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1. Η γεωγπαθία ηος απσαίος κόζμος
Κάζε πνιηηηζηηθή θνηλόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζύλνιν πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ην ρώξν θαη από
ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ γλώζεσλ γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη απνηεινύλ
ηε γεσγξαθία ηεο. Γεσγξαθία, βέβαηα, απνηεινύλ θαη νη αληηιήςεηο (λνεηηθέο θαη ηδενινγηθέο ή
θηινζνθηθέο) γηα ην ρώξν θαη ηνπο ηόπνπο.
Σην δπηηθό πνιηηηζκηθό ρώξν ε Γεσγξαθία, θαζώο θαη άιιεο επηζηήκεο, ζπλδέεηαη κε ην αξραίν
ειιεληθό πλεύκα. Οη αξραίνη έιιελεο ζπγγξαθείο έδσζαλ ηνπνγξαθηθέο πεξηγξαθέο δηάθνξσλ ηόπσλ
θαη ζπδήηεζαλ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ θνηλσληώλ πνπ ηνπο
θαηνηθνύζαλ. Τν όλνκα ηνπ Ηξνδόηνπ (485-421 π.Χ.) πνπ καο είλαη θπξίσο γλσζηόο σο ηζηνξηθόο,
κπνξεί πνιύ θαιά λα ζπλδεζεί κε ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο αθνύ ηνπνζέηεζε ηα ηζηνξηθά θαηλόκελα
ζην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθό ηνπο πιαίζην θαη πεξηέγξαςε θπζηθνγεσγξαθηθά θαηλόκελα πνπ ζέιεζε
κάιηζηα λα ηα εξκελεύζεη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εηήζηεο πιεκκύξεο ηνπ πνηακνύ Νείινπ. Η
γεσγξαθία ηνπ Ηξνδόηνπ είλαη, ζα ιέγακε, αλζξσπνγεσγξαθηθήο θαηεύζπλζεο αθνύ, όπσο μέξνπκε,
δελ αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά θαη αζηξνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο απηήο. Αληίζεηα ν
Εξαηνζζέλεο (276-194 π.Χ.) έθαλε ηελ πξώηε κέηξεζε ηνπ γήηλνπ κεζεκβξηλνύ θαη ν Πηνιεκαίνο
Κιαύδηνο (90-168 κ.Χ.) έγξαςε έλα κεγάιν γεσγξαθηθό έξγν ζε 8 ηόκνπο, όπνπ, ζηνλ πξώην ηόκν,
εμεγεί ηηο αξρέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γεο, θάλεη ππνινγηζκνύο γεσγξαθηθώλ
πιαηώλ θαη γεσγξαθηθώλ κεθώλ θαη παξνπζηάδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ραξηνγξαθηθέο
πξνβνιέο.
Η ηνπνγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή παξάδνζε πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ Ηξόδνην
ζπλερίζηεθε θαη ζηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Ο Σηξάβσλ (+/- 64 Π.Χ. - 20 κ.Χ.) έγξαςε έλα έξγν ζε 17
ηόκνπο πνπ νλνκάδεηαη Γεσγξαθηθά. Ο Σηξάβσλ ζεσξεί όηη ν γεσγξάθνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηόζν ηηο
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν δπαδηζκόο
πνπ έρεη ραξαθηεξίζεη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο είλαη ππαξθηόο θαη ζην έξγν ηνπ
Σηξάβσλα.
Ο ΚΑΣΟΙΚΗΜΔΝΟ ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΣΡΑΒΩΝΑ

Τη παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην ράξηε απηό; Μπνξείηε λα ηαπηίζεηε ηε λήζν "Ταπξνβάλε",
ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηνπ ράξηε;
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2. Οι νεώηεποι σπόνοι
Σηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο ζπλαληνύκε ην όλνκα ηνπ Γεξκαλνύ Bernhard VARENIUS (1622-1650), ηνπ
νπνίνπ ε Geographia Generalίs, δεκνζηεπκέλε ην 1650 ζην Άκζηεξληακ, ζεκειηώλεηαη πάλσ ζην
δηαθνξηθό ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο από ηε κηα κεξηά θαη ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο από ηελ
άιιε κεξηά. Τν έξγν απηό ζεσξήζεθε βαζηθό γηα ηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο θαη έγθπξε πεγή γηα έλα
πεξίπνπ αηώλα!
Οη δηαιέμεηο πάλσ ζηε θπζηθή γεσγξαθία πνπ έδσζε ν ImmanueI Kant (1724-1804) ζην Königsberg
(Κέλημκπεξγθ) είραλ θαη απηέο κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο γεσγξαθίαο. Γηα ην κεγάιν
απηό θηιόζνθν ε γεσγξαθία αληηπξνζώπεπε κόλν κηα πξνζέγγηζε ζηελ εκπεηξηθή γλώζε ε νπνία ήηαλ
απαξαίηεηε γηα ηηο θηινζνθηθέο ηνπ έξεπλεο. Ωζηόζν νη μεθάζαξεο ηνπνζεηήζεηο πνπ έθαλε απνηέιεζαλ
αθόκε θαη ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ηθαλνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηεο
γεσγξαθίαο.

