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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 1 Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου ..................................................3
1.1.  Επιστημολογία της Γεωγραφίας ....................................................... 3
1.2.   Ορισμός της Γεωγραφίας .................................................................. 7
1.3.   Εννοιολογικό πλαίσιο της Γεωγραφίας ............................................. 9
1.4.   Η διδασκαλία της Γεωγραφίας .........................................................14
1.5.   Περιοχές ενδιαφέροντος της Γεωγραφίας .......................................17
1.6.   Το αντικείμενο της Γεωγραφίας ...................................................... 22
1.7.   Βασικές έννοιες ................................................................................27
1.8.   Η έρευνα στη Γεωγραφία ................................................................ 36
1.9.   Εξέλιξη της Γεωγραφίας .................................................................. 38
1.10.   Αναφορές ........................................................................................ 51

 2 Ανάλυση Χώρου ................................................................................53
2.1.   Ορισμοί ............................................................................................ 53
2.2.   Βασικές έννοιες ............................................................................... 55
2.3.   ∆ιαδικασίες στην ανάλυση χώρου  ................................................. 66
2.4.   Αναφορές ........................................................................................ 73

ΜΕΡΟΣ B΄
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

 3 Μεθοδολογικό Πλαίσιο .....................................................................77
3.1.   Εισαγωγή ......................................................................................... 77
3.2.   Καθορισμός του προβλήματος ....................................................... 81
3.3.   ∆ιαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία ...................................... 86
3.4.   Συμπεράσματα ..............................................................................103
3.5.   Αναφορές .......................................................................................105

Περιεχόμενα

_ARXIKA_TOM-A.indd   xi_ARXIKA_TOM-A.indd   xi 31/1/2009   10:45:38 πμ31/1/2009   10:45:38 πμ



xii  Περιεχόμενα

 4 Επιτόπια Έρευνα και Ερωτηματολόγια ......................................... 107
4.1.   Εισαγωγή ........................................................................................107
4.2.  Επιλογή τεχνικής ............................................................................111
4.3.   Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου .............................................113
4.4.   Σχεδιασμός ερωτηματολογίου .......................................................126
4.5.   ∆ουλειά υπαίθρου ..........................................................................129
4.6.   Αναφορές  ......................................................................................136
Παράρτημα 4.1:  Σταθμισμένες ερωτήσεις .............................................139
Παράρτημα 4.2:  Παραδείγματα ερωτήσεων «φίλτρων»  .....................140
Παράρτημα 4.3:  Εισαγωγικό σημείωμα .................................................141
Παράρτημα 4.4:  ∆ημογραφικές ερωτήσεις ............................................142
Παράρτημα 4.5:  Η πρώτη σελίδα μιας συνέντευξης ............................144
Παράρτημα 4.6:  Τελευταία σελίδα  του εντύπου 

                    της συνέντευξης .........................................................145
Παράρτημα 4.7:  Επιστολή υπενθύμισης ................................................146

 5 Χωρική ∆ειγματοληψία ................................................................... 147
5.1.   Εισαγωγή ........................................................................................147
5.2.   ∆ειγματοληπτικό υπόβαθρο .........................................................149
5.3.   ∆ειγματοληπτική διαδικασία .........................................................151
5.4.   Εκτίμηση του μεγέθους του δείγματος ..........................................171
5.5.   Αναφορές .......................................................................................173
Π.2.1.  Ορισμοί πιθανοτήτων ..................................................................176
Π.2.2.  Ορισμοί στατιστικής ....................................................................178
Π.2.3.  Ορισμοί εκτιμήσεων .....................................................................181
Π.2.4.  Εκτιμήσεις διαστημάτων εμπιστοσύνης 

   για το μέγεθος δείγματος ............................................................184

ΜΕΡΟΣ  Γ΄
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

 6 Κατανομές Σημείων: Ανάλυση Χωρικών Προτύπων  .................... 191
6.1.   Περιγραφή: Γεωστατιστικοί δείκτες ..............................................191
6.2.   Χωρικά πρότυπα και χωρική διασπορά ........................................201
6.3.  Κανναβικές μέθοδοι .......................................................................202
6.4.   Μέθοδοι απόστασης .....................................................................213
6.5.   Αναφορές .......................................................................................221

_ARXIKA_TOM-A.indd   xii_ARXIKA_TOM-A.indd   xii 31/1/2009   10:45:38 πμ31/1/2009   10:45:38 πμ



xiii  Περιεχόμενα

 7 Κατανομές Γραμμών: Ανάλυση ∆ικτύων .......................................223
7.1.   Εισαγωγή ........................................................................................223
7.2.   Αξιολόγηση  δομής δικτύων: Συνδετικότητα .................................225
7.3.   Αξιολόγηση δομής δικτύων: Προσιτότητα ....................................233
7.4.   Αξιολογημένα γραφήματα .............................................................243
7.5.  Αναφορές .......................................................................................255

 8 Συνεχείς Κατανομές Επιφανειών:
  Ανάλυση Χωρικής Παρεμβολής .....................................................257

8.1.   Εισαγωγή ........................................................................................257
8.2.   Χωρική παρεμβολή ........................................................................ 260
8.3.   Μέθοδοι τοπικών εκτιμήσεων .......................................................261
8.4.   Γενικευμένες μέθοδοι ..................................................................... 268
8.5.   Γεωστατιστικές μέθοδοι .................................................................275
8.6.   Αναφορές .......................................................................................294

 9 Ασυνεχείς Κατανομές Επιφανειών:
  Ανάλυση Επιφανειών ως Σημείων Πολυγώνων .............................295

9.1.   Εισαγωγή ........................................................................................295
9.2.   Χωρική διαφοροποίηση ................................................................ 296
9.3.   Χωρική εγγύτητα ...........................................................................311
9.4.   Ανάλυση συσχέτισης ......................................................................314
9.5.   Χωρική εξάρτηση ...........................................................................318
9.6.   Μέθοδοι απαρίθμησης και αναλογιών ..........................................325
9.7.  Αναφορές .......................................................................................328

Βιβλιογραφία   .........................................................................................329

 ΤΟΜΟΣ   II:  ΜΕΘΟΔΟΙ Ι   

ΜΕΡΟΣ  Δ́
 ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
 10 Παλινδρόμηση ....................................................................................3

 11 Παραγοντική Ανάλυση ..................................................................... 51

 12 ∆ιακριτική Ανάλυση ........................................................................ 101

 13 Ταξινομική Ανάλυση ....................................................................... 125

_ARXIKA_TOM-A.indd   xiii_ARXIKA_TOM-A.indd   xiii 31/1/2009   10:45:38 πμ31/1/2009   10:45:38 πμ



xiv  Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ  Ε΄
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
 14 Απλοί Μέθοδοι Χωρικής Αλληλεπίδρασης ................................... 161

