
 - 1 - 

Α Ο Η Π Ρ Ν Ρ Δ Ι Δ Η Ν Ξ Α Λ Δ Ξ Η Π Ρ Ζ Κ Η Ν Θ Δ Π Π Α Ι Ν Λ Η Θ Ζ Π 

Ξ Ν Ι  Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ  Π Σ Ν Ι Ζ 

ΡΚΖΚΑ  ΑΓΟΝΛΝΚΩΛ  &  ΡΝΞΝΓΟΑΦΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ 
ΡΝΚΔΑΠ 

 ΘΣΖΚΑΣΟΙΟΓΗΟΤ ΦΧΣΟΓΡΑΚΚΔΣΡΗΑ & ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ 
 

 

 

 
 

 

 

ΖΚΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΘΖΚΑ ΣΖ                             
Γ Δ Χ Γ Ρ Α Φ Η Α  & Α Λ Α Ι Τ  Ζ  Σ Ο Τ Υ Χ Ρ Ο Τ 

 
ΔΠΗΚΔΙΔΗΑ 

ΚΤΡΧΛ ΚΤΡΗΓΖ 

 



 - 2 - 

 

Π Ρ Ο Ι Ο Γ Ο   

Νη Πεκεηψζεηο απηέο έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ζαλ εξγαιείν δνπιεηάο, δηαινγηζκνχ θαη 

ακθηζβήηεζεο, ίζσο, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πινπνηείηαη ζην Κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο κέζα απφ κηα 

ζεηξά δηαιέμεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία  ζεκάησλ εθαξκνγήο. 

Κ'απηφ ππφςε, ε ινγηθή ηεο ζπγγξαθήο ηνπο βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο βαζηθψλ, πνηθηιφκνξθσλ 

θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ εξσηεκάησλ πάλσ ζηηο έλλνηεο, ηηο ζεσξίεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο Δπηζηήκεο. 

Ρν πξψην απηφ κέξνο δνκείηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο: 

Πηελ πξψηε, επηρεηξείηαη ε ζάξσζε ησλ απφςεσλ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ επηζηεκνινγία ηεο 

Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη ηε δηαηχπσζε ζθέςεσλ πάλσ ζηε ζπλζεηφηεηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Δπηζπκία 

ήηαλ λα ζπκπιεξψζεη φρη ην γλσζηνινγηθφ παθέην πνπ ρξεηάδεηαη ν θνηηεηήο, γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηελ 

ηειηθή θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (έιεγρνο γλψζεσλ...), αιιά ηα εξεζίζκαηα ηνπ γηα ηελ αλαδήηεζε 

παξαπέξα πξνβιεκαηηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε Γεσγξαθία. Πηε δεχηεξε, αλαιχεηαη ην πιεζπζκηαθφ θαηλφκελν 

ζαλ παξάγνληαο πνπ επεκβαίλεη δηαξζξσηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ 

αλζξψπηλσλ νκάδσλ. 

Δπηρεηξείηαη αθφκα ε ζθηαγξάθεζε κεζνδνινγηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δεκηνπξγία 

κνληέισλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ. 

Πηελ ηξίηε, ηέινο, ελφηεηα απηνχ ηνπ πξψηνπ κέξνπο, ε πξνεγνχκελε ζηαηηθή ζεψξεζε ηνπ κεγέζνπο 

πιεζπζκνχ, αληηκεησπίδεηαη ζηε δπλακηθή ηνπ κνξθή, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, 

νινθιεξψλνληαο έηζη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ ππξήλα ηεο αλζξσπνγεσγξαθηθήο έξεπλαο, πνπ είλαη ε κειέηε 

ησλ πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη δηαζπνξψλ. 

Θξαηψληαο ηνλ ραξαθηήξα ελφο εξγαιείνπ δνπιεηάο νη Πεκεηψζεηο απηέο έρνπλ ηελ αλάγθε 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ζην χθνο, ζην πεξηερφκελν, ζηε δνκή, ζηελ θιίκαθα. Ζ πξψηε ηνπο ρξήζε ζην εαξηλφ 

εμάκελν 1987 αο απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπο κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο παξαηεξήζεηο 

απηψλ θαηαξρήλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ην επηζπκνχζε. 
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Α Λ Θ Ρ Χ Π Ο – Γ Δ Χ Γ Ρ Α Φ Η Α 
 
 

 
Πρέδην καζήκαηνο – Ξεξηερφκελα 

 

Κέξνο Α΄ 

 
1. Δηζαγσγή – Γεσγξαθία + Αλζξσπν – Γεσγξαθία 

2. Ξιεζπζκφο 

2.1. Ξιεζπζκηαθή Γεσγξαθία  

2.1.1.  Ξιεζπζκηαθή Γεσγξαθία θαη Γεκνγξαθία 

2.1.2.  Θεσξήζεηο γηα ηελ πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία 

2.2. Ξξνβιήκαηα θαη είδε πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ 

2.2.1.  Νη ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο 

2.3. Ξαγθφζκηα πιεζπζκηαθή θαηαλνκή 

2.3.1. Ξαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο 

 Ήπεηξνη θαη λεζηά 

 Ρν πςφκεηξν 

 Ρν αλάγιπθν 

 Ρν θιίκα 

 Ρν έδαθνο 

 Νη βηνινγηθνί παξάγνληεο 

 Νη αξξψζηηεο θαη ε πείλα 

 Νη πεγέο ελέξγεηαο θαη νξπθηνχ πινχηνπ 

 Νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Νη ηζηνξηθνί θαη θνηλσληθνχ παξάγνληεο 

2.3.2. Θαηαλνκέο + Ξπθλφηεηεο 

 Ξπθλφηεηα πιεζπζκνχ 

 Αξηζκεηηθή ππθλφηεηα 

 Φπζηνινγηθή ππθλφηεηα 

 Ξπθλφηεηα αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 
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2.4. Ξξφηππα πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο 

2.4.1. Ζ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ 

 Νκάδεο ειηθηψλ 

 Γείθηεο ειηθηψλ 

 Ξπξακίδεο ειηθηψλ 

2.4.2.  Πχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν 

2.4.3.  Πχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

2.4.4.  Πχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηελ απαζρφιεζε 

2.4.5.  Πχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

2.5. Φπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

2.5.1.  Γελλεηηθφηεηα 

2.5.2.  Θλεζηκφηεηα 

2.6. Ξιεζπζκηαθή αχμεζε 

2.6.1.  Γηαζηάζεηο αχμεζεο 

2.6.2.  Ξιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο 

2.6.3.  Ξιεζπζκηαθή πνιηηηθή 

2.6.4.  Ξαγθφζκηα πιεζπζκηαθή αχμεζε 

2.7. πιεζπζκηαθέο ζεσξίεο 

 Malthus 

 Marx 

 Λέν – Καιζνπζηαλνί 

3. Ξιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο – Κεηαλάζηεπζε 

3.1. Ξαξάγνληεο κεηαλαζηεχζεσλ 

 Νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 Ξνιηηηθέο πηέζεηο 

 Ππκπινθέο 

 Ξνιηηηζηηθέο πηέζεηο 

 Ξεξηβαιινληνινγηθνχ παξάγνληεο 

 Θαηαζηξνθέο 

3.2. Δίδε κεηαθηλήζεσλ 

-Θπθιηθέο 

 Ζκεξήζηεο 

 Δπνρηαθέο 

 Αθαλφληζηεο 

-Ξεξηνδηθέο 
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 Δθπαηδεπηηθέο 

 Πηξαηησηηθέο 

 Δξγαζίεο 

-Κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο 

 Ξαξάγνληεο “push” & “pull” 

 Πχγρξνλα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα 

3.2.1. Δζσηεξηθή 

 Κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο ή πεξηνρήο 

3.2.2. Δμσηεξηθή 

 Καδηθή 

 Κηθξήο θιίκαθαο 

 Δηδηθέο κνξθέο (κεηά ηνλ παγθφζκην πφιεκν) 

3.3. Κνληέια κεηαθηλήζεσλ 

3.4. Κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη επηπηψζεηο 

3.4.1. Κέηξα πνιηηηθήο 

3.4.2. Δπηπηψζεηο 
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Δ Η  Α Γ Χ Γ Ζ  

Ζ Γεσγξαθία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ ρσξηθψλ κνξθψλ θαη δνκψλ πνπ 

παξάγνληαη ηζηνξηθά θαη εμεηδηθεχνληαη θάζε θνξά απφ ηνπο θπξίαξρνπο ηξφπνπο παξαγσγήο. Π' απηή ηε 

ινγηθή ε Γεσγξαθία θαη ηδηαίηεξα ε Αλζξσπνγεσγξαθία, ζε αληίζηεμε κε ηε Φπζηθή Γεσγξαθία, είλαη εθείλν 

ην κέξνο κηαο ζπλνιηθήο επηζηήκεο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηηο δηαιεθηηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηε κηά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ρσξηθνχο ζπζρεηηζκνχο απ' ηελ άιιε. 

Έηζη, ζηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη δηεξεχλεζε απηήο ηεο δηαιεθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ζαλ 

ηαπηφρξνλα ππφβαζξνπ θαη παξάγνληα ζηελ θαηαλνκή θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ε 

πξννπηηθή απφθηεζεο κηαο πξψηεο θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο (ηη ζπκβαίλεη πνπ) θαη αλάιπζεο 

(γηαηί) ηνπ ππφςε ρψξνπ θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ. 

Δίλαη γη' απηφ πνπ ε Αλζξσπνγεσγξαθία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία αληίζεησλ απφςεσλ 

πνπ δελ εζηηάδνπλ ηφζν ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηεο, φζν ζηε θηινζνθία ηεο: ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

δίλεη ζην αληηθείκελν κειέηεο. 

Νη βάζεηο ηεο γεσγξαθηθήο κειέηεο αλνίγνληαη έηζη κε εξσηήκαηα φπσο "πνηα είλαη ηα ηδεψδε ηεο 

αλζξσπνγεσγξαθηθήο έξεπλαο; πψο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ;" θ. ά. Έηζη πνπ νη αλζξσπνγεσγξάθνη δελ 

κπνξνχλ λα κείλνπλ ακέηνρνη ζε ηέηνηα εξσηήκαηα, πξνζθέξνληαο "απιά γεγνλφηα", ηέηνηα πξάγκαηα, φπσο 

νη θξηηηθέο ηζρπξίδνληαη, δελ ππάξρνπλ. 

Απφ ηελ άιιε παξαηεξείηαη φηη ζηε ζεκεξηλή θάζε αλάπηπμεο πνιιψλ ρσξψλ, αιιά ηδηαίηεξα ηεο 

Διιάδαο, είλαη δηαπηζησκέλα, φρη φκσο αξθεηά αλαιπκέλα, ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αληζφκεηξε 

πεξηθεξεηαθή ηεο δηάξζξσζε. Ζ αληζνκέξεηα απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί θαη 

δηαξζξσζεί ην θεθάιαην θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, απφ ηελ ηεξάξρεζε θαη θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ, απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηειηθά απφ ηελ 

εζσηεξηθή δνκή θαη ηηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθηζκψλ ηεξαξρεκέλεο ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο. 

Ζ Γεσγξαθία γίλεηαη έηζη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα αλαιπηηθή κέζνδνο, θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα 

νιηζηηθή ζεψξεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, γίλεηαη επηζηεκνληθφ 

εξγαιείν αιιαγήο ησλ βαζηθψλ δηεξγαζηψλ επεκβαίλνληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο. Παλ αλαιπηηθή φκσο επηζηήκε ε Γεσγξαθία αλαδήηεζε θάπνηα ζηηγκή δηεμφδνπο κεηξεηηθέο: ε 

κέηξεζε, ε ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ, νη ζπζρεηηζκνί, ην βάξνο ησλ ζπληζησζψλ θάπνηαο ρσξηθήο δνκήο, ε 
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γλψζε ησλ παξαγφλησλ θαη ηνπ βάξνπο ηνπο ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, 

αληηπξνζσπεχνπλ γηα ηε γεσγξαθηθή έξεπλα δηαζηάζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. Έηζη ινηπφλ, ε 

πεκπηνπζία ηεο κεζνδνινγίαο πξνζέγγηζεο ηνπο είλαη απηή ε ίδηα ε νπζία ηνπ θαζεκεξηλνχ γίγλεζζαη θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζην ρψξν. Φαίλεηαη, κ' απηή ηε ινγηθή, φηη εξγαιεία, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε πιεξνθνξηθή, 

θ.ά., έξρνληαη λα ζπλεπηθνπξήζνπλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ην έξγν ηνπ Γεσγξάθνπ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα "απνδψζεη" ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ αλζξσπνγελνχο ρψξνπ. Κέζα ζ' απηή ηε ζπλζεηφηεηα, θαηλφκελα άιινηε 

"θπξίαξρα" θαη άιινηε "πεξηζσξηαθά" ζπκκεηέρνπλ πνηνηηθά ζηνλ ίδην βαζκφ, πξάγκα πνπ απαηηεί ηελ 

αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη ηελ νξζνινγηζκέλε ρξήζε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ηέηνησλ πνπ θάζε θνξά ζα 

βνεζνχλ ζηελ άξζε αζαθεηψλ ή/θαη ζηελ απνθπγή ιαζεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζθαηξηθφηεξε 

θαηαλφεζε ηνπο, ζηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο δπλαηνηήησλ νηθνλνκν-θνηλσληθήο θαη ηδενινγηθήο, βιέπε 

πνιηηηθήο, παξέκβαζεο. 

