ΟΙ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ
ΚΑΙ ΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ
Ιωάννες Ρένηδος
Ζ γεσγξαθία είλαη έλαο επηζηεκνληθόο θιάδνο πνπ κέρξη πξόζθαηα ήηαλ άγλσζηνο ζηε
ρώξα καο. Ο επαγγεικαηηθόο ηίηινο ηνπ γεσγξάθνπ είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηνο.
Οη
ζπνπδέο γεσγξαθίαο, κνινλόηη ζηα δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά θαη πνιπηερληθά ηκήκαηα
δηδάζθνληαη ζνβαξά καζήκαηα γεσγξαθίαο ή ζρεηηθώλ θιάδσλ, δελ νδεγνύλ ζηελ
απόθηεζε ηππηθώλ επαγγεικαηηθώλ γεσγξαθηθώλ πξνζόλησλ. Με
ηελ ίδξπζε ηνπ
Σκήκαηνο Αλζξσπνγεσγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ην 1994 ην θελό απηό, πνπ
ραξαθηήξηδε θαη' εμαίξεζε ηελ παηδεία ηεο ρώξαο καο, ζε αληίζεζε κε πνιιέο άιιεο
ρώξεο, πιεξώζεθε. Τπάξρνπλ ηώξα δύν ηκήκαηα γεσγξαθίαο, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Αηγαίνπ θαη ζην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην.

Ο σάπηηρ δείσνει ποιερ πόλειρ ηηρ Εςπώπηρ ήηαν έδπερ έκδοζηρ επιζηημονικών
πεπιοδικών γεωγπαθίαρ ζηα ηέλη ηος 20ού αιώνα.
Ζ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθνπκε εδώ είρε σο απνηέιεζκα
λα κελ ππάξρεη
παξαδνζηαθά ζηε
ρώξα καο έλα καδηθό ζώκα επηζηεκόλσλ-επαγγεικαηηώλ
γεσγξάθσλ πνπ λα αηζζάλνληαη "γεσγξάθνη" θαη λα είλαη ηαπηόρξνλα θαη θνξείο.
παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη εθαξκνγήο ηεο γεσγξαθηθήο γλώζεο. Πξαθηηθά, ε έιιεηςε
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γεσγξάθνπ νδήγεζε ζηελ απνπζία ησλ αληηζηνίρσλ
επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ ή/θαη επαγγεικαηηθώλ ελώζεσλ θαη πεξηνδηθώλ. θνπόο ηνπ
καζήκαηνο
πνπ αθνινπζεί είλαη λα δνζνύλ κεξηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
αλά ηνλ θόζκν γεσγξαθηθώλ εηαηξεηώλ, ελώζεσλ θαη γεσγξαθηθώλ πεξηνδηθώλ..
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ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΔ ΔΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Ζ Διιάδα σο κε απνηθηνθξαηηθή ρώξα δελ αλέπηπμε γεσγξαθηθή εμεξεπλεηηθή
δξαζηεξηόηεηα θαηά ηνπο πξνεγνύκελνπο αηώλεο. ΄Δηζη δελ νδεγήζεθε ζηε
ζεζκνπνίεζε θξαηηθν-επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ, όπσο κηα εηαηξεία πνπ, κε ηε
ζπγθαιπκκέλε κνξθή
γεσγξαθηθώλ απνζηνιώλ, ζα έθεξλε ζε πέξαο έξεπλεο
εκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κεηξόπνιε.

Εξώθςλλο ηων δύο ελληνόγλωζζων επιζηημονικών πεπιοδικών γεωγπαθίαρ, ηος πεπιοδικού
Γεωγραφίες και ηος πεπιοδικού Γεωγραφικά Χρονικά.