 15 Μέθοδοι Χωροθετήσεων – Κατανομών .........................................189

ΜΕΡΟΣ  ΣΤ΄
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

 16 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα ........................................................... 231

 17 Λογική της Ασάφειας...................................................................... 251

Βιβλιογραφία   .........................................................................................277

_ARXIKA_TOM-A.indd   xiv_ARXIKA_TOM-A.indd   xiv 31/1/2009   10:45:39 πμ31/1/2009   10:45:39 πμ



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Mέρος  Ά

Η γεωγραφία, η επιστήμη του γεωγραφικού χώρου, ασχολείται με τη συγκροτη-
μένη, ορθολογική και ακριβή περιγραφή και ερμηνεία του διαφοροποιημένου χα-
ρακτήρα της επιφάνειας της Γης. Ως «διαφοροποιημένος χαρακτήρας» θεωρείται 
η ποικιλία ή χωρική διαφοροποίηση των προτύπων ή διαδικασιών που μπορεί να 
εμφανίζεται σε διάφορες θέσεις και σε όλες τις κλίμακες. Επομένως, όσοι θερα-
πεύουν την επιστήμη αυτή είναι λογικό να ενδιαφέρονται για την ανάλυση του 
βαθμού της αντιστοιχίας και της συσχέτισης μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρικών 
πρότυπων ή διαδικασιών. Το σύνολο των ποσοτικών αυτών μεθόδων αποτελούν 
την Ανάλυση Χώρου.
Το πρώτο και εισαγωγικό μέρος του βιβλίου αφορά στην παρουσίαση των θε-

μελιωδών συνιστωσών και της εξέλιξης της γεωγραφίας καθώς και στην κατα-
νόηση των ουσιωδών εννοιών της Ανάλυσης Χώρου. Βασικός στόχος του είναι να 
δημιουρ γήσει στους αναγνώστες του βιβλίου ένα γνωσιολογικό υπόβαθρο που 
θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τα επόμενα κεφάλαια χωρίς ουσιαστικά 
προβλήματα.
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1.1.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια στην επιστημολογία του γεωγραφικού χώρου έχουν επέλθει 
σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων του και στις βασικές αρχές που τον διέπουν. Από τις πιο σπουδαίες 
διαφοροποιήσεις, που ενδιαφέρουν και τη Γεωγραφία, είναι και οι εξής: 

• Από τη θεώρηση ότι το περιβάλλον είναι ένα εξωτερικά δοσμένο ανεξάρ-
τητο δημιούργημα στην πίστη ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα ως μια φυσι-
κή, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική διαδικασία. 

• Από την αντίληψη της μοναδικότητας της γεωγραφικής θέσης στην παρα-
δοχή της αλληλεξάρτησης των φαινομένων στο γεωγραφικό χώρο· από 
τις δοξασίες που βασίζονται στο διαχωρισμό του χώρου και του χρόνου 
στις θεωρήσεις που υποστηρίζουν τη σχετικότητα χρόνου-χώρου. 

• Από την υπόθεση ότι τα γεγονότα υπάρχουν για να ανακαλυφθούν στην 
αντίληψη ότι αποτελούν κοινωνικά κατασκευάσματα, δημιουργήματα 
δικά μας.

Η τελευταία αντίληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί δείχνει καθαρά την ανά-
γκη για μια κοινωνική επιστημολογία κάθε επιστήμης, συμπεριλαμβανο μένης της 
Γεωγραφίας.
Όπως υποστήριξε με θέρμη ο Celso Furtado (1968), ο τρόπος που ασκούμε την 

επιστήμη μας περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τους «μύθους» μας. Οι μύθοι 
μας, είπε, «λειτουργούν σαν λάμπες που φωτίζουν το πεδίο αντίληψης του επι-
στήμονα, επιτρέποντάς του να έχει καθαρή εικόνα από ορισμένα προβλήματα και 
να μη βλέπει κανένα από τα άλλα προβλήματα, ενώ συγχρόνως του δίνουν την 
πνευματική ηρεμία που χρειάζεται, μια και οι κρίσεις που κάνει φανερώνονται στο 
μυαλό του ως αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας». 
Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι «μύθοι» με βάση τους οποίους μπορεί να αντιμετωπι-

στεί η επιστήμη της Γεωγραφίας; Επιγραμματικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι «μύθοι» 

Κεφάλαιο   1
Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου
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4  ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

της Γεωγραφίας είναι δύο: πρώτον, ότι η Γεωγραφία είναι η επιστήμη του Χώρου 
και, δεύτερον, ότι είναι μια επιστήμη στο μεταίχμιο Φυσικών και Κοινωνικών Επι-
στημών.

1.1.1.  Επιστήμη του Χώρου
Στο κέντρο της μοντέρνας Γεωγραφίας βρίσκεται η έννοια «χώρος» ή «χωρικός», η 
οποία πρωτοστατεί σε κάθε γεωγραφική αναφορά και ανάλυση. Επειδή όμως όλες 
οι επιστήμες ερευνούν φαινόμενα στο χώρο, πολλοί παραξενεύονται με τη μόνιμη 
παρουσία αυτής της έννοιας στη σύγχρονη Γεωγραφία. Εμφανίζεται πολύ συχνά 
στη γεωγραφική σκέψη για δύο απλούς λόγους. Κατ' αρχάς, η Γεωγραφία μοιράζε-
ται το ενδιαφέρον για την κοινωνική οργάνωση και συμπεριφορά του ανθρώπου 
σχεδόν με κάθε άλλη κοινωνική επιστήμη. Έτσι, δεν μπορεί να απομονώσει ένα 
σύνολο από θέματα για αποκλειστική χρήση της, γιατί κάτι τέτοιο αναπόφευκτα 
θα έβαζε σε κίνδυνο την επιστημονική της ζωτικότητα. Άλλωστε, είναι γνωστό 
ότι οι οικονομικές επιστήμες βαθμηδόν μετατρέπονται σε πολιτικές επιστήμες που 
συνδέονται άμεσα με την κοινωνιολογία, η οποία με τη σειρά της έχει τις ρίζες της 
στην ψυχολογία. Ακόμη, οι ανθρωπολόγοι χωρίς κανένα ενδοιασμό καταγράφουν 
και ερευνούν όλες αυτές τις πλευρές του ανθρώπινου πολιτισμού. ∆ηλαδή, μελε-
τητές των κοινωνικών επιστημών δεν μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα 
φαινόμενα που ερευνούν. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τις φυσικές επιστήμες. 
Για παράδειγμα, τα όρια μεταξύ Φυσικής και Χημείας με την πρόοδό τους γίνεται 
ολοένα και πιο δύσκολο να οριστούν. 
Αυτό, λοιπόν, που ξεχωρίζει τους επιστήμονες και κατ’ ακολουθία αυτά που 

