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Ζ ζεκειηώδεο έλλνηα ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο είλαη ν οικούμενος xώρoς. Σηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ε νπζηαζηηθνπνηεκέλε κεηνρή "νηθνπκέλε" δει. "νηθνύκελε γε", 
παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ νηθoύκελoπ xώξoπ. Αλ ζπκπιεξώζνπκε ηελ έλλνηα  
απηή κε ηε ζπδπγή έλλνηα ηνπ "αλ-νηθoύκελoπ xώξoπ", ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν  
είλαη θαλεξό, εύθνια κπνξνύκε λα πάξνπκε ηνλ νξηζκό ηνπ νηθνύκελνπ xώξoπ. 
ζα κπνξνύζακε κάιηζηα λα πνύκε όηη ε Γεσγξαθία, γεληθά ρσξίο πξνζδηνξηζηηθό  
επίζεην ή πξώην ζπλζεηηθό, αζρνιείηαη θαη κε ηνλ νηθνύκελν θαη κε ηνλ 
αλνηθνύκελν xώξo (θαη κάιηζηα αθόκα θαη κε ην νοούμενο xώρo), ελώ ε 
Αλζξσπνγεσγξαθία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ νηθνύκελν xώξo. Απηόο 
απνηειείηαη από ην ηκήκα ηεο γήηλεο επηθάλεηαο πνπ είλαη θαηνηθεκέλν, δειαδή 
πνπ απνηειεί xώξo δηαβίσζεο ησλ αλζξώπσλ - εγθαηάζηαζεο ησλ νηθηζκώλ ηνπο 
θαη εθδήισζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

Τν λεξό, ην πγξό ζηνηρείν πνπ θαζόξηζε ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε θαη ηελ εμέιημε ηεο 
δσήο, θαζνξίδεη θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηελ πδξόγεηα ζθαίξα. 
Πέξα από ηηο πγξέο επηθάλεηεο θαη κάδεο, πνπ απνηεινύλ θαη' εμαίξεζε ρώξν 
δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ, ηα ηξία πγξά θαη άλπγξα πεξηβάιινληα ηεο μεξάο, ην 
πγξό, ην μεξό θαη ην ρηνλνζθεπέο πεξηνξίδνπλ ηνπνγξαθηθά θαη ξπζκίδνπλ από 
πιεπξάο ππθλόηεηαο πιεζπζκνύ ην ρώξν δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ. Απνηεινύλ 
δειαδή ζεκειηώδε ζπληζηώζα ηεο δηακόξθσζεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 
νηθνύκελνπ xώξoπ θαη ηεο κνξθήο ηεο εμάπισζεο ηεο νηθνπκέλεο.  

Τν πγξό πεξηβάιινλ, εθεί δειαδή όπνπ ε 
πγξαζία επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ 
θπηώλ θαη ζπλεπώο θαη ηε δηαβίσζε ησλ 
δώσλ, θαζνξίδεη ζε αλαινγία κε ηελ 
έληαζε ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ηελ 
ππθλόηεηα ηεο βιάζηεζεο ηε δηαβίσζε 
ησλ αλζξώπσλ. Όπσο βιέπνπκε από 
ην δηάγξακκα (Δηθ. 1), ε πξσηνγελήο 
θπηηθή παξαγσγή εθθξαζκέλε ζε 
γξακκάξηα μεξήο θπηηθήο ύιεο αλά 
ηεηξαγσληθό κέηξν αλά έηνο απμάλεη 
αλάινγα κε ηε βξνρόπησζε. Έηζη έρνπκε 
ηελ έξεκν, ηελ ηνύλδξα, ην καθί 
(κεζνγεηαθά μεξόθπηα) θαη ηελ εύθξαηε 
πξαηξία (ιεηκώλεο), ηα εύθξαηα δάζε θαη 
ηα ηξνπηθά δάζε όπνπ ε πνζόηεηα ηεο 
βηνκάδαο απμάλεη αλάινγα κε ηε 
βξνρόπησζε.  

