετικὸ τρόπο (Εὐρώ, ἀριθμὸς ἀτόμων, χιλιόμε-
τρα, κλπ).

   
6.5.1 Κανονικοποίησις

Ἡ μέθοδος μὲ τὴν ὁποία φέρουμε τὰ δεδομένα μας σὲ μιὰ κοινὴ βάση καλεῖται 
"Κανονικοποίησις" καὶ εἶναι μιὰ διαδικασία μετασχηματισμοῦ δεδομένων, κατὰ 
τήν ὁποίαν ἀριθμητικὲς τιμὲς ἀντικαθίστανται μὲ ἄλλες, "καταλληλότερες", ὥστε 
οἱ ἀριθμοδεῖκτες νὰ καταστοῦν συγκρίσιμοι. Στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία ὑπάρχει 
πληθώρα μεθοδολογιῶν ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἀνωτέρω, 
μὲ τὶς πιὸ διαδεδομένες νὰ εἶναι οἱ ἑξῆς:

   
i)  Κανονικοποίησις ἐλαχίστου-μεγίστου

Μὲ αὐτὴν τὴ μέθοδο κανονικοποιήσεως, μετασχηματίζομε τὶς ἀριθμητικὲς 
τιμὲς οὕτως ὥστε νὰ κυμαίνονται ἐντὸς ἑνὸς συγκεκριμένου εὔρους τιμῶν, τῆς 
προτιμήσεως μας. Ἂν θεωρήσουμε ἕνα σύνολο τιμῶν ἑνὸς ἀριθμοδείκτου Α, 
ὅπου ἡ μεγαλύτερη τιμή του εἶναι ἡ maxA καὶ ἡ μικρότερη τιμή του εἶναι ἡ 
minA, μποροῦμε νὰ μετασχηματίσομε ὅλες τὶς τιμὲς ἐντὸς ἑνὸς νέου εὔρους μὲ 
κατώτερο ὅριο τὴν new_minA καὶ ἀνώτερο ὅριο τὴν new_maxA σύμφωνα μὲ 
τὴν κατωτέρω σχέση. Ὅπου x εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ τιμὴ τοῦ δείκτου καὶ ὅπου x΄ 
εἶναι ἡ τιμὴ ποὺ λαμβάνομε μετὰ τὸν μετασχηματισμό.

   
   
   
   
   Πλεονέκτημα τῆς μεθόδου αὐτῆς, ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀναλυτὴς μπο-

ρεῖ νὰ προκαθορίσει τὸ εὖρος τιμῶν ποὺ θέλει νὰ ἐργασθεῖ μὲ τοὺς ἀριθμο-
δεῖκτες (εἴθισται τὸ διάστημα [0,1]), καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ μετασχημα-
τισμένα δεδομένα διατηροῦν τὴν ἀναλογία μεταξὺ τῶν τιμῶν ποὺ ὑπῆρχαν στὰ 
ἀρχικά.

   
ii)  Κανονικοποίησις Z-score 

Ἡ μέθοδος αὐτὴ μετασχηματίζει τὰ ἀριθμητικὰ δεδομένα, χρησιμοποιῶντας 
τὴν μέση τιμὴ καὶ τὴν τυπικὴ ἀπόκλισή τους. Ἀπὸ τὴν κατωτέρω σχέση, γιὰ μία 
ἀριθμητικὴ τιμὴ "x", μὲ μέση τιμὴ ΜΑ καὶ τυπικὴ ἀπόκλισιν σΑ ἑνὸς συνόλου 
τιμῶν Α, ἡ τιμὴ "x'" ἀντιπροσωπεύει τὴν νέα τιμὴ μετασχηματισμοῦ.

Ἡ μέθοδος αὐτὴ παρουσιάζει σημαντικὰ πλεονεκτήματα σὲ περιπτώσεις 
ποὺ ὁ ἀριθμοδείκτης περιέχει ἀκραῖες τιμές, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κανονικοποίη-
ση ἐλαχίστου-μεγίστου, ἡ ὁποία θὰ περιώριζε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν τιμῶν σὲ 
ἕνα συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ ἐπιλεγμένου εὔρους, χρησιμοποιῶντας τὸ ὑπόλοι-



275 

XVIΙI. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ

πο γιὰ νὰ περιγράψει τὶς ἀκραῖες τιμές. Ἐπίσης, στὴν συγκεκριμένη μέθοδο δὲν 
μπορεῖ νὰ προκαθορισθεῖ τὸ εὖρος ἐργασίας, καθὼς αὐτὸ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν 
ἀπόσταση τῆς πιὸ ἀκραίας θετικῆς καὶ ἀρνητικῆς τιμῆς ἀπὸ τὴν μέση τιμὴ τοῦ 
συνόλου τῶν τιμῶν τοῦ ἀριθμοδείκτου.

   

iii) Κανονικοποίησις ∆εκαδικῆς Κλιμακώσεως
Ἡ μέθοδος αὐτὴ μετασχηματίζει τὶς τιμὲς ἑνὸς ἀριθμοδείκτου, διαιρῶντάς τες 

μὲ τὴν κατάλληλη δύναμη τοῦ 10, τέτοια ὥστε ἡ μετασχηματισμένη μεγίστη τιμὴ 
νὰ εἶναι μικρότερη ἀπὸ 1, σύμφωνα μὲ τὸν τύπο:

   
   
   
   
Γιὰ δεῖκτες οἱ ὁποῖοι περιγράφονται λεκτικῶς, ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολου-

θεῖται εἶναι κἄπως διαφορετική. Ὁ μετασχηματισμὸς τῶν λεκτικῶν μεταβλητῶν 
σὲ ἀριθμητικές τιμές, ὥστε νὰ ἐκφρασθοῦν τὰ δεδομένα σὲ μιὰ κοινὴ βάση, 
συνδέεται ἄμεσα τόσο μὲ τὸ πλῆθος τῶν λεκτικῶν ἐναλλακτικῶν ποὺ χρησιμο-
ποιοῦνται γιὰ νὰ περιγράψουν τὸν δείκτη, ὅσο καὶ μὲ τὸ εὖρος τιμῶν ποὺ θέλο-
με νὰ μετασχηματίσομε τὰ δεδομένα.

Ἕνας δείκτης ποὺ περιγράφεται λεκτικῶς, μπορεῖ κατ' ἐλάχιστον νὰ πε-
ριγράφεται ἀπὸ δύο ἐναλλακτικὲς (πχ Σωστὸ/Λάθος ἢ Ναὶ/Ὄχι) καὶ ἄνω. Γιὰ πε-
ρισσότερες ἀπὸ δύο ἐναλλακτικές, εἴθισται οἱ λεκτικὲς μεταβλητὲς ποὺ χρησιμο-
ποιοῦνται γιὰ νὰ περιγράψουν ἕνα δείκτη νὰ εἶναι κλιμακουμένης ἐντάσεως (πχ 
πολὺ κακό, κακό, μέτριο, καλό, πολὺ καλό). Αὐτὴ τὴν κλιμάκωση μπορεῖ νὰ χρη-
σιμοποιήσει ὁ ἀναλυτὴς γιὰ νὰ μετατρέψει τὰ λεκτικὰ σὲ ἀριθμητικὰ δεδομένα. 

Πρὶν ὅμως τὸ κάνει αὐτό, θὰ πρέπει νὰ ἐπιλέξει τὸ εὖρος τῶν ἀριθμητικῶν 
τιμῶν ποὺ θέλει νὰ μετατραποῦν τὰ δεδομένα. Τὸ πιὸ συνηθισμένο εὖρος ποὺ 
ἐπιλέγεται, χάριν εὐκολίας πράξεων καὶ καλλιτέρας κατανοήσεως τῶν ἀριθμῶν, 
εἶναι τὸ διάστημα [0,1].

Ἂν ὑποθέσομε λοιπὸν ὅτι ἔχομε ἕναν δείκτη ποὺ περιγράφει τὴν ἐνσωμάτωση 
μιὰ διεθνοῦς ὁδηγίας (π.χ. 3ο πακέτο μέτρων τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν ἐνέργεια) στὸ θεσμικὸ 
πλαίσιο  χωρῶν (Ἑλλάς, Γερμανία, Ἰταλία, Γαλλία, Ἱσπανία) καὶ ἀποτελεῖται συ-
νολικὰ ἀπὸ 5 ἐναλλακτικὲς (καθ' ὅλου, μικρή, μέτρια, μεγάλη, πλήρης). Οἱ ἐπιδόσεις 
τοῦ δείκτου γιὰ τὶς παραπάνω χῶρες παρουσιάζονται στὸν ἀκόλουθο πίνακα.

Ἔτος/Χώρα Ἑλλάδα Γερμανία Ἰταλία Γαλλία Ἱσπανία

2014 Μικρή Πλήρης Μεγάλη Μέτρια Καθ' ὅλου

2015 Μέτρια Πλήρης Πλήρης Μεγάλη Μικρὰ
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   Μὲ δεδομένα ὅτι τὸ εὖρος τιμῶν ποὺ θὰ μετεξελιχθοῦν τὰ δεδομένα εἶναι τὸ 
διάστημα [0,1] δίδομε στὴν ἐναλλακτικὴ μὲ τὴν ἀσθενέστερη ἔννοια τὴν τιμὴ 0 
καὶ στὴν ἐναλλακτικὴ μὲ τὴν ἰσχυρότερη ἔννοια, τὴν τιμὴ 1. Συνεπῶς, ἀπὸ δῶ 
καὶ στὸ ἑξῆς Καθόλου = 0 καὶ Πλήρης = 1. 

Στὴν συνέχεια ἰσοκαταμερίζουμε τὶς ὑπόλοιπες ἐναλλακτικὲς μέσα στὸ 
διάστημα, μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: κάθε φορὰ ποὺ ἀνεβαίνομε ἕνα βῆμα στὴν 
κλιμάκωση, προσθέτομε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως 

β
 στὴν προηγούμενη 

τιμή. Ὅπου "ν" εἶναι ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ἐναλλακτικῶν ποὺ περιγράφουν 
ἕναν δείκτη καὶ στὴν περίπτωση μας εἶναι 5. Ἔτσι ἔχομε:

   

Συνεπῶς γιὰ τὴν ἐναλλακτικὴ "Μικρὴ" ἔχουμε:
   

Μικρὴ = Καθόλου + 0,25 = 0 + 0,25 = 0,25
   

Ὁμοίως γιὰ τὴν ἐναλλακτικὴ "Μέτρια":
   

   Μέτρια = Μικρὴ + 0,25 = 0,25 + 0,25 = 0,5
   

Καὶ τέλος γιὰ τὴν ἐναλλακτικὴ "Μεγάλη":
   

   Μεγάλη = Μέτρια + 0,25 = 0,5 + 0,25 = 0,75
   
Κατωρθώσαμε λοιπὸν νὰ μετατρέψομε ὅλες τὶς λεκτικὲς μεταβλητὲς σὲ ἀριθ-

μητικές, οἱ ἐπιδόσεις τῶν ὁποίων παρουσιάζονται στὸν παρακάτω Πίνακα.