διδάσκουν και διδάσκονται γίνεται αντιληπτό μόνο από το συγκεκριμένο τρόπο 
που αντιμετωπίζουν τα διάφορα θέματα και όχι απ’ οτιδήποτε άλλο. Έτσι, για το 
Γεωγράφο η έννοια «χώρος»-«χωρικός» δηλώνει τη φύση του ενδιαφέροντός του. 
Απλώς διακατέχεται από μία επιστημονική εμμονή –ή πάθος αν θέλετε– για τη 
δομή, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και το σχεδιασμό του γεωγραφικού χώρου και 
εν συντομία για θέματα διαδικασιών και οργάνωσης του χώρου σε σχέση με τον 
άνθρωπο.
∆ηλαδή, η θέση που προβάλλεται είναι ότι η τάξη (και το χάος επίσης) βρίσκο-

νται στο μυαλό του ερευνητή. Έτσι, για μια δεδομένη περιοχή θέτοντας το ερώ-
τημα εάν οι οικισμοί της είναι κατανεμημένοι κατά κάποια βεβαιώσιμη ακολουθία 
ή εάν η ανάπτυξή της είναι γραμμική, η απάντηση εξαρτάται κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό από το «τι είμαστε διατεθειμένοι να ερευνήσουμε και το τι είμαστε δια-
τεθειμένοι να δεχθούμε ως τάξη». Παραστατικά, το θέμα αυτό μπορεί να γίνει 
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5  Κεφάλαιο 1:  Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου

κατανοητό εξετάζοντας τον Νεύτωνα τη στιγμή που το μήλο τον χτύπησε στο 
κεφάλι. Εάν είχε διατυπώσει την πιο εύλογη ερώτηση γιατί αυτό ακριβώς το μήλο 
επέλεξε αυτή τη (μοναδική) στιγμή να πέσει σε αυτό ειδικά το κεφάλι, πιθανόν να 
είχε γράψει την ιστορία ενός μήλου. Αντίθετα, θέτοντας το ερώτημα γιατί τα μήλα 
πέφτουν, διατύπωσε τη θεωρία της βαρύτητας. Απλώς η απόφαση δεν ήταν του 
μήλου αλλά του Νεύτωνα. Μια βασική θέση, επομένως, είναι ότι η πιο σπουδαία 
προσφορά του Γεωγράφου προέρχεται ακριβώς από τις ιδιαίτερες προκαταλήψεις 
και απόψεις του, δηλαδή το χωρικό τρόπο σκέψης του και τις χωρικές απαντήσεις 
που προσφέρει στη λύση χωρικών προβλημάτων.
Ο δεύτερος λόγος που εξηγεί το ενδιαφέρον του Γεωγράφου για το χώρο εί-

ναι ότι ο ίδιος βλέπει καθαρά αλλά και με αγωνία ότι στον τρόπο σκέψης που 
χαρακτηρίζει τις κοινωνικές κυρίως επιστήμες υπάρχει καθολική έλλειψη συνεί-
δησης από μέρους τους για τη χωρική διάσταση. Οικονομικά συστήματα ποτέ 
δεν αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από το γεωγραφικό χώρο. Ακόμη, η διαίρεση του 
γεωγραφικού χώρου είναι ο πυρήνας των περισσότερων πολιτικών προβλημάτων. 
Γίνεται αναφορά σε ανθρώπινους πολιτισμούς στον πληθυντικό, γιατί οι πολιτι-
σμοί διαχωρίζονται και προστατεύονται από αποστάσεις οι οποίες χρειάζονται 
χρόνο, προσπάθεια και χρήματα για να υπερπηδηθούν. Η απλή ύπαρξη τριβής 
στον υπερκερασμό αποστάσεων έχει αποτρέψει την ομοιογένεια των λαών. Σε 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες –και φυσικά τελευταία στην Ελλάδα– ερωτήσεις 
σχετικά με το «πού» είναι συχνά πιο σπουδαίες, μακροπρόθεσμα, από αυτές του 
«πότε». Παρόλα αυτά τα πενταετή και δεκαετή σχέδια, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί 
και οι βραχυπρόθεσμοι σχεδιαστικοί οικονομικοί ορίζοντες δείχνουν καθαρά ότι 
οι ερωτήσεις που απασχολούν τις κυβερνήσεις στρέφονται γύρω από τη χρονική 
διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Μόνο τώρα τελευταία έχει επικεντρωθεί η 
προσοχή στο σχέδιο «Καποδίστριας», τις αστικές περιοχές ή τις περιφέρειες προς 
ανάπτυξη, τις χωροταξικές διαφορές μεταξύ κέντρου και περιφέρειας κ.λπ., στοι-
χεία που δείχνουν ότι τελικά η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων γίνε-
ται και σε σχέση με τις «πού» ερωτήσεις του Γεωγράφου.
Για πολλές δεκαετίες τώρα, Γεωγράφοι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κό-

σμου και ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και στη Ρωσία και ακόμη περισσότερο στην 
Αγγλία έχουν παίξει ηγετικό ρόλο στη μελέτη και τη λύση σημαντικών προβλημά-
των. Φυσικά κανένας Γεωγράφος δεν θα ισχυριστεί ότι η δική του άποψη επί των 
συνθηκών και προβλημάτων της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας αποτελεί 
το μαγικό ραβδί που το άγγιγμά του θα φέρει την άμεση λύση τους. Ούτε βέβαια 
ότι όλα τα σύγχρονα προβλήματα έχουν κυρίαρχα ή ακόμη σημαντικά χωρικά συ-
στατικά. Πολλά από αυτά, όμως, έχουν και έτσι η γεωγραφική άποψη είναι συ-
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6  ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

νήθως σπουδαία στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων και 
στην πρόβλεψη και την αποφυγή μελλοντικών δυσκολιών.
∆ηλαδή, κάθε Γεωγράφος χωρίς ενδοιασμό είναι διατεθειμένος να δηλώσει ότι η 

χωρική άποψή του είναι βασική και αναγκαία και ότι δύναται να συνεισφέρει ση-
μαντικά στην εύρεση των δύσκολων λύσεων που όλοι οφείλουν να επιδιώκουν.

1.1.2.  Τομή των Επιστημών

Η Γεωγραφία είναι μια καθαρά ανθρωποκεντρική επιστήμη η οποία αναπτύχθηκε 
επειδή ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να επιβιώνει χρησιμοποιώντας με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία του χώρου που τον περιβάλλει. Είναι επομένως 
φανερό ότι η γεωγραφική επιστήμη έχει δύο πλευρές:

• Την καθαρά φυσιογνωστική, που ασχολείται με τα φυσικά στοιχεία του 
χώρου

• Την κοινωνική, που μελετά τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο χώρο. 