3. Η θεμελίωζη ηων von Humboldt και Ritter
Ωζηφζν ε ζεκειίσζε ηεο γεσγξαθίαο σο αλεμάξηεηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, πέξα απφ ηε θηινζνθηθή
ζεκειίσζε πνπ έγηλε απφ ηνλ Kant, γίλεηαη κε ηνλ Alexander von Humboldt (θνλ Υνχκπνιλη, 17691859) θαη ηνλ Karl Ritter (1779-1859). Η γεσγξαθία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ν Ritter θαη ν Humboldt
ραξαθηεξίζηεθε θιαζηθή επεηδή θπξηάξρεζε ζηελ πεξίνδν ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη επεηδή
νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην έξγν ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δχν κεγάινπο απηνχο γεσγξάθνπο
ήηαλ νκνηφκνξθεο θαη απιέο.
Σφζν ν von Humboldt φζν θαη ν Ritter πίζηεπαλ φηη ε επηζηήκε πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ζηηο
αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο ησλ παξαηεξνχκελσλ γεγνλφησλ θαη φρη πάλσ ζε ινγηθέο πξνηάζεηο, φπσο
ην πξφηεηλε ν Kant. Οη γεσγξάθνη πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα ηαμηλνκνχλ
ψζηε λα θζάλνπλ ζε κηα επαγσγηθή γεσγξαθία. Απηέο νη ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν
ελδηαθέξνπζεο αθνχ νη δπν απηνί επηζηήκνλεο ήηαλ ηφζν δηαθνξεηηθνί ηελ πνξεία ηνπο. Ο von
Humboldt ήηαλ εμεξεπλεηήο-γεσγξάθνο ελψ ν Ritter ήηαλ έλαο παηδαγσγφο-γεσγξάθνο.

4. Γύο αιώνερ δισοηόμηζηρ
Δπί δχν αηψλεο, δει. ρνλδξηθά γηα ηελ πεξίνδν 1750 έσο 1950, ε γεσγξαθία εμειίρζεθε κε βάζε ηε
ζεκειίσζε πνπ είρε γίλεη θαη κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηεο δηρνηφκεζεο. Μέρξη πξφζθαηα ζεσξνχζαλ
αδηακθηζβήηεην:
 ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ηδιογραθική είηε νομοθεηική, φρη φκσο θαη ηα δχν
(ηδηνγξαθηθή ζεκαίλεη φηη αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ηφπσλ, θαη λνκνζεηηθή
ζεκαίλεη φηη δηαηππψλεη γεληθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γεληθφηεξα)·
 φηη ε θσζική γεωγραθία θαη ε ανθρωπογεωγραθία είλαη απνιχησο δηαθξηηνί θιάδνη ηεο
επηζηήκεο κε μερσξηζηέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο·
 φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα είλαη είηε ζσζηημαηική είηε περιθερειακή (πεπιοσική)·
 φηη νη γεσγξαθηθέο κέζνδνη πξέπεη λα είλαη είηε επαγωγικές (απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ) είηε
παραγωγικές (απφ ην γεληθφ ζην κεξηθφ)·
 φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί είηε σο επιζηήμη είηε σο ηέτνη (πξφθεηηαη γηα ηε
δηαθσλία κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο γεσγξαθίαο).
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5. Η παπέμβαζη ηος Hartshorne
Μέρξη ην 1950 απηή ε παξάδνζε επέηξεςε ζηνπο γεσγξάθνπο λα εμειηρζνχλ ζαλ κηα επαγγεικαηηθή
νκάδα θαη λα θαζνξίζνπλ ζε ζπιινγηθή βάζε ζηφρνπο θαη κεζφδνπο. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
επηζηήκε ηεο γεσγξαθίαο έκνηαδε λα αζρνιείηαη κε πεξlγξαθέο αμηνπεξίεξγσλ θαη αμηνζέαησλ ηφπσλ
θαη ηνπίσλ, πξάγκα ην νπνίν ηεο ζηεξνχζε ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη.
Δλαο ακεξηθαλφο γεσγξάθνο, ν Richard Hartshorne (Υάξηζρνξλ) έθαλε κε ηα βηβιία ηνπ δχν
παξεκβάζεηο ην 1939 θαη ην 1960. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη απηφο «ε γεσγξαθία ελδηαθέξεηαη
λα δψζεη αθξηβή, θαηαηαγκέλε θαη ινγηθή πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηνπ κεηαβιεηνχ ραξαθηήξα ηεο
γήηλεο επηθάλεηαο». Ο Hartshorne ππνζηεξίδεη φηη ν γεσγξάθνο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ, πξέπεη λα
επηιέμεη εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κηαο πεξηνρήο ή
κηαο πφιεο σο πξνο κία άιιε πεξηνρή ή κηα άιιε πφιε. Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη νη παξάγνληεο πνπ
επηιέγνληαη γηα λα πεξηγξαθνχλ πξέπεη λα πξνθαινχλ δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ
άλζξσπν.