Ἔτος/Χώρα Ἑλλάδα Γερμανία Ἰταλία Γαλλία Ἱσπανία

2014 0,25 1 0,75 0,5 0

2015 0,5 1 1 0,75 0,25

      
Γενικῶς, γιὰ νὰ ἰσοκαταμερίσομε τὶς ἐναλλακτικὲς μιᾶς λεκτικῆς μεταβλητῆς 

σὲ ἕνα ἐπιλεγμένο εὖρος τιμῶν ἀκολουθοῦμε τὸν παρακάτω γενικὸ τύπο:
   

(Ἄνω ὅριον εὔρους τιμῶν - Κάτω ὅριον εὔρους τιμῶν)
  

 (Πλῆθος ἐναλλακτικῶν - 1)
   
Σὲ ἕνα πιὸ σύνθετο παράδειγμα, ἔχομε ἕνα δείκτη θερμοκρασίας, ὁ ὁποῖος 

περιγράφεται ἀπὸ 7 διαφορετικὲς ἐναλλακτικὲς καὶ τὸ εὖρος τιμῶν ἐπιλέγομε 
νὰ εἶναι τὸ διάστημα [-3,3], ἔχομε:   
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Ἑπομένως, κάθε φορὰ ποὺ ἀνεβαίνομε ἕνα βῆμα στὴν κλιμάκωση τῶν ἐναλλα-
κτικῶν προσθέτομε τὴν ἀνωτέρω εὑρεθεῖσα τιμὴ 1, ξεκινῶντας μὲ τὴν ἀσθενέστερη 
ποὺ εἶναι τὸ Κρύο καὶ λαμβάνει τὴν τιμὴ -3, λόγῳ τοῦ εὔρους τιμῶν ποὺ ἔχει ἐπιλε-
γεῖ. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μετατροπῆς τῶν δεδομένων δίδεται στὸ κατωτέρω σχῆμα.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Ἔστω ὅτι ἡ μέθοδος κανονικοποιήσεως ποὺ ἐπέλεξε ὁ ἀναλυτὴς γιὰ τὴν συ-

γκεκριμένη μελέτη περιπτώσεως εἶναι ἡ Κανονικοίησις Ἐλαχίστου-Μεγίστου, 
ἡ ὁποία μετασχηματίζει τὶς ἀριθμητικὲς τιμὲς ἔτσι οὕτως νὰ κυμαίνονται ἐντὸς 
ἑνὸς συγκεκριμένου εὔρους τιμῶν ποὺ ἐπιλέγει ὁ ἀναλυτής. Ἡ μεθοδολογία 
βασίζεται στὸν κατωτέρω τύπο.

   
   
   
   

Ὅπου:   
•  minA: Ἡ ἐλαχίστη τιμὴ ἀπὸ τὸ σύνολο δεδομένων τοῦ συστήματος γιὰ ἕνα δείκτη
•  maxA: Ἡ μεγίστη τιμὴ ἀπὸ τὸ σύνολο δεδομένων τοῦ συστήματος γιὰ ἕνα δείκτη
• new_minA: Ἡ νέα ἐλαχίστη τιμὴ στὸ διάστημα ποὺ ἀποφασίζει ὁ ἀναλυτὴς
• new_maxA: Ἡ νέα μεγίστη τιμὴ στὸ διάστημα ποὺ ἀποφασίζει ὁ ἀναλυτής.

   
Καθὼς τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἐξάγομε συμπεράσματα γιὰ τὸ Σύστημα στὸ 

σύνολο του, ἡ μεγίστη καὶ ἐλαχίστη τιμὴ γιὰ κάθε ἕνα δείκτη θὰ ληφθεῖ ἀπὸ 
τὸ σύνολο τῶν δεδομένων τοῦ Συστήματος, τὸ ὁποῖον συμπεριλαμβάνει ὅλα 
τὰ Ὑποσυστήματα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξετάζομε τὸ Σύστημα σφαιρικῶς, κα-
θιστῶντας ὅλα τὰ δεδομένα τῶν Ὑποσυστημάτων συγκρίσιμα μεταξύ τους. 

Τὸ εὖρος τιμῶν ποὺ ἐπιλέγει νὰ ἐργασθεῖ ὁ ἀναλυτὴς στὴν συγκεκριμένη 
περίπτωση, εἶναι τὸ διάστημα [0,1]. Ἑπομένως γιὰ τὸν κατωτέρω τύπο γνωρίζο-
με:

•  new_minA=0
•  new_maxA=1



ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

278 

Ἔτσι ὁ τύπος τῆς κανονικοποιήσεως Ἐλαχίστου-Μεγίστου ἁπλοποιεῖται 
σημαντικῶς:

   
   
   
   
  
Ἐφαρμογὴ στὴν μελέτη περιπτώσεως - Ἐφαρμογὴ

Γιὰ τὸ σύνολον τῶν δεδομένων τοῦ Συστήματος καὶ τὸν δείκτη Military 
expenditure (% of GDP), ἔχομε:

Max 6,89

Min 0,64

Ἀπὸ τὴν ἐπίλυση τοῦ ἀνωτέρω τύπου ἔχομε:

(Ὅπου χ=ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ ἑκάστοτε ἔτους)

Ἑπομένως τὰ δεδομένα μας γιὰ τὸν δείκτη Military expenditure (% of GDP) 
διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:
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Πίναξ 1: Μετασχηματισμένα δεδομένα γιὰ τὸν δείκτη Military Expenditure (% of GDP) τοῦ 
Ὑποσυστήματος Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

   

Έτος
Military Expenditure

(% of GDP)

2010 0,74

2011 0,73

2012 0,90

2013 0,78

2014 0,70

2015 0,60

2016 0,55

Max 6,89

Min 0,64

Ὁμοίως γιὰ τὸν δείκτη Armed Forces Personnel (Total), ἡ μεγίστη καὶ ἡ ἐλαχί-
στη τιμὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν δεδομένων ὁλόκληρου τοῦ συστήματος εἶναι:

   

Max 403.000

Min 25.000

   
Ἀπὸ τὴν ἐπίλυση τοῦ τύπου ἔχομε:

(Ὅπου χ=ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ ἑκάστοτε ἔτους)
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Ἑπομένως τὰ δεδομένα μας γιὰ τὸν δείκτη Armed Forces Personnel (Τotal) 
διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

   
Πίναξ 2: Μετασχηματισμένα δεδομένα γιὰ τὸν δείκτη Armed Forces Personnel (Total) τοῦ 

Ὑποσυστήματος Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Armed Forces Personnel (Total)

2010 0,99

2011 1,00

2012 1,00

2013 0,40

2014 0,40

2015 0,40

2016 0,68

Max 403.000

Min 25.000
   
Ὁμοίως γιὰ τὸν δείκτη Arms imports (SIPRI trend indicator values), ἡ μεγί-

στη καὶ ἡ ἐλαχίστη τιμὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν δεδομένων ὁλόκληρου τοῦ συστήμα-
τος εἶναι:   

Max 400.000.000

Min 2.500.000

   
Ἀπὸ τὴν ἐπίλυση τοῦ τύπου ἔχομε:
   

(Ὅπου χ=ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ ἑκάστοτε ἔτους)
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Ἑπομένως τὰ δεδομένα μας γιὰ τὸν δείκτη Armed Forces Personnel (Τotal) 
διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

   
Πίναξ 3: Μετασχηματισμένα δεδομένα γιὰ τὸν δείκτη Armed Forces Personnel (Total) τοῦ 

Ὑποσυστήματος Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Armed Forces Personnel (Total)

2010 0,99

2011 1,00

2012 1,00

2013 0,40

2014 0,40

2015 0,40

2016 0,68

Max 403.000

Min 25.000

  
Ὁμοίως γιὰ τὸν δείκτη Arms imports (SIPRI trend indicator values), ἡ μεγί-

στη καὶ ἡ ἐλαχίστη τιμὴ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν δεδομένων ὁλόκληρου τοῦ συστήμα-
τος εἶναι:   

Max 400.000.000

Min 2.500.000
   

Ἀπὸ τὴν ἐπίλυση τοῦ τύπου ἔχομε:
   

   (Ὅπου χ=ἡ ἀπόλυτη τιμὴ τοῦ ἑκάστοτε ἔτους)
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Ἑπομένως τὰ δεδομένα μας γιὰ τὸν δείκτη Arms imports (SIPRI trend 
indicator values), διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

   
Πίναξ 4: Μετασχηματισμένα δεδομένα γιὰ τὸν δείκτη Arms Imports (SIPRI Indicator 

values) τοῦ Ὑποσυστήματος Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος
Arms Imports

(SIPRI trend indicator values)

2010 0,69

2011 0,48

2012 0,74

2013 0,92

2014 0,93

2015 0,90

2016 0,87

Max 400.000.000 €
Min 2.500.000 €

Ἔτσι καταρτίζομε τὸν παρακάτω συγκεντρωτικὸ πίνακα μετασχημα-
τισμένων δεδομένων:

   
Πίναξ 5: Μετασχηματισμένα δεδομένα γιὰ τὸ Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Υποσύστημα Α: Καθεστωτικές ∆υνάμεις

Ἔτος

Military 

Expenditure

(% of GDP)

Armed Forces 

Personnel (Τotal)

Arms Imports

(SIPRI trend indicator values)

2010 0,74 0,99 0,69

2011 0,73 1,00 0,48

2012 0,90 1,00 0,74

2013 0,78 0,40 0,92

2014 0,70 0,40 0,93

2015 0,60 0,40 0,90

2016 0,55 0,68 0,87

6.5.2 Ὑπολογισμὸς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος ἑνὸς Πυλῶνος
Στὴν συνέχεια, ἀφοῦ ἔχουν μετασχηματισθεῖ οἱ τιμὲς καὶ οἱ δεῖκτες ἔχουν κα-

ταστεῖ συγκρίσιμοι, ὁ ἀναλυτὴς μπορεῖ νὰ προβεῖ στὸν ὑπολογισμὸ τῆς Ἐπιδόσε-
ως Ἰσχύος ἑνὸς Πυλῶνος.

Ὁ ὑπολογισμὸς τῆς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὴν πρόσθεση τῶν 
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ἐπὶ μέρους μετασχηματισμένων τιμῶν τῶν δεικτῶν, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν 
ἑκάστοτε Πυλῶνα, κατ' ἔτος. Ἡ ἁπλουστευμένη ὅμως αὐτὴ πρᾶξις, θεωρεῖ δε-
δομένο ὅτι κάθε δείκτης συνεισφέρει ἰσάξια στὴν περιγραφὴ τοῦ Πυλῶνος, κάτι 
ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι ἀληθές. Ὡρισμένοι δεῖκτες ἀπεικονίζουν 
πληροφορία ἡ ὁποία κατὰ περίπτωσιν μπορεῖ νὰ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καὶ ση-
μαντικότητα, κατὰ τὴν διενέργεια ἀναλύσεως ἑνὸς Πυλῶνος.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἐνδεδειγμένη μέθοδος γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς Ἐπιδόσε-
ως Ἰσχύος ἑνὸς Πυλῶνος, προτείνεται ἡ πρόσθεσις τῶν ἐπὶ μέρους δεικτῶν, μὲ 
συντελεστές βαρύτητος.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴν κρίση του, ὁ ἀναλυτὴς ἀποδίδει 
συντελεστὲς βαρύτητος σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς δεῖκτες ποὺ συμμετέχουν στὸν 
Πυλῶνα, οὕτως ὥστε νὰ προσδώσει σημαντικότητα σὲ ἐκείνους τοὺς δεῖκτες 
ποὺ θεωρεῖ κρισίμους. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ μεταβολὲς τῶν δεικτῶν μὲ τὸν 
μεγαλύτερο συντελεστὴ βαρύτητος θὰ ἐπηρεάζουν σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν 
Ἐπίδοση Ἰσχύος τοῦ Πυλῶνος.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν συντελεστῶν 
βαρύτητος θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ μονάς.