Οι πλευρές αυτές έχουν σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες όμως δεν είναι πάντα 
εύκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Η δυσκολία γίνεται κατανοητή αν σκεφτεί 
κανείς τις διαφορές μεταξύ Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών, τόσο στη δομή 
όσο και στις προτεραιότητες.
Οι Φυσικές Επιστήμες έχουν κοινή γλώσσα επειδή μπορούν να ταξινομηθούν με 

γραμμικό τρόπο. Ξεκινούν από τα βασικά αξιώματα των μαθηματικών και προχω-
ρούν σταδιακά σε όλο και πιο σύνθετες έννοιες. Αντίθετα, παρόμοια ταξινόμηση εί-
ναι αδύνατη στις Επιστήμες του Ανθρώπου, που μπορούν να ιεραρχηθούν μόνο με 
κυκλικό τρόπο, γιατί είναι δύσκολο να καθοριστεί με βεβαιότητα ποια προηγείται 
ποιας, καθώς και το είδος της μεταξύ τους επίδρασης. Κάθε ειδικός μπορεί, μελε-
τώντας το ίδιο φαινόμενο, να καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα ανάλογα 
με τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες του.
Το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της Γεωγραφίας είναι ακριβώς το ότι βρίσκεται στο 

σημείο τομής των δύο αυτών ομάδων επιστημών. Επομένως, μελετά τόσο το οικο-
λογικό σύστημα (άνθρωπος-περιβάλλον) όσο και το χωρικό σύστημα (άνθρωπος-
χώρος), με αποτέλεσμα, καθώς όλα τα τμήματα του κόσμου ενώνονται με ορατές 
και αόρατες σχέσεις και η σύγχρονη τεχνολογία «ομογενοποιεί» τις κοινωνικές 
και τις φυσικές διαδικασίες καταρρίπτοντας φράγματα αιώνων, η γεωγραφική 
μελέτη να αποτελεί την πιο σύγχρονη έκφραση της επιστημονικής προσέγγισης 
και τη βασική προϋπόθεση τοποθέτησης του ατόμου στο φυσικό και κοινωνικό 
πλαίσιο.
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7  Κεφάλαιο 1:  Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου

Η Γεωγραφία, όμως, είναι Επιστήμη-Τομή, όχι μόνο γιατί μελετά την τομή ανά-
μεσα στις σχέσεις ανθρώπου, περιβάλλοντος και χώρου ούτε γιατί αποτελεί απα-
ραίτητο στοιχείο της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας του ανθρώπου, αλλά 
επειδή συνιστά μια διαχρονική και επομένως σύγχρονη επιστήμη με παρελθόν, 
παρόν και κυρίως μέλλον.

1.2.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Η Γεωγραφία αποτελεί σήμερα μια καθιερωμένη επιστήμη, με ερευνητική και ακα-
δημαϊκή παράδοση, με ένα παρελθόν βαθιά ριζωμένο, αλλά και σύγχρονους προ-
βληματισμούς ακόμη υπό διαμόρφωση. Ένας μεγάλος Άγγλος Γεωγράφος, ο Peter 
Haggett, παρομοίασε πρόσφατα τη Γεωγραφία με την πόλη. Η Γεωγραφία, δηλα-
δή,  είναι σαν μια πόλη με συνοικίες διαφορετικής ηλικίας και ζωτικότητας. Υπάρ-
χουν οι παλαιότερες γειτονιές, του προηγούμενου αιώνα, που συχνά χρειάζονται 
ανάπλαση. Υπάρχουν περιοχές που ήταν κάποτε μοντέρνες, ενώ κάποιες έχουν 
πρόσφατα αρχίσει να αλλοιώνονται. Άλλες γειτονιές επεκτάθηκαν πρόσφατα και 
ταχύτατα. Μερικές συνοικίες είναι όμορφα κτισμένες, άλλες είναι μάλλον υποβαθ-
μιζόμενες. Αν συνεχιστεί αυτή η μεταφορική εξέταση, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
η Γεωγραφία επεκτάθηκε πέρα από τα τείχη της για να δημιουργήσει ένα μεγάλο 
αστικό συγκρότημα που τείνει να συνενωθεί με άλλα γειτονικά του –την Κοινωνιο-
λογία, την Οικονομία, την Ιστορία. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Γεωγραφία: 
Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης Χώρου» (Κουτσόπουλος, 2000), «…Γεωγραφία 
είναι αυτό που κάνουν οι Γεωγράφοι», ακριβώς επειδή αυτό που κάνουν οι Γεω-
γράφοι αναθεωρήθηκε ριζικά πολλές φορές από άποψη μεθοδολογίας και αντικει-
μένου. Παρόλες, όμως, τις αλλαγές η έννοια του χώρου παραμένει η αναλλοίωτη 
σταθερά για την επιστήμη της Γεωγραφίας.
Σύμφωνα με τον πιο γνωστό και τυπικό ορισμό του Hartshorne (1959), η Γεω-

γραφία ασχολείται με τη συγκροτημένη, ορθολογική και ακριβή περιγραφή και ερ-
μηνεία του διαφοροποιημένου χαρακτήρα της επιφάνειας της γης. Ως «διαφορο-
ποιημένος χαρακτήρας» θεωρείται η ποικιλία, ή χωρική διαφοροποίηση που μπορεί 
να εμφανίζεται σε διάφορες τοποθεσίες και σε όλες τις κλίμακες, από την ίδια την 
υδρόγειο μέχρι τις γειτονιές μιας πόλης. Με τον όρο «επιφάνεια της γης» νοείται ο 
λεπτός φλοιός που αποτελεί το περιβάλλον ζωής του ανθρώπινου πληθυσμού.
Ένας άλλος ορισμός, όπως διατυπώθηκε από τον Harvey (1969), έχει ως εξής: 

«Η γεωγραφική γνώση αφορά την περιγραφή, την ανάλυση και την ερμηνεία της 
χωρικής κατανομής εκείνων των συνθηκών (είτε φυσικών είτε δημιουργημένων από 
τον άνθρωπο) που διαμορφώνουν την υλική βάση για την αναπαραγωγή (σε αντι-
διαστολή με την παραγωγή) της κοινωνικής ζωής. Προσπαθεί επίσης να κατανοήσει 

01_Meros A.indd   701_Meros A.indd   7 31/1/2009   10:47:43 πμ31/1/2009   10:47:43 πμ