6. Η ζςνειδηηοποίηζη ηηρ κπίζηρ
Οη έλλνηεο ηεο γεσγξαθίαο πνπ θσηίζηεθαλ απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ Hartshorne θαη έγηλαλ δεθηέο απφ
πνιινχο γεσγξάθνπο άξρηζαλ λα πθίζηαληαη κεγάιε θξηηηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Πνιινί
γεσγξάθνη, ηδηαίηεξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη φηη ν θιάδνο ηνπο δελ
πξαγκαηνπνηνχζε πξνφδνπο. Αξρηζαλ λα αλεζπρνχλ γηα ην γεγνλφο φηη ε γεσγξαθία δελ ήηαλ
πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή. Πίζηεπαλ φηη, ελψ νη γεσγξάθνη έρνπλ παξαδνζηαθά ζπγθεληξψζεη ηελ
πξνζνρή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ, ην πξαγκαηηθφ έξγν ηνπο
ζα ήηαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο νκνηνκνξθίεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα
δηαηππψζνπλ ζεσξίεο πνπ λα εμεγνχλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξεο θπζηθέο θαη
αλζξσπνγελείο κνξθέο ζην ρψξν. Τπνζηήξηδαλ φηη ε γεσγξαθία πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί ηηο θπζηθέο
θαη πνιιέο απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεηαο, ελψ πξνεγνχκελα
αλαδεηνχζαλ θπξίσο δηαθνξέο.
Δλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηθξηηέο ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ν F.K. Schaefer, αλάκεζα
ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ ελαληίνλ ηεο παξαδνζηαθήο γεσγξαθίαο, ππνζηήξηδε θαη ην εμήο: «ε
δηαζηαχξσζε ησλ ηδεψλ δελ ζα ήηαλ πηα δπλαηή αλάκεζα ζε θιάδνπο νη νπνίνη επηθεληξψλνπλ ην
ελδlαθέξνλ ηνπο ζηελ αλαδήηεζε κηαο λνκνηέιεlαο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε γεσγξαθία ε
νπνία επηθεληξψλεη ην ελδlαθέξνλ ηεο ζηελ πεξηγξαθή κνλαδηθψλ ηφπσλ θαη κνλαδηθψλ πεξηνρψλ». Ο
Schaefer ηειείσλε ππνζηεξίδνληαο φηη, αλ νη γεσγξάθνη θαηεπζπλζνχλ θπξίσο ζηε ζπζηεκαηηθή
γεσγξαθία θαη αλαδεηήζνπλ ηνπο ρσξηθνχο λφκνπο, ηφηε έρνπλ εμαζθαιlζκέλν ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ
ηνπο.