   
Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως - Ὑπολογισμός 
Ἐπιδόσεως Ἰσχύος ἑκάστου Πυλῶνος

   
Στὴν συνέχεια ὁ ἀναλυτής, γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος τοῦ 

Πυλῶνος Ἄμυνα καὶ Ἀσφάλεια, προσθέτει ἀνὰ ἔτος τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουν 
προκύψει ἀπὸ κάθε δείκτη, ἀποδίδοντας παράλληλα συντελεστὲς βαρύτητος 
σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτούς, ποὺ κατὰ τὴν κρίση καὶ τὴν ἐμπειρία του, εἶναι οἱ 
κατάλληλοι.

Γιὰ τὴν συγκεκριμένη περίπτωση ὁ ἀναλυτὴς ἀποφασίζει, ὅτι στὴν ἑνιαία 
ἐπίδοση τοῦ πυλῶνος ὁ κάθε δείκτης συμμετέχει μὲ τὴν ἀκόλουθο βαρύτητα:

   
•  Military Expenditure (% of GDP) - 30% ἢ 0,3
•  Armed Forces Personnel (Total) - 50% ἢ 0,5
•  Arms Imports (SIPRI trend indicator values) - 20% ἢ 0,2

   

Σημείωσις: Γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν βαρύτητος, θὰ πρέπει νὰ επισημανθεῖ 

ὅτι ὅλοι οἱ συντελεστὲς ἂν προστεθοῦν θὰ πρέπει νὰ ἰσοῦνται μὲ τὴν μονάδα. 

Κἄτι ποὺ ἐπαληθεύεται καὶ στὴν δικιά μας περίπτωση, καθὼς:

0,3 + 0,5 + 0,2 = 1

      
Ἑπομένως ἡ Ἐπίδοσις Ἰσχύος τοῦ πυλώνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας γιὰ τὸ ἔτος 
2010, εἶναι:   

   2010 = 0,3*0,74m.e.+0,5*0,99a.f.p.+0,2*0,69a.i. = 0,86
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Ὁμοίως καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἔτη:
   

2011 = 0,3*0,73m.e.+0,5*1,00a.f.p.+0,2*0,48a.i. = 0,82

2012 = 0,3*0,90m.e.+0,5*1,00a.f.p.+0,2*0,74a.i. = 0,92

2013 = 0,3*0,78m.e.+0,5*0,40a.f.p.+0,2*0,92a.i. = 0,62

2014 = 0,3*0,70m.e.+0,5*0,40a.f.p.+0,2*0,93a.i. = 0,60

2015 = 0,3*0,60m.e.+0,5*0,40a.f.p.+0,2*0,90a.i. = 0,56

2016 = 0,3*0,55m.e.+0,5*0,68a.f.p.+0,2*0,87a.i. = 0,68
   
Ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω ὑπολογισμοὺς καταρτίζεται ὁ Πίναξ μὲ τὴν Ἐπίδοση 

Ἰσχύος τοῦ πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας γιὰ τὸ Ὑποσύστημα Α: Καθεστω-
τικὲς ∆υνάμεις.

Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Ἐπίδοσις Ἰσχύος Πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας

2010 0,86

2011 0,82

2012 0,92

2013 0,62

2014 0,60

2015 0,56

2016 0,68
   

Ἀναπαριστοῦμε τὶς ἀνωτέρω τιμὲς σὲ διάγραμμα, ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανο-
ητὴ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις τοῦ πυλῶνος Ἀμύνης καὶ ἀσφάλειας γιὰ τὸ Ὑποσύστη-
μα A: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις.
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Ὁμοίως κάνομε τὶς πράξεις γιὰ τὰ ἄλλα τρία Ὑποσυστήματα τῆς Μελέτης Πε-
ριπτώσεως
Γιὰ τὸ Ὑποσύστημα Β: Κοῦρδοι ἔχομε:

Ὑποσύστημα Β: Κοῦρδοι

Ἔτος Ἐπίδοση Ἰσχύος Πυλῶνος Ἀμύνας καὶ Ἀσφάλειας

2010 0,20

2011 0,25

2012 0,31

2013 0,39

2014 0,52

2015 0,55

2016 0,55

Ἀναπαριστοῦμε τὶς παραπάνω τιμὲς σὲ διάγραμμα, ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανο-
ητὴ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις τοῦ πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας γιὰ τὸ Ὑποσύστη-
μα Α: Κοῦρδοι.
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 Γιὰ τὸ Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα ἔχουμε:

Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα

Ἔτος Ἐπίδοσις Ἰσχύος Πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας

2010 0,03

2011 0,06

2012 0,02

2013 0,03

2014 0,06

2015 0,08

2016 0,08

Ἀναπαριστοῦμε τὶς ἀνωτέρω τιμὲς σὲ διάγραμμα, ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανο-
ητὴ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις τοῦ πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας γιὰ τὸ Ὑποσύστη-
μα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα.
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Γιὰ τὸ Ὑποσύστημα ∆: Μαχητὲς τοῦ ISIS ἔχομε:

Υποσύστημα ∆: Μαχητές του ISIS

Ἔτος Ἐπίδοση Ἰσχύος Πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας

2010 0,45

2011 0,57

2012 0,56

2013 0,63

2014 0,62

2015 0,55

2016 0,45

Ἀναπαριστοῦμε τὶς παραπάνω τιμὲς σὲ διάγραμμα, ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανο-
ητὴ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις τοῦ πυλῶνος Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας γιὰ τὸ Ὑποσύστη-
μα ∆: Μαχητές τοῦ ISIS.
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Μιὰ συνολικὴ εἰκὼν γιὰ τὴν Τάση Ἀνακατανομῆς Ἰσχύος τοῦ Πυλῶνος Ἀμύ-
νης καὶ Ἀσφάλειας στὴν Συρία συνολικὰ παρουσιάζεται στὸ ἀκόλουθο γράφημα.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6.5.3  Ὑπολογισμὸς Συνολικῆς ἐπιδόσεως Ἰσχύος Ὑποσυστήματος ὑπὸ τὴν 
ἐπίδρασιν τοῦ δοθέντος Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος-Θεωρία

Ἀφοῦ ἔχουν ὑπολογισθεῖ ὅλες οἱ Ἐπιδόσεις Ἰσχύος τῶν τεσσάρων Πυλώνων 
ποὺ χαρακτηρίζουν ἕνα Ὑποσύστημα, θὰ πρέπει ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπιδόσεις νὰ δια-
μορφώσουν τὴν συνολικὴ ἐπίδοση ἰσχύος τοῦ Ὑποσυστήματος. 

Καὶ ἐδῶ, ὁ ὑπολογισμὸς τῆς συνολικῆς ἐπιδόσεως Ὑποσυστήματος, μπορεῖ 
νὰ γίνει μὲ τὴν πρόσθεση τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιδόσεων τῶν Πυλώνων. Τὸ πρόβλημα 
ὅμως ποὺ ἀντιμετωπίσαμε στὸν ὑπολογισμὸ τῆς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος ἀνακύπτει 
ξανά, καθὼς μιὰ ἁπλῆ πρόσθεση, θεωρεῖ δεδομένο ὅτι κάθε Πυλὼν συνεισφέρει 
ἰσαξίως στὴν περιγραφὴ τοῦ Ὑποσυστήματος, κάτι ὅμως τὸ ὁποῖον στὸ πλαίσιο 
μιᾶς ἀναλύσεως μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι ἐνδεδειγμένο καὶ συνήθως δὲν ἐκπροσωπεῖ 
τὴν πραγματικότητα.

Γιὰ τὴν σύνθεση λοιπὸν τῶν Ἐπιδόσεων Ἰσχύος τῶν ἐπὶ μέρους Πυλώνων σὲ 
μιὰ συνολικὴ ἐπίδοση Ὑποσυστήματος, προτείνεται ἡ πρόσθεσις τῶν Ἐπιδόσε-
ων Ἰσχύος τῶν ἐπὶ μέρους Πυλώνων, μὲ συντελεστὲς βαρύτητος.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴν κρίση του, ὁ ἀναλυτὴς ἀποδίδει 
συντελεστὲς βαρύτητος στὴν Ἐπίδοση Ἰσχύος ἑνὸς ἑκάστου Πυλῶνος τοῦ Ὑπο-
συστήματος, οὕτως ὥστε νὰ προσδώσει βαρύτητα σὲ ἐκείνους ποὺ θεωρεῖ κρι-
σίμους. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ μεταβολὲς τῶν Πυλώνων μὲ τὸν μεγαλύτερο συ-
ντελεστὴ βαρύτητος θὰ ἐπηρεάζουν σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν συνολικὴ ἐπίδο-
ση τοῦ Ὑποσυστήματος.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν συντελεστῶν 
βαρύτητος θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ μονάς.
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Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως: εὕρεσις συνολικῆς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος 
τῶν τεσσάρων Πυλώνων γιὰ ἕνα ἕκαστο Ὑποσύστημα.

   
Ἂν ὑποθέσομε ὅτι στὴν συγκεκριμένη Μελέτη Περιπτώσεως ἐξητάζαμε καὶ 

τοὺς ἄλλους τρεῖς Πυλῶνες Ἰσχύος (Οἰκονομίας, Πολιτικῆς, Πολιτισμοῦ καὶ Πλη-
ροφορίας), μὲ σκοπὸ νὰ ἀποκτήσομε μιὰ σφαιρικὴν εἰκόνα γιὰ κάθε Ὑποσύστη-
μα, τότε οἱ Ἐπιδόσεις Ἰσχύος τῶν ὑπόλοιπων Πυλώνων δίδονται στὸν κατωτέ-
ρω Πίνακα.

   

Υποσύστημα Α: Καθεστωτικές ∆υνάμεις

Ἔτη
Ἀμύνης καὶ 

Ἀσφάλειας
Οἰκονομίας Πολιτικῆς

Πολιτισμοῦ καὶ 

Πληροφορίας

2010 0,86 0,43 0,65 0,71

2011 0,82 0,55 0,42 0,65

2012 0,92 0,62 0,33 0,40

2013 0,62 0,59 0,47 0,33

2014 0,60 0,60 0,55 0,28

2015 0,56 0,71 0,79 0,25

2016 0,68 0,73 0,82 0,18

Ὁ ἀναλυτής, γιὰ τον ὑπολογισμὸ τῆς συνολικῆς ἐπιδόσεως ἰσχύος τοῦ Ὑπο-
συστήματος A: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις, προσθέτει ἀνὰ ἔτος τὰ δεδομένα ποὺ 
ἔχουν προκύψει ἀπὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς τέσσαρες Πυλῶνες, ἀποδίδοντας πα-
ραλλήλως συντελεστὲς βαρύτητος σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτούς, ποὺ κατὰ τὴν κρίση 
καὶ τὴν ἐμπειρία του, εἶναι οἱ κατάλληλοι.