8  ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις συνθήκες και την ποιότητα της κοινωνικής ζωής 
που εμφανίζονται σε ένα δοσμένο χώρο στον οποίο υπάρχει ένας συγκεκριμένος 
τρόπος παραγωγής». Αναζητεί, επομένως, τη ρίζα των κοινωνικών προβλημάτων 
στη διάρθρωση και τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος στο χώρο. Για πα-
ράδειγμα, η πόλη αποτελεί μια ενότητα χώρου που διευκολύνει την κυκλοφορία 
του κεφαλαίου, των αγαθών και της πληροφορίας και η χωρική της διάρθρωση 
είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών σχέσεων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται 
από τη χωρική διάρθρωση. 
Επομένως, η Γεωγραφία κατέχει μια διττή θέση στην παραδοσιακή οργάνωση 

της γνώσης. ∆εν είναι καθαρά φυσική επιστήμη ούτε καθαρά κοινωνική. Ως απο-
τέλεσμα, μολονότι μπορεί να διαιρεθεί σε πολλές επιστημονικές υποπεριοχές, η 
πιο σπουδαία διαφοροποίησή της είναι μεταξύ της Φυσικής Γεωγραφίας και της 
Ανθρωπογεωγραφίας. Πιο συγκεκριμένα:

• H Γεωγραφία μοιράζεται με άλλες φυσικές επιστήμες ένα κοινό αντικείμε-
νο, την επιφάνεια της γης. Ωστόσο το κοινό αυτό αντικείμενο το εξετάζει 
από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών. Ενδιαφέρεται, δηλαδή, για 
τη γη ως το περιβάλλον της ανθρωπότητας. Η Γεωγραφία θεωρεί ότι το 
περιβάλλον αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν 
και οργανώνουν την κοινωνία τους, αλλά ταυτόχρονα οι άνθρωποι έχουν 
συντελέσει στη δημιουργία του και στις μεταβολές του και επομένως οι 
σχέσεις ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος εξετάζονται μέσα από τη 
Φυσική Γεωγραφία.

• Η Γεωγραφία επίσης εστιάζει το ενδιαφέρον της στη θέση (το πού χωρο-
θετείται κάποια δραστηριότητα, φαινόμενο ή υπηρεσία παίζει καθοριστικό 
ρόλο), στη δομή και την οργάνωση του ανθρωπογενούς χώρου (π.χ., δίνει 
έμφαση στο ρόλο της κατάλληλης περιφερειακής οργάνωσης και στη βέλ-
τιστη χρήση του γεωγραφικού χώρου) και βέβαια στις ανθρώπινες διαδι-
κασίες (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές κ.λπ.) στο χώρο με τη βοήθεια 
της Ανθρωπογεωγραφίας. 

• Επιπλέον, όμως, η Γεωγραφία αναζητεί και εφαρμόζει μεθόδους, με τις 
οποίες οι σχέσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος και ανθρώπου-χώρου ανα-
λύονται, προδιαγράφονται και προβάλλονται στο μέλλον. Σε κάθε γεω-
γραφική κλίμακα η Γεωγραφία αναζητεί να αναλύσει, να συσχετίσει και 
να ερμηνεύσει, διαχωρίζοντας τον ομοιογενή χώρο όπου οι πολιτικοί βα-
σίζουν τις αποφάσεις τους, στα στοιχεία που συνθέτουν τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, με τη βοήθεια της Ανάλυσης Χώρου.
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9  Κεφάλαιο 1:  Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου

Συμπερασματικά, η Φυσική Γεωγραφία, η Ανθρωπογεωγραφία και η Ανάλυση 
Χώρου αποτελούν τα δομικά στοιχεία και τις συστηματικές περιοχές της Γεωγρα-
φίας, που συνδέονται με αμφιμονοσήμαντες σχέσεις, αλληλεπιδρούν καθοριστι-
κά μεταξύ τους και οριοθετούν το πλαίσιο έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας της 
Γεωγραφίας.

1.3.  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

1.3.1.  Προσέγγιση

Στη σύγχρονη γεωγραφία, όπως αναφέρθηκε, η έμφαση δίνεται και πρέπει να 
δίνεται στον τρόπο με τον οποίο ο Γεωγράφος εξετάζει τα φαινόμενα και όχι στα 
φαινόμενα τα ίδια. Επομένως, αυτό που διαφοροποιεί το Γεωγράφο είναι ο τρό-
πος με τον οποίο εξετάζει και σκέφτεται τη δομή, τη μορφή και τις διαδικασίες 
μιας περιοχής και όχι η ίδια η περιοχή ή κάποιο ιδιαίτερο τμήμα της. ∆ηλαδή, το 
εννοιολογικό πλαίσιο της Γεωγραφίας βασίζεται στις χωρικές διαδικασίες και στα 
πρότυπα και όχι στη χωρική ενότητα που εξετάζει.
Παρόλη τη σαφήνεια και την καθαρότητα των παραπάνω, η δημιουργία ενός 

εννοιολογικού πλαισίου παραδεκτού και κοινού σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και 
μελετούν τις χωρικές διαδικασίες είναι αναγκαία. Μια προσπάθεια αρκετά παλιά, 
η οποία όμως μπορεί να χαρακτηρισθεί σχετικά πετυχημένη, είναι του Foley (1964) 
(Πίνακας 1.1.). Στον πίνακα που ακολουθεί, οι οριζόντιες κατηγορίες αναφέρονται 
στις διάφορες όψεις των χωρικών δομών και διαδικασιών που πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη κατά την εξέταση της γεωγραφίας μιας περιοχής. Η πρώτη, η πολιτι-
στική όψη, αναφέρεται στις αξίες της κοινωνικής ομάδας και στην επίδρασή τους 
στην περιοχή. Η δεύτερη, η λειτουργική-οργανωτική όψη, ασχολείται με τις λει-
τουργίες και το ρόλο του ανθρώπου και των κοινωνικών ομάδων μέσα στο χώρο. 
Η τρίτη, η φυσική όψη, συνδέεται με τα φυσικά αντικείμενα, περιλαμβάνοντας 
το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον καθώς και τους ανθρώπους της περιο-
χής. Καθεμιά από αυτές τις όψεις περιλαμβάνει τις μη χωρικές πλευρές που δεν 
αφορούν τη χωρική διάσταση των φαινομένων, ενώ αντίθετα υπάρχουν άλλες το 
ενδιαφέρον των οποίων εστιάζεται ακριβώς στη θέση και στις χωρικές κατανομές 
των φαινομένων (χωρικές πλευρές). 
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10  ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α. Μη Χωρικές Πλευρές Β. Χωρικές Πλευρές

Ι.  Πολιτιστικές 
Όψεις

• Κοινωνικές αξίες
• Πολιτιστικά στοιχεία
• Κοινωνικά πρότυπα
• Κοινωνική διάρθρωση
• Τεχνολογία 