Απηή αθξηβψο ε πνιπζπλζεηφηεηα ηνπ ρψξνπ - αληηθείκελνπ ηεο Γεσγξαθίαο, δεκηνπξγεί 

ζαλ βαζηθφ ζηνηρείν αθεηεξίαο γηα ηε γεσγξαθηθή αλάιπζε, ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηδσζεί ν ρψξνο θαη ε 

ελλνηνινγηθή ππφζηαζε πνπ ζα ηνπ δνζεί, ψζηε πάλσ ζηε βάζε απηή λα ζηεξηρηεί ην επνηθνδφκεκα 

ηεο αλάιπζεο ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζην ρψξν. Ζ Γεσγξαθία εληάζζεηαη, φπσο θαη θάζε άιιε 

θνηλσληθή επηζηήκε, ζε κηα ζπλνιηθή ηδενινγηθή δνκή θαη αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, ηελ θνηλσλία, ηνλ 

άλζξσπν. Αλ ε δνκή ηνπ ρψξνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ νξγάλσζε ζην ρψξν ηεο δεδνκέλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε νπνηαδήπνηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε γηα ην ρψξν ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλε ή αθφκα πεξηζζφηεξν λα είλαη παξάγσγε κηαο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο ζεσξίαο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηε γεσγξαθηθή επηζηεκνινγία δχν θαίλεηαη λα είλαη νη θπξίαξρεο ηδενινγηθέο 

θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ή "Πρνιέο" σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν: ν "δνκηθφο 

θνλμηνλαιηζκφο" θαη ε "δηαιεθηηθή ησλ αληηζέζεσλ". 

Γνκηθφο Φνλμηνλαιηζκφο 

Πην βηβιίν ηνπ "Ράμε θαη Ξάιε ησλ Ράμεσλ ζηε Βηνκεραληθή Θνηλσλία" (1959) ν Dahrendorf 

ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ ηζηνξία ηεο δπηηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο δχν ζέζεηο ζηέθνληαη αληηκέησπεο: 

"πάξρεη κηα κεγάιε θαη δηαθεθξηκέλε ζρνιή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνηλσληθή νξγάλσζε είλαη 

απνηέιεζκα κηαο γεληθήο ζπκθσλίαο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο αμίεο, ελφο c o n s e n s u s   

o m n i u m  ή  v o l o n t e  g e n e r a l e   πνπ ππεξηζρχεη απφ φιεο ηηο δπλαηέο 

αηνκηθέο δηαθνξέο γλψκεο ή ζπκθέξνληνο. πάξρεη θαη κηα άιιε πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε θνηλσληθή 

ζπλάθεηα θαη ηάμε βαζίδνληαη πάλσ ζηε δχλακε θαη ηελ εμνπζία, πάλσ ζηελ ηζρχ ησλ ιίγσλ θαη ηελ 

θαηαπίεζε ησλ πνιιψλ". 

Απφ θάζε κηα απ'ηηο δχν απηέο θηινζνθηθέο ζέζεηο, πεγάδεη ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή κεηα-

ζεσξία. 0 Dahrendorf νλνκάδεη ηελ πξψηε "ζεσξία ηεο θνηλσληθήο νινθιήξσζεο" (integration theory) 

ή "δνκηθφ θνλμηνλαιηζκφ" (structural functionalism) θαη ηε ζεσξεί ζαλ ηελ θπξίαξρε ζεσξία ζηε 

ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσληνινγηθή ζθέςε. Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη είλαη νη παξαθάησ: 

1. Θάζε θνηλσλία είλαη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή δνκή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. 
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2. Θάζε θνηλσλία είλαη κηα ζπλζεηηθά νινθιεξσκέλε δνκή ζηνηρείσλ. 

3. Θάζε ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία, πξνζθέξεη δειαδή κε ηνλ 

ηξφπν ηνπ ζηε δηαηήξεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4.    Θάζε ιεηηνπξγηθή θνηλσληθή δνκή βαζίδεηαη ζε κηα ηαπηφηεηα αμηψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο. 

Βαζηθφο εθθξαζηήο ηνπ δνκηθνχ θνλμηνλαιηζκνχ ππήξμε ν Γάιινο θνηλσληνιφγνο 

Dahrendorf πνπ κε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο έβαιε ηε βάζε γηα κηα 

κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ μεθηλά απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα θαηαλφεζε δνκψλ, 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζρέζεσλ. 

Αλάκεζα ζηηο ππνζέζεηο ηνπ δνκηθνχ θνλμηνλαιηζκνχ θαη ζηε "θιαζηθή" ζεσξία γηα ην ρψξν, 

ππάξρεη ζαθήο αληηζηνηρία. Αλ ε ιέμε "θνηλσλία" ζηα ηέζζεξα παξαπάλσ αμηψκαηα αληηθαηαζηαζεί 

κε ηε ιέμε "ρψξνο" θαηαιήγνπκε ζηνλ ελλνηνινγηθφ ππξήλα ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο γηα ην ρψξν. Κ' 

άιια ιφγηα, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο θαηαλέκνληαη ζην ρψξν αθνινπζψληαο γεληθά 

παξαδεθηέο αμίεο (ζπγθέληξσζε, πξνζπειαζηκφηεηα, ηεξάξρεζε). 

Ξεξηιεπηηθά, ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο, έηζη φπσο δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Άγγιν 

Γεσγξάθν B.J. Garner (1967), είλαη ην παξαθάησ: 

1. Ζ θαηαλνκή ζην ρψξν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο αληηθαηνπηξίδεη κηα 

η ε ξ α ξ ρ ε κ έ λ ε  πξνζαξκνγή ζηνλ παξάγνληα απφζηαζε. 

2. Νη απνθάζεηο γηα εγθαηάζηαζε ζην ρψξν παίξλνληαη κε ζηφρν λα ε ι α ρ η - 

ζ η ν π ν η ή ζ ν π λ  ηηο επηπηψζεηο ηεο απφζηαζεο. 

3. Θάζε "ζέζε" ζην ρψξν εκπεξηέρεη έλα βαζκφ π ξ ν ζ π ε ι α ζ η κ φ η ε η α ο ,  

αιιά κεξηθέο ζέζεηο είλαη πνιχ πην πξνζπειάζηκεο απφ άιιεο. 

4. πάξρεη κηα ηάζε ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα λα ζ π γ θ ε λ η ξ ψ λ ε η α η ,  

ψζηε λα επηηπγράλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

5. Ζ νξγάλσζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν είλαη η ε ξ α ξ ρ η θ ν χ  

ραξαθηήξα. 

6. Ζ εγθαηάζηαζε-ρξήζε ηνπ ρψξνπ έρεη ραξαθηήξα ε ζ η η α θ ή ο  ζπγθέληξσζεο, 

γχξσ δειαδή απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεκεηαθέο εζηίεο. 

 Ζ θιαζηθή ζεσξία γηα ην ρψξν ζεσξεί φηη βαζηθφ θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο ζην ρψξν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απνηειεί ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεσξίαο, είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο απφζηαζεο. Έηζη, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ ππεηζέξρεηαη θαη 

επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο δνκέο, είλαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θαιπθζεί ε απφζηαζε 

αλάκεζα ζε δχν ζεκεία. Ζ ηδέα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο (νηθνλνκηθήο) απφζηαζεο βαζίδεηαη ζε 

αληίζηνηρεο ηδέεο ζηελ θνηλσληθή θαη βηνινγηθή έξεπλα (λφκνο ηεο ειάρηζηεο πξνζπάζεηαο, αξρή ηεο 

ειάρηζηεο δπλαηήο ελέξγεηαο) πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη επηθξάηεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, θαη είρε ζηε 

ζπλέρεηα κεγάιε επίδξαζε ζηελ Νηθνλνκηθή Γεσγξαθία. 
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Ζ δηαιεθηηθή ησλ αληηζέζεσλ 

Αλ ππνζέζνπκε φηη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεσξίαο αληηζηξέθνληαη, ηφηε ε ζηαζεξή δνκή 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αιιαγή, ε νινθιεξσκέλε δνκή απφ ηελ απνζχλζεζε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηε 

ζχγθξνπζε θαη ε ηαπηφηεηα αμηψλ απφ ηελ θαηαπίεζε. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζηε δεχηεξε κεηα-ζεσξία πνπ εθ-

θξάδεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο "θνηλσληθήο θαηαπίεζεο" ηνπ Dahrendorf, πνπ βιέπεη ηελ θνηλσληθή δνκή ζαλ κηα 

κνξθή θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ ζηήλεηαη δηά ηεο βίαο θαη πνπ ζπλέρεηα αλαπαξάγεη ηηο δπλάκεηο πνπ ηε 

ζπληεξνχλ ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία δηαιεθηηθήο αιιαγήο. Δίλαη ζην έξγν ηνπ Καξμ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

ηζηνξηθφ ξφιν ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ πνπ γίλεηαη ε βαζηθή δηαηχπσζε ησλ αξρψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο κε άμνλα ηελ θαηαπίεζε θαη ηε δηαιεθηηθή ησλ αληηζέζεσλ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  Carl Marx 

 

Ζ εμεηδίθεπζε ηεο καξμηζηηθήο πξννπηηθήο ζηα ζέκαηα ηνπ ρψξνπ, επηζεκαίλεη ην βαζηθφ ξφιν ηξηψλ 

κνξθψλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ ρψξνπ: 

1. Αληίζεζε αλάκεζα ζε αμία ρξήζεο θαη αληαιιαθηηθή αμία ηνπ ρψξνπ. 

2. Αληίζεζε αλάκεζα ζε θνηλσληθφ ζπκθέξνλ θαη αηνκηθφ ζπκθέξνλ ζην ρψξν. 

3. Αληίζεζε αλάκεζα ζε πφιε θαη χπαηζξν, θέληξν θαη πεξηθέξεηα. 

Πχγρξνλνη ζηνραζηέο φπσο ν Samir Amin (1973) αζρνιήζεθαλ δηαγξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηε καξμηζηηθή πξννπηηθή, αληηδηαζηέινληάο ηελ κε ην θνλμηνλαιηζηηθφ 

κνληέιν, κηιψληαο γηα ηηο δηαθνξέο, αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο αζηηθνχ ρψξνπ θαη ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή κνξθή νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ. Πηελ ίδηα πξννπηηθή ηα έξγα ηνπ Γάιινπ αζηηθνχ Θνηλσληνιφ-

γνπ H. Lefebvre θαη ηνπ Ακεξηθαλνχ Γεσγξάθνπ D. Harvey πξνζπαζνχλ λα δνπλ ηηο θαηαλνκέο 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν θαη ηηο δνκέο ηνπ ρψξνπ φρη κέζα ζηα πιαίζηα 

κηαο ιεηηνπξγηθήο ζεψξεζεο, αιιά ζηα πιαίζηα ησλ αληηζέζεσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζην 

ρψξν θαη ζην ρξφλν. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά  ν D. Harvey (1973): "Ζ πφιε, ζαλ θηηζηφ πεξηβάιινλ, κπνξεί 

θπζηθά λα ζεσξεζεί  έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, νξγαλσκέλσλ κε θάπνην ηξφπν ζην ρψξν……..φκσο ε ζεσξία 

ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνξηζκέλα πξνβιήκαηα („φπσο π.ρ.  έλα ζπγθνηλσληαθφ 
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δίθηπν) αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επξχηεξνπο ζθνπνχο – «βειηηζηνπνίεζε ηεο πφιεο» είλαη 

θξάζε ρσξίο λφεκα………», δηαηππψλεη ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

                           Samir Amin                            H. Lefebvre                                       D. Harvey 

Δίλαη θαλεξφ φηη θάζε κηα απφ ηηο δχν θνζκνζεσξίεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηφζν γηα ην θπζηθφ, 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ρψξν, φζν θαη γηα ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο δνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ρψξν. Αληίζηνηρα, θάζε κνληέιν νδεγείηαη ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο ηνπ 

ρψξνπ ή ηηο πξννπηηθέο παξέκβαζεο. 

Πε επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα κε ηηο «θηινζνθίεο» πνπ δηέπνπλ ηε γεσγξαθηθή ζθέςε 

θαη ηα ζέκαηα ηνπ ρψξνπ. 