Γιὰ τὴν συγκεκριμένη περίπτωση ὁ ἀναλυτὴς ἐπιλέγει, ὅτι στὴν συνολικὴ 
ἐπίδοση τοῦ Ὑποσυστήματος Α, ὁ κάθε Πυλὼν συμμετέχει μὲ τὴν ἀκόλουθη 
βαρύτητα:

   
• Ἀμύνης καὶ Ἀσφάλειας - 40% ἢ 0,4
• Οἰκονομίας - 30% ἢ 0,3
• Πολιτικῆς - 20% ἢ 0,2
• Πολιτισμοῦ & Πληροφορίας - 10% ἢ 0,1

Σημείωσις: Γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν βαρύτητος, θὰ πρέπει νὰ επισημανθεῖ 
ὅτι ὅλοι οἱ συντελεσταὶ ἂν προστεθοῦν θὰ πρέπει νὰ ἰσοῦνται μὲ τὴν μονάδα. 
Κἄτι ποὺ ἐπαληθεύεται καὶ στὴν δικιά μας περίπτωση, καθώς:

0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1 = 1
   

Ἑπομένως ἡ συνολικὴ ἐπίδοσις ἰσχύος τοῦ Ὑποσυστήματος Α: Καθεστωτικὲς 
∆υνάμεις, γιὰ τὸ ἔτος 2010, εἶναι:
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2010 = 0,4*0,86+0,3*0,43+0,2*0,65+0,1*0,71 = 0,67
   

   Ὁμοίως καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἔτη:

2011 = 0,4*0,82+0,3*0,55+0,2*0,42+0,1*0,65 = 0,64

2012 = 0,4*0,92+0,3*0,62+0,2*0,33+0,1*0,40 = 0,66

2013 = 0,4*0,62+0,3*0,59+0,2*0,47+0,1*0,33 = 0,55

2014 = 0,4*0,60+0,3*0,60+0,2*0,55+0,1*0,28 = 0,56

2015 = 0,4*0,56+0,3*0,71+0,2*0,79+0,1*0,25 = 0,62

2016 = 0,4*0,68+0,3*0,73+0,2*0,82+0,1*0,18 = 0,67

Ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω ὑπολογισμοὺς καταρτίζεται ὁ Πίναξ μὲ τὴν συνολικὴ 
ἐπίδοση ἰσχύος γιὰ τὸ Ὑποσύστημα A: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις.

Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος

2010 0,67

2011 0,64

2012 0,66

2013 0,55

2014 0,56

2015 0,62

2016 0,67
      

Ἀναπαριστοῦμε τὶς ἀνωτέρω τιμὲς σὲ διάγραμμα, ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανο-
ητὴ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις τῆς συνολικῆς ἐπιδόσεως τοῦ Ὑποσυστήματος Α: Καθε-
στωτικὲς ∆υνάμεις.
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 6.6 Πρόβλεψις ἀνακατανομῆς Ἰσχύος στὸ Σύστημα.

∆ιεθνῶς ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς μεθοδολογιῶν γιὰ τὴν δι-
ενέργεια προβλέψεων, παρέχοντας στοὺς ἀναλυτὲς πληθώρα ἐργαλείων ἀναλύσε-
ως. Στὴν συγκεκριμένη μελέτη θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ δύο ἀπὸ τὶς πιὸ διαδεδομένες 
μεθόδους, τὶς Χρονοσειρὲς (time series) καὶ τὴν Μέθοδο Ἐλαχίστων Τετραγώνων.

   
6.6.1 Χρονοσειρὲς

Οἱ χρονοσειρὲς μελετοῦν τὴν ἐξάρτηση ἑνὸς μεγέθους σὲ μιὰ χρονικὴ στιγμή, 
ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ μέγεθος σὲ παλαιότερες χρονικὲς στιγμές. Γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας, εἶναι σημαντικὸ οἱ τιμὲς τῶν δεικτῶν νὰ παρου-
σιάζουν κάποιο μοτίβο (τυπολογία) σὲ παλαιότερες χρονικὲς περιόδους. Ἂν δὲν 
ἔχουν καμμία συσχέτιση μεταξύ τους θὰ πρέπει νὰ ἐπιλεγεῖ κάποια ἄλλη μέθο-
δος. Βασικὴ προϋπόθεσις ὅμως γιὰ νὰ ἀναγνωρισθοῦν τυπολογίες στὶς ἱστορικὲς 
τιμὲς δεικτῶν εἶναι ἡ ὕπαρξις μιᾶς ἑνιαίας βάσεως δεδομένων, ἡ ὁποία θὰ πα-
ρουσιάζει ἀδιαλείπτως τὰ δεδομένα καὶ θὰ βασίζεται σὲ ἔγκυρες πηγές. Ἡ ἔννοια 
τοῦ συστήματος προβλέψεως ταὐτίζεται ἄλλωςτε τόσον μὲ τὴν διαχείριση καὶ τὴν 
ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων, ὅσον καὶ μὲ τήν "ἐξόρυξη" γνώσεως ἀπὸ αὐτά.

   
Οἱ τυπολογίες μπορεῖ νὰ εἶναι:   
• Μορφὲς ἐξελίξεως Τάσεως (trend): μὲ ἀνοδικὴ ἢ καθοδικὴ πορεία
•  Μορφὲς Περιοδικότητος (periodicity): μὲ διακυμάνσεις ποὺ ἐπαναλαμβάνο-
νται περιοδικῶς.

   
Ἐνδεικτικῶς κάποιες ἀπὸ τὶς μεθοδολογίες ποὺ εἶναι ἐφικτὸ νὰ χρησιμοποι-

ηθοῦν ἀναλόγως πρὸς τὴν τυπολογία ποὺ παρουσιάζουν τὰ δεδομένα εἶναι:
   

• Ἁπλοῦς ἢ Κινούμενος Μέσος (Moving Average) - Τάση
• Ἐκθετικὴ Ἐξομάλυνσις (Exponential Smoothing) - Τάση
• Παλινδρόμησις (Regression) - Τάσις
• Μέθοδος Winter - Περιοδικότης

   
Ἐνδεικτικῶς, μία ἀπὸ τὶς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως, εἶναι 

αὐτὴ τῶν Σταθμισμένων Κινούμενων Μέσων. Ἡ συγκεκριμένη μέθοδος διενερ-
γεῖ πρόβλεψη, ἡ ὁποία βασίζεται σὲ συγκεκριμένο πλῆθος παλαιότερων χρο-
νικῶν περιόδων, ὁ πληθικὸς ἀριθμὸς τῶν ὁποίων ὁρίζεται ἀπὸ  τὸν ἀναλυτή. 

Τὸ σφάλμα τῆς πρoβλέψεως εἶναι ἄμεσα συνυφασμένο πρὸς τὸ πλῆθος τῶν πε-
ριόδων ποὺ θὰ ἐπιλέξει ὁ ἀναλυτής. Γενικῶς ἰσχύει ὅτι, ὅσο μειώνεται τὸ πλῆθος, τόσο 
μειώνεται καὶ τὸ σφάλμα τῆς προβλέψεως, αὐξάνεται ὅμως ἡ εὐαισθησία σὲ τυχαῖες 
διακυμάνσεις καὶ ἀκραῖες τιμές, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμπεριέχονται στὶς τιμὲς τῶν δεικτῶν.

   
Πιὸ συγκεκριμένως γιὰ τὴν μεθοδολογία, ἂν ὁρίσομε:
   
t: ἡ παροῦσα χρονικὴ στιγμὴ
Ν:  τὸ πλῆθος τῶν περιόδων ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ ἀναλυτὴς γιὰ τὴν διενέργεια 

τῆς προβλέψεως
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Π: ἡ χρονικὴ περίοδος γιὰ τὴν ὁποία διενεργεῖται ἡ πρόβλεψις
Α: οἱ τιμὲς ποὺ λαμβάνει ὁ δείκτης γιὰ μιὰ συγκεκριμένη περίοδο
n: οἱ συντελεστὲς βαρύτητος ποὺ ἀποδίδει ὁ ἀναλυτὴς σὲ κάθε περίοδο
   
Τότε: 
   

Πt+1 = (ntAt+nt-1At-1+…+nt-N+1At-N+1)/N

Ἡ ὀνομασία τῆς μεθόδου περιέχει τὸν ὅρο "Κινούμενος" διότι οἱ περίοδοι ποὺ 
συμπεριλαμβάνονται στὸν ὑπολογισμὸ τῆς προβλέψεως συνεχῶς ἀνανεώνονται, 
ὥστε ὁ τελικὸς ἀριθμὸς τῶν περιόδων νὰ παραμένει σταθερός.

Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα πλεονεκτήματά της εἶναι ὅτι δίδει τὴν δυ-
νατότητα στὸν ἀναλυτὴ νὰ ἀποδώσει συντελεστὰς βαρύτητος στὶς παλαιότερες 
χρονικὲς περιόδους, ἐπιτρέποντας ἔτσι τὴν πολὺ γρήγορη ἐνσωμάτωση νέων 
πληροφοριῶν.

   
Κατὰ τὴν διενέργεια τῆς προβλέψεως, ὁ ἀναλυτὴς ἀρχικῶς ὁρίζει:   
1.  τὸν χρονικὸ ὁρίζοντα γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ διενεργήσει τὶς προβλέψεις του
2.  τὸν ἀριθμὸ τῶν παλαιότερων περιόδων, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ βασίσει τὴν 

πρόβλεψή του
3.  τοὺς συντελεστὰς βαρύτητος σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς παλαιότερες περιόδους, ἀναλό-
γως πρὸς τὴν σημαντικότητα ποὺ θέλει νὰ προσδώσει σὲ μιὰ ἑκάστη ἐξ αὐτῶν. 
   
Γιὰ τὸ τὸν ὑπολογισμὸ τῆς προβλέψεως, προσθέτομε τὰ γινόμενα τῶν συντε-

λεστῶν βαρύτητος μὲ τὶς τιμὲς τῶν ἀντίστοιχων παλαιότερων περιόδων καὶ δι-
αιροῦμε μὲ τὸ πλῆθος τῶν παλαιότερων περιόδων.

