
Δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 

γεσγξαθηθήο ζθέςεο



• Σν ζύλνιν ηεο ζπζζσξεπκέλεο 
ζήκεξα γεσγξαθηθήο γλώζεο, νη 
γεσγξαθηθέο έλλνηεο θαη όξνη, ε 
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαη ε 
ηερληθή πνπ εθαξκόδεηαη θαηά ηε 
γεσγξαθηθή έξεπλα νη αξρέο θαλόλεο 
θαη πνξίζκαηα ηεο γεσγξαθηθήο 
επηζηήκεο, ε πξνβιεκαηηθή γύξσ από 
ηελ επίιπζε ησλ γεσγξαθηθώλ 
πξνβιεκάησλ, νη δηάθνξεο απόςεηο 
ζεώξεζεο ησλ γεσγξαθηθώλ 
πξαγκάησλ



θαη γεληθά όια όζα κπνξνύκε λα 

απνθαιέζνπκε πεξηερόκελν ηεο 

γεσγξαθηθήο επηζηήκεο δελ ππήξμαλ 

βέβαηα ην απνηέιεζκα κηαο 

επηζηεκνληθήο έθξεμεο πνπ δηήξθεζε 

κεξηθά δεπηεξόιεπηα. πληζηνύλ ην 

απνηέιεζκα κηαο δπλακηθήο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία δηήξθεζε πνιιέο 

εθαηνληάδεο ρξόληα θαη αθνινύζεζε 

θαηά θάπνην ηξόπν ηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο.



Η αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηόδνπο ή ρξνλνινγίεο -ζηαζκνύο 
ζπληειεί ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
δηάγλσζε θαη εξκελεία ηεο επίδξαζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ παξαγόλησλ ζηε 
δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο 
γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ή ηελ 
νπηζζνδξόκεζε ηεο γεσγξαθηθήο 
ζθέςεο. 



• Σέινο ε ρξνλνινγηθή παξάζεζε 

γεγνλόησλ ζρεηηθώλ κε ην γεσγξαθηθό 

γίγλεζζαη απνηειεί ηνλ θαιύηεξν 

ηξόπν παξαθνινύζεζεο ηεο 

παξάιιειεο πνξείαο θαη εμέιημεο ηεο 

γεσγξαθίαο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκώλ 

ηεο. 



• Με βάζε ηε κνξθή, ην πεξηερόκελν, ηελ 
επηζηεκνληθή ππόζηαζε θαη ην είδνο ησλ 
κεζνδνινγηθώλ ζεσξήζεσλ θαη 
θαηεπζύλζεσλ ε ηζηνξία ηεο γεσγξαθίαο 
δηαξζξώλεηαη ρξνληθά ζηηο εμήο πεξηόδνπο: 

• αξραίνη ρξόλνη 

• κεζαησληθνί

• επνρή ησλ αλαθαιύςεσλ 

• λένη ρξόλνη. 



• Κάζε επνρή ραξαθηεξίδεηαη από ίδηα 

ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά, επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα 

νπνία είηε κεκνλσκέλα είηε σο ζύλνιν 

επέδξαζαλ θαη θαηεύζπλαλ ελ πνιινίο 

ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε γεληθά θαη 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο 

γεσγξαθίαο.



• Αξραίνη ρξόλνη, νη απαξρέο ηεο 
γεσγξαθηθήο ζθέςεο.

• Μεζαησληθνί Υξόλνη : νπηζζνδξόκεζε
θαη ζηαζηκόηεηα

• Η επνρή ησλ αλαθαιύςεσλ:
επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο εηθόλαο ηνπ
θόζκνπ

• 19νο αηώλαο, ε ζεκειίσζε ηεο 
ζύγρξνλεο κνξθήο ηεο γεσγξαθίαο.

• Η πεξίνδνο ησλ ζρνιώλ γεσγξαθίαο, 
απόπεηξεο ζεσξεηηθήο κεζνδνινγηθήο 
ηεθκεξίσζεο.