 

Ζ  γ ε σ γ ξ α θ η θ ή   ζ θ έ ς ε  

Πην εζσηεξηθφ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο νη επηζηήκεο πνιχ ζπρλά, ζρεδφλ πάληα, 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αληηθείκελν ηνπο, απφ ην ηη κειεηάλε πεξηζζφηεξν, παξά απφ ην πσο ην 

κειεηάλε. Ρα φξηα κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ ζπάληα είλαη μεθάζαξα γηαηί φπσο θαη λα είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ κειεηάηαη πεξηιακβάλεη έλα αιιειεμαξηφκελν ζχλνιν κάιινλ, παξά κηα ζεηξά 

απφ δηαθεθξηκέλα κέξε. Ζ δηαίξεζε ηεο γλψζεο ζε επηκέξνπο επηζηήκεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

είλαη ηερλεηή θαη, ζε θάπνην βαζκφ, απζαίξεηε. 0 ζηφρνο είλαη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, λα 

απνκνλσζνχλ κεξηθά ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ κφλα ηνπο, αλ θαη φρη αλεμάξηεηα απφ 

άιια. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζα πξνέθππηε φηη ε δηαίξεζε ηεο γλψζεο ζε αθαδεκατθέο εηδηθφηεηεο είλαη ην 

ινγηθφ απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αληαλαθιά ηε ζπγθπξία ησλ απφςεσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζ' απηήλ. Ρειηθά φκσο απηφ απέρεη πνιχ απ' ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 0 αθαδεκατθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο γηα θάπνηα επνρή είλαη ην απνηέιεζκα πξνγελέζηεξσλ 

απνθάζεσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα αλαηξαπνχλ. Κηα θνξά δηακνξθσκέλε κηα επηζηήκε φρη κφλν 

ζεκαδεχεη κηα πεξηνρή γλψζεο, αιιά γίλεηαη απην-ζπληεξνχκελε, ηδηαίηεξα κάιηζηα κέζα απφ ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ γίλνληαη νη θνξείο δηνρέηεπζεο ηεο. Έηζη, ε νπνηαδήπνηε απφπεηξα 
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γηα αιιαγή ζ΄ απηήλ ηελ θαηαλνκή εξγαζίαο, γηα ηε δεκηνπξγία δειαδή κηαο λέαο επηζηεκνληθήο 

δνκήο, απνηειεί νπζηαζηηθά πξφθιεζε ζηελ ηζρχνπζα νξζνδνμία, ζηελ ηζρχνπζα ηάμε πξαγκάησλ, κε 

φινπο ηνπο ελ δπλάκεη θηλδχλνπο ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε, πνπ κηα ηέηνηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη. Κεξηθέο απ' απηέο ηηο πξνθιήζεηο πεηπραίλνπλ, φρη φκσο απαξαίηεηα παληνχ, έηζη πνπ 

ζε δηάθνξεο ρψξεο, θαη κεξηθέο θνξέο ζηελ ίδηα ρψξα, ε ελαιιαγή ζεκάησλ ζε θάπνηα επηζηήκε 

πνηθίιιεη. Αλ θαη θαηά θχξην ιφγν κηα επηζηήκε θαζνξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο, νθείιεη 

αθφκα λα αλαπηχμεη θάπνηα θηινζνθία σο πξνο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο: πσο, δειαδή, κειεηά ην 

ηδηαίηεξν αληηθείκελφ ηεο θαη γηαηί. Γηα κεξηθέο επηζηήκεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε εξψηεζε 

επηδέρεηαη κηα απάληεζε, ππάξρεη δειαδή κηα κφλν πηζαλή θηινζνθία. Γηα άιιεο φκσο δελ είλαη 

θαζφινπ έηζη θαη σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθφο δηάινγνο γηα ηηο θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο 

ηνπο. Ξξνθχπηεη ηειηθά φηη ζε κηα επηζηήκε ππάξρεη κεγάιε ζπδήηεζε σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, 

πνπ ζα πξέπεη λα εζηηάδεη φρη κφλν ζην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη, αιιά θαη ζηνλ πνην ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηεί. 

Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ρψξνο ηεο επηζηήκεο πεξηιακβάλεη πνιιέο εηδηθφηεηεο 

πνπ ε θάζε κηα θαηαιακβάλεη κηα ζέζε ζηε δνκή ηεο γλψζεο, επηηξέπνληαο ζπγρξφλσο ην 

θηιηξάξηζκα κηαο πνζφηεηαο θσηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ γεηηνληθέο ζέζεηο. Ζ θχζε απηήο ηεο ζέζεο 

πνπ θαηαιακβάλεη θάζε εηδηθφηεηα, παξάγεηαη θαη ζπλερψο αλαπαξάγεηαη γχξσ απφ κηα ηδηαίηεξε 

εζηία πνπ είλαη ην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο. Κέζα ζ' απηή δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθή δηακάρε 

γηα ην πσο πξέπεη λα κειεηεζεί ην αληηθείκελν θαη κε πνηνπο ζηφρνπο. Κηα ηέηνηα ζέζε 

θαηαιακβάλεη θαη ε Αλζξσπνγεσγξαθία δνθηκαδφκελε ηειεπηαία απφ ζεκαληηθέο θηινζνθηθέο 

ζπδεηήζεηο. Ρα παξαθάησ θείκελα πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κεξηθέο πιεξνθνξίεο θαη κηα κηθξή 

εηζαγσγή ζηηο βάζεηο απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ παξνπζηάδνληαο επηγξακκαηηθά ηε θχζε ησλ 

αληηπαξαηηζέκελσλ θηινζνθηψλ, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο ζαλ αμηφινγεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο εηδηθφηεηαο ζαλ κηα πεγή γλψζεο. 

 

Σν  ζ ε κ α η η θ φ  π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ ν  η ε ο  

Α λ ζ ξ σ π ν γ ε σ γ ξ α θ ί α ο  

 

Απφ ηελ εκθάληζή ηεο, ηνλ 19ν αηψλα, ζαλ μερσξηζηήο επηζηήκεο, ε Γεσγξαθία παξνπζίαζε κηα 

δίδπκε εζηίαζε: ζην ρψξν θαη ζηνλ ηφπν. Γηα θάζε ρσξνζέηεζε ζηε γήηλε επηθάλεηα (νη πεξηζζφηεξνη 

γεσγξάθνη επηθεληξψλνληαη ζηε γήηλε επηθάλεηα) ππάξρνπλ ζπγρξφλσο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο 

ζπζρεηίζεηο: ε θαηαθφξπθε ζπζρέηηζε ελψλεη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ζηελ ίδηα πεξηνρή, ελψ ε 

νξηδφληηα ελψλεη αληηθείκελα δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ δχν 

νκάδσλ ζρέζεσλ πνηθίιιεη κεζ' ην ρξφλν θαη νη γεσγξάθνη θαίλεηαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη βαζκηαία 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνο ηελ ηειεπηαία. Ξνιινί φκσο γεσγξάθνη επηκέλνπλ φηη είλαη αθξηβψο 
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απηφ ην δίδπκν ζηελ εζηίαζε θαη πεξηζζφηεξν αθφκα ε αθνκνίσζε απηψλ ησλ δχν νκάδσλ ζρέζεσλ 

πνπ πξνηθίδεη ηελ επηζηήκε κε ηελ νιφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο. 

Απφ ην αληηθείκελν απηφ ηεο Γεσγξαθίαο νη αλζξσπνγεσγξάθνη εμεηάδνπλ κφλν έλα κέξνο απφ 

ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αθήλνληαο ηηο ππφινηπεο ζηνπο θπζηθνχο γεσγξάθνπο. Πηελ 

θαηαθφξπθε πξνζέγγηζε εξεπλνχλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη πεξηβάιινληνο (θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο – κεξηθνί ηζρπξίδνληαη φηη απηά δελ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ). ζν   γηα ηελ 

νξηδφληηα, κειεηνχλ δηα-ηνπηθέο ζπζρεηίζεηο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Ζ νινθιήξσζε ή θαιχηεξα ή ζχλζεζε ηνπο πξνζπαζεί λα ελψζεη απηά ηα 

δχν, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπλνιηθφηεηα ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ δηακνξθψλεη κηα πεξηνρή. (Ρν 

κέγεζνο ή ε θιίκαθα ηεο πεξηνρήο επεξεάδεη ηε θχζε απηήο ηεο ζπλνιηθφηεηαο. Πε θάπνηεο θιίκαθεο 

κεξηθέο ζρέζεηο είλαη θάζεηεο-ελψ ζε άιιεο είλαη νξηδφληηεο. Απηφ πνπ γηα παξάδεηγκα είλαη 

δηαπεξηθεξεηαθφ εκπφξην - κηα θάζεηε ζρέζε - ζε κηα θιίκαθα, κπνξεί λα γίλεη νξηδφληηα ζε θάπνηα 

άιιε). 

Ζ ηζηνξία ηεο γεσγξαθ ίαο ζαλ αθαδεκα τθήο επ ηζηήκεο ε ίλα η ηέην ηα πνπ ζε  

πνιιά  κέξε ππάξρε η κεγάιε παξάδνζε ζπλδπαζκνχ ηεο κειέηεο  θπζ ηθήο  θα η  

αλζξσπν γεσγξαθίαο. Θάζε  κ ηα απ '  απηέο η η ο  γεσγξαθ ίεο αλη ηκεησπίδ εηα η ρσξ ηζηά  

ππφ  ην πξ ίζκα  θα η  ησλ δχν πξνζεγγ ίζεσλ, νξη δφλη ηαο θα η θάζεηεο , ππάξρνπλ  
φκσο γεσγξάθν η πνπ  επ ηκέλνπλ φη η  ε νινθιήξσζε ηεο επ ηζηήκεο  δ ηα ηεξ ε ί ηα η  

κφλν  κε ηε ζπλέ λσζε ησλ δχν. Απηή  ε παξάδνζε βξ ίζθε η πνιινχο  νπαδνχο  ζηε  

Κ. Βξεηαλ ία ,  ελψ ζηε Πνπεδ ία θα η ηελ  Νιιαλδ ία νη  δχν γεσγξαθ ίεο ε ίλα η ζρεδφλ 

εληειψο  ρσξηζκέλεο .  Άιιεο  ρψξεο  θ ηλνχληα η  αλάκεζα , φπσο ν η Ζ .Ξ.Α. φπνπ  

παι ηφηεξα νη δεζκν ί ήηαλ πνιχ ραιαξν ί κε ηάζεηο φκσο ζήκεξα γ ηα κεγαιχ ηεξε 

αθνκν ίσζε. Ζ ζεψξεζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθ ίαο ζαλ θν ηλσληθήο επ ηζηήκεο  
θι ίλε η  πεξ ηζζφηεξν πξνο ηελ πξψηε ζεψξεζε  θ η  απηφ  γ ηα η ί  αλ θα η ζπλππάξρνπλ 

γ ηα θα ηξφ θπζ ηθή  θα η  αλζξσπν -γεσγξαθία θα η  δ ηδάρζεθαλ ε  κ ηα απφ ηελ άιιε ,  

βαζ ηθά δξνπλ ρψξ ηα, κε ηελ αλζξσπνγεσγξαθ ία λα πξνζεηα ηξ ίδ εηα η  

επ η ηαρπλφκελα  η η ο  θν ηλσληθέο επ ηζηήκεο . Έρε η ε ηπσζεί σζηφζν φη η  ε  κειέηε  

νξ ηζκέλσλ ζεκάησλ φπσο ε αλάιπζε θαη  ε δ ηα ρε ίξ ηζε δ ηαζεζ ίκσλ,  ζπλδπάδνπλ ηε  

θπζ ηθή θα η ηελ αλζξσπνγεσγξαθ ία , αιιά  εμεηά δνληαο θαιχηεξα απηφ  ην  
επ ηρε ίξεκα γ ίλεηα η  θαλε ίο επ ηθπιαθη ηθφο .  Δμεηαδφκελε ιν η πφλ ε  

αλζξσπνγεσγξαθ ία ζαλ θν ηλσληθή επ ηζηήκε, κειεηά  η ηο  ηδ ηα ί ηεξεο πιεπξέο  ηεο  

θν ηλσλίαο ζπζρεη ί δνληαο ηεο ρσξ ηθά.  Θακ ηά επ ηρε ηξεκαηνι νγ ία  ή ζπδήηεζε  δελ  

ε ίλα η απαξα ίηεηεο γ ηα ηε δ ηθα ηνιφγεζε απηνχ  ηνπ νξ ηζκνχ, ή γ ηα ηνπ ο  

αιιεινζπζρεη ηζκνχο κεηαμχ ησλ θν ηλσληθψλ επ ηζηεκψλ θα η ησλ ζέζεσλ ηνπο γ ηα  

ηνλ αθαδεκα τθφ  θαηακεξ ηζκφ  εξγαζ ίαο  (ή  αθφκε γ ηα  ην  αλ κπνξε ί  λα ππάξρε η) .  Ζ  

αλζξσπνγεσγξαθ ία  πθ ίζηαηα η .  Ρν πξφβιεκα εδψ είλα η η η  θάλε η θα η πσο ην θάλε η .  
Έηζ η ,  ην θχξ ην  εξψηεκα  βξ ίζθεηα η ζηε  θ ηινζνθ ία ησλ θν ηλσληθψλ επ ηζηεκψλ θα η  

ηεο εξκελε ίαο ηνπο γ ηα θα η απφ ηνπο αλζξσπνγεσγξάθνπο.  

Ζ ηζηνξ ία ηεο Δπξσπα τθήο Γεσγξαθ ίαο  αξρ ίδ ε η  κε  ηνλ κεξν, αιιά  ε  έξεπλα  

γ ηα ηνλ θφζκν αξρ ί δε η  ζηε  Κ ίιεην .  

Ζ Γεσγξαθία  έρεη  αξραία θαηαγσγή - θηλεδηθή, αξαβηθή, ειιεληθή, 

ιαηηληθή-κε ειιεληθέο ξίδεο αδηακθηζβήηεηεο ζηα ζχγρξνλα αθαδεκατθά 
εγρεηξίδηα, θαζψο νη Έιιελεο δεκηνχξγεζαλ ηε ιέμε Γεσγξαθία. 