 

ΠΘΝΑΚΑΣ 1 

Εκηίμηζη ηης πσκνόηηηας πληθσζμού ηων κσνηγών και ηων ηροθοζσλλεκηών 
ζε διάθορα οικολογικά ζσζηήμαηα μέζα ζε μια περιοτή ακηίνας 10 km  

 

 ΟΘΚΟΛΟΓΘΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΒΘΟΜΑΖΑ (kg/km2) 

 

ΚΑΤΟΘΚΟΘ 
ανά km2 

ΣΥΝΟΛΘΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 Αρκηικό  200  0,0086  3  
 Υποηροπική ζαβάνα  10.000  0,4300  136  
 Λειμώνες  4.000  0,1700  54  
 Ημιερημικό  800  0,0350  11  
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Από αξραηνινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο καο είλαη γλσζηό όηη ε 
ππθλόηεηα πιεζπζκνύ ησλ θπλεγώλ θαη ησλ ηξνθνζπιιεθηώλ θπκαηλόηαλ κεηαμύ 
0,1 θαη1 άηνκν αλά ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν, αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Έηζη, ζε κηα θπθιηθή πεξηνρή αθηίλαο 10 ρηιηνκέηξσλ ‒ όζν κηαο 
κεγάιεο ζεκεξηλήο πόιεο ‒ θαη ζπλεπώο εκβαδνύ 314 ηεηξ. ρηιηνκέηξσλ, 
κπνξνύζαλ λα δηαβηώζνπλ κία έσο κεξηθέο δεθάδεο αηόκσλ. Ο πίλαθαο 1 δίλεη 
ζπλνπηηθά ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ζρέζε ηεο ππθλόηεηαο πιεζπζκνύ κε 
ηελ πγξαζία ηνπ ρώξνπ δηαβίσζεο (ή,  
θαιύηεξα, κε ηελ εηήζηα βξνρόπησζε θαη, 
ζπλεπώο θαη κε ηε βιάζηεζε) θαίλεηαη 
θαζαξά θαη από κεηξήζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην βηόηνπν 
ησλ «Πξση- απζηξαιώλ» (Aborigines) 
(Δηθ.2).  
 
Γίλνπκε ηώξα κεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
θαηαλνκή ηνπ γήηλνπ πιεζπζκνύ όπσο ηα 
παξνπζηάδεη ν γάιινο γεσγξάθνο Pierre 
George (Πηεξ Ενξδ) ζην βηβιίνπ ηνπ 
«Γεσγξαθία ηνπ Πιεζπζκνύ».  
 
Ζ απνπζία ηνπ λεξνύ ζπλδέεηαη κε κηθξέο 
ππθλόηεηεο πιεζπζκνύ κέρξη θαη απνπζία 
ηεο αλζξώπηλεο θαη θάζε άιιεο κνξθήο 

δσήο. Σηηο αξθηηθέο θαη ππαξθηηθέο πεξηνρέο ε απνπζία ηνπ λεξνύ κε ηε 
ζπλεζηζκέλε πγξή κνξθή νθείιεηαη ζηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Απηέο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 
αξαηνθαηνίθεζε ηνπ ρηνλνζθεπνύο (θαη παγνζθεπνύο) πεξηβάιινληνο. Βνξείσο ηνπ 
65νπ παξαιιήινπ κπνξνύκε λα απνγξάςνπκε έλα κόλν έλα εθαηνκκύξην αλζξώπσλ 
Δζθηκώνπο, Λαπσλεο, Σακνγέηεο. Καη καδί κε απηνύο ηα κέιε ησλ επηζηεκνληθώλ θαη 
ζηξαηησηηθώλ απνζηνιώλ ησλ κεγάισλ ρσξώλ. Σε απηά ηα παγσκέλα 27 
εθαηνκκύξηα ηεηξ. ρηιηόκεηξα γεο  (20 % ηεο επηθάλεηαο ησλ επείξσλ)  θαηνηθνύλ 
κόλν ηα 0,02 % ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Οη κεγάιεο πόιεηο αλαπηύζζνληαη έηζη 
κόλν κέρξη ηνλ 60ν παξάιιειν (Αγία Πεηξνύπνιε κε 5 εθηκ. θαηνίθνπο). 
 