   
   

Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως-Πρόβλεψις
   
Γιὰ τὸ παράδειγμά μας λοιπόν, ὁ ἀναλυτὴς θέλει νὰ διενεργήσει μιὰν πρόβλε-

ψη μὲ ὁρίζοντα τὸ 2020, ἐνῷ ὁρίζει τὸν ἀριθμὸ τῶν παλαιότερων περιόδων ποὺ 
θὰ βασίσει τὴν πρόβλεψη του σὲ ἕξη (6). Σύμφωνα μὲ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἀναλυ-
τοῦ, οἱ συντελεστὲς βαρύτητας ποὺ θὰ ἀποδοθοῦν σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς πε-
ριόδους, θὰ γίνουν μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ δίδουν μεγαλύτερη ἀξία στὶς κο-
ντινότερες περιόδους, στὸ ἔτος προβλέψεως. Ἔστω περίοδος Ν, ἡ περίοδος ποὺ 
θέλομε νὰ διενεργήσομε μιὰν πρόβλεψη, τότε:

   
•  Συντελεστὴ 0,4     θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-1
•  Συντελεστὴ 0,25   θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-2
•  Συντελεστὴ 0,15   θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-3
•  Συντελεστὴ 0,1     θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-4
•  Συντελεστὴ 0,075 θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-5
•  Συντελεστὴ 0,025 θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-6
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Σημείωσις: Γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν βαρύτητος, θὰ πρέπει νὰ επισημανθεῖ, 
ὅτι ὅλοι οἱ συντελεστὲς ποὺ ἀπεδόθησαν στὶς παλαιότερες περιόδους, ἂν 
προστεθοῦν θὰ πρέπει νὰ ἰσοῦνται μὲ τὴν μονάδα. Κἄτι ποὺ ἐπαληθεύεται καὶ 
στὴν δικιά μας περίπτωση, καθώς:

0,4+0,25+0,15+0,1+0,075+0,025 = 1

   
Γιὰ τὴν Συνολικὴ Ἐπίδοση Ἰσχύος τοῦ Ὑποσυστήματος Α: "Καθεστωτικὲς 

δυνάμεις" ἔχουμε τὰ παρακάτω δεδομένα:

Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος

2010 0,86

2011 0,82 (Περίοδος Ν-6, Συντελεστὴ 0,025)

2012 0,92 (Περίοδος Ν-5, Συντελεστὴ 0,075)

2013 0,62 (Περίοδος Ν-4, Συντελεστὴ 0,1)

2014 0,60 (Περίοδος Ν-3, Συντελεστὴ 0,15)

2015 0,56 (Περίοδος Ν-2, Συντελεστὴ 0,25)

2016 0,68 (Περίοδος Ν-1, Συντελεστὴ 0,4)

Γιὰ τὴν περίοδο 2017, ἡ πρόβλεψις θὰ βασισθεῖ στὰ ἔτη 2016, 2015, 2014, 
2013, 2012, 2011 καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς συντελεστὰς βαρύτητος ποὺ ἔχει ὁρίσει 
ὁ ἀναλυτής, ἔχομε:

   

Π2017=0,4*0,68Ν-1+0,25*0,56Ν-2+0,15*0,60Ν-3+0,1*0,62Ν-4+0,075*0,92Ν-5+0,025*0,82Ν-6= 0,65

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχει ὑπολογισθεῖ ἡ τιμὴ γιὰ τὴν περίοδο 2017, ὁ ἀνα-
λυτὴς μπορεῖ νὰ τὴν χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ διενεργήσει πρόβλεψη γιὰ τὸ 2018:

Π2018 = 0,4*0,65+0,25*0,68+0,15*0,56+0,1*0,60+0,075*0,62+0,025*0,92= 0,64

Π2019 = 0,4*0,64+0,25*0,65+0,15*0,68+0,1*0,56+0,075*0,60+0,025*0,62= 0,64

Π2020 = 0,4*0,64+0,25*0,64+0,15*0,65+0,1*0,68+0,075*0,56+0,025*0,60= 0,64
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Ἔτσι, ἀπὸ τὰ δεδομένα τοῦ ἀνωτέρω Πίνακος ὁδηγούμεθα στὸν κατωτέρω 
Πίνακα μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ τὴν συνολικὴ ἐπίδοση ἰσχύος τοῦ Ὑποσυστήμα-
τος A:

Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος Πρόβλεψις

2010 0,86 -

2011 0,82 -

2012 0,92 -

2013 0,62 -

2014 0,60 -

2015 0,56 -

2016 0,68 -

2017 - 0,65

2018 - 0,64

2019 - 0,64

2020 - 0,64

   
Τοποθετῶντας τὰ παραπάνω δεδομένα σὲ ἕνα ἑνιαῖο γράφημα, ἔχομε:
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Παρατηροῦμε ὅτι στὴν καμπύλη τῶν προβλέψεων (πορτοκαλὶ χρῶμα) ἐμπε-
ριέχεται καὶ ἡ τιμὴ γιὰ τὴν περίοδο 2016. Ὁ λόγος ποὺ ἔχει συμπεριληφθεῖ 
εἶναι γιὰ νὰ συγκριθεῖ ἡ ἀπόκλισις τῆς πραγματικὴ τιμῆς γιὰ τὸ 2016, μὲ τὴν 
ἀντίστοιχη προβλεφθεῖσα, ὥστε ὁ ἀναλυτὴς νὰ προσδιορίσει τὴν ποιότητα τῆς 
προβλέψεώς του.

Γιὰ τὸ Ὑποσύστημα Β: "Κοῦρδοι" ἔχουμε τὰ παρακάτω δεδομένα:
   

Ὑποσύστημα Β: Κοῦρδοι

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοση Ἰσχύος

2010 0,20

2011 0,25

2012 0,31

2013 0,39 (Περίοδος Ν-1,Συντελεστὴς 0,1)

2014 0,52 (Περίοδος Ν-3,Συντελεστὴς 0,2)

2015 0,55 (Περίοδος Ν-2,Συντελεστὴς 0,3)

2016 0,55 (Περίοδος Ν-1,Συντελεστὴς 0,4)

   
O ἀριθμὸς τῶν περιόδων καὶ οἱ συντελεστὲς βαρύτητος θὰ πρέπει νὰ εἶναι 

κοινοὶ γιὰ ὅλα τὰ Ὑποσυστήματα κατὰ τὴν διενέργεια μιᾶς ἀναλύσεως, ἀλλὰ 
γιὰ τὴν περαιτέρω ἐξάσκηση καὶ καλλιτέραν κατανόηση τῆς μεθοδολογίας τῶν 
χρονοσειρῶν, ὁ ἀριθμὸς περιόδων γιὰ τὴν διενέργεια προβλέψεως γιὰ αὐτὸ 
τὸ Ὑποσύστημα, ὁρίζεται ἀπὸ τὸν ἀναλυτὴ σὲ τέσσαρες (4), ἐνῷ οἱ συντελε-
σταὶ βαρύτητος ἀποδίδονται βαθμωτά, ὅπως παρουσιάζεται κατωτέρω. Ἔστω 
περίοδος Ν, ἡ περίοδος ποὺ θέλομε νὰ διενεργήσομε μιὰ πρόβλεψη, τότε:

   
•  Συντελεστὴς 0,4 θα λάβει ἡ περίοδος Ν-1
•  Συντελεστὴς 0,3 θα λάβει ἡ περίοδος Ν-2
•  Συντελεστὴς 0,2 θα λάβει ἡ περίοδος Ν-3
•  Συντελεστὴς 0,1 θα λάβει ἡ περίοδος Ν-4

Σημείωσις: Γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν βαρύτητος, θὰ πρέπει νὰ επισημανθεῖ 
ὅτι ὅλοι οἱ συντελεστὲς ποὺ ἀπεδόθησαν στὶς παλαιότερες περιόδους, ἂν 
προστεθοῦν θὰ πρέπει νὰ ἰσοῦνται μὲ τὴν μονάδα. Κάτι ποὺ ἐπαληθεύεται καὶ 
στὴν δικιά μας περίπτωση, καθώς:

0,4+0,3+0,2+0,1 = 1
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∆ιὰ τὴν περίοδο 2017, ἡ πρόβλεψις θὰ βασισθεῖ στὰ ἔτη 2016, 2015, 2014 καὶ 
2013, ἐνῷ σύμφωνα μὲ τοὺς συντελεστὰς βαρύτητος ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ ἀναλυτής, 
ἔχομε

   
Π2017 = 0,4*0.55+0,3*0.55+0,2*0.52+0,1*0.39 = 0.53

Ὁμοίως καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες:
   

Π2018 = 0,4*0.53+0,3*0.55+0,2*0.55+0,1*0.52 = 0.54

Π2019 = 0,4*0.54+0,3*0.53+0,2*0.55+0,1*0.55 = 0.54

Π2020 = 0,4*0.54+0,3*0.54+0,2*0.53+0,1*0.55 = 0.54

Ἔτσι, ὁδηγούμεθα στὸν κατωτέρω Πίνακα μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ τὸ Ὑποσύστη-
μα Β: "Κοῦρδοι".

   

Ὑποσύστημα Β: Κοῦρδοι

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος Πρόβλεψις

2010 0,20  -

2011 0,25 -

2012 0,31 -

2013 0,39 -

2014 0,52 -

2015 0,55 -

2016 0,55 -

2017 - 0,53

2018 - 0,54

2019 - 0,54

2020 - 0,54

Βάζοντας τα δεδομένα του σὲ ἕνα ἑνιαῖο γράφημα, ἔχομε:
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Παρατηροῦμε ὅτι στὴν καμπύλη τῶν προβλέψεων (πορτοκαλὶ χρῶμα) ἐμπε-
ριέχεται καὶ οἱ τιμὲς γιὰ τὶς περιόδους 2014, 2015 καὶ 2016. Ὁ λόγος ποὺ ἔχει 
συμπεριληφθεῖ εἶναι γιὰ νὰ συγκριθεῖ ἡ ἀπόκλισις τῆς πραγματικῆς τιμῆς γιὰ τὰ 
ἔτη αὐτά, μὲ τὴν ἀντίστοιχες προβλεφθεῖσες, ὥστε ὁ ἀναλυτὴς νὰ προσδιορίσει 
τὴν ποιότητα τῆς προβλέψεώς του.