Ν Δξαηνζζέλεο πξψηα θαη ν Πηξάβσλ έπεηηα, νλφκαζαλ "Γεσγξαθία" 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα (γηα ηε γξαθή, ηελ πεξηγξαθή θαη ηε ραξηνγξάθεζε 

ηεο Γεο). 
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Ρν φλεηξν ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε γλσξηκία, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ 

αλαθάιπςε λέσλ ηφπσλ, καδί κε ηελ αλάγθε γηα δηεχξπλζε ηνπ "ρψξνπ" ηνπ, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξίζθεηαη ζηηο απαξρέο απηνχ πνπ αξγφηεξα ζα 

νλνκαζηεί, κέζα απφ ηελ πξψηε δηαίξεζε ησλ Δπηζηεκψλ, Γεσγξαθία. 
Έλαο "ακεξηθαλίδσλ" νξηζκφο ηεο Γεσγξαθίαο, ηελ πξνζδηνξίδεη σο: "απηφ 

πνπ θάλνπλ νη Γεσγξάθνη". Βέβαηα ε πξφδειε έιιεηςε επηζηεκνληθήο 

νξηνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γεσγξαθίαο, δελ ζηεξεί απφ απηφλ ηνλ 

νξηζκφ, θάηη ηδηαίηεξν θαη ζεκαζηαθά ελδηαθέξνλ, φηη δειαδή ππάξρεη ζρέζε 
άξξεθηε κεηαμχ Γεσγξαθίαο θαη Γεσγξάθσλ, Γεσγξάθσλ θαη Γεσγξαθίαο, 

πέξα απφ ηελ πξνθαλή θαη απαξαίηεηε άιισλ Δπηζηεκψλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα 

métier.  Απηή ε ηδηαίηεξε ζρέζε εθθξάδεηαη κε ηξφπν άιινηε επηβεβαησηηθφ 

θαη άιινηε αλαηξεπηηθφ κέζα απφ ηα Θείκελα ηεο Γεσγξαθίαο θαη ησλ 

Γεσγξάθσλ. 

Ν κεγάινο Γάιινο Γεσγξάθνο ηνπ 20νπ αηψλα Pierre George  
δπζθνιεχεηαη λα δψζεη έλαλ νξηζκφ ηεο Γεσγξαθίαο. Θεσξεί φηη ε ηζηνξία 

ηεο Γεσγξαθίαο δίλεη ηηο βαζηθέο απαληήζεηο ζ'απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ρν 

αληηθείκελφ ηεο πξνζζέηεη, είλαη λα θάλεη θαλεξφ θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, 

λα αμηνινγήζεη, ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε δπλακηθή ησλ ζπζρεηηζκψλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπηλσλ 

νκάδσλ. Δίηε σο θπζηθή είηε σο θνηλσληθή ε Γεσγξαθία, πξηλ αθφκα 
γελλεζεί σο επηζηήκε, ππήξμε, ζηελ Αίγππην θαη ηε Φνηλίθε, κηα νιφθιεξε 

γεσγξαθηθή γλψζε, απφ ηελ νπνία ε νλνκαηνινγία ησλ ρσξψλ θαη ησλ 

ιαψλ, νη πεξηγξαθέο ησλ ηφπσλ, νη παξαηεξήζεηο ησλ θαηλνκέλσλ,  κε άιια 

ιφγηα νη "ράξηεο" θαη ηα πνηήκαηα ρηιηεηηψλ, καο δηαθχιαμαλ ηε καθξηλή ερψ 

ηεο. Απηή αθξηβψο ε γλψζε απαληνχζε ζηε βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα 

ηνπνζεηεζεί  θαη λα κεηαθηλεζεί κέζα ζηνλ ρψξν. 

 
 

Οη Απαξρέο 

 

Ζ Γεσγξαθία "μχπλεζε" ηνλ 6ν αηψλα π.Σ. ζηελ Ησλία. Νη πεξηγξαθέο 

ησλ "ινγνπνηψλ" θαη ηδηαίηεξα ε "Γεο Ξεξίνδνο" ή Ραμίδη γχξσ απ΄ηε Γε ηνπ 

Δθαηαίνπ  (549-472 π.Σ.) ηνπ Κηιήζηνπ, ηελ νπνία εηθνλνγξαθνχζε ν 
"πίλαθαο" ηνπ Αλαμίκαλδξνπ (610-545 π.Σ.) επίζεο Κηιήζηνπ, ν αηιαληηθφο 

πεξίπινπο ηνπ Σάξνλα απφ ηε Ιάκςαθν θαη νη πεξίθεκεο  "Έξεπλεο" ηνπ 

Ζξφδνηνπ, απνηέιεζαλ ην πιηθφ πνπ ζηαρπνινγήζεθε απφ ηηο εμεξεπλήζεηο 

θαη ηα ηαμίδηα ηεο επνρήο, ελψ ην έξγν ηνπ Ηππνθξάηε "Ξεξί αέξνο, πδάησλ 

θαη ηφπσλ", απνηεινχζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα αλζξψπηλεο νηθνινγίαο. Ρν 

έξγν πεξηέρεη ηηο πιένλ πινχζηεο  γεσγξαθηθέο θαληαζίεο: Ρνπνζεηεί ην 

ζψκα κέζα ζην πεξηβάιινλ σο κέζνλ (milieu) πνπ ην επεξεάδεη θαη δηαθξίλεη 
ηηο δηαθνξέο ζηελ αιιειεπίδξαζε απηή, ζπζρεηίδνληάο ηεο κε ηηο ηφηε 

γλσζηέο επείξνπο. 

Βιέπνληαο ηηο απαξρέο ηεο Γεσγξαθίαο ζην καθξηλφ παξειζφλ,  ν 

Δξαηνζζέλεο, ν ηξάβσλ θαη νη Πησηθνί ζεσξνχζαλ ηνλ κεξν σο 

εηζεγεηή ηεο γεσγξαθηθήο αλαδήηεζεο απφ ηνλ 8ν π.Σ. αηψλα. Ζ πεξηγξαθή 

ηεο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα ζηελ Ηιηάδα είλαη ίζσο ε πξψηε ραξηνγξαθηθή 
αλαθνξά. 

 

     {.........} Θαη επάλσ δχν πφιεηο έθαλε ζλεηψλ αλζξψπσλ, 

                 φκνξθεο.{.....} 
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Πχκθσλα κε φιεο ηηο καξηπξίεο ην φλνκα "Γεσγξαθία" δίλεηαη ζ'απηήλ 

ηελ Δπηζηήκε απφ ηνλ Δξαηνζζέλε (275-195 π.Σ.), Γηεπζπληή ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμαλδξείαο, ηνπ 3νπ π.Σ. αηψλα. Ππγγξαθέαο ησλ 

"Γεσγξαθηθψλ", ηξηψλ βηβιίσλ πνπ δπζηπρψο ράζεθαλ, κέηξεζε ηελ 
πεξίκεηξν ηεο Γεο θαη ζρεδίαζε ηνλ πξψην ράξηε πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ήηαλ πνηεηήο, ηνλ βξίζθνπκε δε λα αλαθέξεηαη ζηηο 

θιηκαηηθέο πέληε δψλεο ηεο Γεο, ζε ζσδφκελν απφζπαζκα απφ ην πνίεκά ηνπ 

Δξκήο. 

Δίλαη ε επνρή πνπ παξνπζηάδεηαη ην πξψην ζέαηξν (ηα Ξαλαζήλαηα θαη 

Γηνλχζηα ηνπ Ξεηζίζηξαηνπ), θαηαζθεπάδεηαη ν Λαφο ηνπ Απφιισλα ζηελ 
Θφξηλζν, γξάθνληαη νη Ωδέο ηνπ Ξηλδάξνπ θαη νη Ξέξζεο ηνπ Αηζρχινπ, 

θαηαζθεπάδεηαη ν Ζλίνρνο ησλ Γειθψλ, ν λαφο ηνπ Νιπκπίνπ Γηφο θαη ν 

Αηζρχινο γξάθεη ηελ ηξηινγία ηνπ. 

Ρν Ξάλζενλ ησλ Διιήλσλ Γεσγξάθσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ, 

ραξηνγξάθσλ, αζηξνλφκσλ…, είλαη πνιχ κεγάιν ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο επνρήο. Αλ ζέιακε λα πεξηνξίζνπκε ηελ εθηεηακέλε απαξίζκεζή ηνπο, ζα 
εληνπίδακε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ζεκαζία κεξηθψλ απφ απηνχο, πνπ ν θαζέλαο 

κε ηνλ ηξφπν θαη ην έξγν ηνπ, ζεκάδεςαλ ηελ εμέιημε απηήο ηεο επηζηήκεο. 

Ζξφδνηνο θαη Δξαηνζζέλεο απνηεινχλ έλα είδνο ζεκειησηψλ ηεο 

Δπηζηήκεο, πξνζθέξνληαο ν πξψηνο ηε κέζνδν θαη ν δεχηεξνο ηελ νλνκαζία. 

Πηξάβσλ θαη Ξαπζαλίαο είλαη νη δχν πξψηνη ζπζηεκαηηθνί ηαμηδεπηέο, 

πξνζθέξνληαο ν πξψηνο ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο γεσγξαθηθήο 

παξαηήξεζεο θαη ν δεχηεξνο ηηο εηθφλεο ησλ ηφπσλ πνπ επηζθέθζεθε σο 
παξαθαηαζήθε ζηνπο επφκελνπο. Ρέινο ν Ξηνιεκαίνο είλαη απηφο πνπ 

ζπλέβαιε ζηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο Γεσγξαθίαο, πξνζδίδνληάο ηεο ηελ 

αθξηβή κεηξεηηθή ηεο δηάζηαζε. 

 

Σν Διιεληθφ Γεσγξαθηθφ Θαχκα 

 
Ρν ζεκαληηθφηεξν θαη επξέσο γλσζηφ βηβιίν ηνπ Ζξφδνηνπ (484-425 

π.Σ.) , νη 9 ηφκσλ "Ηζηνξίεο" (431-425 π.Σ.) δελ πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο κάιινλ ην άθεζε ρσξίο ηίηιν. Έλαο 

πξνηηκψκελνο απφ πνιινχο ηίηινο,  "Έξεπλεο", απνδίδεη ίζσο θαιχηεξα ην 

πεξηερφκελν, αθνχ δελ πξφθεηηαη απνθιεηζηηθά γηα ηζηνξηθφ ζχγγξακκα.  Ν 

Ζξφδνηνο ζπλζέηεη έλα πνιπεπηζηεκνληθφ δεκηνχξγεκα, πνπ αλαθέξεηαη 

εθηφο απφ ηελ ηζηνξία, ζηε κπζνινγία, ζηελ αθήγεζε, ζηε βνηαληθή, ζηελ 
θνηλσληνινγία, δειαδή, ζηε Γεσγξθία. 

Ρν έξγν ηνπ Ζξφδνηνπ δηαηξείηαη ζε ελλά (9) μερσξηζηά βηβιία. Απηή ε 

δηαίξεζε θαίλεηαη λα κελ έρεη γίλεη απφ ηνλ ίδην, αιιά απφ ηε Οσκατθή 

εθδνρή ηνπο, ζηελ νπνία έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα δνκήζνπλ ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, Αίγππηνο π.ρ. ή λα δψζνπλ ηίηινπο θαη νλφκαηα ζην  θάζε βηβιίν. 

Έηζη επηιέρηεθαλ ηα νλφκαηα, γηαπηφλ ηνλ ζθνπφ, ησλ ελλέα Κνπζψλ, 
δίλνληαο ζην πξψην βηβιίν ην φλνκα ηεο Θιεηνχο, Κνχζαο ηεο Ηζηνξίαο. 

 

   Βηβιίν ΗΗ  Δπηέξπε 

       "  ΗΗΗ  Θάιεηα 

       "            IV     Κειπνκέλε 

  V  Ρεξςηρφξε 
  VI Δξαηψ 

  VII Ξνιχκληα 

  VIII Νπξαλία 

  IX Θαιιηφπε 
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Πηα έμη πξψηα βηβιία αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο Ξεξζηθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηειεηψλεη κε ηελ ήηα ησλ Ξεξζψλ, ην 490 π.Σ. ζηε κάρε 

ηνπ Καξαζψλα. 
Πηα ηξία ηειεπηαία πεξηγξάθεη ηνπο ειιελνπεξζηθνχο  πνιέκνπο θαη 

ηειεηψλεη ην 479 π.Σ. θαη ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα ησλ Ξεξζψλ κεηά ηε κάρε 

ησλ Ξιαηαηψλ. 

Γηα κεγάιν δηάζηεκα θαηεγνξήζεθε σο αλαιεζήο θαη ππεξβνιηθφο σο 

πξνο ηηο πεγέο ηνπ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ, σζηφζν λεφηεξεο έξεπλεο ηνπ 

19νπ αηψλα απνθαηέζηεζαλ ηε θήκε ηνπ, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, 
απνδεηθλχνληαο ην αιεζέο ησλ γξαθφκελψλ  ηνπ.  

                    
 

     Ζξφδνηνο                     Δξαηνζζέλεο                          Πηξάβσλ 

 

Έδεζε γηα πνιχ θαηξφ ζηελ Αζήλα θαη νη ιεπηνκεξείο γλψζεηο ηνπ  γη 

'απηήλ θαίλνληαη ζηηο "Ηζηνξίεο", αιιά θαη ζηε δηαθσκψδεζε πνπ ηνπ γίλεηαη 

απφ ηνλ Αξηζηνθάλε ζηνπο "Αραξλείο". 
Ραμίδεςε πνιχ: Αίγππηνο, Αζήλα, Πάκνο, Πθπζία, Θπξήλε, Οφδνο, Θχπξνο, 

Γήινο, Ξάξνο, Θάζνο, Πακνζξάθε, Θξήηε, Θχζεξα, Αίγηλα. 

Δπηζθέθζεθε ηε Εάθπλζν θαη ηε Κεγάιε Διιάδα, ηελ Ρχξν θαη ηελ 

Ξαιαηζηίλε, ηα Πνχζα θαη ηε Βαβπιψλα. 

Δμνηθεησκέλνο κε ηελ Ηιηάδα θαη ηελ Νδχζζεηα, σο ψθεηιε, είρε επίζεο γλψζε 

ησλ έξγσλ ηνπ Ζζηφδνπ, ηνπ Αιθαίνπ θαη ηεο Παπθνχο, ηνπ Ππκσλίδε, ηνπ 
Φξπλίρνπ, ηνπ Αηζρχινπ, ηνπ Ξηλδάξνπ θ.ά. 