• Χωρική κατανομή των 
πολιτιστικών υποδειγμάτων και 
προτύπων

• Αξίες που αναφέρονται στην 
ποιότητα της ζωής και οδηγούν 
στον καθορισμό των χωρικών 
κατανομών των δραστηριοτή-
των του πληθυσμού και του 
φυσικού περιβάλλοντος

ΙΙ. Λειτουργικές-
Οργανωτικές
Όψεις

• ∆ιαφοροποίηση και 
κατανομή λειτουργιών

• Αλληλεξάρτηση των 
συστημάτων δράσης 
(προσώπων και κοινωνικών 
ομάδων) με την έννοια του 
λειτουργικού τους ρόλου

• Χωρική κατανομή λειτουργιών 
και δραστηριοτήτων

• Χωρικές αλληλοσυσχετίσεις
• Χωρικά πρότυπα κοινωνικών 
ομάδων, διαφοροποιημένα 
λειτουργικά

ΙΙΙ.  Φυσικές  
     Όψεις

• Φυσικά αντικείμενα
• Το φυσικό περιβάλλον
• Το ανθρωπογενές 
περιβάλλον

• Πληθυσμός 

• Χωρική κατανομή φυσικών 
φαινομένων και αντικειμένων

• Χωρικά πρότυπα ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (ρήσεων γης, 
κτισμάτων, δρόμων κ.λπ.)

Πίνακας 1.1:  Στοιχεία από το Πλαίσιο του Foley

Όλες οι όψεις, όμως, βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Έτσι, οι κατανομές των 
διαφόρων φαινόμενων στο χώρο δεν είναι τυχαίες, αλλά συσχετίζονται με τις μη 
χωρικές πλευρές. Για παράδειγμα, η κατανομή των καταστημάτων λιανικής πώλη-
σης σε μια πόλη εξαρτάται από τις καταναλωτικές συνήθειες του πληθυσμού και 
από την τεχνολογία της λιανικής πώλησης (μη χωρικές πλευρές). Αυτά τα στοιχεία 
με τη σειρά τους δημιουργούν χωρικούς λειτουργικούς ρόλους και δομές, που και 
αυτές οδηγούν στην πραγματική κατανομή των καταστημάτων λιανικής πώλησης 
στο χώρο. ∆ηλαδή, αν το αντικείμενο της γεωγραφικής μελέτης είναι η κατανομή 
των καταστημάτων λιανικής πώλησης, αυτό το γεωγραφικό φαινόμενο πρέπει να 
ιδωθεί με την εξής πορεία στον πίνακα 1.1: ΙΑ  ΙΙΑ  ΙΙΒ  ΙΙΙΒ. Μια αντίστοι-
χη πορεία θα ακολουθήσει η εξέταση της αλλαγής των χρήσεων γης κατά μήκος 
μιας μεγάλης οδικής αρτηρίας (π.χ., Εθνική Οδός, Αττική Οδός) σε μια περιοχή, πε-
ριφέρεια, νομό κ.λπ.
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11  Κεφάλαιο 1:  Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου

1.3.2.  Διαφοροποίηση του Χώρου

Μέχρι στιγμής έμφαση δόθηκε στους γενικότερους παράγοντες και στα κοινά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Γεωγραφία. Τα χαρακτηριστικά εκείνα δηλαδή που 
προσδίδουν τη μορφή, τη δομή και το περιεχόμενο μιας περιοχής. Όμως κάθε 
περιοχή είναι επίσης μοναδική παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη μορφή, δομή και πε-
ριεχόμενο. Η Ήπειρος δεν είναι Θεσσαλία, όπως ο Βόλος δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι είναι ίδιος με το Ηράκλειο Κρήτης. Έξω από την Ελλάδα, η πολιτιστική φύση 
της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, η παραγωγικότητα των Κάτω Χωρών, το 
κοσμοπολίτικο της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, η φτώχεια του Μπαγκλαντές και η 
αέναη κίνηση της Ιαπωνίας δεν μπορούν να αποδοθούν στους ίδιους παράγοντες 
που έδρασαν με τον ίδιο τρόπο, την ίδια χρονική στιγμή και κάτω από τις ίδιες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι χωρικές μονάδες (πόλεις, περιφέρειες, χώρες 
κ.λπ.) αναπτύσσονται για διαφορετικούς λόγους, σε διαφορετικούς χρόνους κάτω 
από διαφορετικές χωρικές επιδράσεις. Επομένως, η γεωγραφία τους πρέπει να 
προσδιοριστεί σαφώς μέσα σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που να καλύπτει τις δια-
φοροποιήσεις που παρατηρούνται σε αυτές. Το σχήμα 1.1. παρουσιάζει ένα τέ-
τοιο ολοκληρωμένο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, δείχνει πώς η Γεωγραφία μιας περιοχής 
καθορίζεται από τρεις βασικές δυνάμεις που επιδρούν στο χώρο: α) τη Μορφο-
λογική ∆υναμική του Χώρου, β) τις Χωρικές Αλληλεπιδράσεις και γ) το Κοινωνικο-
οικονομικό Πλαίσιο.

Σχήμα 1.1:  Μεθοδολογικό Πλαίσιο Χωρικής ∆ομής

 

Ολοκλήρωση
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12  ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.3.2.1. Μορφολογική Δυναμική του Χώρου: Εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει απο-
δεκτό ότι η διαμόρφωση της δομής και της οργάνωσης του χώρου μιας συγκεκρι-
μένης περιοχής συμπίπτει με τις συνθήκες διαμόρφωσης -δημιουργίας των γήινων 
φυσικών μορφών (γεωμορφολογία). Πιο συγκεκριμένα, η αρχική δομή, οι αποσα-
θρωτικές και οι γενεσιουργοί διαδικασίες και το στάδιο όπου η γεωμορφολογική 
διαδικασία έχει φτάσει αντιστοιχούν απόλυτα στη θέση, τις χωρικές διαδικασίες 
και το χρόνο που λειτουργούν οι χωρικές διαδικασίες.
Όπως η αρχή κάθε γεωμορφολογικού στοιχείου είναι η ίδια η δομή του (ο γρα-

νίτης δίνει άλλη γεωμορφολογική μορφή από τον ψαμμίτη), έτσι και η αρχική θέση 
επηρεάζει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας περιοχής. Ως θέση βέβαια νοείται τόσο 
η θέση-τόπος όσο και η θέση-κατάσταση, που θα εξεταστούν παρακάτω. ∆ηλαδή, 
αν μια πόλη αναπτύσσεται σε μια πεδιάδα (π.χ., Λάρισα), δεν εξελίσσεται όμοια με 
μια που έχει κτιστεί στους πρόποδες λόφων  (π.χ., Καβάλα). Όμοια η θέση στην ευ-
ρύτερη περιφέρεια επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη μιας πόλης. Η Θεσσαλονίκη, 
για παράδειγμα, στη διασταύρωση χερσαίων και θαλάσσιων οδών, διαφέρει στη 
μορφή και τη δομή της από τον Πειραιά, που η ανάπτυξή του οφείλεται αποκλει-
στικά στη γειτνίασή του με την Αθήνα.
Μόλις δημιουργηθεί μια χωρική ενότητα, τότε διάφορες διαδικασίες διαμόρφω-