   
Γιὰ τo Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα ἔχομε τὰ κατωτέρω δε-

δομένα:

Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος

2010 0,03

2011 0,06

2012 0,02

2013 0,03

2014 0,06

2015 0,08 (Περίοδος Ν-1, Συντελεστὴς 0,3)

2016 0,08 (Περίοδος Ν-1, Συντελεστὴς 0,7)

Ὁ ἀναλυτής, λόγῳ τῶν διακυμάνσεων ποὺ παρατηρεῖ στὶς ἱστορικὲς τιμὲς 
γιὰ τὴν συγκεκριμένη συνολικὴ Ἐπίδοση Ἰσχύος, ἂν καὶ ὅπως προανεφέρα-
με θὰ πρέπει νὰ κρατᾷ κοινοὺς τὸν ἀριθμὸ τῶν περιόδων καὶ τοὺς συντελεστὰς 
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βαρύτητος γιὰ ὅλα τὰ Ὑποσυστήματα, ἐπιλέγει νὰ μειώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν πε-
ριόδων γιὰ τὴν διενέργεια προβλέψεως σὲ δύο (2), ὥστε νὰ ἐνσωματώνονται τα-
χύτερα οἱ μεταβολές. Οἱ συντελεστὲς βαρύτητος ποὺ ἀποδίδει στὶς παλαιότερες 
περιόδους, παρουσιάζονται κατωτέρω. Ἔστω περίοδος Ν, ἡ περίοδος ποὺ θέλο-
με νὰ διενεργήσουμε μιὰ πρόβλεψη, τότε:

   
•  Συντελεστὴς 0,7 θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-1
•  Συντελεστὴς 0,3 θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-2
   

Σημείωσις: Γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν βαρύτητος, θὰ πρέπει νὰ επισημανθεῖ, 
ὅτι ὅλοι οἱ συντελεστὲς ποὺ ἀπεδόθησαν στὶς παλαιότερες περιόδους, ἂν 
προστεθοῦν θὰ πρέπει νὰ ἰσοῦνται μὲ τὴν μονάδα. Κάτι ποὺ ἐπαληθεύεται καὶ 
στὴν δικιά μας περίπτωση, καθώς:

0,7+0,3 = 1
   
Γιὰ τὴν περίοδο 2017, ἡ πρόβλεψις θὰ βασισθεῖ στὰ ἔτη 2016 καὶ 2015, ἐνῷ 

σύμφωνα μὲ τοὺς συντελεστὰς βαρύτητος ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ ἀναλυτής, ἔχουμε:
   

Π2017 = 0,7*0,08+0,3*0,08 = 0,08
 
Ὁμοίως καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες:
   

Π2018 = 0,7*0,08 + 0,3*0,08 = 0,08
 Π2019 = 0,7*0,08 + 0,3*0,08 = 0,08
 Π2020 = 0,7*0,08 + 0,3*0,08 = 0,08

Ἔτσι, ὁδηγούμεθα στὸν κατωτέρω Πίνακα μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ τὸν δείκτη 
Arms Imports (SIPRI trend indicator values):

Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος Πρόβλεψις

2010 0,03 -

2011 0,06 -

2012 0,02 -

2013 0,03 -

2014 0,06 -

2015 0,08 -

2016 0,08 -

2017 - 0,08

2018 - 0,08

2019 - 0,08

2020 - 0,08
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Βάζοντας δεδομένα σε ἕνα ἑνιαῖο γράφημα, ἔχομε: 

Παρατηροῦμε ὅτι στὴν καμπύλη τῶν προβλέψεων (πορτοκαλὶ χρῶμα) ἐμπε-
ριέχονται καὶ οἱ τιμὲς γιὰ τὶς περιόδους 2012, 2013, 2014, 2015 καὶ 2016. Ὁ 
λόγος ποὺ ἔχει συμπεριληφθεῖ εἶναι γιὰ νὰ συγκριθεῖ ἡ ἀπόκλισις τῆς πραγμα-
τικῆς τιμῆς γιὰ τὰ ἔτη αὐτά, μὲ τὴν ἀντίστοιχες προβλεφθεῖσες, ὥστε ὁ ἀναλυτὴς 
νὰ προσδιορίσει τὴν ποιότητα τῆς προβλέψεώς του.

   
Γιὰ τo Ὑποσύστημα ∆: Μαχητὲς τοῦ ISIS ἔχομε τὰ κατωτέρω δεδομένα:

Ὑποσύστημα ∆: Μαχητὲς τοῦ ISIS

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος

2010 0,45

2011 0,57

2012 0,56

2013 0,63

2014 0,62

2015 0,55 (Περίοδος Ν-1, Συντελεστὴς 0,5)

2016 0,45 (Περίοδος Ν-1, Συντελεστὴς 0,5)

Ὁμοίως, ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες περιπτώσεις, ὁ ἀναλυτὴς ἐπιλέγει νὰ 
μειώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν περιόδων γιὰ τὴν διενέργεια προβλέψεως σὲ δύο (2), 
ὥστε νὰ ἐνσωματώνονται ταχύτερα οἱ μεταβολές. Οἱ συντελεστὲς βαρύτητος 
ποὺ ἀποδίδει στὶς παλαιότερες περιόδους, παρουσιάζονται κατωτέρω. Ἔστω 
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περίοδος Ν, ἡ περίοδος ποὺ θέλομε νὰ διενεργήσομε μιὰ πρόβλεψη, τότε:
   
•  Συντελεστὴς 0,5 θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-1
•  Συντελεστὴς 0,5 θὰ λάβει ἡ περίοδος Ν-2

Σημείωσις: Γιὰ τὴν ἀπόδοση συντελεστῶν βαρύτητος, θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ, 
ὅτι ὅλοι οἱ συντελεστὲς ποὺ ἀπεδόθησαν στὶς παλαιότερες περιόδους, ἂν 
προστεθοῦν θὰ πρέπει νὰ ἰσοῦνται μὲ τὴν μονάδα. Κάτι ποὺ ἐπαληθεύεται καὶ 
στὴν δικιά μας περίπτωση, καθώς:

0,5+0,5 = 1

   
Γιὰ τὴν περίοδο 2017, ἡ πρόβλεψη θὰ βασιστεῖ στὰ ἔτη 2016 καὶ 2015, ἐνῷ 

σύμφωνα μὲ τοὺς συντελεστὲς βαρύτητας ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ ἀναλυτής, ἔχουμε:

Π2017 = 0,5*0,45+0,5*0,55 = 0,50

Ὁμοίως καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες:

Π2018 = 0,5*0,50 + 0,5*0,45 = 0,47

Π2019 = 0,5*0,47 + 0,5*0,50 = 0,49

Π2020 = 0,5*0,49 + 0,5*0,47 = 0,48

Ἔτσι, ἀπὸ τὰ δεδομένα τοῦ ἀνωτέρω Πίνακος, ὁδηγούμεθα στὸν κατωτέρω 
Πίνακα μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ τὴν συνολικὴ ἐπίδοσιν ἰσχύος τοῦ Ὑποσυστήμα-
τος ∆: Μαχητὲς τοῦ ISIS.

Ὑποσύστημα ∆: Μαχητὲς τοῦ ISIS

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος Πρόβλεψις

2010 0.45 -

2011 0,57 -

2012 0,56 -

2013 0,63 -

2014 0,62 -

2015 0,55 -

2016 0,45 -

2017 - 0,50

2018 - 0,47

2019 - 0,49

2020 - 0,48
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Θέτοντες δεδομένα σε ἕνα ἑνιαῖο γράφημα, ἔχουμε: 

6.6.2 Μέθοδος Ἐλαχίστων Τετραγώνων
Ἡ μέθοδος Ἐλαχίστων Τετραγώνων χρησιμοποιεῖται ὅταν θέλουμε νὰ συ-

σχετίσομε/περιγράψομε δύο μεταβλητές, χρησιμοποιῶντας μιὰ θεωρητικὴ ἐξίσω-
ση. Ἡ ἐξίσωσις αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἔχει διάφορες μορφές, ὅπως γραμμική, παραβο-
λική,  ἐκθετική, κλπ.

Στὰ πλαίσια τῆς συγκεκριμένης μελέτης θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ γραμμικὲς 
ἐξισώσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὴν μορφὴ Υ=aΧ+β καὶ ὅπου: 

   
-  Χ,Υ: οἱ δύο μεταβλητὲς
-  α: ἡ κλίσις τῆς εὐθείας
-  β: σταθερὰ
   
Σκοπὸς τῆς μεθόδου εἶναι νὰ προσδιορισθοῦν κατὰ τρόπο βέλτιστον οἱ 

παράμετροι (α) καί (β), οὕτως ὥστε νὰ περιγράφονται σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ 
τὰ δεδομένα μας.

Ὁ τρόπος ποὺ ἐπιτυγχάνεται τὸ ἀνωτέρω εἶναι μέσῳ τῆς ἐλαχιστοποιήσε-
ως τοῦ ἀθροίσματος τῶν τετραγώνων τῶν ἀποκλίσεων, μεταξὺ τῶν πραγμα-
τικῶν δεδομένων καὶ τῶν ἀντίστοιχων ποὺ ἀναπαρίστανται ἐπὶ τῆς εὐθείας ἢ 
ἄλλως τοῦ σφάλματος μεταξὺ τῆς πραγματικῆς καὶ τῆς ὑπολογιζομένης ἀπὸ τὴν 
εὐθεῖα, τιμῆς. Συνεπῶς οἱ τιμὲς ἄ,β ὑπολογίζονται ἀπὸ τοὺς κατωτέρω τύπους:
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 καὶ
   
   
   
   

Ὅπου:
 

 : ὁ μέσος ὅρος τῆς μεταβλητῆς Χ
 : ὁ μέσος ὅρος τῆς μεταβλητῆς Υ

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Χρησιμοποιῶντας τὴν ἐξίσωση τῆς εὐθείας μποροῦμε νὰ κάμομε προβλέψεις 
γιὰ τὶς μελλοντικὲς τιμὲς ἑνὸς ἀριθμοδείκτου. Προσοχή, ὅμως, θὰ πρέπει νὰ δο-
θεῖ, καθὼς ἡ ἀνωτέρω ἐξίσωσις ὑπολογίζει τὴν γραμμικὴ τάση ἐν σχέσει πρὸς 
τὸν χρόνο. Ἡ τάσις μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνοδική, καθοδικὴ ἢ σπανίως οὐδετέρα. 

Ἂν προσπαθήσομε νὰ κάμομε μακροχρόνιες προβλέψεις βάσει μιᾶς γραμμῆς 
τάσεως, εἶναι ἀρκετὰ πιθανὸ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ λανθασμένα συμπεράσμα-
τα, καθὼς οἱ μελλοντικὲς τιμὲς τοῦ ἀριθμοδείκτου, εἴτε συνεχῶς θὰ αὐξάνουν, 
εἴτε συνεχῶς θὰ μειώνονται. Συνεπῶς τὴν συγκεκριμένη μέθοδο τὴν χρησιμο-
ποιοῦμε συνήθως γιὰ βραχυχρόνιες προβλέψεις, ὥστε νὰ ἀποφύγομε τὶς ἀνωτέ-
ρω στρεβλώσεις.

   

Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως-Πρόβλεψις μὲ τὴ Μέθοδο Ἐλαχίστων 
Τετραγώνων τῆς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος σὲ ἕνα ἕκαστο Ὑποσύστημα

   
Γνωρίζομε ὅτι κάθε ἀριθμοδείκτης περιγράφεται ἀπὸ δύο μεταβλητές. Ἡ 

πρώτη εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐπίδοσις τοῦ ἀριθμοδείκτη καὶ ἡ δεύτερη εἶναι τὸ ἔτος στὸ 
ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ ἐπίδοσις. Ὀνοματίζομε λοιπὸν τὶς δύο μεταβλητές, ὅπου Χ: 
τὰ ἔτη ποὺ ἀναφέρονται οἱ ἐπιδόσεις καὶ Υ: οἱ ἐπιδόσεις τοῦ ἀριθμοδείκτου. 
Ἑπομένως, γιὰ τὴν μελέτη περιπτώσεως καὶ γιὰ τὴν Συνολικὴ Ἐπίδοση Ἰσχύος 
τοῦ Ὑποσυστήματος Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις, ἔχομε:
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Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτη 
(Μεταβλητὴ X)

Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος 
(Μεταβλητὴ Y)

2010 0,86

2011 0,82

2012 0,92

2013 0,62

2014 0,60

2015 0,56

2016 0,68
   
   Ἂν ἀναπαραστήσομε σημειακῶς τὶς ἀνωτέρω τιμὲς σὲ ἕνα γράφημα ὅπου 

στὸν ἄξονα Χ βάλομε τὰ ἔτη καὶ στὸν ἄξονα Υ τὴν Συνολικὴ Ἐπίδοση Ἰσχύος, 
ἔχομε:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ἐν συνεχείᾳ ὑπολογίζομε τὴν μέση τιμὴ γιὰ κάθε μία ἀπὸ τὶς μεταβλητὲς Χ 

καὶ Υ.
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 Ἐν συνεχείᾳ, θὰ ἀφαιρέσουμε τὴν μέση τιμὴ ποὺ ηὕραμε, ἀπὸ κάθε μία ἀπὸ  
τὶς τιμὲς τῆς μεταβλητῆς Χ καὶ Υ , ἀντιστοίχως.