Ρν 1450 γίλεηαη ε πξψηε ιαηηληθή κεηαγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ πξψηε 

νινθιεξσκέλε κεηάθξαζε ζε ζχγρξνλε γιψζζα, γίλεηαη ζηα Αγγιηθά ην 

1737. 

Δίλαη ε επνρή ηνπ Ξεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη ε αξρή ηεο παξαθκήο 

ησλ Αζελψλ, ηνπ Γηζθνβφινπ ηνπ Κχξσλα θαη ην ηέινο ησλ Πνθνθιή, 

Δπξηπίδε θαη Αξηζηνθάλε. Αξρίδεη ην θηίζηκν ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ, 
γίλεηαη ε Γίθε ηνπ Πσθξάηε, ε ίδξπζε ηεο "Αθαδεκίαο" ηνπ Ξιάησλα, ε 

θαηαζθεπή ηνπ Δξκή ηνπ Ξξαμηηέιε θαη ηνπ Θεάηξνπ ηεο Δπηδαχξνπ, αξρίδεη 

ε βαζηιεία ηνπ Αιέμαλδξνπ ηνπ Καθεδφλα. 

Ν Δξαηνζζέλεο (276-194 π.Σ.) γελλήζεθε ζηελ Θπξήλε (ζχγρξνλε 

Ιηβχε), αιιά εξγάζζεθε θαη πέζαλε ζηελ Αιεμάλδξεηα, φπνπ νξίζζεθε 

Γηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο απφ ηνλ Ξηνιεκαίν ηνλ Δπεξγέηε ην 236 π.Σ. Ρν 
194 π.Σ. ν Δξαηνζζέλεο  ηπθιψζεθε θαη άθεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα πεζάλεη 

απφ αζηηία. 

Δθηφο απφ ηα γεσγξαθηθά θείκελα ηνπ Δξαηνζζέλε φπσο "Πεξί κεηξήζεσο 

ηεο Γεο" (γλσζηφ απφ κία πεξίιεςε ηνπ Θιενκίδε), ηα "Γεσγξαθηθά" (απφ 
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ζρφιηα ηνπ Πηξάβσλα), ππάξρνπλ έξγα ηνπ γηα ην Θέαηξν θαη ηελ Ζζηθή θαη 

έλα έξγν ε "Αξζηλφε" (αλαθέξεηαη απφ ηελ Αζελαίν ζηνπο Γεηπλνζνθηζηέο). 

Ππνχδαζε ζηηο Αθαδεκίεο ησλ Αζελψλ. Ρελ επνρή πνπ εξγαδφηαλ σο 

Γηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμαλδξείαο, έγξαςε ηε "Γεσγξαθία" ηνπ, 
ελψ παξάιιεια αιιεινγξαθνχζε κε ηνλ Αξρηκήδε, ν νπνίνο εθεχξε θαη 

φξγαλα γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ. Πηα γεσγξαθηθά ηνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ράξηε 

πνπ ζπλέηαμε ην 240 π.Σ., ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε Αγγιία 

θαη ε Ηξιαλδία θαη έγηλε ε βάζε ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ Πηξάβσλα. 

Πηελ αξρή απηήο ηεο πεξηφδνπ, θαη ιίγν πξηλ ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα ε 

Δπηθνχξεηνο Πρνιή θαη θαηαζθεπάδεηαη ν Θνινζζφο ηεο Οφδνπ. 
Πηελ Θίλα, κπαίλνπλ νη βάζεηο ηνπ Θνκθνπθηζκνχ θαη Ραντζκνχ θαη  

θαηαζθεπάδεηαη ην πξψην είδνο ραξηηνχ απφ ίλεο κεηαμηνχ, θαηαζθεπάδεηαη ν 

Φάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη νινθιεξψλεηαη ε θάζνδνο ησλ Θειηψλ ζηελ 

Διιάδα. Πηελ Αιεμάλδξεηα κεηαθξάδεηαη ε Βίβινο ζηα Διιεληθά, 

θαηαζθεπάδεηαη ην Κέγα Πηληθφ Ρείρνο. 

Πην ηέινο ηεο πεξηφδνπ νινθιεξψλεηαη ε θπξηαξρία ησλ Οσκαίσλ ζηελ 
Διιάδα., Θαηαζθεπάδεηαη ε Αθξνδίηε ηεο Κήινπ θαη εθεπξίζθεηαη ζηελ 

Ξέξγακν ε Ξεξγακελή. 

Ν Έιιελαο Γεσγξάθνο, Ηζηνξηθφο θαη Φηιφζνθνο ηξάβσλ γελλήζεθε 

ην 63 π.Σ. ζηνλ Ξφλην θαη πέζαλε ην 21 κ..Σ. 

Ππνχδαζε ζηελ Κ. Αζία, Διιάδα, Οψκε θαη Αιεμάλδξεηα θαη ηαμίδεπζε ζε 

Δπξψπε, Β. Αθξηθή θαη Γ. Αζία. Ζ "Γεσγξαθία" ηνπ βαζίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ 

παξαηεξήζεηο θαη ζηα έξγα ησλ πξνγελέζηεξψλ ηνπ, φπσο ν κεξνο ν 
Δξαηνζζέλεο, ν Ξνιχβηνο θαη ν Ξνζεηδψληνο. 

Ξεξηιακβάλεη ηζηνξηθφ πιηθφ, θαζψο επίζεο πεξηγξαθέο ηφπσλ θαη 

ιαψλ θαη απνηειεί κία πινχζηα πεγή αξραίαο γλψζεο γηα ηνλ θφζκν. 

Ζ "Γεσγξθία" δηαηξείηαη ζε 17 βηβιία: 2 εηζαγσγηθά (απνηεινχλ 

εθηεηακέλε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο Γεσγξαθίαο) 8 γηα 

ηελ Δπξψπε, 6 βηβιία γηα ηελ Αζία θαη έλα γηα ηελ Αθξηθή, θπξίσο ηελ 
Αίγππην. 

Ζ πξψηε ηεο κεηάθξαζε ζηα Ιαηηληθά έγηλε ην 1472 θαη ε πξψηε 

ηππσκέλε ειιεληθή έθδνζε ην 1516. 

Ν Πηξάβσλ ζπλφςηζε γηα ράξε καο ηε γλψζε γηα ηνλ αξραίν θφζκν 

φπσο   ήηαλ ηηο κέξεο ηνπ Απηνθξάηνξα Αχγνπζηνπ, ηεο κεγάιεο Οσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ηελ επνρή ηεο γέλλεζεο ηνπ Σξηζηνχ θαη φηαλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ γλσζηνχ ηφηε θφζκνπ επξίζθεην θάησ απφ ηε Οσκατθή θπξηαξρία. 
Ν επηηνίρεηνο ράξηεο πνπ ζρεδηάζηεζε θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Απγνχζηνπ θαη 

αλαξηήζεθε ζην θέληξν ην Imperium, ηε Οψκε, έγηλε γηα λα γλσξίδνπλ νη 

λεαξνί Οσκαίνη ην κέγεζνο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο θαη είλαη απφ ηνπο πξψηνπο 

ράξηεο πνπ αλαπαξηζηά ηε δηθηχσζε κηαο ζπλνιηθήο εμνπζίαο, κε ηελ 

επηζήκαλζε φισλ ησλ βαζηθψλ ηφπσλ  απφ ηνπο νπνίνπο δηήξρεην ην 

πεξίθεκν ξσκατθφ νδηθφ δίθηπν. 
Δίλαη εθπιεθηηθά αλαιπηηθέο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη γηα πνιιά 

ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο  ηνπ ηφηε θφζκνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ζηα νξπρεία αζεκηνχ (40.000) θαη 

ηελ παξαγσγή ηνπο πνπ εθηηκάηαη ζε ζεκεξηλέο ηηκέο ζηα 2.000 επξψ ηελ 

εκέξα. 

Ζ "Γεσγξαθία" ηνπ Πηξάβσλα ζεσξείηαη έλα άξηην γεσγξαθηθφ έξγν 
αθφκα θαη κε ζεκεξηλά θξηηήξηα, ζπγθεληξψλνληαο θαη ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ή ππνδηαηξέζεηο ηεο επηζηήκεο: καζεκαηηθή, θπζηθή, πνιηηηθή θαη 

ηζηνξηθή, 
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Πηε 17-ηνκε Γεσγξαθία ηνπ θαη ηελ 43-ηνκε Ηζηνξία ηνπ, πξνζπάζεζε 

λα εμεγήζεη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηφπν ζε ηφπν, φπσο ηα 

ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. 

πσο ν Ξνιχβηνο ζηνλ 2ν κ.Σ. αηψλα έηζη θαη ν Πηξάβσλ ηεο επνρήο 
ηνπ Απγνχζηνπ πξνζπαζεί λα αλαζχξεη ηα βαζηθά ίρλε ηνπ αλαγιχθνπ θαη 

ηεο πδξνγξαθίαο γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

εγγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηα εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο, ζεσξψληαο ηα άιινηε σο ηέηνηα θαη άιινηε σο παξάγνληεο 

ηεο ηζηνξίαο. Κε απηά ππφςε ν Πηξάβσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ν 

πξσηνπφξνο ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο. 
Ππκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Πηξάβσλ αλέπηπμε 

θξηηηθά ηε δνπιεηά ηνπ Δξαηνζζέλε, ζηηο αξρέο ηεο 1εο κ.Σ. ρηιηεηίαο, Αλ ν 

Δξαηνζζέλεο πξψηνο θαηνλφκαζε ηε Γεσγξαθία, ν Πηξάβσλ ζεκάδεςε ηελ 

αλάπηπμή ηεο κε ηα ηαμίδηα θαη ηηο ραξηνγξαθήζεηο ηνπ. Ρν έξγν ηνπ απνηειεί 

ην εθηελέζηεξν  γεσγξαθηθφ ζρφιην πάλσ ζην έξγν ηνπ Νκήξνπ. Πηελ 

εληππσζηαθή απηή δνπιεηά αλαπηχρζεθαλ νη ζεσξεηηθέο έλλνηεο, νη 
δηαρσξηζκνί θαη νη ζπζρεηηζκνί ησλ πεδίσλ Γεσγξαθίαο, Γεσκεηξίαο θαη 

Φηινζνθίαο.  Ν Πηξάβσλ έθαλε κάιηζηα επηζηεκνινγηθή παξέκβαζε 

δηαζπλδένληαο ηε Γεσγξαθία κε ηε Φηινζνθία θαη δηαρσξίδνληαο ηελ απφ  ηε 

Γεσκεηξία. 

Απηή αθξηβψο ε ζχλδεζε Γεσγξαθίαο θαη Φηινζνθίαο ζπλνςίδεηαη απφ 

ηνλ ίδην σο "θάπνηνο πνπ έρεη γηα θξνληίδα ηνπ ηελ ηέρλε ηεο  δσήο θαη ηελ 

επηπρία", απηέο είλαη νη θπξίαξρεο ιέμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Πηξάβσλα 
ηνλ Γεσγξάθν. 

Πηνλ Λαπνιένληα Βνλαπάξηε, ηφηε Ξξψην Όπαην, νθείιεηαη ε κεηάθξαζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Πηξάβσλα ζηα Γαιιηθά, απφ έλα ηξίν κεηαθξαζηψλ κεηαμχ  

ησλ νπνίσλ θαη ν Αδακάληηνο Θνξαήο (1805). 

  Ν Παπζαλίαο δελ έδσζε ή δελ γλσξίδνπκε λα έδσζε ηίηιν ηνπ έξγνπ 

ηνπ. Πήκεξα είλαη θαζηεξσκέλνο απηφο πνπ έδσζε ν Πηέθαλνο Βπδάληηνο: 
"Διιάδνο Πεξηήγεζηο". Αξθεηή αζάθεηα επηθξαηεί θαη γηα ηελ πεξίνδν 

ζπγγξαθήο ηνπ κε επηθξαηέζηεξε απηή απφ ην 155 έσο ην 175, κία 

εηθνζαεηία δειαδή πεξίπνπ. 

Πηελ Ξεξηήγεζε δελ ππάξρεη Ξξννίκην ή Δπίινγνο. Αξρίδεη θαηεπζείαλ 

απφ κία πεξηνρή θαη θάζε θνξά ην ηέινο απνηειεί ηελ αξρή ηεο επφκελεο 

δηαδξνκήο. Ξεξηγξάθεη ζρεδφλ  ηα πάληα θαη είρε πξφγξακκα λα γξάςεη γηα 

φιε ηελ Διιάδα, δελ νινθιήξσζε φκσο ηελ επηζπκία ηνπ. 
Ζ Ξεξηήγεζηο δηαξζξψλεηαη ζε δέθα (10) βηβιία, ην δέθαην  πηζαλφηαηα 

δελ είλαη πιήξεο, ή ηνπιάρηζηνλ δελ ζψζεθε νιφθιεξν. 

Ρα δέθα βηβιία νλνκάδνληαη αληίζηνηρα απφ ηηο επξχηεξεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ πεξηγξάθνπλ. 

 

I      Αηηηθά 

II      Θνξηλζηαθά 
III      Ιαθσληθά 

IV      Κεζζεληαθά 

V θαη VI   Ζιηαθά  

VII     Αρατθά 

VIIΗ     Αξθαδηθά 

IX     Βνησηηθά 
V     Φσθηθά 
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Ζ Ξεξηήγεζε άξγεζε λα κεηαθξαζηεί θαη λα ηππσζεί, ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο γεσγξαθηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο πεξηγξαθέο ηεο Αξραηφηεηαο, νη άκεζεο 

αλαθνξέο ζ'απηήλ θαηά ηνλ 15ν αηψλα παξακέλνπλ ζπγθξηηηθά ιηγνζηέο. 