19νο αηώλαο ε ζεκειίσζε ηεο ζύγρξνλεο 

κνξθήο ηεο γεσγξαθίαο.

• Η επηθξαηνύζα ζηε γεσγξαθία ηάζε 
ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα 
ζύλδεζεο ησλ γεσγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 
κεηαμύ ηνπο θαη ζηελ αλεύξεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ θαη 
αιιειεπηδξάζεσλ. Η αιιαγή είλαη 
νπζηαζηηθή θαη ε απιή πεξηγξαθή θαη 
απαξίζκεζε ησλ γεσγξαθηθώλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ 
παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηε δηαηύπσζε 
αξρώλ θαη θαλόλσλ



αξρέο θαη θαλόλεο

• πνπ ζπλδένπλ θαη εξκελεύνπλ 

αηηηνθξαηηθά ηελ ύπαξμε θαηαλνκή ησλ 

γεσγξαθηθώλ παξαγόλησλ θαη ηελ 

εκθάληζε ησλ θαηλνκέλσλ έρνπλ 

γεληθή ηζρύ θαη αλαδεηθλύνπλ ηελ 

νιόηεηα ηνπ θόζκνπ ρσξίο λα 

παξαβιέπνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο.



Οη απαξρέο ηεο εθζπγρξνληζκέλεο γεσγξαθίαο 

ηαπηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ησλ Γεξκαλώλ Humboldt θαη 

Ritter.

• Ο    Alexander von Humboldt (1769-1859)
ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ θιάδνπ ηεο 
θπζηθήο γεσγξαθίαο δεδνκέλνπ όηη ην 
θέληξν βάξνπο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ θπζηθώλ 
παξαγόλησλ ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ θαη ηηο 
κεηαμύ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο (γεσκνξθέο 
θιηκαηηθνί παξάγνληεο, ππέδαθνο ,ρισξίδα 
παλίδα). 





• Ο Humboldt ήηαλ ν πξώηνο πνπ 

κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηνπ πςνκέηξνπ 

ζηελ θαηαλνκή ηεο ρισξίδαο, ηελ 

θαηαλνκή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο (ηζόζεξκεο 

θακπύιεο θαη αίηηα απόθιηζεο) θαζώο 

θαη ηηο ζρέζεηο εδάθνπο- θιίκαηνο θαη 

κνξθώλ ηνπ γεσγξαθηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ βηνηηθώλ παξαγόλησλ. 



• Τπήξμε ν εηζεγεηήο πνιιώλ λέσλ 

θπζηθνγεσγξαθηθώλ όξσλ όπσο ηεο 

γεσκνξθνινγίαο, ηεο θιίκα-

γεσγξαθίαο,  θπηνγεσγξαθίαο, 

δσνγεσγξαθίαο, πδξνγξαθίαο, 

θπζηθήο αλζξσπνγεσγξαθίαο θ.ι.π. 



• Καηαιπηηθό πηζηεύσ ηνπ Humboldt 
απνηειεί ε δηαπίζησζε όηη ν θόζκνο 
ζπληζηά κία ελόηεηα θαη ραξαθηεξίδεηαη 
από πιεξόηεηα, ηδηόηεηεο πνπ νθείινληαη 
ζε βαζύηεξα δεδνκέλα θπζηθά αίηηα. Σε 
όια ηα έξγα ηνπ πξνθαλήο είλαη ε 
πξνζπάζεηα αλεύξεζεο θαη 
δηαηύπσζεο θαζνιηθώλ λόκσλ ηθαλώλ 
λα εξκελεύζνπλ όιεο ηηο εκθαλίζεηο 
θαη ηα θαηλόκελα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ 



Carl Ritter (1779-1859)

• κειέηε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξώπνπ κε 

ην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ. 