7. Η γεωγπαθική αιηιοκπαηία
Δλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιινί γεσγξάθνη είραλ επηθεληξσζεί ζηηο πεξηνρηθέο
πεξlγξαθέο (πεξηγξαθέο πεξηθεξεηψλ, πεξηθεξεηαθή γεσγξαθία), αληί λα ελδηαθέξνληαη λα
δηαηππψζνπλ γεληθέο ζεσξίεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ, ήηαλ φηη ε γεσγξαθία είρε πξνζπαζήζεη
θαηά ην παξειζφλ λα δηαηππψζεη λφκνπο, αιιά, δπζηπρψο, νη πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκφλσλ
γεσγξάθσλ δελ είραλ ζηεθζεί απφ επηηπρία.
Σφζν ζηε ζχγρξνλε επνρή φζν θαη ζε παιαηφηεξεο επνρέο, ε γεσγξαθία είρε ηαιαηπσξεζεί απφ ηελ
αξρή ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ (γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία). Ηδε νη δχν κεγάινη γεξκαλνί
ζπλζεκειlσηέο ηεο γεσγξαθίαο, ν KarI Ritter θαη ν AIeρander λνn HumboIdt, ζεσξνχληαη, ρσξίο απηφ
λα απνδίδεη επαθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο ζηαζψηεο ηεο αξρήο ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο.
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Αιιά αθφκα θαη ν Ιππνθξάηεο θιείλεη κάιινλ ππέξ ηεο γνεηεπηηθήο απηήο εξκελεπηηθήο αξρήο ηεο
γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο, ελψ ν ηξάβσλ εθδειψλεη κηθξφηεξε ζπκπάζεηα. Αλ θαη πνιιέο θνξέο
παξαηεξνχληαη ρσξηθέο ζπκπηψζεηο, εληνχηνηο ε γεσγξαθηθή αηηηνθξαηία έρεη απνηχρεη ζην λα
εξκελεχζεη πψο εμειίρζεθαλ νη δηάθνξεο επί κέξνπο θνηλφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, έζησ θαη αλ ην
πεξηβάιινλ ηνπο ζπλέβαηλε λα ηνπο παξέρεη ηα ίδηα κέζα. Αλ ίζρπε ν γεσγξαθηθφο ληεηεξκηληζκφο φινη
νη θάηνηθνη ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ ζα έκελαλ ζε παγφζπηηα ηγθινχ, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπ ρηνληνχ, ελψ
έρνπλ επηλνήζεη θαη άιιεο ζηεγαζηηθέο επηινγέο (νζηά θάιαηλαο, δέξκαηα δψσλ).
Με ην λα παχεη φκσο θαλείο λα ζεσξεί ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ σο κηα εξκελεπηηθή αξρή-εξγαιείν
γηα ηε γεσγξαθία, δελ ζηεξείηαη ε επηζηήκε απηή απφ εξγαιεία, αθνχ ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα
έλαο κεγάινο αξηζκφο γεσγξάθσλ αληηιήθζεθε φηη ηα καζεκαηηθά θαη ε ζηαηηζηηθή ζα κπνξνχζαλ λα
εθαξκνζηνχλ ζηα γεσγξαθηθά πξνβιήκαηα θαη λα δψζνπλ ιχζεηο.

8. Η πνζνηηθή επαλάζηαζε
Έηζη, ηξεηο κεγάινη παξάγνληεο,
 ε δπζαξέζθεηα κε ηελ (κε) πξφνδν ηεο γεσγξαθίαο,
 ην ηέινο ηεο αληηπαξάζεζεο κε ην γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη
 ε δηάδνζε ηεο πνζνηηθνπνίεζεο, δει. ε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ,
βνήζεζαλ ζην λα μεζπάζεη ε πνζνηηθή επαλάζηαζε ηεο κνληέξλαο γεσγξαθίαο.
'Ηδε ε πνζνηηθνπνίεζε θαη ε καζεκαηηθνπνίεζε ζηε γεσγξαθία είρε αξρίζεη απφ ην 1933 κε ην έξγν
ηνπ Walter Christaller «Κεληξηθνί ηφπνη ζηε Νφηηα Γεξκαλία». Παξνπζηάδνληαο ην έξγν ηνπ Christaller
θαη εθιατθεχνληαο ππεξβνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζ' απηφ νη πφιεηο παξνπζηάδνληαη ζαλ ζχλνια
αζηεξηζκψλ, δει. νπξαλίσλ ζσκάησλ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ θαη δέρνληαη δπλάκεηο πνπ θξαηνχλ ηελ
ηζνξξνπία αλάκεζά ηνπο. Όπσο έλα ζψκα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν νπξάληα ζψκαηα, γηα
παξάδεηγκα αλάκεζα ζηε γε θαη ηε ζειήλε, ζε νξηζκέλε απφζηαζε, έηζη θαη έλαο ππνςήθηνο
αγνξαζηήο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε δχν πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ αγνξέο θαη θπζηθά εάλ είλαη πην θνληά
πξνο ηε κεγάιε έιθεηαη απφ απηή θαη θηλείηαη πξνο απηή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ. Σν
δήηεκα ζα ην δνχκε αλαιπηηθά ζε επφκελν κάζεκα φπνπ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηα "ζρήκαηα" (κνληέια).