Πίγνπξα δελ δηαζέηεη ηελ νηθνπκεληθή εκβέιεηα άιισλ ειιεληθψλ 
γεσγξαθηθψλ πεξηγξαθψλ ηεο χζηεξεο Αξραηφηεηαο, φπσο εθείλσλ ηνπ 

Ξηνιεκαίνπ ή ηνπ Πηξάβσλα, πνπ απνηέιεζαλ ελεξγά ζπζηαηηθά ηεο 

Αλαγελλεζηαθήο παηδείαο. Νη Νπκαληζηέο δελ δηάβαζαλ ηνλ Ξαπζαλία κε ηνλ 

ηξφπν ησλ αξραηνιφγσλ ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ αλαθνξά ηνπ ζηελ 

Αξρηηεθηνληθή, ηελ Ξνιενδνκία θαη γεληθφηεξα ηελ πεξηγξαθή ηνπ νηθηζκέλνπ 

ρψξνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληαγσληζζνχλ ην πξαθηηθφ θαη ηερλνινγηθφ έξγν 
ηνπ Βηηξνχβηνπ θαη ησλ Γέθα βηβιίσλ ηνπ ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ ζηάζεθε ε 

Βίβινο ησλ νπκαληζηψλ γηα ηε κειέηε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ. 

Δάλ ν πεξηεγεηήο ηνπ δεχηεξνπ κεηαρξηζηηαληθνχ αηψλα, ν γλσζηφο κε 

ην φλνκα Ξαπζαλίαο, ραξαθηεξηδφηαλ ζαλ πξφζσπν θάληαζκα, ίζσο λα κελ 

απείρε θαη πνιχ απφ ηελ αιήζεηα ηνχηνο ν πξνζδηνξηζκφο. Διάρηζηα, 

θπξηνιεθηηθψο, πξάγκαηα γλσξίδνπκε γηα ηνλ πεξηεγεηή Ξαπζαλία, αθνχ ν 
ίδηνο δελ ζέιεζε ή δελ θξφληηζε (;)  λα καο αθήζεη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

ζην έξγν ηνπ. Ρν φλνκά ηνπ ην δηαζψδεη ν πξψηνο απνδεδεηγκέλα 

αλαγλψζηεο ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ, ν ιεμηθνγξάθνο Πηέθαλνο Βπδάληηνο,  350  

ρξφληα αξγφηεξα. 

Ν Ξαπζαλίαο ππήξμε γέλλεκα θαη ζξέκκα ηεο Κ. Αζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Ιπδίαο. Θεσξείηαη ε ππφζεζε απηή αζθαιήο, επεηδή 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη γλσξίδεη ηε Ιπδία θαιχηεξα απφ θάζε άιιε πεξηνρή 
ηεο Κ. Αζίαο. 

Ν Ξαπζαλίαο γελλήζεθε πεξί ην 110. κ.Σ. θαη ππνζέηνπκε φηη 

απεβίσζε κεηά ην 180 κ.Σ. 

Ραμίδεςε ζ' νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ παξάιηα Γπηηθή Κ. Αζία, ζε κέξνο 

ηεο Θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο έσο ηνλ Δθξάηε, επηζθέθζεθε  ηε Ππξία, ηελ  

Ξαιαηζηίλε, ηελ Αίγππην, δελ έθηαζε φκσο ζηε Βαβπιψλα θαη ηα Πνχζα. 
Γλσξίδεη φκσο εμ απηνςίαο ην Βπδάληην, ηα λεζηά Θάζν, Οφδν, Γήιν, Άλδξν 

θαη πνιιά άιια κέξε ηεο Διιάδαο, πνπ δελ πεξηέιαβε ζην νδνηπνξηθφ ηνπ. 

Ξέξαζε απφ ηελ πξσηεχνπζα Οψκε, ηελ Θακπαλία, ην Κεηαπφληην, ηε 

Παξδελία, φρη φκσο ηε Πηθειία. 

Πχγρξνλνο ηνπ Ζξψδε ηνπ Αηηηθνχ, ηνπ Αιεμαλδξηλνχ Γεσγξάθνπ 

Θιαχδηνπ Ξηνιεκαίνπ, ηνπ πνηεηή Ινπθηαλνχ, ηνπ Γαιαλνχ, ηελ επνρή ηεο 

ιάκςεο θαη ηεο δφμαο ηεο Οσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αλησλίλσλ απφ ηνλ 
Ρξαταλφ  θαη ηνλ Αλδξηαλφ έσο ηνλ Κάξθν Απξήιην. 

Κε νδεγφ ηε θηινκάζεηά ηνπ θαη νπιηζκέλνο κε ηα αλαγθαία, γηα ηελ 

επνρή, δηαβάζκαηα, πεξηεγήζεθε ηελ Διιάδα αλαδεηψληαο ην παξειζφλ ηεο, 

πξψηα γηα ηνλ  εαπηφ ηνπ θαη κεηά γηα ηνλ αλαγλψζηε ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ. 
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                   Ξαπζαλίαο                              Θιαχδηνο Ξηνιεκαίνο 

 
Γελ ζα κπνξνχζακε λα "θιείζνπκε" απηήλ ηελ θαηφπηεπζε ησλ 

απαξρψλ ηεο Γεσγξαθίαο ρσξίο λα αλαθεξζνχκε ζ' απηφλ πνπ ζπλέβαιιε 

νπζηαζηηθά θαη θαζνξηζηηθά ζηελ "επηζηεκνλνπνίεζή" ηεο. 

Ν Θιαχδηνο Πηνιεκαίνο ν Αιεμαλδξεχο (65-165 κ.Σ) είλαη 

γλσζηφο γηα ην πεξίθεκν έξγν ηνπ "Γεσγξαθηθή θήγεζηο", ηνπ νπνίνπ ηα 

παιαηφηεξα γλσζηά ειιεληθά ρεηξφγξαθα αλάγνληαη ζηνλ 12ν θαη 14ν αηψλα, 

θαη έθηαζαλ ζηελ Ηηαιία πξηλ απφ ηελ πηψζε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ 
"Γεσγξαθηθή Τθήγεζηο" απνηειεί ζηελ νπζία ηνλ πξψην γεσγξαθηθφ  

Άηιαληα, αλ θαη ην φλνκα απηφ ην έδσζε αξγφηεξα, πνιχ αξγφηεξα ν 

Mercator. 

Ν Ξηνιεκαίνο δεη ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη δηεπζχλεη ηε Βηβιηνζήθε ηεο, 

ζηελ επνρή ηεο κεγάιεο αθκήο ηεο Οσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Pax 

Romana. πήξμε ν θχξηνο εθπξφζσπνο ηνπ γεσθεληξηθνχ ζπηήκαηνο, ην 
νπνίν ίζρπζε έσο ηνλ 16ν αηψλα, φηαλ ν Θνπέξληθνο επαλέθεξε ην 

ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ Αξίζηαξρνπ (320-250 π.Σ.). 

Ρελ επνρή απηή φκσο δηαπηζηψλεηαη θαη κία ζπξξίθλσζε ηνπ πεδίνπ ηεο 

Γεσγξαθίαο. Πε αληίζεζε κε ηνπο Έιιελεο, νη Οσκαίνη δελ ελδηαθέξζεθαλ γηα 

γεσγξαθίεο εθηφο ηνπ Οσκατθνχ Θφζκνπ (Orbis Romanus) θαη γηα νηηδήπνηε 

ήηαλ έμσ απφ ηα εκπνξηθά, πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ελδηαθέξνληα ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. 
Ζ ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ ζηε Γεσγξαθία ππήξμε ηεξάζηηα. Απφ ηνλ 

ζθαηξηθφ θφζκν θαη ηνλ γήηλν δίζθν ησλ Ηψλσλ ηνπ 7νπ π.Σ. αηψλα ζηε γήηλε 

ζθαίξα ηνπ Ξπζαγφξα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε (5νο θαη 4νο π.Σ. αηψλαο) θαη 

αξγφηεξα κε ηνπο Ζξφδνην θαη Δθαηαίν, Δξαηνζζέλε θαη Ίππαξρν, 

Ξνζεηδψλην, Πηξάβσλα, Ξαπζαλία θαη Ξηνιεκαίν, ε Διιεληθή Γεσγξαθία έρεη 

"παγθφζκην" ραξαθηήξα θαη δεηά λα εμεξεπλήζεη ήδε απφ ηφηε ηνλ έμσ, ηνπ 
γλσζηνχ, θφζκν. Σαξηνγξαθψληαο, Ξπγκαίνπο, Αληίνηθνπο θαη Αληίπνδεο, 

νξηνζεηεί ηνλ θφζκν ηνπο κε ηελ εμσηεξηθή ζάιαζζα, ηελ νπνία ρξφληα πνιιά 

κεηά, άιινη ηνικεξνί εμεξεπλεηέο ζα εμεξεπλήζνπλ θαη ζα δακάζνπλ. 

Κεηά ην ειιεληθφ "γεσγξαθηθφ ζαχκα" ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε  

πνιιά ρξφληα, πνιινχο αηψλεο, γηα λα δνχκε μαλά ηε Γεσγξαθία θαη ηνπο 

Γεσγξάθνπο λα θπξηαξρνχλ ζηνλ ρψξν ηεο Δπηζηήκεο. 
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Νη 10 αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ ηνλ Ξηνιεκαίν πεξηγξάθνπλ θαη 

απεηθνλίδνπλ ηνλ θφζκν θαηά ηελ εξκελεία ησλ Γξαθψλ. Δίλαη κηα καθξά 

πεξίνδνο "κεηάπησζεο" ησλ Δπηζηεκψλ. 

Δθεί φκσο, πεξί ηα κέζα ηνπ 13νπ αηψλα, ε γεσγξαθία πινπηίδεηαη απφ 
ηα κεγάια γεσπνιηηηθά θαη εκπνξηθά ηαμίδηα ζηελ  πεξηνρή ησλ κεγάισλ 

ιηκλψλ ηεο Θεληξηθήο Αζίαο (Θαζπία, Αξάιε, Βατθάιε), κέρξη ηνπο 

ηεξάζηηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Αθαινπζψληαο ηνπο δξφκνπο 

ηνπ κεηαμηνχ, θαιφγεξνη θαη αλήζπρνη έκπνξνη θηάλνπλ κέρξη ηελ θαξδηά ηεο 

Κνγγνιίαο. 

Αλήζπρνη έκπνξνη θη απηνί, νη αδειθνί θαη ν πηφο Polo, Βελεηνί απφ ηηο 
Γαικαηηθέο αθηέο ζα επεξεάζνπλ κε ηα ηαμίδηα ηνπο ηε δπηηθή πξαθηηθή 

απέλαληη ζηελ Θίλα, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Γχζεο. Ρα ηαμίδηα ησλ Polo θαη ηδηαίηεξα ηνπ Marco είλαη κηα κεγάιε 

δηεχξπλζε γηα ηε Γχζε. 

Ρν ηέινο ηνπ Κεζαίσλα φκσο ζήκαηλε θαη θάηη αθφκα, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηε γεσπνιηηηθή ηζνξξνπία ηεο επνρήο: ην θέληξν ηεο Δπξψπεο 

ζα εγθαηαιήςεη ηε Κεζφγεην. Ζ Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο είρε θαεί, ε 

Βελεηία, ε Φισξεληία θαη ε Θσλζηαληηλνχπνιε είλαη πφιεηο 

παγθνζκνπνηεκέλεο ή θαιχηεξα νηθνπκεληθέο, φζν αλζεί ην εκπφξην κε ηελ 

Αλαηνιή. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ Ακεξηθή, κε νξκεηήξην ηελ ηβεξηθή ρεξζφλεζν, 

δεκηνπξγεί άιια αλζεξά ιηκάληα, απφ φπνπ νξκψκελνη νη ζαιαζζνπφξνη 

αλαθάιπςαλ  ηνλ "Λέν Θφζκν" θαη πεξηέπιεπζαλ ηε Γε. Ζ απνηθηνθξαηία 

ππέζαιςε ηελ ππεξνςία απέλαληη ζηνπο "άιινπο" ιανχο θαη ηνλ 

επξσθεληξηζκφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηνλ Νξηεληαιηζκφ. Ν Marco Polo  

φκσο, ζε αληίζεζε κε ηνλ κεηαγελέζηεξφ ηνπ Σξηζηφθνξν Θνιφκβν, δελ είδε 

ηνπ "ηζαγελείο" σο "βαξβάξνπο". 

 

                   
 

                                       Κάξθν Ξφιν 
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Πην καγεπηηθφ βηβιίν ηνπ, πνπ άιινηε αλαθέξεηαη κε ηνλ ηηαιηθφ ηνπ 

ηίηιν "Il Milione" θαη άιινηε κε ηνλ αξραηνγαιιηθφ "le devisement du 

monde",  o Marco  αθεγνχκελνο ηηο απίζαλεο πεξηπέηεηεο  θαη εκπεηξίεο ηνπ 

ζηελ Απιή ηνπ Koublai Khan θαη ζηα ηαμίδηα ηνπ, ζηνλ ζπγθξαηνχκελφ ηνπ 
ζηηο θπιαθέο ηεο Γέλνβαο Rustichello, πξνζθέξεη ζηνλ Γπηηθφ Ξνιηηηζκφ θαη 

ζηνπο Γεσγξάθνπο ηεο επνρήο, πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ επαιεζεχηεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα. 