• Η γεσγξαθία θαηά Ritter ζα έπξεπε λα 

εμεηάδεη ηε γήηλε   επηθάλεηα σο 

θαηνηθία ηνπ αλζξώπνπ θαη επηπιένλ 

ηνλ άλζξσπν κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 





• Τν πεξηβάιινλ θαηά  Ritter πξνδηαγξάθεη 
ηελ πνξεία ησλ αλζξώπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο κέζσ κηαο 
πιήξνπο κειέηεο όισλ ησλ 
γεσγξαθηθώλ παξακέηξσλ κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζα ήηαλ 
δπλαηή κηα κειινληηθή πξόβιεςε ηεο 
εμέιημεο ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. Οη 
απόςεηο απηέο ζαθώο αηηηνθξαηηθέο 
θαηαηάζζνπλ ηνλ Ritter ζηνπο πξώηκνπο 
πεξηβαιινληηθνύο ληεηεξκηληζηέο. 



• Oη ζεσξνύκελνη σο αλαλεσηέο ηεο γεσγξαθίαο         

Humboldt, παηέξαο ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο θαη 

Ritter, πξσηνπόξνο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο,

έδεζαλ πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξώηνπ 

έξγνπ θαη ηε δηάδνζε ησλ ηδεώλ ηνπ 

Κάξνινπ Δαξβίλνπ γεγνλόο πνπ απνηέιεζε 

επαλαζηαηηθή ηνκή ζηνλ ηξόπν ηνπ 

επηζηεκνληθνύ ζθέπηεζζαη θαη ζπλέβαιιε 

θαηαιπηηθά ζηελ αιιαγή ηεο επηζηεκνληθήο 

λννηξνπίαο.



Η δαξβηληθή ζεσξία 

• απνδνρή ηεο αληίιεςεο πεξί 

νξζνινγηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ ηξόπνπ 

αλαδήηεζεο εξκελεηώλ θαη αλάγθε 

δηαηύπσζεο θαζνιηθώλ λόκσλ θαηά 

ηεθκεξησκέλν ηξόπν.





Αξρέο ηεο δαξβηληθήο ζεσξίαο

• α) Η αξρή ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο, ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία ηα θπζηθά ζηνηρεία θαη θαηλόκελα 
κεηαβάιινληαη ρξνληθά. Υαξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα απνηεινύλ νη γεσινγηθνί 
ζρεκαηηζκνί θαη νη θπην-δσνθνηλσλίεο

• β) Η αξρή ηεο νξγάλσζεο πνπ πξνϋπνζέηεη ηελ 
αιιειεμάξηεζε ηόζν κεηαμύ ησλ όλησλ όζν θαη 
κεηαμύ απηώλ θαη ησλ αλόξγαλσλ παξαγόλησλ ηνπ 
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Με βάζε ηελ αξρή απηή 
νηθνδνκήζεθε ε ζεσξία ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 
ληεηεξκηληζκνύ ζηελ Αλζξσπνγεσγξαθία





• γ) Η αξρή ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο 

επηθξάηεζεο, κέζσ ηεο επηινγήο, ε 

νπνία ζεσξήζεθε ηθαλή λα εξκελεύζεη 

ηελ εμέιημε ησλ εηδώλ, πηνζεηήζεθε από 

ηνπο αλζξσπνγεσγξάθνπο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην δόγκα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ ληεηεξκηληζκνύ.



Οη ζέζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ληεηεξκηληζκνύ

(2ν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα)

• ε εξκελεία ηεο εκθάληζεο θαη εμέιημεο 

ησλ ζσκαηηθώλ θαη ςπρνπλεπκαηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά θαη ελ γέλεη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηαθόξσλ ιαώλ, 

ζπλδέεηαη θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εμέηαζε 

ηεο επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θπζηθώλ παξαγόλησλ ζηνλ άλζξσπν.