   
Γιὰ τὴν μεταβλητὴ Χ:   

Χ2010 -  = 2010 – 2013 = -3

Χ2011 - = 2011 – 2013 = -2

Χ2012 - = 2012 – 2013 = -1

Χ2013 - = 2013 – 2013 = 0

Χ2014 - = 2014 – 2013 = 1

Χ2015 - = 2015 – 2013 = 2

Χ2016 - = 2016 – 2013 = 3

   
   Γιὰ τὴν μεταβλητὴ Υ ἀντιστοίχως:
   

Υ2010 –  =  0,86 – 0,72 = 0,14

Υ2011 –  =  0,82 – 0,72 = 0,10

Υ2012 –  =  0,92 – 0,72 = 0,20

Υ2013 –  =  0,62 – 0,72 = -0,10

Υ2014 –  =  0,60 – 0,72 = -0,12

Υ2015 –  =  0,56 – 0,72 = -0,16

Υ2016 –  =  0,68 – 0,72 = -0,04
   
   
   Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λαμβάνομε τὸν κάτωθι πίνακα:
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Ἔτη (Χ)
Συνολικὴ Ἐπίδοσις 

Ἰσχύος (Υ) Χ - Υ – 

2010 0,86 -3 0,14

2011 0,82 -2 0,10

2012 0,92 -1 0,20

2013 0,62 0 -0,10

2014 0,60 1 -0,12

2015 0,56 2 -0,16

2016 0,68 3 -0,04

Ὅπως παρατηροῦμε ἀπὸ τοὺς τύπους:
    
   
   
   
   
ἀρκεῖ νὰ ὑπολογίσομε το (Χ -  )2 καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸ (Χ - )(Υ - ) γιὰ 

νὰ ὑπολογίσομε τὰ Sxx καὶ SxY ἀντίστοιχα.
   
   Ἑπομένως, γιὰ τό (Χ - )2 ἔχομε:
   

2010: (-3)2  = 9

2011: (-2)2 = 4

2012: (-1)2  = 1

2013: 02  = 0

2014: 22 = 1

2015: 22 = 4

2016: 32  = 9
   
   
   Τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω θὰ μᾶς δώσει τὸ Sxx:
   

   Sxx = 9+4+1+0+1+4+9 = 28
   

και
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Ἀντιστοίχως γιὰ τό (Χ -  )(Υ - ) ἔχομε:
   

   2010: -3 * 0,14 = -0,42

   2011: -2 * 0,10 = -0,20

   2012: -1 * 0,20 = -0,20

   2013: 0 * (-0,10) = 0

   2014: 1 * (-0,12) = -0,12

   2015: 2 * (-0,16) = -0,32

   2016: 3 * (-0,04) = -0,12
   
Τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω θὰ μᾶς δώσει τὸ  SxY

   
   SxY = (-0,42)+(-0,20)+(-0,20)+0+(-0,12)+(-0,32)+(-0,12) = -1.38

   
Οὕτω ἔχομε τὸν συγκεντρωτικὸ πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ:
   

Ἔτη (Χ)
Συνολική 
Ἐπίδοσις 
Ἰσχύος (Υ)

Χ - Υ – (Χ - )2 (Χ - )( Υ – )

2010 0,86 -3 0,14 9 -0,42

2011 0,82 -2 0,10 4 -0,20

2012 0,92 -1 0,20 1 -0,20

2013 0,62 0 -0,10 0 0

2014 0,60 1 -0,12 1 -0,12

2015 0,56 2 -0,16 4 -0,32

2016 0,68 3 -0,04 9 -0,12

Sxx = 28 SxY = -1.38

   
   Γνωρίζοντες πλέον τὰ Sxx καὶ SxY μποροῦμε νὰ ὑπολογίσομε τὰ α, β τῆς 

εὐθείας ποὺ περιγράφει τὰ δεδομένα μας. Ἑπομένως:
   
 α = 0,72 - 2013 ( ) = 0,72 + 2013 * 0,0492 = 0,72 + 99,03 = 99,75
   
  
 β = = -0,0492
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Ἑπομένως ἡ εὐθεῖα ποὺ περιγράφει τὰ δεδομένα μας εἶναι ἡ Y = -0,0492*Χ + 
99,75 καὶ παρουσιάζεται στὸ κάτωθι γράφημα:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Γιὰ νὰ διενεργήσομε μιὰ πρόβλεψη θέτομε στὴν μεταβλητὴ Χ, τὶς τιμὲς 2017 

ἢ 2018 καὶ εὑρίσκομε τὴν τιμὴ τῆς μεταβλητῆς Υ, δηλαδὴ τῆς Συνολικῆς Ἐπιδό-
σεως Ἰσχύος, ὡς κατωτέρω:

2017: Υ = -0,0492 * 2017 + 99,75 = -99,2364 + 99,75 = 0,5136

2018: Υ = -0,0492 * 2018 + 99,75 = -99,2856 + 99,75 = 0,4644

   
6.6.3 Βελτίωσις τῆς Προβλέψεως

Μία πολὺ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος γιὰ τὴν βελτίωση προβλέψεων ἡ ὁποία 
χρησιμοποιεῖται εὐρέως στὶς οἰκονομικὲς ἐπιστῆμες εἶναι ἡ μέθοδος τῆς Ἁπλῆς 
Ἐκθετικῆς Ἐξομαλύνσεως.

Μὲ τὴν μέθοδο αὐτήν, οἱ προβλέψεις τῶν μελλοντικῶν τιμῶν μιᾶς χρονο-
σειρᾶς ὑπολογίζονται ὡς ὁ σταθμικὸς μέσος ὅρος τῶν παρατηρήσεων ποὺ τὴν 
ἀποτελοῦν. Πιὸ συγκεκριμένως, γιὰ μιὰ χρονικὴ στιγμὴ t γνωρίζουμε ὅτι ἡ τιμὴ 
μιᾶς χρονοσειρᾶς εἶναι Yt. Ἡ πρόβλεψις γιὰ τὴν περίοδο t+1 δίνεται ἀπὸ τὸν 
τύπο:
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Ἀρχικὴ συνθήκη γιὰ τὴν διενέργεια τῆς μεθόδου εἶναι ὅτι ἡ νέα πρόβλεψις 
τῆς περιόδου 2 ἰσοῦται μὲ τὴν ἀρχικὴ τιμὴ τῆς περιόδου 1, καθὼς δὲν ὑπάρχει 
ἄλλος τρόπος νὰ τὴν ὑπολογίσομε καὶ ὅπου α εἶναι ἡ σταθερὰ ἐξομαλύνσεως, 
ἡ ὁποία κυμαίνεται στὸ διάστημα 0 ó α ó 1. Ἡ τιμὴ τῆς σταθερᾶς α ἰσοῦται μὲ 
τὴν ἐλαχίστη δυνατὴ τιμὴ τοῦ MSE (Mean Squared Error ἢ Μέσο Τετραγωνικὸ 
Σφάλμα), τὸ ὁποῖον δίδεται ἀπὸ τὴν σχέση:

   
   
   
   
   
Ὅπου n: ὁ ἀριθμὸς τῶν περιόδων γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει γίνει πρόβλεψη. Ἂς 

δοῦμε ὅμως πῶς τὰ κατωτέρω δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ νὰ γίνουν καλλί-
τερα κατανοητά, ἀπὸ τὴν μελέτη περιπτώσεως.

   

Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως
   
Ἀπὸ τὴν μέθοδο Ἐλαχίστων Τετραγώνων ποὺ ἐκάμαμε ἀνωτέρω γιὰ τὸ 

Ὑποσύστημα A: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις, ἔχομε τὰ κάτωθι δεδομένα:

Ὑποσύστημα A: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος

2010 0,86

2011 0,82

2012 0,92

2013 0,62

2014 0,60

2015 0,56

2016 0,68

2017 0,65

2018 0,64

2019 0,64

2020 0,64

   
Ἡ διαδικασία ὑπολογισμοῦ τοῦ MSE εἶναι μιὰ ἀρκετὰ περίπλοκος καὶ χρο-

νοβόρος διαδικασία ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ σύνθετους ὑπολογισμούς. Γιὰ τὸν λόγο 
αὐτὸ χρησιμοποιοῦνται μαθηματικὰ ἐργαλεῖα ὅπως τὸ Excel, τὸ Matlab καὶ ἡ 
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γλώσσα προγραμματισμοῦ R. Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση καὶ γιὰ τὴν δι-
ευκόλυνση τῶν ὑπολογισμῶν θεωροῦμε ὅτι μὲ τὴν χρήση Solver (ἑνὸς εἰδικοῦ 
ὑπολογιστικοῦ προγράμματος) τοῦ Excel ἡ τιμὴ τῆς σταθερᾶς ἐξομαλύνσεως α 
προσδιωρίσθη ὅτι εἶναι 0,2.

   
Ἑπομένως ἀπὸ τὸν κάτωθι πίνακα διενεργοῦμε τοὺς κατωτέρω ὑπολογι-

σμούς:

               2011:   = Υ2010 = 0,86 (λόγῳ ἀρχικῆς συνθήκης)

2012:   = 0,2*0,82 + (1-0,2)*0,86 = 0,85

2013:   = 0,2*0,92 + (1-0,2)*0,85 = 0,86

2014:   = 0,2*0,62 + (1-0,2)*0,86 = 0,82

2015:   = 0,2*0,60 + (1-0,2)*0,82 = 0,77

2016:   = 0,2*0,56 + (1-0,2)*0,77 = 0,73

2017:   = 0,2*0,68 + (1-0,2)*0,73 = 0,72

2018:   = 0,2*0,65 + (1-0,2)*0,72 = 0,71

2019:   = 0,2*0,64 + (1-0,2)*0,71 = 0,69

2020:   = 0,2*0,64 + (1-0,2)*0,69 = 0,68
   
Σύμφωνα μὲ τοὺς ἀνωτέρω ὑπολογισμοὺς λαμβάνομε ἕνα βελτιωμένο σύνολο 

προβλέψεων γιὰ τὸ Ὑποσύστημα A: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις, τὸ ὁποῖον παρου-
σιάζεται στὸν κάτωθι πίνακα:

Ὑποσύστημα Α: Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ἔτος
Συνολικὴ Ἐπίδοσις Ἰσχύος μὲ 

Ἀρχικὴ Πρόβλεψη
Βελτιωμένη Πρόβλεψις

2010 0,86 -

2011 0,82 0,86

2012 0,92 0,85

2013 0,62 0,86

2014 0,60 0,82

2015 0,56 0,77

2016 0,68 0,73

2017 0,65 0,72

2018 0,64 0,71

2019 0,64 0,69

2020 0,64 0,68
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Γιὰ νὰ γίνει εὐκολότερα κατανοητὴ ἡ διαφοροποίησις ἀνάμεσα στὴν ἀρχικὴ 
καὶ την βελτιωμένη πρόβλεψη, θὰ ἀναπαραστήσομε τὰ ἀνωτέρω δεδομένα σὲ 
ἕνα γράφημα:

   
   
   
   
   
   
   

6.7 Ὑπολογισμὸς Συνολικῆς Ἐπιδόσεως Ἰσχύος Συστήματος

Ἀπὸ τοῦς ἀριθμοὺς ποὺ προέκυψαν τόσο ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν δεδομένων, 
ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν διενέργεια προβλέψεων γιὰ τὶς Συνολικὲς Ἐπιδόσεις Ἰσχύος 
τῶν Ὑποσυστημάτων, ἀποκτοῦμε μιὰ σφαιρικὴ εἰκόνα γιὰ τὸ Γεωγραφικὸ 
Σύστημα ποὺ ἐντοπίζεται στὸ πλαίσιο τοῦ δοθέντος Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου.