ηε ρώξα καο ηδξύζεθε ην 1901 ε Διιεληθή Γεσγξαθηθή Δηαηξεία (ΔΓΔ) θαη κεηά από
δύν δηαιύζεηο επαληδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα. Λόγσ (1) ηεο ηδηάδνπζαο
κνξθήο ηεο γεσγξαθηθήο γλώζεο, ε νπνία δηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκό έλαλ πεξηγξαθηθό
θαη εθιατθεπηηθό ραξαθηήξα, θαη ιόγσ (2) ηεο αλππαξμίαο ελόο ηδηαίηεξνπ
παλεπηζηεκηαθνύ θιάδνπ πνπ ζα ηελ ηξνθνδνηεί κε κέιε, ε ΔΓΔ, όπσο άιισζηε θαη
άιιεο γεσγξαθηθέο εηαηξείεο, δερόηαλ, επί πνιιά ρξόληα, κέιε από δηάθνξνπο
θνηλσληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο. Δμάιινπ ε γεληθόηεξε θξίζε ησλ
γεσγξαθηθώλ ζπνπδώλ ζηελ Διιάδα (κε ραξαθηεξηζηηθόηεξα ζηνηρεία ηελ απνπζία ηεο
γεσγξαθίαο από ην Λύθεην θαη ηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο ) ηε ζηεξεί από δπλακηθόηεηα
αλάινγε κε εθείλε π..ρ. ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο ΄Δλσζεο
Διιήλσλ Φπζηθώλ. Πάλησο ε ΔΓΔ δηνξγαλώλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα ζηα νπνία ζπλαληηνύληαη νη θπζηθνί γεσγξάθνη θαη νη αλζξσπνγεσγξάθνη.
Μηα νκάδα ειιήλσλ παλεπηζηεκηαθώλ γεσγξάθσλ, κε βάζε ην Υαξνθόπεην
Παλεπηζηήκην, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα εθδώζεη ην 2001 ην επηζηεκνληθό
πεξηνδηθό, ηηο Γεωγραθίες, σο «εμακεληαία έθδνζε επηζηεκώλ ηνπ ρώξνπ». Σν
πεξηνδηθό αζρνιήζεθε ήδε από ην 2ν ηεύρνο ηνπ κε ηε γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε.
Σν 2002 ηδξύζεθε επίζεο ε «Έλσζε Γεσγξάθσλ Διιάδαο» (Δ.ΓΔΩ). θνπόο ηεο είλαη
«ε πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, αζθαιηζηηθώλ θαη
ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο, θαη ε κέζσ απηήο αλαβάζκηζε
ηνπ επηζηεκνληθνύ ηνπο έξγνπ».
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Ο ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ
Μεξηθά ρξόληα αθ’ όηνπ ε Κύπξνο απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο (1960) ηδξύζεθε ν
Γεσγξαθηθόο ΄Οκηινο Κύπξνπ (ΓΟΚ, 1968). ηόρνη ηνπ ΓΟΚ είλαη ε πξναγσγή ηεο
γεσγξαθηθήο γλώζεο ζηελ Κύπξν, ε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γεσγξαθίαο ζηα
ζρνιεία, ε δηαθύιαμε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε επηδίσμε ζρέζεσλ κε
γεσγξαθηθέο ελώζεηο θαη εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ε έληαμε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαθείο
δηεζλείο νξγαλώζεηο.
Ο ΓΟΚ νξγαλώλεη έλαλ ζνβαξό δηαγσληζκό γεσγξαθίαο ζηα ιύθεηα ηεο Κύπξνπ, πνπ
δελ έρεη λα θάλεη κε ηα ηειενπηηθά παηγλίδηα γλώζεσλ αιιά κε πξαγκαηηθέο αλαιύζεηο
αλζξσπνγεσγξαθίαο. Σν πεξηνδηθό ηνπ ΓΟΚ νλνκάδεηαη Γεωγραθικά Υρονικά θαη
δεκνζηεύεη άξζξα ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά. Μέρξη ηελ επνρή ηεο έθδνζεο ηνπ
πεξηνδηθνύ «Γεσγξαθίεο», πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ην κνλαδηθό ειιελόγισζζν ζην
είδνο ηνπ.
Η ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Με ηελ Ηηαιηθή Γεσγξαθηθή Δηαηξεία (Società Geografica Italiana, SGI) εξρόκαζηε ζε
κηα κεγάιε θαη παιηά γεσγξαθηθή εηαηξεία.
