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ΠΔΡΙΚΛΔΙΣΑ ΚΡΑΣΗ Ή ΚΡΑΣΗ ΥΩΡΙ ΑΚΣΔ 
 

© Απόζπαζκα από ηο βηβιίο: Γηάλλες Ρέληδος Αλζξωπνγεωγξαθία 
 

 

 
Σα θξάηε ρσξίο αθηέο θαη ηα κηθξά λεζησηηθά θξάηε, παξά ην γεγνλόο όηη δηαθέξνπλ 
κεηαμύ ηνπο από γεσγξαθηθή άπνςε, απνηεινύλ ηδηαηηέξεο κνξθέο ηνπ πνιηηηθά 
νξγαλσκέλνπ νηθνύκελνπ ρώξνπ κε θύξην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όηη είλαη ζρεηηθώο 
απνκνλσκέλα. Σα πξώηα από ηελ μεξά θαη ηα δεύηεξα από ηελ ζάιαζζα. Σα θξάηε 
απηά ιέγνληαη θαη «κεζόγεηα» αιιά απνθεύγνπκε απηόλ ηνλ όξν γηα ιόγνπο απνθπγήο 
ζύγρπζεο κε ηνλ όξν «κεζνγεηαθά».   

 
 

 
ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ   
 

Κξάηε πνπ δελ έρνπλ δηέμνδν ζηε ζάιαζζα είλαη   
 
1. ηελ Δσρώπε: Αλδόξα, Απζηξία, Διβεηία, Λεπθνξσζία, Ληρηελζηάηλ, Λνπμεκβνύξγν, 
Μόιδνβα ή Μνιδαβία, Οπγγαξία, πΓΓΜ (=FYROM), εξβία, Σζερία θαη ινβαθία. 
Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ην Μνλαθό, ηνλ Άγην Μαξίλν θαη ην Βαηηθαλό.   
 

2. ηελ Αθρηθή: Αηζηνπία, Εάκπηα, Εηκπάκπνπε, Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, 
Λεζόην, Μαιάνπη. Μάιη, Νίγεξαο, Μπνπξθίλα Φάζν, Μπνπξνύληη. Μπνηζνπάλα, 
Οπγθάληα, Ρνπάληα. νπαδηιάλδε, Νόηην νπδάλ θαη Σζαλη. Σν Λεζόην θείηαη εμ 
νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθό  ηεο ρώξαο ηεο Νόηηαο Αθξηθήο.   
 
3. ηελ Αζία: Αθγαληζηάλ. Λάνο, Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Μνγγνιίαο, Μπνπηάλ, Νεπάι. 
Δπίζεο ε Αξκελία θαη νη πξώελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο.  
 
4. ηε Νόηηα Ακερηθή: Βνιηβία θαη Παξαγνπάε   
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 2 

Γεληθά, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο θαηεγνξίεο πεξίθιεηζησλ ρσξώλ-θξαηώλ θαζώο θαη 
αηώληεο δηακάρεο κεηαμύ ησλ αληηζηνίρσλ δεπγώλ ρσξώλ.  
 

 
 
Η δηάιπζε απηνθξαηνξηώλ ή κεγάιωλ ρωξώλ όπωο ζηηο εκέξεο καο ε δηάιπζε ηεο 
Σνβηεηηθήο Έλωζεο είρε γηα απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαη άιιωλ πεξίθιεηζηωλ ρωξώλ. Η 
πξώελ ζνβηεηηθή Δεκνθξαηία ηεο Γεωξγίαο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ΚΑΚ. Σε ηη δηαθέξεη απηή 
γεωγξαθηθά από ηηο άιιεο πξώελ δεκνθξαηίεο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο; 
 

 
ΠΡΟΔΛΔΤΗ   
 
Μεξηθά από απηά ηα θξάηε νθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζηελ ηζρπξή εζληθή θαη πνιηηηζηηθή 
πξσηνηππία ηνπο θαη ζε κνξθέο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο πνπ ηνπο 
επέηξεςαλ λα επηβηώζνπλ παξά ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο. Οξηζκέλα από απηά βξίζθνληαη 
κέζα ζε θινηό από Βνπλό, ηα Ηκαιάηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νεπάι θαη ηνπ Μπνπηάλ, ην 
Νηξάθελζκπεξγθ ζην Λεζόην θαη νη Άιπεηο ζηελ Διβεηία.   
 
Άιιεο ρώξεο ζηεξήζεθαλ ηε δηέμνδν πξνο ηε ζάιαζζα ύζηεξα από ηε δηάιπζε ηεο 
απζηξννπγγξηθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηεο ηζπαληθήο, ηεο γαιιηθήο, ηεο Βειγηθήο ή ηεο 
Βξεηαληθήο απνηθηνθξαηηθήο αλαγθαζηηθήο έλσζεο. Σν πην πξόζθαην παξάδεηγκα 
απνηεινύλ νη ρώξεο πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ.  
 