Κάθε Ὑποσύστημα ὅμως ἀλληλεπιδρᾷ μὲ τὰ ὑπόλοιπα, στὸ πλαίσιο τοῦ 
Συστήματος, βάσει συγκεκριμένων συμφερόντων. Στὴν πραγματικότητα, τὰ 
συμφέροντα τὰ ὁποῖα καθορίζουν καὶ ἐπηρεάζουν τὶς ἀνωτέρω ἀλληλεπιδράσεις, 
χαρακτηρίζονται ἀπὸ πολὺ μεγάλη πολυπλοκότητα καὶ μεταβλητότητα. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸν προβαίνομε σὲ ὡρισμένες παραδοχές, μὲ σκοπὸν τὴν ἁπλούστευση 
τοῦ ὑπολογιστικοῦ μοντέλου, καθὼς καὶ τὸν ταχύτερον ὑπολογισμὸ-ἐξαγωγῆς 
πληροφορίας.

Ἡ παραδοχὴ εἶναι ὅτι τὰ Ὑποσυστήματα, βάσει τῆς συγκλίσεως συμφερόν-
των, μποροῦν νὰ ὁμαδοποιηθοῦν σὲ κατηγορίες.

Γιὰ τὶς κατηγορίες αὐτὲς οἱ ἐπιδόσεις τῶν ὑποσυστημάτων εἴτε μπορεῖ νὰ 
προστίθενται, εἴτε μπορεῖ νὰ συμμετέχουν μὲ ἕνα ποσοστό, τὸ ὁποῖον ὁρίζει ὁ 
ἀναλυτὴς βάσει τῆς κρίσεως καὶ τῆς ἐμπειρίας του.

   

Ἐφαρμογὴ στὴν Μελέτη περιπτώσεως - Ὁμαδοποίησις Ὑποσυστημάτων 
κατὰ συγγενῆ συμφέροντα

   
Γιὰ τὸ συγκεκριμένο παράδειγμα, ἡ πρώτη βασικὴ παραδοχὴ εἶναι ὅτι τὰ ἐπὶ 

μέρους συμφέρονται ὁμαδοποιοῦνται σὲ δύο βασικὲς κατηγορίες: 
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α) Ἡ 1η κατηγορία συμφερόντων εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀντιπροσωπεύει πλήρως 
τὶς ἐπιδιώξεις τῆς Κεντρικῆς Συριακῆς κυβερνήσεως Ἄσαντ καὶ ἐφ' ἑξῆς θὰ 
ὀνομάζεται "Φιλοκυβερνητικὰ Συμφέροντα". 

β) Ἡ 2η κατηγορία ἀντιπροσωπεύει τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ἀντιφρονούντων, 
εἶναι ἀντίθετος καὶ ἐφ' ἑξῆς θὰ ὀνομάζεται "Ἀντικυβερνητικὰ Συμφέροντα".

Ἀπὸ πραγματολογικῆς ἐπόψεως, ὁ ἀναλυτὴς γνωρίζει ὅτι τὰ 4 ἐπιμέρους 
Ὑποσυστήματα ἐμφανίζουν συμμαχίες καὶ σχέσεις ἐξαρτήσεως, ὡς πρὸς τὴν 
ἐπιβίωσή τους. Θεωρεῖ λοιπὸν ὅτι τὸ Ὑποσύστημα Α: Κυβερνητικὲς ∆υνάμεις 
καὶ Ὑποσύστημα Β: Κοῦρδοι ἐμφανίζουν σύμπλευση συμφερόντων στὴν 1η κα-
τηγορία, ἐνῷ τὰ Ὑποσυστήματα Γ: Λοιπὰ Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα καὶ ∆: Μα-
χητὲς τοῦ ISIS στὴν 2η κατηγορία.

Οὕτω λοιπόν, μὲ τὴν ἄθροιση τῶν ἐπὶ μέρους ἑνιαίων ἐπιδόσεων τῶν Ὑπο-
συστημάτων σὲ ἐπίπεδο Κατηγορίας Συμφερόντων, ἐξάγομε συμπεράσματα γιὰ 
τὴν συνολικὴ ἐπίδοση τοῦ Συστήματος.

Ἔτος
Ὑποσύστημα Α: 

Καθεστωτικὲς ∆υνάμεις

Ὑποσύστημα Β: 

Κοῦρδοι

«Φιλοκυβερνητικὰ 

Συμφέροντα»

2010 0,86 0,20 1,06

2011 0,82 0,25 1,07

2012 0,92 0,31 1,23
2013 0,62 0,39 1,01
2014 0,60 0,52 1,12

2015 0,56 0,55 1,11

2016 0,68 0,55 1,23

2017 0,65 0,53 1,18

2018 0,64 0,54 1,18

2019 0,64 0,54 1,18

2020 0,64 0,54 1,18

Ἔτος
Ὑποσύστημα Γ: Λοιπὰ 

Ἰσλαμιστικὰ Κινήματα

Ὑποσύστημα ∆: 

Μαχητὲς τοῦ ISIS

«Ἀντικυβερνητικὰ 

Συμφέροντα»

2010 0,03 0,45 0,48

2011 0,06 0,57 0,64

2012 0,02 0,56 0,58

2013 0,03 0,63 0,65

2014 0,06 0,62 0,67

2015 0,08 0,55 0,63

2016 0,08 0,45 0,53

2017 0,08 0,50 0,58
2018 0,08 0,47 0,55

2019 0,08 0,49 0,57

2020 0,08 0,48 0,56
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Τὰ ἀνωτέρω ἀποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικὰ στὸ κάτωθι 
Γράφημα.
   

   
Σύντομο Συμπέρασμα: Εἶναι σαφὲς ὅτι ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω πίνακα προκύπτει 

ὅτι τά "Φιλοκυβερνητικὰ Συμφέροντα" δηλαδὴ i) ὁ ἄξων Μόσχας - Τεχεράνης, 
ii) Συριακὸ καθεστὼς καὶ iii) ἐν μέρει ὁ Κουρδικὸς παράγων κατισχύουν ἐπὶ 
τῶν ριζοσπαστικῶν ἰσλαμιστικῶν κινημάτων (Daesh, Fatah al-Sham / Jubhat al-
Nusra, κτλ.). Ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος μποροῦν νὰ προκύψουν πολιτικὲς στὸ 
ἐπίπεδο τῶν γεωστρατηγικῶν ἐπιλογῶν γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο μέρος.

Πίναξ χρησιμοποιηθείσης Ὁρολογίας-Ὁρισμοί:

Γεωγραφικὸς χῶρος Ἡ γεωγραφία εἶναι "ἡ ἐπιστήμη ποὺ περιγράφει καὶ 
ἀναλύει τὸν φυσικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ τὶς διαλεκτικὲς συνθέσεις τοῦ χώρου αὐτοῦ 
μὲ τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, οἱ ὁποῖες συνιστοῦν τοὺς Ἀνθρωποχώρους. Οἱ πα-
ραγωγὲς τῶν διαλεκτικῶν αὐτῶν διαδικασιῶν ὁρίζονται ὡς πρωτογενεῖς, δευ-
τερογενεῖς καὶ τριτογενεῖς γεωγραφικοὶ χῶροι" (Μάζης, 2002) (Μάζης, 2012).   

Σύστημα καλεῖται τὸ ἀκριβὲς ἄθροισμα τῶν ἐδαφικῶν ἑνοτήτων ποὺ ἀπο-
τελοῦν τὰ γεωπολιτικὰ ὑποσυστήματα τὰ προσδιορισθέντα ἀπὸ τὸν ἐντοπισμό, 
τὴν διακεκριμένη δράση καὶ τὴν συστηματικὴ καὶ διακεκριμένη λειτουργία τοῦ 
συγκεκριμένου Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος στὸν φυσικό τους χῶρο (Μάζης, 
2002) (Μάζης, 2012).

Σύμπλοκο εἶναι ἡ εὐρυτέρα, ἐν πολλοῖς, γεωγραφικὴ ἑνότης τοῦ συστήματος 
(Μάζης, 2002) (Μάζης, 2012). 
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Ὑπερσύστημα καλεῖται τὸ σύνολο τῶν πόλων διεθνοῦς ἰσχύος ποὺ ἐπη-
ρεάζουν τὴν δράση τῶν Γεωπολιτικῶν Παραγόντων στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ὑπο-
συστημάτων καὶ τοῦ ἀντιστοίχου συστήματος τὸ ὁποῖον τὰ ἐμπεριέχει (Μάζης, 
2002) (Μάζης, 2012).

   
Ὑποσύστημα καλεῖται ἡ ὁμοιογενής, ὡς πρὸς τὴν δράση καὶ λειτουργία ἑνὸς 

Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος, ἐδαφικὴ ἑνότης (Μάζης, 2002) (Μάζης, 2012).
   
Γεωπολιτικὸς δείκτης εἶναι ἡ ποσοτικοποίησις τοῦ ὑπὸ μελέτην θέματος, τὸ 

ἀριθμητικὸ ἐκεῖνο στοιχεῖο ποὺ δείχνει τὴν ἀνακατανομὴ ἰσχύος στὸ Σύστημα/ 
Σύμπλοκο. Ὁρίζεται ὡς: Γεωπολιτικὸς δείκτης Γ∆t= d(t)/D, ὅπου d(t) εἶναι τὸ με-
τρούμενο μέγεθος σὲ χρόνο t καὶ D= μία στάθμη ὁρισμοῦ τοῦ κάθε δείκτου d(t). 
Οἱ γεωπολιτικοὶ δεῖκτες μπορεῖ νὰ εἶναι σύνθετοι ἢ ἁπλοῖ. (Βλ. Περὶ γεωπολι-
τικῶν δεικτῶν Ι. Θ. Μάζης - Α. Στογιάννος) (Μάζης, 2012).
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