H.T.Buckle (1821-1862)

• Επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν όισλ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλαπνηεινύλ ηε 

γεληθή όςε ηεο Φύζεο. Η ηειεπηαία 

“δίλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε  

θαηεύζπλζε ζην ζπλεηξκό ησλ ηδεώλ 

θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγεί 

δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο ζηελ εζληθή 

ζθέςε δηαθόξσλ ρσξώλ” (Buckle

1872).



Friedrich Ratzel (1844-1904) 

• ζρέζε ηεο θνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ κε 
ηε Γε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 
θπζηθό πεξηβάιινλ. 

• «Αλζξσπνγεσγξαθία»

• α) Καηαλνκή ησλ αλζξώπηλσλ νκάδσλ 
ζηε Γε θαη εξκελεία ηνπο κε βάζε ηελ   
εζληθόηεηα ηε γιώζζα θαη ηε ζξεζθεία 

• β) Εμάξηεζε ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 
από ην θπζηθό πεξηβάιινλ 





• γ) πλέπεηεο ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 
ιαώλ

• δ) πλέπεηεο ηεο επίδξαζεο ησλ 
θπζηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ηνπ 
θιίκαηνο  θηι., ζηα ραξαθηεξηζηηθά 
ελόο έζλνπο.



Ellen Churchill Semple (1863-1932)

• ν άλζξσπνο ζεσξείηαη παζεηηθό αληηθείκελν 
θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ππόθεηληαη ζε 
πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ. 

• «νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξεη ην θπζηθό 
πεξηβάιινλ ζηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο είλαη 
κηα θπζηθή δηαδηθαζία πνπ, όπσο όιεο νη 
θπζηθέο δηαδηθαζίεο, αληηπξνζσπεύεη ην 
ζπλνιηθό απνηέιεζκα αηηίσλ πνπ 
ιεηηνπξγνύλ αλεπαίζζεηα αιιά αδηάιεηπηα 
γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα» 





«Επηζηεκνληθόο» ληεηεξκηληζκόο

Σα αζζελή ζεκεία ηνπ θπζηθνύ 

ληεηεξκηληζκνύ:

• πξνζπάζεηα γελίθεπζεο θαη εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ θαζνιηθνύ 

ραξαθηήξα, ρσξίο ηελ ύπαξμε 

αληίζηνηρσλ απνδείμεσλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο επηζηεκνληθά απνδεηθηηθήο 

κεζνδνινγίαο,



Ellsworth Huntington (1876-1947)   θαη

Griffith Taylor (1880-1963) 

(άκεζεο παξαηεξήζεηο θαη ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή ζηνηρείσλ)

• Huntington:

• κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ θιηκαηηθώλ

παξαγόλησλ ζηε ζσκαηηθή θαη

πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ

αλζξώπσλ.

• ην θιίκα απνηειεί έλαλ από ηνπο ηξεηο

θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο

πνιηηηζκηθήο εμέιημεο ελόο ιανύ

• (ε βηνινγηθή θιεξνλνκηά θαη ε

πλεπκαηηθή παξάδνζε).





Taylor

• Ο Taylor πίζηεπε όηη ε Γεσγξαθία είλαη 

νπζηαζηηθά ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηνλ 

άλζξσπν θαη ηα έξγα ηνπ όπσο 

επεξεάδνληαη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ.

• πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο (θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, πςόκεηξν, ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα), γηα λα απνδείμεη ηε ζρέζε -

εμάξηεζε ηνπ αλζξώπνπ κε -θαη από -ην 

πεξηβάιινλ. 