9. Η θέζη ηηρ γεωγπαθίαρ
Η επηζηεκνινγηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ηεο γεσγξαθίαο δεκηνπξγεί, φπσο είλαη
θαλεξφ, πξνβιήκαηα ηνπνζέηεζεο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη αλαδήηεζεο ηνπ πεπιεσομένος ηεο,
ηεο μεθόδος ηεο θαη ηεο αξίαρ ηεο.(Σα ηξία απηά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ επηζηεκνινγηθή
πξνζέγγηζε θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ).
Γηα παξάδεηγκα, ελψ ζηελ «νξζφδνμε» (δειαδή παξαδνζηαθή θαη αλαγλσξηζκέλε) ηαμηλφκεζε ησλ
γεσγξαθηθψλ θιάδσλ πνπ έρεη θάλεη ν Ρ. Haggett ε αλζξσπνγεσγξαθία (πνπ αλαθέξεηαη σο
«αλζξψπηλε») έρεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ζέζε, ζηελ «νινθιεξσκέλε» ηαμηλφκεζή ηνπ ε
αλζξσπνγεσγξαθία βξίζθεηαη δηάρπηε θαη δηαπιεγκέλε. ην δηάγξακκα ηαμηλφκεζεο ηεο
πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπνπκε ζηελ νξζφδνμε ηαμηλφκεζε φηη ε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία δηαηξείηαη
ζε θπζηθή θαη αλζξψπηλε, δειαδή αλζξσπν-γεσγξαθία, ηεο νπνίαο κεξηθνί θιαδνη είλαη ε νηθνλνκηθή
γεσγξαθία θαη ε αζηηθή (= ησλ πφιεσλ, «πνιενγξαθία»). Αληίζεηα, ζηελ νινθιεξσκέλε ηαμηλφκεζε, ην
αλζξσπνγεσγξαθηθφ πιηθφ, π.ρ. αζηηθά πξνβιήκαηα, γεσγξαθία θπζηθψλ πφξσλ θ.ά., ηαμηλνκνχληαη
κε άιιν πξίζκα.
ε πξψηε, πάλησο, πξνζέγγηζε ε αλζξσπνγεσγξαθία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ην θνηλφ πεδίν:
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ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, κε θχξην
ζεκαηνιφγην ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ),
ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο θαη ε Πνιηηηθή Γεσγξαθία, κε θχξην
ζεκαηνιφγην ηνλ πνιηηηθά νξγαλσκέλν ρψξν: θξάηε, εθινγηθέο θαη άιιεο πεξηθέξεηεο), θαη
ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (ησλ νπνίσλ είλαη θιάδνο ε Κνηλσληθή Γεσγξαθία κε θχξην
ζεκαηνιφγην ηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ: εξγαζία, θαηνηθία, ειεχζεξνο
ρξφλνο θ.ιπ.).

Πνιινί γεσγξάθνη ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο ζηε ζεκειίσζε ηεο
αλζξσπνγεσγξαθίαο. Πνιινί θιάδνη ηεο ηζηνξίαο, φπσο ε Σνπηθή Ιζηνξία, πνπ αζρνιείηαη κε έλα
ηφπν, έρνπλ πξνθαλέο γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν. Δμάιινπ γεληθά ε γεσγξαθία αζρνιείηαη κε ην ρψξν
«σο πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο θάηη απζχπαξθην». πλεπψο
είλαη γεληθά θαλεξή ε ρξνληθή-ηζηνξηθή δηάζηαζε. Γελ πξέπεη σζηφζν λα ζπγρένπκε ηελ «Ιζηνξία ηεο
(Δπηζηήκεο ηεο) Γεσγξαθίαο» ή ηελ «Ιζηνξηθή Γεσγξαθία» (π.ρ. ηεο Παιαηζηίλεο ή ηεο Κξήηεο) κε ηελ
ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο γεσγξαθίαο πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ δηαιεθηηθή αιιειεπίδξαζε ρψξνπαλζξψπνπ-ρξφλνπ. Σν δηάγξακκα ηεο ζειίδαο απηήο απνδίδεη ζρεκαηηθά ηελ ηξηζθειή (ρσξίο ηελ
ηζηνξία) εηθφλα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Σν Α ζπκβνιίδεη ηελ ηδηαίηεξα αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε
ηεο χιεο.

10. Η Ανθπωπογεωγπαθία ωρ ανεξάπηηηορ κλάδορ
ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε θάπσο ηδηαίηεξα κε ηε γέλεζε ηνπ θιάδνπ ηεο
Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη λα κηιήζνπκε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο ζπγγελείο γεσγξαθηθνχο θιάδνπο. ε
πξψηε πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γιψζζα καο, πνπ απνηειεί αζηείξεπηε δεμακελή γηα ηελ
επηζηεκνληθή νξνινγία θαη γηα ηελ νλνκαζία ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ρξεζηκνπνηεί ηελ
νλνκαζία ΑλζξσπνγεσγξαΦία γηα δπν πξαγκαηηθφηεηεο (έλλνηεο) πνπ, ζην δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν,
δελ ζπκπίπηνπλ.
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Καηά ηελ αληίιεςε ηνπ 19νπ αηψλα, ε αλζξσπνγεσγξαθία (γεξκ. Anthropogeographie) σο θιάδνο ηεο
γεσγξαθίαο ‒φπσο ε δσνγεσγξαθία θαη ε θπηνγεσγξαθία‒ ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Friedrich Ratzel θαη
αλαδεηεί ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ (ή ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο) κε ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο,
δει. ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνυπνζέζεηο. Όπσο πάλησο θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηνπηλή εμέιημε ηνπ
θιάδνπ, θπξίσο απφ ηνλ Alfred Hettner, πνπ έζεζε ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο, ε
αλζξσπνγεσγξαΦία εθείλεο ηεο επνρήο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θπζηθν-αηηηνθξαηηθή, φηη δειαδή
βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ γεσγξαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ. Σν βάξνο πέθηεη πεξηζζφηεξν ζηελ
αιιειεπίδξαζε πεξηβάιινληνο θαη αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ.
Ωο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ε αλζξσπνγεσγξαθία (αγγι. Human Geography), αζρνιείηαη κε
ηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξγάλσζε ζην ρψξν δηαθφξσλ αλζξσπνγελψλ (ή "αλζξσπηθψλ") ζηνηρείσλ
θαζψο θαη ηε ζπλερή κεηαβνιή ηνπο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ηα αζηηθά θέληξα, πνπ ηδξχνληαη
θαη κεηαζρεκαηί(νληαη ζπλερψο ή νη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε θαη ε δηάδνζε
ηνπο. Καη' απηή ηελ έλλνηα (δει.: θαηαλνκή, νξγάλσζε θαη δηάδνζε ζην ρψξν) ε αλζξσπνγεσγξαθία
έξρεηαη πνιχ θνληά κε ηε Γεσγξαθία ηνπ Πνιηηηζκνχ (ή ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ κνξθψλ θνπιηνχξαο)
θαη ηελ Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία (πνπ πεξηέρεη έλα πνιχ αλεπηπγκέλν ζεκαηνιφγην Γεσγξαθίαο). Μαδί κε
ηε κειέηε ηεο δηάδνζεο, π.ρ. ηνπ lλδνπηζκνχ, ν γεσγξάθνο κπνξεί λα έρεη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη θαη
ηε δηάδνζε ηεο Coca-Cola.