σής της τίθενται σε λειτουργία. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ο ρόλος της με-
τανάστευσης και του πληθυσμού γενικότερα και η επίδραση των συγκοινωνιών-
μεταφορών στη μορφή και τη δομή των γεωγραφικών περιφερειών της υπήρξαν 
καθοριστικοί παράγοντες και για το λόγο αυτό αποτελούν τμήμα των χωρικών 
διαδικασιών που προσδιορίζουν τη μορφή ανάπτυξης κάθε περιφέρειας.
Όμως η επίδραση των χωρικών διαδικασιών διαφοροποιείται ανάλογα με το 

στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η περιοχή. Ως στάδιο νοείται, για πα-
ράδειγμα, ο διαχωρισμός σε προβιομηχανικό, βιομηχανικό και μεταβιομηχανικό 
όπου, ως γνωστόν, τόσο οι λειτουργικές όσο και οι μορφολογικές διαφορές μετα-
ξύ των περιοχών είναι πολύ χαρακτηριστικές και ιδιαίτερα έντονες. Όσον αφορά 
την κατανομή των τομέων της οικονομίας στα τρία αυτά στάδια της ανάπτυξης 
μιας περιφέρειας, στο προβιομηχανικό οι περισσότερες θέσεις εργασίας είναι στον 
πρωτογενή τομέα, σε αντίθεση με το μεταβιομηχανικό στάδιο το οποίο χαρακτη-
ρίζεται από την κυριαρχία του τριτογενούς και την εμφάνιση του τεταρτογενούς 
τομέα. Το ίδιο έντονες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται βέβαια και στην κοινωνι-
κή, πολιτιστική, πολιτική κ.λπ. δομή και μορφή των περιοχών. Ως αποτέλεσμα το 
δίκτυο των οικισμών, για παράδειγμα, διαφοροποιείται ανάμεσα σε προβιομηχανι-
κές περιοχές (πολλά χωριά, λίγες και μικρές πόλεις) και μεταβιομηχανικές περιοχές 
(πολλές και μεγάλες πόλεις).
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13  Κεφάλαιο 1:  Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου

1.3.2.2. Χωρικές Αλληλεπιδράσεις: Εκτός, όμως, από τη μορφολογική δυναμική 
του χώρου, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δομής και της μορφής μιας πε-
ριοχής παίζουν οι χωρικές αλληλεπιδράσεις. Συγκεκριμένα, οι αλληλεπιδράσεις 
αυτές δια δραματίζουν τέσσερις βασικές λειτουργίες, που με τη σειρά τους επη-
ρεάζουν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών: Ολοκλήρωση, ∆ιαφορο-
ποίηση, Οργάνωση και Αλλαγή. Η σπουδαιότητα ενός ολοκληρωμένου χωρικού 
συστήματος (πόλεις και περιοχές ενωμένες με ένα σύστημα κινήσεων, ροών και 
συνδιαλλαγών) είναι προφανής και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυ-
ξη μιας περι φέρειας ή χώρας. Από την άλλη μεριά, οι αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν 
τη διαφοροποίηση του συστήματος μιας περιοχής που είναι αναγκαία για την εξει-
δίκευση του εργατικού δυναμικού, των παραγωγικών διαδικασιών, τη λειτουργική 
διαφοροποίηση των πόλεων κ.λπ., που με τη σειρά τους οδηγούν στην ανάπτυξη. 
Με τον ίδιο τρόπο οι χωρικές αλληλεπιδράσεις δημιουργούν τη χωρική οργάνωση, 
που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, 
πως καμία αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί να ευοδωθεί, αν το οικιστικό 
δίκτυο (δηλαδή η οργάνωση των οικισμών) δεν είναι πλήρως και ορθολογιστικά 
ανεπτυγμένο.
Επιπλέον, οι διάφορες μορφές μετακινήσεων και ροών μέσα σε μια περιφέρεια 

δημιουργούν χωρική οργάνωση εκφράζοντας τις σχέσεις και κυρίως τις αλληλε-
ξαρτήσεις των χωρικών ενοτήτων μιας περιοχής και αποτελούν βασικούς μηχα-
νισμούς ανάπτυξης ορισμένων περιοχών σε βάρος άλλων (π.χ., πόλεων σε βά-
ρος αγροτικών περιοχών). Ακόμη, οι αλληλεπιδράσεις που φέρνουν αλλαγές στο 
σύστημα που συνιστά η ίδια η περιοχή οριοθετούν με τη σειρά τους την πορεία 
ανάπτυξης της περιοχής.

1.3.2.3. Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο: Τέλος, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιοχών. Το παραγωγικό δυναμικό μιας 
περιοχής και η διάρθρωση της οικονομίας της δεν αποτελούν μόνο καθοριστικούς 
παράγοντες της αναπτυξιακής διαδικασίας, αλλά και βασικά εργαλεία αναγνώρι-
σης και ανάλυσης των διαρθρωτικών προβλημάτων ή πλεονεκτημάτων της περιο-
χής που οδηγούν στο σωστό χωρικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.
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14  ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.4.  Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Ως τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950, η διδασκαλία της Γεωγραφίας εστια-
ζόταν κατά βάση σε δύο αντικείμενα: το φυσικό τοπίο, δηλαδή η έμφαση δινόταν 
στο σύνολο των φυσικών ιδιοτήτων μιας περιοχής που έχουν σημασία για τον άν-
θρωπο (έδαφος, ανάγλυφο, βλάστηση, ορυκτά κ.λπ.), και το ανθρωπογενές τοπίο, 
δηλαδή το αποτύπωμα των έργων του ανθρώπου πάνω σε αυτή την περιο χή. Οι 
γεωγράφοι εξέταζαν το καθένα χωριστά και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τις 
μεταξύ τους σχέσεις πάνω σε ένα πρότυπο αιτίου-αποτελέσματος, που φαινο-
μενικά έλυνε όλα τα προβλήματα. Η αιτιοκρατική σχέση φαινόταν τελείως απα-
ραίτητη για να μπορεί η διδασκαλία της Γεωγραφίας να διατηρήσει έναν αυστηρά 
επιστημονικό χαρακτήρα.
Ως αποτέλεσμα, η Γεωγραφία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ήταν κυρίως 