Πε θαηνπηλφηεξεο εθδφζεηο ησλ "Ραμηδηψλ" ηνπ, ελζσκαηψζεθαλ 

ζ'απηά ζεκαληηθνί ράξηεο, πνπ ζπληέζεθαλ απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπ, φπσο ν 

Θαηαιαλφο Ξαγθφζκηνο Σάξηεο ηνπ 1375 θαη απνηέιεζε  πνιχηηκν νδεγφ θαη 
βνήζεκα ζηνλ Henry the Navigator θαη  ζηνλ Θνιφκβν, αιιά θαη ηνπο άιινπο 

κεγάινπο εμεξεπλεηέο, πνπ ζηνίρεησλαλ ηηο παηδηθέο θαη λεαληθέο καο 

θαληαζηψζεηο. Θαη λα ζθεθζεί θαλείο φηη, φπσο ν ίδηνο επηζήκαλε: "Δίπα κφλν 

ηα κηζά απφ απηά πνπ είδα". 

 

 
 Γεσγξαθία θαη Γεξκαληθφο Αηηηνθξαηηζκφο 

 

Ζ ίδξπζε εζλψλ-θξαηψλ δηακνξθψλεη ζηελ Δπξψπε ηνπ 17νπ-18νπ 

αηψλα έλα λέν ηνπίν πνπ επεξεάδεη, σο είλαη αλακελφκελν, θαη ηε Γεσγξαθία. 

Δίλαη ν Γηαθσηηζκφο πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηε γλψζε θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηνλ νξζνινγηζκφ θαη ηε λεπηψληα Φπζηθή. 

Πην πιαίζην απηφ, θαηά ηνλ 18ν αηψλα εηζέξρεηαη δπλακηθά θαη αλαπάληερα 
ζην πξνζθήλην σο γεσγξάθνο ν θηιφζνθνο  Emmanuel Kant (1724-1804). 

Ήηαλ ν πξψηνο πνπ δίδαμε ζε επίπεδν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο Γεσγξαθία θαη 

κάιηζηα γηα 40 ρξφληα. Δλίζρπζε, φπσο ν Πηξάβσλ πξηλ απφ αηψλεο, ηε 

ζπλνκηιία ηεο κε ηε Φηινζνθία. Ρελ θαηέζηεζε ζπζηεκαηηθφ θαη απηνδχλακν 

θιάδν γλψζεο θαη ηεο ράξηζε ην θχξνο ηεο Δπηζηήκεο ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ.  
Αηαμίδεπηνο εληειψο, δελ κπφξεζε λα γίλεη έλαο "εκπεηξηθφο 

γεσγξάθνο", αιιά έλαο "γεσγξάθνο ηνπ ιφγνπ" θαη κάιηζηα ηνπ 

αθεξεκέλνπ. 

             
 
               Δκκαλνπέι Θάλη                          Θάξνινο Γαξβίλνο 
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Δίλαη φκσο θαη ε επνρή ηεο ίδξπζεο γεσγξαθηθψλ ζεζκψλ: 

Πην Βεξνιίλν ηνπ 1820 γελληέηαη ε Δπξσπατθή Ξαλεπηζηεκηαθή Γεσγξαθία. Ν 

Karl Ritter θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε παλεπηζηεκηαθή έδξα Γεσγξαθίαο. Ρν 

1821, ζην Ξαξίζη, ηδξχεηαη ε πξψηε Γεσγξαθηθή Δηαηξεία, ζην Βεξνιίλν ην 
1828, ζην Ινλδίλν ην 1830 ( ε Royal Geographic Society). Αθνινπζνχλ   

Οσζία. θαη ΖΞΑ. 

Ρνλ 19ν αηψλα ινηπφλ,  ζεσξείηαη φηη γελλήζεθε ζηε Γεξκαλία ε 

ζχγρξνλε Γεσγξαθία κε ηνλ Ritter λα δηδάζθεη "εθαξκνζκέλε Γεσγξαθία". 

Πην πιαίζην ηεο αηηηνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη ε θιαζηθή Γεσγξαθία ζηε 

Γεξκαλία.  Απηή ε πεπνίζεζε νδήγεζε ζε δνγκαηηζκνχο θαη  ππεξβνιέο, γηα 
λα θηάζνπκε ζηελ πηζαλνθξαηία ηεο Γαιιηθήο Γεσγξαθίαο, κε ηελ ηζηνξία θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ θπξίαξρνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ. 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί ε ζπλεξγαζία  Ritter θαη  Alexander 

Von Humboldt,  εμεξεπλεηή ηεο ιαηηλνακεξηθάληθεο θαη ηεο ξσζηθήο θχζεο, 

ε νπνία νδήγεζε ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, ρσξίο ζθιεξά αηηηνθξαηηθά πξνζηάγκαηα. 

Ρν δίδπκν ησλ  πξσηνπφξσλ Γεξκαλψλ γεσγξάθσλ, νδήγεζε κάιηζηα 

εκκέζσο ζε θξηηηθή ηεο απνηθηνθξαηίαο, επεξεάδνληαο ηελ αλαξρηθή 

Γεσγξαθία ηνπ 19νπ-20νπ αηψλα, εκπλένληαο επαλαζηαηηθέο κνξθέο φπσο ν  

Karl Marx  θαη ν Simon Bolivar, θαη δηδάζθνληαο θαη απηφλ ηνλ Γαξβίλν. 

Ζ δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Charles Robert Darvin (1809-1882)  "ε 

θαηαγσγή ησλ εηδψλ", δίλεη γεξή ψζεζε ζηελ αηηηνθξαηηθή Γεσγξαθία ησλ 
δχν πξσηνπφξσλ Γεξκαλψλ. Απφ ηφηε θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 

παγηψζεθε ε επηξξνή ηεο αηηηνθξαηίαο ζηε Γεσγξαθία. 

Νη κεηά ηνλ Γαξβίλν  Γεσγξάθνη ελδηαθέξνληαη  θπξίσο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θπζηθψλ λφκσλ. Βξηζθφκαζηε ζην απφγεην ηεο γεσγξαθηθήο 

αηηηνθξαηίαο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν ρψξνο είλαη ε βαζηθή κεηαβιεηή πνπ 

επεξεάδεη ηελ  αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ηελ φιε νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Ν Γεξκαλφο  Friedrich Ratzel (1844-1904) είλαη ν 

αξρηθφο εθπξφζσπνο απηήο ηεο άπνςεο θαη ζεσξείηαη επξχηαηα ηδξπηήο ηεο 

Αλζξσπνγεσγξαθίαο. 

"Κφλν ν Humboldt  θαηαθέξλεη λα πεξηγξάςεη ηα αηζζήκαηα πνπ 

θαηαθιχδνπλ ηνλ ηαμηδηψηε ζηνπο Ρξνπηθνχο" έγξαθε ζε κία επηζηνιή ζηελ 

αδειθή ηνπ ν Γαξβίλνο,  θαη ν  Wolfang Goethe ζεκεηψλεη "....φζα καζαίλεη 

θαλείο ζε νθηψ κέξεο δηαβάζκαηνο, ηα καζαίλεη απφ ηνλ Humboldt ζε κία 
ψξα". 

Ξαηδί ηνπ Γηαθσηηζκνχ, εγθπθινπαηδηζηήο, ζαπκαζηήο  ηεο Γαιιίαο θαη 

ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο ν Alexander Von Humboldt   (1769-1859) ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο πξψηνπο Γεσγξάθνπο πεδίνπ, ζπλέγξαςε πεξίπνπ 638 έξγα 

γηα ηα ηαμίδηα ηνπ, πνιηηηθά δνθίκηα θαη γεσγξαθηθά πνλήκαηα. 

Ξνιπεπηζηεκνληθφο ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ, ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ δχν 
Γεσγξαθηψλ: ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο εξκελείαο. Θαλέλα απφ  ηα έξγα ηνπ 

δελ έρεη κεηαθξαζζεί ζηα ειιεληθά.αιιά ην φλνκά ηνπ εκθαλίδεηαη πνιχ πην 

ζπρλά ζηνπο παγθφζκηνπο ράξηεο απφ νπνηνλδήπνηε  άιινλ. 

Ρν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ εθδφζεθε ζε 36 ηφκνπο κε ηνλ ηίηιν  "Σαμίδη 

ζηηο παξατζεκέξηεο πεξηνρέο ηνπ Λένπ Θφζκνπ". Ρν ζεκαληηθφηεξν φκσο 

έξγν ηνπ είλαη ν "Θφζκνο", ηνπ νπνίνπ νη 4 πξψηνη ηφκνη δεκνζηεχζεθαλ 
κεηαμχ 1845-1858 ζηε Γεξκαλία. Έλαο πέκπηνο ηφκνο δεκνζηεχζεθε ηξία 

ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

Ν Humboldt  κε ηνλ Γάιιν ζχληξνθφ ηνπ Aime Bonpland ηαμίδεπζαλ 

(1799) ζηε Λφηηα Ακεξηθή γηα αξθεηά ρξφληα. Ζ πεξηήγεζή ηνπο μεθηλάεη κε 
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ηελ εμεξεχλεζε ηνπ Νξνλέθνπ θαη ε αλάβαζή ηνπ ηνπο νδεγεί ζηε Ιεθάλε 

ηνπ Ακαδνλίνπ. Δπηζθέθηεθαλ Θνχβα,  Ξεξνχ, Ηζεκεξηλφ, Κεμηθφ θαη ΖΞΑ-

Φηιαδέιθεηα, έγηλε θίινο ηνπ Thomas Jefferson θαη επέζηξεςαλ ζην  

Bordeaux ηεο Γαιιίαο ην 1804. 
Απφ ην 1808 έσο ην 1827, δεη ζην Ξαξίζη, φπνπ δεκνζηεχεη, ζηα 

Γαιιηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. 

Ρν 1829 ηαμηδεχεη ζηε Οσζηθή Απηνθξαηνξία απφ ηελ Αγία Ξεηξνχπνιε 

κέρξη ηα θηλέδηθα ζχλνξα, πεξλψληαο απφ ηε Κφζρα θαη δηαζρίδνληαο ηε 

Πηβεξία. 

Πε ειηθία 76 ρξφλσλ εθδίδεη ηνπο δχν πξψηνπο ηφκνπο ηνπ έξγνπ ηνπ 
"Θφζκνο", φπνπ αξρίδεη λα γξάθεη πεξί παληφο γλσζηνχ επί ηεο γεο (1845-

1847). Ξξντφλ ησλ δηαιέμεψλ ηνπ ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ ην 

κλεκεηψδεο απηφ έξγν Φπζηθήο Γεσγξαθίαο, είλαη κία θαληαζηηθή ζχιιεςε 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνζηεί γελίθεπζε κέζα απφ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο  θαη λα εμάξεη ηηο ιεπηνκέξεηεο κέζα απφ ηε γελίθεπζε. 

Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζχληνκα  
σο ε αλαπαξάζηαζε ηεο ελφηεηαο ελ κέζσ ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο θχζεο. 

Θα έιεγε θαλείο φηη, αλ θαη ιηγφηεξνη απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, αιιά 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο κέζα απν ηηο εμεξεπλήζεηο ηνπο, νη επηζηήκνλεο έγηλαλ 

λνκάδεο   θαη θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ νιφθιεξε ζηε γε ζε 

ζπνπδαζηήξην: ηαμηδεχνληαο ζηηο Άλδεηο θαη ζην αζηαηηθφ Αιηάη, ν Humboldt 

ζπλέζεζε ηνπο ζαπκάζηνπο πίλαθέο ηνπ ηεο Φχζεο, αθηεξσκέλνπο, φπσο ν 

ίδηνο δηαηππψλεη, "ζ'απηνχο, πνπ απφ αγάπε γηα ηελ ειεπζεξία, θαηαθέξνπλ 
λα αγθηζηξσζνχλ ζηα ζπειιψδε θχκαηα ηεο δσήο". 

Ξεξηδηαβάδνληαο κε ηνλ Bonpland θαη εμεξεπλψληαο νπζηαζηηθά γηα 

πξψηε θνξά, ην εζσηεξηθφ ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο Λφηηαο Ακεξηθαληθήο 

Ζπείξνπ, καο πξνζθέξεη κε ηα θείκελα ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ έλα πινχην 

πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ γηα ηελ πεξηνρή, ηέηνην πνπ αλαζηαηψλεη φιεο ηηο 

ζρεηηθέο κε απηά επηζηήκεο ηεο επνρήο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ απηή ζηελ 
Θνηλσληθή Αλζξσπνινγία είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε λα ζεσξείηαη ζήκεξα έλαο 

απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο. 

Ζ γνεηεία, αιιά θαη ε αθξίβεηα ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ, ν Humboldt 

ζεσξείηαη έσο θαη «ζπαζηηθφο» σο πξνο απηφ, πξνεγνχληαη θαηά πνιιά 

ρξφληα απφ ηνπο άιινπο «Θιηκκέλνπο Ρξνπηθνχο», πνπ ζα γλσξίζνπκε 

αξγφηεξα. 

             
 

            Alexander von Humboldt         Wilhelm Carl Ritter 
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Ιηγφηεξν γλσζηφο θαη δηάζεκνο απφ ηνλ  Humboldt, αιιά ην ίδην 

ζεκαληηθφο γηα ηελ θπξίαξρε γεξκαληθή Γεσγξαθία ηεο επνρήο, ππήξμε ν 

Carl Ritter (1779-1859). 

Ν Ritter έγηλε Γεσγξάθνο καζαίλνληαο λα παξαηεξεί  ηνλ θφζκν γχξσ 
ηνπ εμειηζζφκελνο ζε έλαλ ηδηαίηεξν πξνηθηζκέλν ηνπηνγξάθν. 

Ππληδξπηήο ηεο Γεσγξαθηθήο Δηαηξείαο ηνπ Βεξνιίλνπ (1828) ππήξμε ν 

πξψηνο  θαζεγεηήο ηεο πξψηεο  Έδξαο Γεσγξαθίαο ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ 

Βεξνιίλνπ. Ζ αθνζίσζή ηνπ ζηε κειέηε ηεο θχζεο ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα 

ηεο επηξξνήο ησλ γξαπηψλ ηνπ Jean-Jaques Rousseau  ζηνλ λεαξφ  Ritter. 