Ζ SGI ηδξύζεθε ην 1867 θαη ε ίδξπζε ηεο απνηειεί σο έλα βαζκό απόερν ηεο ίδξπζεο
πνιιώλ άιισλ μέλσλ γεσγξαθηθώλ εηαηξεηώλ ήδε από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ
αηώλα.. Αο κε μερλάκε πσο βξηζθόκαζηε ζε κηα θάζε ηεο απνηθηαθήο επέθηαζεο πνπ
ζπκπίπηεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ αλαδήηεζε πξώησλ πιώλ θαη
αγνξώλ. Ζ SGI είλαη ε 18ε ζηε ζεηξά ίδξπζεο γεσγξαθηθή εηαηξεία κε ηξεηο πξώηεο ηε
γαιιηθή (1821), ηε γεξκαληθή (1828) θαη ηε βξεηαληθή (1830).

Οι διαθοπεηικέρ μοπθέρ ηος λογόηςπος ηηρ Ιηαλικήρ Γεωγπαθικήρ Εηαιπείαρ. Σηην απσή
γίνεηαι αναθοπά ζηο Μάπκο Πόλο και ηο Χπιζηόθοπο Κολόμβο. Απγόηεπα, ηο ιηαλικό
εθνόζημο ζηέθει ηον κόζμο…
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Ζ SGI είρε σο πξώηε έδξα ηεο ηε Φισξεληία αθνύ απηή ήηαλ ηόηε πξσηεύνπζα ηνπ
ηηαιηθνύ θξάηνπο, αιιά κεηαθέξζεθε από ην 1872 ζηε Ρώκε, πνπ ζην κεηαμύ απνηέιεζε
έδαθνο ηεο ελσκέλεο Ηηαιίαο.
Ζ SGI ζηξάθεθε ελσξίο εμεξεπλεηηθά -‒εθηόο από ηηο καθξηλέο ρώξεο-‒ πξνο ηνλ
πνιηηηθά ακθηζβεηνύκελν από πιεπξάο επξσπατθώλ απνηθηνθξαηηθώλ δπλάκεσλ ρώξν
ηεο Βόξεηαο θαη Αλαηνιηθήο Αθξηθήο (Αίγππηνο, νκαιία, Αηζηνπία.) Ωζηόζν ε.
εμεξεύλεζε ηνπ αηζηνπηθνύ πνηακνύ 'Οκν (1895 - 1896) είρε ηξαγηθή θαηάιεμε γηα ηελ
απνζηνιή θαη, κεηά ηελ ήηηα ηεο Ηηαιίαο ζηνλ πξώην ηηαιναηζηνπηθό πόιεκν (1895), ε
SGI πεξλάεη κηα θάζε ζθνδξώλ επηθξίζεσλ, νπόηε δειαδή θαηεγνξείηαη όηη μεθεύγεη
από ηνπο επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο ηεο θαη "θάλεη πνιηηηθε". Ζ SGI αληηηάζζεη ζηνπο
επηθξηηέο ηεο όηη ηα επηζηεκνληθά εμεξεπλεηηθά πξνγξάκκαηά ηεο όρη κόλν εγθξίλνληαη
από ηελ θπβέξλεζε αιιά θαη απνηεινύλ αληηθείκελν ξεηήο ελζάξξπλζεο εθ κέξνπο ηεο.
Κάηη ηέηνην είλαη θαλεξό αθνύ θαη ζηηο θαηνπηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο SGI βιέπνπκε
ζύκπησζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπ ηηαιηθνύ θξάηνπο θαη ησλ
επηζηεκνληθώλ ελδηαθεξόλησλ ηεο SGI. Παξάδεηγκα απνηεινύλ νη απνζηνιέο ζηελ
Αιβαλία θαη ηε Ληβύε.
ηε κεηαπνιεκηθή επνρή ε δξαζηεξηόηεηα ηεο SGI γίλεηαη θαζαξά επηζηεκνληθή θαη
εθπαηδεπηηθή.
Ζ SGI εθδίδεη ην ελδηαθέξνλ επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Bollettino (Γειηίν).