ένα περιγραφικό μάθημα μελετώντας, για παράδειγμα, το έδαφος κάθε χώρας και 
προσπαθώντας να ερμηνεύσει βάσει αυτού τις συγκεντρώσεις και τις δραστηριό-
τητες των ανθρώπων. Γι’ αυτό και κατέληγε σε τυποποιημένα συμπεράσματα, 
όπως «πεδινό έδαφος = γεωργία» ή «ορεινό έδαφος = κτηνοτροφία», και επέμενε 
σε αυτά αδιαφορώντας αν τα γεγονότα έδειχναν ότι δεν είχαν γενική εφαρμογή. 
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει δείκτες έκφρασης 
αυτής της σχέσης, όπως, π.χ., η αύξηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο χρόνο 
ή η πληθυσμιακή πυκνότητα. Τα στατιστικά στοιχεία, όμως, έχουν την αξία τους, 
αλλά δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά κάποια απόλυτη αλήθεια. Η παραγωγή 
ενός προϊόντος μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται για κοινωνικούς ή ιστορικούς 
λόγους. (Ο μωαμεθανισμός προκάλεσε, όπου επικράτησε, περιορισμό ή εξαφάνιση 
της αμπελουργίας και της χοιροτροφίας.) Και η υπεραναπτυγμένη Ιαπωνία έχει 
κατά 85% ορεινό έδαφος και φυσιολογική πληθυσμιακή πυκνότητα (με βάση τις 
διαθέσιμες για καλλιέργεια εκτάσεις) δυόμισι περίπου φορές μεγαλύτερη από αυτή 
του οικονομικά αδύναμου Μπαγκλαντές, που έχει ίσο πληθυσμό και τελείως πεδι-
νό και εύφορο έδαφος. 
Σε αυτά τα πλαίσια η Γεωγραφία προσπαθούσε να μεταφέρει στους διδασκό-

μενους την «αντικειμενική» εικόνα ενός κόσμου, την οποία ο μαθητής έπρεπε να 
«μάθει» απομνημονεύοντας σύνορα, εκτάσεις και ονόματα οροσειρών, ποταμών 
και λιμνών. Μέσα στη στατική αυτή εικόνα η παρουσία του ανθρώπου εκφραζό-
ταν μόνο με την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας και της 
αντίστοιχης «επιτυχίας» ή «αποτυχίας» του (πληθυσμός, πόλεις, καλοί ή κακοί 
δρόμοι, πολλές ή λίγες γεωργικές μηχανές, είδος και ποσότητα προϊόντων).
Από τη δεκαετία του ’50 και έως τις αρχές της δεκαετίας του ’70 οι Γεωγράφοι 

άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ο δυϊσμός στη μελέτη των σχέσεων ανθρώπου 
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15  Κεφάλαιο 1:  Γεωγραφία: Η Επιστήμη του Χώρου

και χώρου, ο διαχωρισμός τους και έπειτα η προσπάθεια σύνδεσής τους με μια 
απλή σχέση αιτίου-αποτελέσματος απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Από 
το 1956 ο Emry Jones παρατήρησε ότι η δραστηριότητα του ανθρώπου δεν επι-
δέχεται απλές αιτιοκρατικές ερμηνείες «καθολικού τύπου» σε σχέση με το φυσικό 
περιβάλλον. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να αποδίδει κανείς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη της Βρετανίας στα αποθέματα κάρβουνου του υπεδάφους της και επο-
μένως στις γεωλογικές διαδικασίες που τα δημιούργησαν πριν από 500.000.000 
χρόνια. Το κάρβουνο βρισκόταν εκεί όλο αυτό το διάστημα, αλλά οι άνθρωποι δεν 
καταλάβαιναν τη σημασία του γιατί δεν είχαν αναπτύξει το αντίστοιχο πολιτιστι-
κό περιβάλλον ούτε και την τεχνολογία γι’ αυτό. Είναι δηλαδή μια σχέση τεχνολογι-
κή-πολιτιστική που δεν συνδέεται άμεσα με τον περιβάλλοντα χώρο.
Γενικότερα θα μπορούσε κανείς να πει ότι το φυσικό περιβάλλον υπάρχει αντι-

κειμενικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα και όλοι οι λαοί το αντιλαμβά-
νονται με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά δεν έχει σχέση με την πνευματική ανάπτυξη 
αλλά με το πολιτιστικό πλαίσιο. Στις ΗΠΑ οι άποικοι δημιούργησαν την ισχυρότε-
ρη οικονομία του πλανήτη επειδή προέρχονταν από ήδη ανεπτυγμένες χώρες και 
μετέφεραν μαζί τους ένα διαμορφωμένο σύστημα αξιών ως προς τη χρήση του 
χώρου. Οι Ινδιάνοι, εξίσου έξυπνοι, δεν το κατάφεραν επειδή την εποχή εκείνη βρί-
σκονταν σ’ ένα κυνηγετικό ή πρώιμα αγροτικό στάδιο και το σύστημα αξιών τους 
ήταν διαφορετικό.
Ως αποτέλεσμα, οι Γεωγράφοι αργότερα αποδέχτηκαν ότι σχέσεις που ανα-

πτύσσονται μεταξύ χώρου και ανθρώπου δεν είναι καθαρά αιτιοκρατικές και επο-
μένως δεν μπορούν να αποδοθούν με απλά αριθμητικά δεδομένα, γιατί εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό και από το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο. 
Μέσα στο χώρο οι άνθρωποι δρουν ανάλογα με την αντίληψη που έχουν γι’ αυ-
τόν και, επειδή είναι κοινωνικά όντα, η τελική εικόνα που αποκτούν εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις αξίες της κοινωνικής τους ομάδας. Επομένως, η αντίληψη 
που έχει κάθε άνθρωπος για το χώρο και η αντίστοιχη συμπεριφορά του δεν είναι 
αφηρημένη εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά μέρος της ατομικής και κοινωνικής του 
ταυτότητας που «κτίζεται» σταδιακά καθώς αυτός ενηλικιώνεται με τη βοήθεια 
των κοινωνικών εμπειριών και της εκπαίδευσης. Ο τρόπος σκέψης καθορίζει και 
τον τρόπο δράσης.
Για παράδειγμα, στις δυτικές βιομηχανικές χώρες οι αγελάδες αποτελούν κυ-

ρίως μια καλή πηγή πρωτεϊνών. Για τους Ινδούς, όμως, τα ζώα αυτά συνδέονται με 
μεταφυσικά πιστεύω, είναι ιερά και δεν αποτελούν είδος διατροφής. Η παράθεση, 
λοιπόν, μόνο του αριθμού των ζώων δεν παρέχει ουσιαστική πληροφορία για το 
επίπεδο διατροφής στην Ινδία.
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