• «Η Φύζε θαζνξίδεη ζε κεγάιν  βαζκό ην 

ζρέδην, αιιά είλαη πξνθαλέο όηη ν άλζξσπνο 

απνηειεί ηνλ παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ 

πνιηηηζκνύ. Ο άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα 

επηηαρύλεη, λα επηβξαδύλεη ή λα αλαθόςεη 

εληειώο ηελ εμέιημε κηαο ρώξαο, αιιά, αλ 

είλαη επθπήο, δε ζα πξέπεη λα παξεθθιίλεη 

από ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ππνδεηθλύεη ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ» 

• «Stop and go determinism”



Πνζηκπηιηζκόο: ζηνπο αληίπνδεο ηνπ 

ληεηεξκηληζκνύ

• «Γαιιηθή ρνιή Γεσγξαθίαο»

• Paul Vidal de la Blache (1845-1918)

• ν άλζξσπνο είλαη ν επηθξαηέζηεξνο 

εηαίξνο ζηηο ζρέζεηο αλζξώπνπ –

πεξηβάιινληνο θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

πνιπάξηζκεο δπλαηόηεηεο κέζα ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ





• αλζξώπηλεο νκάδεο κε δηαθνξεηηθή 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ππνδνκή 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ, ζην ίδην 

θπζηθό πεξηβάιινλ, εληειώο 

δηαθνξεηηθά αλζξσπνγεσγξαθηθά 

ηνπία, σο απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ 

ελόο πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο 

παξακέηξσλ, όπσο παξαδόζεσλ, 

ζεζκώλ, επηδηώμεσλ, ηερλνινγίαο θηι.



H.J. Fleure (1877-1909

Η βξεηαληθή έθθξαζε ηεο 

πνζηκπηιηζηηθήο γεσγξαθηθήο ζρνιήο
• Οηθνγεσγξαθία ηνπ Αλζξώπνπ. 

• ζπλερήο αιιειεπίδξαζε θαη 

αιιεινδηείζδπζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο 

δηαρσξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ ηεο Γεο κε 

θξηηήξην όρη κόλν ηα θπζηθνγεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά «κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηδηώμεσλ θαη 

πξνζπαζεηώλ ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο γηα 

γεληθή επεκεξία θαη θαιή δσή» (Fleure 1919).



Carl Sauer (1889-1975)

πνζηκπηιηζηηθή άπνςε ζηελ Ακεξηθή

• Γεσγξαθία: ρσξνγξαθηθή θαη 
πεξηβαιινληηθή επηζηήκε, εθόζνλ έξγν ηεο 
απνηειεί ε πεξηνρηθή κειέηε ηεο Γεο. 

• Εηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ «πνιηηηζηηθνύ 
ηνπίνπ»

• ην θπζηθό ηνπίν, πνπ απνηειεί ην κέζν,
δηακνξθώλεηαη από κία πνιηηηζηηθή νκάδα, 
πνπ είλαη ν παξάγνληαο, κε ζπλέπεηα λα 
πξνθύπηεη σο ηξνπνπνηεηηθό απνηέιεζκα ην 
πνιηηηζηηθό ηνπίν.





Elisée Reclus (1830-1905)

• πεξηνρηθή πξνζέγγηζε γεσγξαθηθήο 

εμέηαζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο.

• Πξσηνπόξνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Οηθνγεσγξαθίαο, ζεσξεί όηη νη 

αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηε Φύζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ήπηαο κνξθήο





Pjotr Alexejewitsch Kropotkin

(1842-1921)

• Τπνζηεξηθηήο ηεο δηαθιαδηθήο θύζεο 

ηεο Γεσγξαθίαο, ζεσξεί όηη έρεη σο 

θαζήθνλ λα ζπλδέζεη ηηο ζεηηθέο θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, «λα θαιύςεη 

όιν απηό ην πεδίν θαη λα ζπλδπάζεη ζε 

κηα δσληαλή εηθόλα ηα ζθόξπηα 

ζηνηρεία απηήο ηεο γλώζεο».





• γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε

• ζπκβνιή ηεο Γεσγξαθίαο ζηε 

δηακόξθσζε πνιηηώλ πνπ ζα 

επηδηώμνπλ ηελ νξγάλσζε κηαο 

θνηλσλίαο απαιιαγκέλεο από 

δηαθξίζεηο θαη ηαμηθέο, νηθνλνκηθέο, 

πλεπκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.