Η ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΔ ΒΡΔΣΑΝΙΚΔ ΔΝΧΔΙ
Ζ Βαζηιηθή Γεσγξαθηθή Δηαηξεία (Royal Geographical Society, RGS), ρσξίο άιιν
πξνζδηνξηζκό ρώξαο ε πόιεο είλαη ε παιαηόηεξε γεσγξαθηθή εηαηξεία ηεο Αγγιίαο.
Ηδξύζεθε σο Γεσγξαθηθή Δηαηξεία ηνπ Λνλδίλνπ ην 1830 κε θπξηόηεξν ζηόρν ηελ
εμεξεύλεζε θαη ηελ αλαθάιπςε. Καη ηεο εηαηξείαο απηήο ε ίδξπζε αληαπνθξηλόηαλ ζε
έλα νηθνλνκηθό αίηεκα ηεο βξεηαληθήο θνηλσλίαο γηα πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε κε ηηο
μέλεο ρώξεο θαη ηηο απνηθίεο πνπ απνηεινύζαλ ηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία. Ζ RGS δελ
είλαη κηα απνθιεηζηηθά επηζηεκνληθή έλσζε θαη γη' απηό είλαη αλνηρηή ζε όινπο όζνη
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξόνδν ηεο γεσγξαθηθήο επηζηήκεο. ηελ RGS νθείιεηαη θαηά
κεγάιν κέξνο ε εηζαγσγή ηεο γεσγξαθίαο σο αθαδεκατθνύ θιάδνπ ζηα γλσζηά
παλεπηζηήκηα ηεο Ομθόξδεο θαη ηνπ Καίκπξηηδ.
Ωζηόζν, επεηδή ε πξνέιεπζε ηεο RGS ήηαλ εμεξεπλεηηθή θαη θπζηθνγεσγξαθηθή, νη
αλζξσπνγεσγξάθνη ηεο Αγγιίαο ηε ζεώξεζαλ σο ειάρηζηα θηιηθή γηα ην έξγν ηνπο θαη
ηελ πξνβνιή ηνπ κέζσ ησλ εθδόζεσλ ηεο. ΄Δηζη ζηε δεθαεηία 1920-1930 σξίκαζε ε
ίδξπζε κηαο άιιεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη ην Institute of British Geographers (έηνο
ίδξπζεο 1933) κε ην νπνίν είλαη ηώξα ελσκέλε. Αο ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην έρεη θαη άιιεο γεσγξαθηθέο εηαηξείεο θαη ελώζεηο κε εηδηθνύο ή πεξηθεξεηαθνύο
ζηόρνπο. Σέηνηεο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε Geographical Association (GA, έηνο ίδξπζεο
ην 1893) θαη ε
Royal Scottish Geographical Society (ηεο θσηίαο) πνπ ηδξύζεθε ην
1884. Ζ ηειεπηαία πξνηάζζεη ζηνπο δηεπξπκέλνπο ζηόρνπο ηεο ηελ έξεπλα γηα ηε θύζε
θαη ηηο αηηίεο αιιαγήο ηνπ αλζξώπηλνπ θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη είλαη
ελεξγνπνηεκέλε ζην ζθσηζέδηθν ρώξν.
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Εξώθςλλο ηων επιζηημονικών πεπιοδικών Geographical Journal και Geographical Review,
ηηρ βπεηανικήρ και ηηρ αμεπικανικήρ γεωγπαθικήρ εηαιπείαρ, ανηίζηοισα.

Ζ RGS εθδίδεη ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Geographical Journal θαη, ζε ζπλεξγαζία κε
ην BBC, ην εθιατθεπηηθό γεσγξαθηθό πεξηνδηθό Geographical magazine, πνπ δελ
πξέπεη λα ζπγρένπκε κε ην ακεξηθαληθήο πξνειεύζεσο National Geographic.
Ζ GA εθδίδεη ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Geography, ην επηζηεκνληθό - εθπαηδεπηηθό
Teaching Geography θαη ην παηδαγσγηθό πεξηνδηθό Primary Geography.