11. Η διακλαδικόηηηα
Ο αλζξσπνγεσγξαθηθφο θιάδνο παξνπζηάδεηαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα πνιπθιαδlθφηαηα, πνπ έρεη
ηζηνξηθή πξνέιεπζε αιιά θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη θάηη
ηέηνην δεκηνπξγεί κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, πνιιά ζηνηρεία ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, κέζα
ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο γεληθήο γεσγξαθίαο (θαζψο θαη ην αληίζηξνθν!), κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ αλ
ηεξεζεί κηα «αξρή δηαθιαδlθφηεηαο».
Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970-1980 αλαιχζεθαλ πνιιά απφ ηα επηζηεκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη
ε δηαθιαδlθφηεηα ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ θαη κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ε γεσγξαθηθή θαη αλζξσπνγεσγξαθηθή ζχλζεζε κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηέηνηεο
πξνυπνζέζεηο.
ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα
έρεη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο (ή έλα κάζεκα) κε ηνπο άιινπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηδίθεπζε
ζε ζπλζήθεο απνκφλσζεο απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο απνηειεί ηελ (κνλν)θιαδηθφηεηα. Όηαλ
αλαγλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηζζζφηεξνη θιάδνη, κεηαπίπηνπκε ζε άιιεο ζπλζήθεο αλάινγα κε ην
βαζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Η δηαθιαδηθφηεηα (πνπ ιέγεηαη θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα) απαηηεί
ζπληνληζκφ κέζα απφ αλψηεξνπ επηπέδνπ έλλνηεο, δειαδή βαζχηεξεο έλλνηεο σο πξνο ηνλ θάζε
επηκέξνπο ζπλεξγαδφκελν θαη ζπληνληδφκελν επηζηεκνληθφ θιάδν.
ηε κεζεπφκελε ζειίδα παξνπζηάδνπκε ηε δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε ελφο γεσγξαθηθνχ δεηήκαηνο, πνπ
είλαη νη εκθαλίζεηο ηνπ ηέξαηνο ηνπ Λφρλεο. Σν δήηεκα είλαη γεσγξαθηθφ επεηδή ππάξρεη θάπνηνο
ραξαθηεξηζηηθφο εληνπηζκφο. Οη πεξίεξγεο δειαδή εκθαλίζεηο ελφο ηέηνηνπ ηέξαηνο γίλνληαη κφλν ζηε
θσηία. Βέβαηα ην δήηεκα δελ είλαη κφλν γεσγξαθηθφ. Δίλαη θπξίσο βηνινγηθφ θαη παιαηνληνινγηθφ.
Έλαο βξεηαλφο εξεπλεηήο, θάλνληαο κηα δηαθιαδηθή ζχλζεζε θπηνινγηθψλ, θπζηθνρεκηθψλ θαη
θπζηθνγεσγξαθηθψλ γλψζεσλ θαη δενκέλσλ, έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηέξαο δελ είλαη παξά
«θνξκνί δέλδξσλ πνπ βπζίζηεθαλ θαη αλαδχνληαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα δηαιπφκελνη απφ ηηο πηέζεηο
ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηε κάδα ηνπο πνπ ζηγά-ζηγά ζαπίδεη». Οη αλσηέξνπ επηπέδνπ
έλλνηεο ζρεηίδνληαη εδψ κε ηνλ έιεγρν ηνπ απνθξπθηζκνχ θαη ησλ αλεμειεγθησλ αλνξζνινγηθψλ
δηαδφζεσλ γηα ππεξθπζηθέο θαη ζαπκαηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο.

8

Σηελ «θιαδηθόηεηα» επηρεηξείηαη κηα εηδίθεπζε ζε απνκόλωζε. Οδεγεί ζηελ αλαγλώξηζε κηαο
πεξίθιεηζηεο παηδαγωγηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα «άπαζα ε ύιε» ηωλ δαζθάιωλ καο ηεο παιηάο επνρήο
αιιά ζέηεη ηηο βάζεηο θαη κηαο πνιπθιαδηθόηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ δηαθιαδηθόηεηα

Σηελ πνιπθιαδηθόηεηα έλα πιήζνο επηζηεκνληθώλ θιάδωλ πξνηείλνληαη ηαπηόρξνλα ρωξίο λα
πξνβιεζνύλ νη ζρέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο.

Σηελ πνιιαπινθιαδηθόηεηα γίλεηαη ζπκπαξάζεζε θαη νκαδνπνίεζε ηωλ θιάδωλ έηζη πνπ λα
ππνγξακκίδνληαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο αιιά ρωξίο ζπληνληζκό.

Σηελ θεληξνθιαδηθόηεηα. γίλεηαη αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ελόο θιάδνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο.
Έηζη πξνθύπηεη αμηνπνίεζε κεξηθώλ ζηνηρείωλ ηνπ «θεληξηθνύ» θιάδνπ, ζηε δηδαζθαιία ηωλ
ππνινίπωλ.

Σηε δηαθιαδηθόηεηα πξνϋπνηίζεηαη θνηλή αμηωκαηηθή ζεκειίωζε ζε ζπλαθείο θιάδνπο, ε νπνία
νξίδεηαη ζην ακέζωο αλώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν. Επηδηώθεηαη ζπληνληζκόο πνπ μεθηλάεη από ην
αλώηεξν επίπεδν ελλνηώλ.
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Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα φηη ε δηαθιαδηθφηεηα δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ
εγθπθινπαηδηζκφ. Ο .Ι. Αζδξαράο γξάθνληαο, ζε έλα θείκελφ ηνπ, γηα ηηο «καξηπξίεο ηνπ ρψξνπ»,
πξνβάιιεη ην αίηεκα γηα δηεπηζηεκνληθέο ζπνπδέο. «‘Ορη γηα λα παξαρζνχλ εγθπθινπαηδηθά πλεχκαηα»
αιιά γηα λα ππεξεηήζνπλ «κηα ινγηθή κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηθψλ ησλ επί κέξνπο επηζηεκψλ»,
κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίδακε ηνλ «εμαλζξσπηζκέλν ρψξν».
ην εηζαγσγηθφ απηφ κάζεκα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, ε δηαθιαδlθφηεηα δελ ζα έρεη έλαλ απζηεξφ
ραξαθηήξα. Ωο δηαθιαδlθφηεηα ζα ζεσξεζεί θπξίσο ε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγηζζνχλ δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ην ρψξν, ηνπο ηφπνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ θιάδνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο,
φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε ςπρνινγία, ε νηθνλνκία ή ε ινγνηερλία.