Ζ αλαγλώξηζε ηεο Δξπζξαίαο σο  αλεμάξηεηνπ θξάηνπο θαηέζηεζε πεξίθιεηζηε θαη ηελ 
Αηζηνπία.   
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Landlocked_country
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http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Lesotho
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Από εθεκεξίδα ηεο επνρήο (1990): Με 
ηελ ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα 
ζηελ πνιηηηθή δωή ηεο Νόηηαο Αθξηθήο 
ηα «ελδόγεηα» θξαηίδηα ηωλ Μαύξωλ 
(Bantoustans) δελ κεηακνξθώζεθαλ 
ζε λέα αλεμάξηεηα πεξίθιεηζηα θξάηε. 
Εθηηκάηαη όηη ζηα θξαηίδηα δει. ζε 13% 
ηνπ εδάθνπο ηεο Ν.Α., θαηνηθνύζε ην 
40% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο (1990). 
Ωζηόζν ην Λεδόην θαη ε Σνπαδηιάλδε 
είλαη αλεμάξηεηα θξάηε.  

 
 

 
 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
Οη ρώξεο απηέο απνηεινύλ κηα πνιύ αλόκνηα νκάδα. Γηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηζηνξία, 
ηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη ην πνιηηηθό ζύζηεκα. Έρνπλ όκσο θνηλά νξηζκέλα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη, ιόγνπ ράξε: 

 ιηγόηεξν πινύζηεο, 
 ιηγόηεξν ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη 
 κηθξόηεξεο από ηηο παξάθηηεο ρώξεο. 

 
Δπηπιένλ: 
 

 ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία είλαη ζ' απηέο 
πςειόηεξν από ην πνζνζηό πνπ απαζρνιείηαη ζηε βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο, 
θαη ηέινο 

 ην πνζνζηό ηνπ πιnζπζκνύ πνπ δεη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο είλαη κηθξόηεξν απ' ό,ηη 
ζηα 

 παξάθηηα θξάηε, ίζσο επεηδή ιείπνπλ ηα ιηκάληα θαη ηα θέληξα θπζηθήο 
αλάπηπμεο, 
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ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
 
Σν πξόβιεκα ηνπ εγθιεηζκνύ επεξεάδεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο, αιιά νη 
επηπηώζεηο ηνπ είλαη πην έληνλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ. Οη πεξηζζόηεξεο 
από ηηο ρώξεο ρσξίο παξάιηα βξίζθνληαη καθξηά από ηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη εμαγσγέο 
θαη νη εηζαγσγέο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κέζσ άιιεο ρώξαο, ή άιισλ ρσξώλ. Απηό 
ζπλεπάγεηαη επηπξόζζεηα θόζηε. πνπ κεηώλνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ 
ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ηζνδύγην πιεξσκώλ, αθνύ 
επηβαξύλνπλ ηα ηηκνιόγηα εηζαγσγώλ θαη νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξε εμαγσγή 
ζπλαιιάγκαηνο. 
 
Ζ έιιεηςε πξόζβαζεο ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγεί επίζεο λνκηθά θαη δηνηθεηηθά 
πξνβιήκαηα. Οη ρώξεο ρσξίο παξάιηα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεύνληαη γηα λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο δηακεηαθόκηζεο θαη νη δηεπθνιύλζεηο πνπ παξέρνληαη δελ 
είλαη πάληνηε ηθαλνπνηεηηθέο γηαηί νη ρώξεο ηεο δηακεηαθόκηζεο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο, 
ζπρλά νμύηαηεο, πξνηεξαηόηεηεο θαη αλάγθεο. Μπνξεί. ιόγνπ ράξε. λα επηβάινπλ 
εμαληιεηηθέο έγγξαθεο δηαδηθαζίεο θαη δηαηππώζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηα 
ζπκθέξνληά ηνπο, ηα νπνία δηαθπβεύνληαη ελδερνκέλσο αλ ηα δηακεηαθνκηδόκελα θνξηία 
δηνρεηεπηνύλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ησλ ρσξώλ δηέιεπζεο. Μπνξεί επίζεο λα ζέηνπλ 
πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο 
πνιηηηθήο ηνπο.  
 
Οη ρώξεο ρσξίο παξάιηα κπνξεί λα ππνβάιινληαη εμάιινπ ζε πξόζζεηα έμνδα 
απνζήθεπζεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ελδερόκελν ηπραίαο ή ζθόπηκεο δηαθνπήο ησλ 
ππεξεζηώλ δηακεηαθόκηζεο. Σν γεγνλόο όηη βξίζθνληαη ζην έιενο ηερληθώλ 
πξνβιεκάησλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, εξγαζηαθώλ ζπγθξνύζεσλ, πνιηηηθώλ ηαξαρώλ 
ή/θαη αθόκε δηεζλώλ ζπγθξνύζεσλ δείρλεη ηελ εμάξηεζε ηνπο θαη ηελ επηζθαιή ζέζε 
ηνπο. 
 
ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΩΝ ΠΔΡΙΚΛΔΙΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ 
 
Ζ δηεζλήο θνηλόηεηα αλαγλσξίδεη όηη νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ρσξίο παξάιηα δελ 
κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ κόλεο ηνπο ηα ηξνκεξά εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αξθεηνί 
πεξηθεξεηαθνί θαη δηεζλείο; Οξγαληζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «πλδηάζθεςεο 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Δκπόξην θαη ηελ Αλάπηπμε» πξνζπαζνύλ λα ιύζνπλ ηα 
εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη ρώξεο. 
 

 
Πεγή: Διιεληθή έθδνζε ηνπ COURRIER ηεο UNESCO. Γεθέκβξηνο 1986, ζει. 33 
(Γηαζθεπή, πξνζζήθεο). 
 
Παηγλίδη on line: Μαζαίλω ηελ Αθρηθή.  

http://www.kidsgeo.com/geography-games/africa-map-game.php