20νο αηώλαο:Η πνιπκέξεηα ζηε 

γεσγξαθηθή ζεσξεηηθή ηδενινγηθή 

έθθξαζε

• Από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα έσο θαη ηηο 

πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ ε ζεσξεηηθή 

γεσγξαθία ραξαθηεξίδεηαη ζε 

επηζηεκνινγηθό επίπεδν από ηελ 

θπξηαξρία ησλ δύν βαζηθώλ κεζόδσλ 

ζεώξεζεο ησλ γεσγξαθηθώλ 

πξαγκάησλ ηεο ληεηεξκηληζηηθήο θαη 

ηεο πνζηκπηιηζηηθήο. 



• κεηά ην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν δεθαεηίεο 
ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60 ε πηνζέηεζε από ηε 
γεσγξαθηθή επηζηήκε ηόζν ζηνλ θιάδν 
ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο όζν θαη θπξίσο 
ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία αξρώλ 
αληηιήςεσλ θαη κεζνδνινγίαο από άιινπο 
επηζηεκνληθνύο ρώξνπο ηα καζεκαηηθά 
ηελ ςπρνινγία ηηο θνηλσληθέο 
επηζηήκεο νδήγεζε ζηελ εκθάληζε 
ηθαλνύ αξηζκνύ δηαθνξεηηθώλ 
γεσγξαθηθώλ ηάζεσλ.



• Η εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ ησλ γεσγξαθηθώλ 

ξεπκάησλ ηνπ 2νπ κηζνύ ηνπ 20νπ αηώλα πνπ 

ζπλππάξρνπλ ρξνληθά ζπλίζηαηαη ζηελ 

ηδηάδνπζα αληίιεςε ζεώξεζεο ησλ 

γεσγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ή παξαγόλησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

πηνζεηεί ε θάζε κία άπνςε πνπ εδξάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθό ζεσξεηηθό ηδενινγηθό 

ππόβαζξν θαη εθθξάδεηαη πινπνηείηαη κέζσ 

δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο.



πνζνηηθή γεσγξαθία 

• Η θπξηαξρία ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ε 
ρξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ ζεσξείηαη 
αλαπόζπαζην ζηνηρείν κηαο επηζηεκνληθά 
ηεθκεξησκέλεο γεσγξαθηθήο κειέηεο. Ιδηαίηεξα ε 
εηζαγσγή κνληέισλ ζηε γεσγξαθία νδήγεζε 
ζηελ αύμεζε ηνπ θύξνπο θαη ηεο 
επηζηεκνληθόηεηαο ηνπ θιάδνπ εθόζνλ ηα 
ζπκπεξάζκαηα θαη νη αξρέο κπνξνύζαλ κε 
κεηαβνιή κόλν ησλ παξακέηξσλ λα ηύρνπλ 
εθαξκνγήο ζε έλα επξύηεξν πιαίζην 
πεξηπηώζεσλ. 



Μπεραβηνξηζκόο

• Καηά ην ελλνηνινγηθό πξόηππν ην νπνίν 
επηλνήζεθε από ηνλ  Kirk, 1963, ε θαιύηεξε 
θαηαλόεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θαηλνκεληθνύ 
πεξηβάιινληνο κε ηελ αλζξώπηλε 
ζπκπεξηθνξά ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε πνπ 
δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο γηα ην πεξηβάιινλ 
(πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξάο) κε βάζε ηα 
θίλεηξα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ηξόπνπο 
ζθέςεο θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ πνπ 
πεγάδνπλ από ην θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό 
ππόβαζξν ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθεη 
ν άλζξσπνο 



• Σεκαληηθή αμία θαηά ηελ κπεραβηνξηζηηθή 

άπνςε απνθηά ν ηξόπνο δεκηνπξγίαο ηεο 

αληίιεςεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνύην 

επεηδή νη αλζξώπηλεο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ ιακβάλνληαη 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζπκπεξηθνξάο.