12. Η διακλαδικόηηηα ζηο σώπο ηωv εθαπμογώv
Αο ζεκεησζεί φηη θαη ζην ρψξν ησv εθαξκνγψv ε έλλνηα ηεο δηαθιαδηθφηεηαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηνπ
ζπζηήκαηνο, πνπ ζα δνχκε πην θάησ, θεξδίδνπλ έδαθνο. ην βηβιίν ηνπ γηα ηηο «νινθιεξσκέλεο
απνδφζεηο» (jntegrated surveys: ζπvδπαζκέλεο απεηθνλίζεηο ηνπ ρψξνπ) ν Γεκ. Ρφθνο ππνζηεξίδεη
πξψηα-πξψηα φηη «ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηαηα κηαο πεξηνρήο δελ είλαη κεραληθά αζξνηζηηθή
αιιά νινθιεξσκέλε». Γηα ην ιφγν απηφ ε πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία ησλ νινθιεξσκέλσλ απνδφζεσv,
ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο, πξνυπνζέηεη ηε βήκα πξνο βήκα ζπλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία
επηζηεκφλσλ κε εηδηθέο γλψζεηο δlαθφξσλ πεδίσλ φπσο ησλ επηζηεκψλ ηεο γεο, ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο ζε άιιν ζεκείν ηνπ ηδίνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη φηη νη
νινθιεξσκέλεο απνδφζεηο είλαη έλα εθαξκνζκέλν δηαθιαδηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν. Δμάιινπ ε
αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο επηζηεκφλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, π.ρ. ηεο
αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην βηβιίν, ν J.
Mohrmann, γεληθεχεη αξηζκεηηθά ην κέγηζην θαη ην βέιηηζην κέγεζνο κηαο δηαθιαδηθήο νκάδαο
επηζηεκφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ. Αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο απηνχο εθηφο απφ γεσπφλνπο, κεραληθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο
ππάξρνπλ επίζεο γεσγξάθνη, θνηλσληνιφγνη θαη αλζξσπνιφγνη.

ην ζρήκα, ην απιφ βέινο ην δηαβάδνπκο «επηδξά ζην ... ζηελ ...» ή «πξνθαιεί...» θαη ην δηπιφ βέινο ην
δηαβάδνπκε «αιιειεπηδξά κε ην... ηελ ...». Πξνζπαζείζηε λα δηαβάζηε φιν ην ζρήκα.
Πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα ζα δνχκε ζε επφκελα καζήκαηα.
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13. Η η ζςζηημική πποζέγγιζη
Δλψ ε δηαθιαδηθφηεηα απνηειεί κηα κέζνδν εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο (πνπ επεθηείλεηαη ζηε δηδαζθαιία
θαη ηηο εθαξκνγέο), ην αληηθείκελν ηεο πξνζέγγηζεο (πνπ είλαη ε γε, ε πεξηθέξεηα, ην πεξηβάιινλ) ην
ζεσξνχκε νξγαλσκέλν ζαλ ζχζηεκα.
Μηα πξψηε αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ζπζηεκηθήο αληίιεςεο ζα ζρεκαηίζνπκε αλ παξαηεξήζνπκο ην
πξνεγνχκελν απινπζηεπκέλν δηάγξακκα ζπζηεκηθήο αλάιπζεο. Απηφ καο δείρλεη κε πνην ηξφπν ην
ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, πνπ επλνεί ηελ απνςίισζε ηνπ δάζνπο (εθδάζσζε), βιάπηεη ην ζπιινγηθφ
ζπκθέξνλ κεζα απφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζπζηεκηθά.
Βξείηε πεξηζζφηεξα γηα ην ζχζηεκα απφ επφκελν κάζεκα εδψ: Σν ζχζηεκα ζηε γεσγξαθία θαη εδψ γηα
θείκελν κε ζέκα Η έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ή, ην ίδην, ζε PowerPoint.
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