Η ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΔ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΔ ΔΝΧΔΙ
Ζ Ακεξηθαληθή Γεσγξαθηθή Δηαηξεία (American Geographical Society, AGS), ηδξύζεθε
ην 1851 θαη είλαη ε παιαηόηεξε ζηηο ΖΠΑ. ΄Δρεη παξαπιήζηνπο ή θαη ηαπηόζεκνπο
ζηόρνπο κε ηηο άιιεο
γεσγξαθηθέο εηαηξείεο πνπ εμεηάζακε. Σν πεξηνδηθό ηεο
ζεσξείηαη πςεινύ επηπέδνπ θαη νλνκάδεηαη Geographical Review.
Ζ επόκελε από πιεπξάο ρξνλνινγίαο ίδξπζεο (1888) εηαηξεία είλαη ζηηο ΖΠΑ ε Δζληθή
Γεσγξαθηθή Δηαηξεία (National Geographic Society, NGS). Δίλαη επξύηαηα γλσζηή από
ην κεληαίν εθιατθεπηηθό πεξηνδηθό ηεο National Geographic, ην νπνίν ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα πξνζθέξεη κε ηηο
εθδόζεηο ηνπ ζπγρξνληζκέλνπο ράξηεο δηαθόξσλ
πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ. Ζ NGS δηνξγαλώλεη επίζεο έλα δηαγσληζκό γεσγξαθηθώλ
γλώζεσλ κεηαμύ ακεξηθαλώλ καζεηώλ.
Ζ ΄Δλσζε ησλ Ακεξηθαλώλ Γεσγξάθσλ (Association of American Geographers, AAG)
πνπ ηδξύεηαη ην 1905 αλήθεη ζην "δεύηεξν ξεύκα" γεσγξαθηθώλ ζσκάησλ (εηαηξηώλ ή
ελώζεσλ) θαη αληηπξνζσπεύεη, όπσο ζπλέβε θαη ζε άιιεο ρώξεο, όρη πιένλ ηε
"γεσγξαθία" ζεσξεηηθά (δειαδή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο κηαο
απνθηνθξαηηθήο κεηξόπνιεο) αιιά ηνπο γεσγξάθνπο σο επηζηεκνληθό θαη θαηόπηλ
εθαξκνζκέλν θιαδν. Ζ AAG εθδίδεη από ην 1911 ην ζεκαληηθόηαην επηζηεκνληθό
γεσγξαθηθό πεξηνδηθό Annals of the AAG.
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Εξώθςλλο ηων επιζηημονικών πεπιοδικών Annals of the AAG και Antipode.

Από ην ρώξν ηεο ξηδνζπαζηηθήο γεσγξαθίαο (radical geography), ε νπνία είλαη "κηα
κειέηε ηεο πνηόηεηαο δσήο", πξνέξρεηαη ην ακεξηθάληθν πεξηνδηθό
Antipode
(Αληίπνδαο).
ΑΛΛΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ - ΣΟ "HÉRODOTE"
Πνιιέο άιιεο εηαηξείεο θαη επαγγεικαηηθέο ελώζεηο γεσγξαθίαο ππάξρνπλ ζην θόζκν.
Σαπηόρξνλα
εθδίδνληαη
πνιπάξηζκα
πεξηνδηθά
γεληθήο
γεσγξαθίαο
θαη
αλζξσπνγεσγξαθίαο ή εηδηθόηεξσλ θιάδσλ πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
αλζξσπνγεσγξαθηθνί. Αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ην πεξηνδηθό Political Geography
θαη ην Urban Studies.
Δλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ γαιιηθνύ πεξηνδηθνύ HÉRODOTE πνπ ηδξύζεθε
ην 1976 από ηνλ Yves Lacoste θαη ζπλεξγάηεο ηνπ. Ο ππόηηηιόο ηνπ ήηαλ αξρηθά
"ηξαηεγηθέο, Γεσγξαθίεο, Ηδενινγίεο" θαη αξγόηεξα έγηλε "Δπηζεώξεζε Γεσγξαθίαο θαη
Γεσπνιηηηθήο" . Ωο έλα βαζκό, ηίηινο θαη ππόηηηινη καο πξντδεάδνπλ γηα ην ραξαθηήξα
ηνπ πεξηνδηθνύ. Πξαγκαηηθά απηό αθνινπζεί ηε ζρνιή ζθέςεο πνπ ζεκειηώζεθε από ηνλ
Λαθόζη θαη ηνπο ζπλεξγαηεο ηνπ. Απηή επηρεηξεί ηελ
εξκελεία ησλ
αλζξσπνγεσγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ κε αλάιπζε ησλ εθδειώζεσλ ηεο άζθεζεο
εμνπζίαο ζην ρώξν θαη ζηνπο αλζξώπνπο. Γίλεη κάιηζηα ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξόπν
ζπλάξζξσζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο
ραξηνγξαθνύκελεο
πξαγκαηηθόηεηαο. Σν πεξηνδηθό "Ζξόδνηνο" αλήθεη γεληθά ζην ρώξν κηαο ελαιιαθηηθήο
πξννδεπηηθήο γεσγξαθίαο θαη πξνζθέξεη ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ αθηεξώκαηα
επηθεληξσκέλα ζε πξνβιεκαηηθνύο γεσγξαθηθνύο ρώξνπο ή ζηε γεσγξαθηθήγεσπνιηηηθή πξνβιεκαηηθή ηνπο.
Καη ε Γεξκαλία έρεη πνιιά ελδηαθέξνληα γεωγραθικά επιζηεμονικά περιοδικά.
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Εξώθςλλο ηων επιζηημονικών πεπιοδικών HÉRODOTE και Известия Всесоюзного
Географического общества.

Η ΡΧΙΚΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΔΦΗ
Όπσο νη κεγάιεο απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο αλέπηπμαλ ηε γεσγξαθηθή θνπιηνύξα κε ηηο
εμεξεπλήζεηο ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή, έηζη θαη ε ξσζηθή γεσγξαθία
αλαπηύρζεθε κε ηελ εμεξεύλεζε ηεο απέξαληεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Ρσζίαο θαη
ησλ ιαώλ ηεο. Απόερν απηήο ηεο δξάζεο έρνπκε ζηε έθδνζε πεξηνδηθώλ γεσγξαθίαο
όπσο ην «Ιδβέζηια ηες Γεωγραθικής Δηαιρίας». Ζ ιέμε «Ηδβέζηηα» είλαη γλσζηή ζηελ
ειιεληθή γιώζζα από ηελ νκώλπκε εθεκεξίδα ηεο ζνβηεηηθήο επνρήο. Ζ θαηάιεμε ζε -α
δίλεη ηε αίζζεζε ιέμεο ζειπθνύ γέλνπο, ελώ πξόθεηηαη γηα πιεζπληηθό θαη ζεκαίλεη
«εηδήζεηο». Σν πεξηνδηθό απηό θπθινθόξεζε ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα σο «ξσζηθό» αιιά
κεηά ηελ Δπαλάζηαζε έγηλε «ζνβηεηηθό», κε ηνλ πξνζδηνξηζκό «παλελσζηαθήο»
(Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο).
Σα ξσζηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά εθδίδνληαη επίζεο κε ηνλ ηίηιν «Εεηήκαηα», ζηα
ξσζηθά «Βνπξόζη» (πξνθέξεηαη «βαπξόζε»). Ο ζεκαληηθόο ξώζνο νηθνλνκηθόο
γεσγξάθνο Νηθνιάη Μπαξάζθη (1881-1963) εμέδσζε ην πεξηνδηθό Вопросы
географии (Εεηήκαηα Γεσγξαθίαο).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ
1. Peter Haggett, Geography: A Modern Synthesis, Harper Int'l Edition, 1979
2. R.J. Johnston et al., The Dictionary of Human Geography, Blackwell, 1980
3. Richard Peet, Radical Geography, Methuen, 1978
4. Ηζηόηνπνη ησλ εηαηξεηώλ θαη ηεύρε ησλ αλαθεξόκελσλ πεξηνδηθώλ.

www.geander.com

[7]