 

Όπσο θαη ην ρηνλνζθεπέο πεξηβάιινλ, παξόκνηα αξαηνθαηνηθεκέλνο ρώξνο 
δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ είλαη θαη ην μεξό εξεκηθό πεξηβάιινλ. Ζ έξεκνο Σαράξα, ε 
Γπηηθή Αζία θαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο Απζηξαιίαο απνηεινύλ κνξθέο ηνπ. Τν μεξό 
πεξηβάιινλ δελ θαίλεηαη λα έρεη δσληθό ραξαθηήξα. Σην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο 
Σαράξαο, πξνο ηα Γπηηθά, νη Αληίιιεο θαη ην Μεμηθό δέρνληαη πεξηζζόηεξεο 
βξνρνπηώζεηο, ελώ πξνο ηα Αλαηνιηθά, ε πνιπάλζξσπε Ηλδία αλήθεη θαη απηή ζηελ 
ίδηα δώλε.  

Έηζη, νη πεξηβαιινληηθέο δεζκεύζεηο θαη κόλν θαζνξίδνπλ κηα «νηθνινγία ηνπ 

 



επνηθηζκνύ» ηεο γήηλεο επηθάλεηαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε επλνεκέλε δώλε 
εγθαηάζηαζεο θαη αύμεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ αληηζηνηρεί ζηηο ηξεηο 
αθόινπζεο κνξθέο βιάζηεζεο: 

- κηθηό δάζνο θαη δάζνο θπιινβόισλ δέληξσλ· 
- πεξηνρέο ησλ ιεηκώλσλ δει. πξαηξίεο θαη ζηέπεο·  
- πεξηνρέο ησλ μεξόθηισλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ.  

Σε απηέο ηηο ηξεηο δσληθέο ελόηεηεο ηνπ Βνξείνπ Ζκηζθαηξίνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 
ήκηζπ ζρεδόλ ηεο αλζξσπόηεηαο. 

 

Ζ αζπκκεηξία απηή ηεο θαηαλνκήο ηνπ αλζξώπηλνπ 
πιεζπζκνύ ζπλερίδεηαη θαη ζην εζσηεξηθό ηεο 
εύθξαηεο ππθλνθαηνηθεκέλεο δώλεο. Αλαηνιηθά ηνπ 
85νπ αλαηνιηθνύ κεζεκβξηλνύ (δειαδή ζηελ 
αηιαληηθή πιεπξά ηελ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά) 
θαηνηθνύλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θαηνίθσλ ησλ δπν 
απηώλ ρσξώλ (Δηθ.3).  

 

 

 

 

 

Σηνλ ππεξκεγέζε ρώξν ηεο πξώελ ΔΣΣΓ νη κεγάιεο 
ζπγθεληξώζεηο πιεζπζκνύ αλήθνπλ ζην δπηηθό ηεο 
ηκήκα  (Δηθ.4). Γπν άιιεο πιεζπζκηαθέο 
ζπγθεληξώζεηο ζηελ επξαζηαηηθή ήπεηξν 
ζπκβάιινπλ θαη απηέο ζηελ εηθόλα ηεο 
αληζνθαηαλνκήο . Ζ κία βξίζθεηαη γύξσ αηό ηε 
Βόξεηα ζάιαζζα (Δηθ. 4α) θαη ε άιιε (ε 
πνιπαλζξσπόηεξε ηεο γεο κε πάλσ από 1 δηζεθηκ.) 
ζηηο πεδηάδεο ηεο Βόξεηαο Κίλαο θαη γύξσ από ηε 
ζάιαζζα ηεο Ηαπσλίαο. Πέξα θαη έμσ από απηέο ηηο 
ζπγθεληξώζεηο, νη πιεζπζκηαθέο ππθλόηεηεο έρνπλ 
ρακειόηεξεο ηηκέο θαη ηνλίδνπλ ηελ αζπκκεηξία ηεο 
θαηαλνκήο ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ ρσξίο λα 
κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ηελ αηηία γη' απηό κόλν 
ζην θιίκα θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο.  