«Ρηδνζπαζηηθή θαη  Φηιειεύζεξε» 

Γεσγξαθία

• Με βάζε ηε Μαξμηζηηθή ζεσξία πξνζπαζεί 

λα εξκελεύζεη θπξίσο ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ζην ρώξν θαη ηδηαίηεξα ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

θνηλσληθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ έρνπλ 

επηπηώζεηο ζην ρώξν 

• ε θηιειεύζεξε γεσγξαθία έρεη σο 

αληηθείκελν κειέηεο ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα -θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

κε βάζε ηε ρσξηθή θαηαλνκή. 



Η «Νέα Γεσγξαθία»

• Η «Νέα Γεσγξαθία» πηνζεηεί έλαλ κεγάιν 
αξηζκό εξεπλεηηθώλ κεζόδσλ πνηνηηθνύ 
θαη πνζνηηθνύ ραξαθηήξα, απνθεύγνληαο, 
σο επί ην πιείζηνλ, ηε ρξήζε ηεο 
επαγσγήο θαη επηθεληξώλνληαο ην 
ελδηαθέξνλ ηεο ζε ηαμηλνκήζεηο, 
αλαιύζεηο, εξκελείεο-επεμεγήζεηο γηα λα 
«απνθαιύςεη ηηο αξρέο κε βάζε ηηο 
νπνίεο είλαη δπλαηή ε θαηαλόεζε θαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ θαηλνκέλσλ ζην ρώξν»



• Η δηαθιαδηθή αληηκεηώπηζε ησλ 
εθθξάζεσλ ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ 
αλζξσπνγελνύο, κηθηνύ ραξαθηήξα, 
πεξηβάιινληνο, παξαπέκπεη ζε έλα από 
ηα θύξηα γλσξίζκαηα ηεο λέαο Γεσγξαθίαο 
πνπ αζπαδόκελε ηε ζεσξία ηεο 
ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρώξνπ 
πξνζβιέπεη ζηε ζθαηξηθή θαη 
νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε θαη εξκελεία 
ηνπ 



Αληί επηιόγνπ

• Η απόθηεζε ηεο γεσγξαθηθήο γλώζεο, ε εμέιημε 

ηεο πξαθηηθήο θαη ηερληθήο ζηελ απόδνζε 

(απνηύπσζε) ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ θαη ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ, ε  δηακόξθσζε ηνπ 

«γεσγξαθηθνύ ζθέπηεζζαη», δελ ππήξμαλ , 

όπσο απνδεηθλύεηαη από ηε δηαρξνληθή έθζεζε 

ησλ ηζηνξηθώλ ζπκβάλησλ θαη ησλ γεγνλόησλ 

ζην «εζσηεξηθό» ηεο γεσγξαθηθήο επηζηήκεο, 

πξντόλ κηαο αηθλίδηαο αθύπληζεο ζπγθεθξηκέλεο 

επνρήο θαη νιίγσλ κεκνλσκέλσλ αηόκσλ. 



• Απνηέιεζαλ ην απνηέιεζκα κηαο βξαδείαο 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ην θνξύθσκα 

αξθεηώλ αηώλσλ εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο, 

επηζηεκνληθήο πξνζπάζεηαο, ηερλνινγηθήο 

επηλνεηηθόηεηαο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο-

ζύλζεζεο ηνπ Αλζξώπνπ ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα γλσξίζεη, εκπεδώζεη, 

απνθξππηνγξαθήζεη ηα ζπζηαηηθά, 

ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία θαη θαηλόκελα ηνπ 

ρώξνπ ζηνλ νπνίν  δηαβηώλεη θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 



• ε καο ελαπόθεηηαη λα αμηνπνηήζνπκε 

όια ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο 

γεσγξαθηθήο επηζηήκεο γηα κηα 

θαιύηεξε  γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε