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν 
επνηθηζκόο ηνπ γήηλνπ ρώξνπ, 
νη αηώληνη κνξθνινγηθνί θαη 
θιηκαηηθνί παξάγνληεο 
ζπλδπάδνληαη κε θάπνηνπο 
δηαρξνληθνύο νηθνλνκηθνύο 
όξνπο (όπσο ε εμάπισζε θαη ε 
εμέιημε ηεο γεσξγίαο ή ε 
κεηαλάζηεπζε) θαη κε θάπνηεο 
ζπγρξνληθέο δξάζεηο (όπσο νη 
Αλαθαιύςεηο θαη ε Βηνκεραληθή 
Δπαλάζηαζε) πνπ νδεγνύλ 
ζηελ παξαγσγή θαη λένπ 
νηθνύκελνπ ρώξνπ.  

Ζ παξαγσγή ηνπ λένπ 
νηθνύκελνπ ρώξνπ γίλεηαη 
εθηαηηθά (δει. ζηελ νξηδόληηα 

δηάζηαζε) αιιά θαη εληαηηθά (δει. ζηε δηάζηαζε ηεο ππθλόηεηαο πιεζπζκνύ θαη ηεο 
εληαηηθνπνίεζεο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ). Οη πόιεηο απνηεινύλ κηα 
ραξαθηεξηζηηθή εθδήισζε απηήο ηεο ππθλσηηθήο παξαγσγήο λένπ νηθνύκελνπ ρώξνπ. 

 

 

 



 
Ο γεσγξάθνο Peter Haggett ζην πξώην 
θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Geography - Α  
Modern Synthesis, παξνπζηάδεη κηα ελνξαηηθή 
εηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή ηνπ νηθνύκελνπ ρώξνπ 
(πνπ δελ πξέπεη λα ηνλ αληηιακβαλόκαζηε σο 
θαηνηθεκέλν θαη  
νηθηζκέλν αιιά σο δηαξθώο νηθνύκελν θαη 
oηθηδόκελo) κέζα από ηελ πξσηλή κεηάβαζε 
θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θνιπκβεηώλ ζηελ 
αθξνγηαιηά. (Ο ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ‒ γηα 
ιόγνπο πνπ εμεγεί ν Haggett ‒ όκνηνο κε ηνλ 
ηίηιν ηνπ ζεκαληηθνύ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ 
Neλil Shute «Σηελ αθηή» Οn the Beach). 
Βέβαηα, ζε κηαλ αθξνγηαιηά θηάλεη θαη 

εγθαζίζηαηαη έλα κηθξό ζρεηηθά κε ην γήηλν πιεζπζκό πιήζνο αλζξώπσλ θαη γηα 
κηθξό ζρεηηθά ρξνληθό δηάζηεκα. Όκσο ε αλαγλώξηζε θαη ε παξνπζίαζε κεξηθώλ 
αλζξσπνγεσγξαθηθώλ δνκώλ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Ζ ππθλόηεηα 
πιεζπζκνύ, ε ηόζν ζεκαληηθή απηή αλζξσπνγεσγξαθηθή έλλνηα, έρεη πνιύ 
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, από ζεκείν ζε ζεκείν, ζηελ αθξνγηαιηά. Απηό νθείιεηαη ζε 
κηα ζεηξά από ιόγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά. Σην 
ζρεηηθό δηάγξακκα (Δηθ.5) ν Haggett απνδίδεη εμηδαληθεπκέλα θαη ζε ζπλάξηεζε κε 
ηηο δηαπξνζσπηθέο απνζηάζεηο ζηελ αθξνγηαιηά ηε ζπλάξηεζε ηεο ππθλόηεηαο 
πιεζπζκνύ. Τα κέιε θάζε δεπγαξηνύ έρνπλ πνιύ κηθξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. 
Δθεί ε ππθλόηεηα πιεζπζκνύ έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. Τα κέιε νηθνγελεηαθώλ 
νκάδσλ έρνπλ απνζηάζεηο 1-2 κέηξα ελώ ηα άηνκα από άιινπ είδνπο νκάδεο 
έρνπλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο . Ο ρώξνο κεηαμύ ησλ νκάδσλ είλαη "θνύθηνο". 
Δθεί ε ππθλόηεηα πιεζπζκνύ έρεη ηε κηθξόηεξε ηηκή ηεο.  

Αζρνινύκελνο πην θάησ ν Haggett κε ηε κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο πιεζπζκνύ 
ζηελ αθξνγηαιηά ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν (θαη όρη κε ην ρώξν) παξηζηά ηελ 
εμέιημε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο θιίκαθεο (Δηθ. 6): κεξηθέο 
δεθαεηίεο (δηαξθήο θαη επηηαρπλόκελε αύμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ινπνκέλσλ από 
ρξόλν ζε ρξόλν)· κεξηθνί κήλεο (αύμεζε ησλ ινπνκέλσλ ζηνπο κήλεο ηνπ 
θαινθαηξηνύ)· κεξηθέο κέξεο (αύμεζε ζην Σαββαηνθύξηαθν)· κεξηθά ιεπηά ηεο 
ώξαο (θακηά αηζζεηή κεηαβνιή).  

Μηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηνπ 
νηθνύκελνπ ρώξνπ θάλεη θαη ν ηηαιόο γεσγξάθνο 
Giulio Mezzetti ζε έλα ζρνιηθό βηβιίν ηνπ κε ηίηιν 
Geografia θαη ππόηηηιν "Αλάιπζε θαη γλώζε ηνπ 
γήηλνπ ρώξνπ". Αθεηεξία ηνπ είλαη ην γλσζηό από 
ην κπζηζηόξεκα ηνπ R. L. Steλenson Νησί των 
θησαυρών. Ζ επηινγή ηνπ λεζηνύ γηα ηελ 
απόθξπςε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεζαπξνύ θαη ε 
άθημε ησλ πεηξαηώλ ζην λεζί µε ηε βνήζεηα ελόο 
ράξηε απεηθνλίδνπλ θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην 
πέξαζκα ηνπ λεζηνύ από ηνλ αλνηθνύκελν ρώξν 
ζηνλ νηθνύκελν ρώξν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
λεζηνύ από ηνπο αλζξώπνπο γηα ηελ 
εμππεξέηεζή ηνπο δείρλεη κε πνην ηξόπν ηα 
ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα θαζνξίδνπλ κηα 
«ρξήζε γεο». Όπσο μέξνπκε, όηαλ ηα 

ζπκθέξνληα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ή αμηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο αληηθξνύνληαη, 
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παξεκβαίλεη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ην θξάηνο θαη θαζνξίδεη λνκνζεηηθά ηηο 
δώλεο κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο γεο.  

Οη δηαθνξέο πνπ επηζεκαίλνπκε, έζησ θαη κε κηαλ απιή καο επίζθεςε, αλάκεζα 
ζε κηα κνληέξλα πόιε (κε θαιά ζρεδηαζκέλεο πεξηνρέο θαηνηθίεο θαη μερσξηζηό 
εκπνξηθν-επηρεηξεκαηηθό θέληξν) θαη κηα παιηά πόιε (κε αλάκηθηεο ιεηηνπξγίεο 
θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο) δείρλνπλ πσο, θάησ από κηα νξηζκέλε βνύιεζε θαη 
νηθνλνκηθή δξάζε, ν νηθνύκελνο ρώξνο κνξθνπνηείηαη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 
ηξόπν. Ο Mezzetti παξνπζηάδεη ζην βηβιίν ηνπ δπν νηθηζηηθέο κνξθέο ηνπ «Νεζηνύ 
ησλ ζεζαπξώλ» αλάινγα κε ην πλεύκα (ηδενινγία) πνπ επηθξάηεζε ζηνπο 
επνηθηζηέο ηνπ λεζηνύ (ηνπο πεηξαηέο θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπο). 

1) Οη επνηθηζηέο απνθαζίδνπλ λα δήζoπλ κε πλεύκα θνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο (Δηθ. 
7). Οξίδoπλ από θνηλνύ κεγάιεο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο αμηνπνηώληαο ηηο 
θπζηθέο δπλαηόηεηεο θάζε πεξηνρήο ηνπ λεζηνύ. Έλα δίθηπν δξόκσλ ζπλδέεη ηηο 
εθκεηαιιεύζεηο κε ηηο πόιεηο πνπ είλαη θαη ιηκάληα γηα ην εμαγσγηθό εκπόξην. 
Υπάξρνπλ κεγάινη θνηλνί απνζεθεπηηθνί xώξoη. 2) Οη επνηθηζηέο απνθαζίδνπλ λα 
δήζνπλ θαηά αλεμάξηεηεο νηθνγελεηαθέο κνλάδεο (Δηθ. 8). Κάζε κνλάδα θαιιηεξγεί ην 
πεξηθξαγκέλν ηδηόθηεην ρηήκα ηεο πνπ αξδεύεη κε ην αληιεηηθό ηεο ζπγθξόηεκα. Σηηο 
πόιεηο απαληνύκε πνιπάξηζκα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αθνύ νη αλεμάξηεηεο 
νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεύζεηο εκπνξεύνληαη ηα πξντόληα ηνπο. Κάζε νηθνγέλεηα έρεη 
ηηο δηθέο ηεο απνζήθεο ζην θηήκα ή ζην ζπίηη πνπ ην θάλνπλ λα θαίλεηαη νγθσδέζηεξν.  

Γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ Νεζηνύ ησλ ζεζαπξώλ ζε κεηαγελέζηεξε 
θάζε, ν Mezzetti ην παξνπζηάδεη κε έλα ράξηε κηθξόηεξεο θιίκαθαο πνπ πεξηιακβάλεη 
θαη ηνλ επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν (Δηθ. 9). Τν λεζί, γλσζηό κε ην ιηκάλη ηνπ Port 
Silver, βξίζθεηαη ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
ρξεζηκεύεη σο αεξνπνξηθή βάζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία αλαγλσξίδεηαη θαη ζηηο 
επόκελεο δεθαεηίεο. Τν κεγάιν ζηξαηησηηθό αεξνδξόκην πνπ έρεη ζην κεηαμύ 
θαηαζθεπαζηεί ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα πηήζεηο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο (Δηθ. 10). 
Τα αεξνπιάλα κεηαθέξνπλ πνιπάξηζκνπο ηνπξίζηεο. ρξήζεηο γεο αιιάδνπλ: κεγάια 
μελνδνρεία, δηακνξθσκέλεο αθηέο ...  

Δλώ ινηπόλ ην λεζί θαίλεηαη απνκνλσκέλν γεσγξαθηθά, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

 



απνηειεί ημήμα ηοσ οικούμενοσ τώροσ ηοσ οποίοσ ηο οικονομικό και 
πληθσζμιακό κένηρο βρίζκεηαι μακριά. Καη θπζηθά δελ είλαη ην κόλν κέξνο πνπ 
ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Πέξα από ην κηθξόθνζκν ηεο αθξνγηαιηάο θαη γύξσ από ην 
γξαθηθό λεζί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηα παηδαγσγηθά ζρεδηάζκαηά ηνπο ν Haggett θαη 
ν Mezzetti, νη πνηόηεηεο θαη νη πνζόηεηεο ηεο νηθνπκέλεο είλαη αθάληαζηα 
πνιππινθόηεξεο θαη κεγαιεησδέζηεξεο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξνζνκνίσζε. 
Κάζε ζεκείν ηνπ ρώξνπ είλαη ηδεαηά θαη, κεξηθέο θνξέο, πξαγκαηηθά έλα είδνο 
παιίκςεζηνπ, όπνπ απνηππώλνληαη πνιπάξηζκεο δξάζεηο.  

ΕΘΚ. 10 

Ο Yves Lacoste, ζην βηβιίν ηνπ «Η Γεωγραυία χρησιμεύει πρώτα-πρώτα για τον 
πόλεμο», επηκέλεη ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο-αληίιεςεο ηνπ 
νηθνύκελνπ ρώξνπ ζηε ζύγρξνλε επνρή. Σε παιαηόηεξεο επνρέο, όπνπ κηα κηθξή 

 

 



θνηλόηεηα ρσξηνύ παξήγε ε ίδηα ηα κέζα απηνζπληήξεζήο ηεο, ην ρσξηό απνηεινύζε 
κηα απηόλνκε νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα καδί κε ηα θαιιηεξγνύκελα θηήκαηα (Δηθ. 11). Ο 
πξαγκαηηθόο θόζκνο ήηαλ απηή ε πεξηθέξεηα αθνύ όιεο ζρεδόλ νη 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ εγγξάθνληαλ κέζα ζηα 
όξηά ηεο. Κάπσο γλσζηέο θαη ζπλεπώο ππαξθηέο ήηαλ θαη νη θνληηλέο πεξηθέξεηεο 
ρσξηώλ. Ζ κεγάιε πόιε θαη ν πύξγνο ήηαλ πην απόκαθξεο πξαγκαηηθόηεηεο.  

EIK. 11 – EIK. 12 

Σηε ζεκεξηλή επνρή, ην κνληέξλν ρσξηό δελ απνηειεί έλαλ απηόλνκν ρώξν αθνύ έλα  
πιήζνο από θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ησλ θαηνίθσλ ηνπ εγγξάθνληαη, ζε 
δηάθνξεο άιιεο πεξηθέξεηεο (Δηθ. 12). Γεληθεύνληαο ιέκε όηη, όπσο ην εηζεγείηαη ν 
Lacoste, ν νηθνύκελνο ρώξνο δε κπνξεί λα παξαζηαζεί σο έλα ζύλνιν πεξηθεξεηώλ 
κε αθξηβή όξηα. Κάζε ζεκείν ηνπ νηθνύκελνπ ρώξνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό πνιιώλ 
ρσξηθώλ ζπλόισλ πνπ ην θαζέλα έρεη δηάθνξεο θπζηθνγεσγξαθηθέο θαη 
αλζξσπνγεσγξαθηθέο ηδηόηεηεο. Έλα ειιεληθό λεζί αλήθεη ζε ρσξηθά ζύλνια όπσο ε 
Μεζόγεηνο, νη ειιελόθσλνη ρώξνη, νη ρώξνη γεσπνιηηηθήο έληαζεο, νη πεξηνρέο κε 
ιεηςπδξία, νη ηνπξηζηηθέο δώλεο θιπ.  

ζα κπνξνύζακε δειαδή ζπκπεξαζκαηηθά λα πνύκε όηη ν νηθνύκελνο ρώξνο ράλεη ηελ 
ηνπνγξαθηθή απηνλνκία ηνπ κε ηελ ππαγσγή ηνπ ζε πνιιά άιια ρσξηθά ζύλνια θαη 
αλαζπληίζεηαη. σο γεσγξαθηθή παξάζηαζε όρη κόλν σο αληηθεηκεληθά ππαξθηόο 
ρώξνο αιιά θαη σο νοούμενος τώρος, όπσο ζα δνύκε ζε επόκελα µαζήµαηα. 

 