Ρν αξηζηνχξγεκα ηνπ Ritter ππήξμε ην  ζεκαληηθφ  ηνπ έξγν Die 
Erdkunde ή Γεσεπηζηήκε (ν αληίζηνηρνο φξνο ζηα γεξκαληθά γηα ηε 

Γεσγξαθία). Ν πιήξεο ηίηινο είλαη " Ζ Γεσεπηζηήκε ζε ζρέζε κε ηε Φχζε θαη 

ηελ Ηζηνξία ηνπ Αλζξψπηλνπ είδνπο", φπνπ αλαπηχζζεη ζηνπο 19 ηφκνπο 

απηνχ ηνπ κλεκεηψδνπο έξγνπ ην ζέκα ηεο  επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Θαηά ηνλ  Ritter ε "Γεσγξαθία είλαη έλα είδνο θπζηνινγίαο θαη 
ζπγθξηηηθήο αλαηνκίαο ηεο γεο: πνηάκηα, βνπλά, παγεηψλεο θ.ά. είλαη 

δηαθεθξηκέλα φξγαλα, ην θαζέλα κε ηηο δηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο..." ή ζε άιιε 

επθαηξία "ε γε είλαη έλα θνζκηθφ άηνκν κε ηδηαίηεξν νξγαληζκφ.....ε 

εμεξεχλεζε απηήο ηεο αηνκηθφηεηαο ηεο γεο είλαη ην αληηθείκελν  ηεο 

Γεσγξαθίαο". 

Ρα γξαπηά ηνπ Ritter είραλ πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο: ε νξγαληθή 

ζεψξεζή ηνπ γηα ην θξάηνο, κπνξεί λα παξεξλελεπζεί σο ππνζηεξίθηξηα ηεο 
ζεσξίαο ηνπ "δσηηθνχ ρψξνπ" (lebensraum) αθφκα θαη ζε βάξνο θάπνηνπ 

άιινπ θξάηνπο, αθνχ ε θαηάθηεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο θξάηνπο. 

Απηέο νη ηδέεο πηνζεηήζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ζε κία επεθηαηηθή 

ηδενινγία απφ ηνλ ηξίην ηεο "νκάδαο" ηνλ γεσπνιηηηθφ Friedrich Ratzel, ζηηο 

ζεσξίεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίρζεθαλ θαηά πνιχ ν θαζηζκφο θαη ν λαδηζκνο ηνπ 
κεζνπνιέκνπ. 

Ν ηξίηνο ησλ  θιαζηθψλ Γεξκαλψλ Γεσγξάθσλ ηνπ 19νπ αηψλα, ν 

Friedrich Ratzel (1844-1904) ζεσξείηαη γεσγξάθνο θαη εζλνιφγνο, είλαη 

γλσζηφο φκσο ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ "δσηηθνχ ρψξνπ". 

Ραμίδεςε ζηε Κεζφγεην θαη ζπκκεηείρε ζε πνιιέο απνζηνιέο, ζεκαληηθφηεξε 

ησλ νπνίσλ ήηαλ ην ηαμίδη ηνπ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, Θνχβα θαη Κεμηθφ ην 

1874-1875. Κειέηεζε ηελ επηξξνή ησλ γεξκαληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ 
Ακεξηθή θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεζνδπηηθέο Ξνιηηείεο, θαζψο επίζεο θαη άιισλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ ηεο Ακεξηθήο. 

Ρν ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ είλαη ε 2ηνκε Αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ 

(1882-1891). Ρν άιιν ηνπ έξγν είλαη ε Ξνιηηηθή Γεσγξαθία (1897),  ην 

βηβιίν ζην νπνίν ν Ratzel εηζήγαγε ηηο έλλνηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζεσξία 

ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ Γαξβηληζκνχ. 
Ρα γξαπηά ηνπ   Ratzel ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηε κεγάιε αλάπηπμε 

ηεο  γεξκαληθήο βηνκεραλίαο κεηά ηνλ Γαιιν-πξσζζηθφ πφιεκν. Σξηζίκεπζαλ 

σο θαινδερνχκελε αηηηνιφγεζε γηα ηκπεξηαιηζηηθή επέθηαζε. Γηα ηνλ Ratzel  

νη επεθηαηηθέο δηαζέζεηο ελφο θξάηνπο είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο πγηνχο 

θαηάζηαζεο ηνπο έζλνπο, αθνχ ε γεσπνιηηηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηεξηδφηαλ ζε 

κία γεσγξαθία βηνινγηθήο ζχιιεςεο. 
Νη ηδξπηέο ηεο "Γεσπνιηηηθήο" ζηε Γεξκαλία ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα δηαηείλνληαη φηη νη πνιίηεο είλαη ππνδεέζηεξνη ηνπ 

θξάηνπο, ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο, ε νπνία πξέπεη λα επεθηείλεηαη παξάιιεια 

κε ηε θπζηθή αχμεζε. Ζ νξγαληθή ζεσξία πνπ πξνηείλνπλ, ππνζηεξίδεη φηη ηα 
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ζπζηαηηθά ηνπ θξάηνπο αλαπηχζζνληαη καδί ζε έλα ζψκα πνπ έρεη δηθή ηνπ 

"δσή". 

 

 
Γαιιηθή Πηζαλνθξαηία θαη Αλαξρηθνί Γεσγξάθνη. 

 

Ζ θξηηηθή ηεο γεσγξαθηθήο αηηηνθξαηίαο ησλ Γεξκαλψλ Γεσγξάθσλ, 

μεθίλεζε ζηε Γαιιία απφ ηελ πηζαλνθξαηία. Νη Γάιινη επηζηήκνλεο  

αλαγλσξίδνπλ  ηνλ δπλακηθφ ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πνξεία ηεο εμέιημήο 

ηνπ θαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ ρψξνπ. 
Γηαηππσκέλε ην 1922 ε πεξίθεκε άπνςε "ππάξρνπλ κφλν πηζαλφηεηεο  

θαη φρη αλαγθαηφηεηεο", δεκηνχξγεζε ηε ξήμε κε ηε ιεγφκελε θιαζηθή 

Γεσγξαθία ηεο Γεξκαληθήο Πρνιήο, εηζάγνληαο κηα δηαθνξεηηθή Γεσγξαθία 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο αιιειεπίδξαζεο ή ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο 

ρψξνπ-θνηλσλίαο.  Ζ ζρέζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο είλαη κία 

ζρέζε αλνηρηή, φπνπ ε πνξεία ηεο εμέιημεο απνηειεί ζπλερψο επηινγή κηαο 
απφ ηηο θάζε θνξά πηζαλέο εθβάζεηο. 

Θάζε αλζξψπηλε θνηλφηεηα έρεη ηηο δηθέο ηεο ηδηνκνξθίεο...θάζε 

θνηλσλία πξνβάιιεη, δεκηνπξγεί θαη αλαπαξηζηά ηνλ δηθφ ηεο πιηθφ πνιηηηζκφ. 

Ζ δηεπηζηεκνληθή πιένλ πξνζέγγηζε ζηα θαηλφκελα ηνπ ρψξνπ ζπκβάδηδε κε 

κία ηάζε πνπ έδηλε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηζηνξία: ε δηαρξνληθή εμέιημε 

εηζάγεηαη απφ ηε γαιιηθή Πρνιή σο θεληξηθή κεζνδνινγηθή έλλνηα θαη σο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ παξαηεξήζεσλ. 
Ρελ πεξίνδν απηή, ηεο αληηπαξάζεζεο  πηζαλνθξαηίαο θαη αηηηνθξαηίαο 

γίλνληαλ δξακαηηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο.  Ζ βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε, θπξίσο ζηελ Αγγιία, θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ρξσκαηίδνληαλ 

απφ ηηο επαλαζηαηηθέο  κνξθέο πνπ θξηηίθαξαλ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ.   Ζ Γεσγξαθία, σο επηζηήκε ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, αλέδεημε ηνπο δηεζληζηέο σο ζεκαληηθέο κνξθέο 
αληίζηαζεο. 

Ρν κνληέιν ησλ πηζαλνθξαηψλ δελ ρσξνχζε ηηο αλαηαξάμεηο πνπ 

δεκηνπξγνχζε ε βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Π'απηφ ην κνληέιν 

αληηπαξαηέζεθαλ νη αλαξρηθνί γεσγξάθνη θαη ηδηαίηεξα ν Γάιινο ηέσο 

πάζηνξαο  Elisée Reclus θαη  ν Οψζνο πξίγθηπαο Piort Kropotkine. 

Νη αλαξρηθνί Γεσγξάθνη θαηαξγνχλ θάζε κνλνκεξή πξνζέγγηζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ, θάζε αηηηνθξαηία, φπνπ ηα θπζηθά θαηλφκελα 
είλαη ν απνθιεηζηηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ν Kropotkine νξίδεη ηε Γεσγξαθία σο επηζηήκε πνπ μεπεξλά 

ηελ ηερλεηή δηρνηνκία αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ αλαξρηθψλ Γεσγξάθσλ 

απνζησπήζεθε  ζηα Ξαλεπηζηήκηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '70, καδί κε ηε ζπκβνιή ηνπ Engels θαη ηνπ Marx. 
"Γελ έδεζα  απιψο θαη κφλν ζην παξειζφλ ηεο Ηζηνξίαο, αλαηξίρηαζα 

θη εγψ, ειαρηζηφηαην θχηηαξν, απφ ηε κεγάιε δφλεζε ηεο δσήο, πνπ 

δσνγνλεί ζήκεξα φιε ηελ αλζξσπφηεηα: κεγάιν ζψκα ηεο Γεο". 

Απηφ αλαθέξεη ζε κία επηζηνιή ηνπ ν Elisée Reclus(1830-1905). Αλαξρηθφο, 

Γεσγξάθνο, Ξάζηνξαο θαη Θαζεγεηήο κέζεο εθπαίδεπζεο. Γησγκέλνο απφ 

ηελ πξνηεζηαληηθή Πρνιή ζενινγίαο ηνπ Montauban εγγξάθεηαη ζην 
Ξαλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ θαη γίλεηαη θνηηεηήο ηνπ Carl Ritter. Ραμηδεχεη 

απφ πνιχ λσξίο (1852) ζηε Ινπηδηάλα θαη ζηελ Θνινκβία (1856). Δλεξγφ 

κέινο θηλεκάησλ θαηά ηνπ Λαπνιένληα ηνπ ΗΗΗ θαη θίινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ 

Bakounine, παίξλεη κέξνο  ζηελ Θνκκνχλα ηνπ Ξαξηζηνχ θαη θπιαθίδεηαη. 
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Ππλδέεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη (1877) κε ηνλ Kropotkine θαη ηαμηδεχεη (1883-

1884) ζηε Κηθξά  Αζία, Αίγππην, Ρπλεζία θαη Αιγεξία. Ρν 1894 αξρίδεη ηε 

ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ   L' Homme et la Terre (ν Άλζξσπνο θαη ε Γε). 

Ρν 6ηνκν απηφ έξγν είλαη ην έλα απφ ηα δχν ζεκαληηθά γεσγξαθηθά θείκελα 
πνπ καο θιεξνδφηεζε. Ρν άιιν είλαη ε κλεκεηψδεο 19ηνκε Ξαγθφζκηα 

Γεσγξαθία ( Géographie Universelle). 

Ππλεξγάζζεθε κε κεγάιν αξηζκφ πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ φπσο  "Ν 

Δπαλαζηάηεο", "ε Φσλή ηνπ Ιανχ", "ν εμεγεξκέλνο" θ.ά. 

Ζ πνιηηηθή ηνπ δξάζε ζπκβάδηδε κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ, 

ζπκκεηέρνληαο ζε φια ηα αλαηξεπηηθά  θηλήκαηα ηεο επνρήο ηνπ. Ωζηφζν νη 
ζέζεηο ηνπ ήηαλ ζπρλά ην ίδην αλαηξεπηηθέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζεσξεηηθνχο 

ηνπ Αλαξρηζκνχ. Έγξαθε ζηνλ  Kropotkine: "Κηα αιεζηλή επαλάζηαζε 

νινθιεξψλεηαη εηξεληθά, ρσξίο πφιεκν, ρσξίο θαηαδηψμεηο. Κε βήκαηα, απηή 

είλαη ε ιέμε. Θα ζνπ πσ πνηφ είλαη ην ζθάικα ησλ Δπαλαζηαηψλ: επηδεηνχλ 

θη απηνί ηελ εμνπζία θαη ηα πινχηε." 

Έιεγε φηη κηιά ελ νλφκαηη "ηεο απφιαπζεο πνπ παίξλεη θαλείο  
ζαπκάδνληαο ηα ζχλλεθα, ηνπο βξάρνπο θαη ηα δέλδξα" θαη φηη "ν ρψξνο 

αλήθεη ζ'απηνχο πνπ ηνλ δνπλ" 

Γηάβαδε ζπζηεκαηηθά Charles Dickens θαη ζαχκαδε ηνλ Guy de 

Maupassant.  

Δίλαη απηφο πνπ, ζχκθσλα κε θαηαζέζεηο εηδηθψλ, δεκηνχξγεζε ηνλ 

φξν "γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ" (environnement géographique)  θαη ηνλ φξν 

"θνηλσληθή γεσγξαθία"   (géographie sociale). Ν  Kropotkine επηζεκαίλεη 
γ'απηφλ: " ηνλ βαζχ ζεβαζκφ γηα ηηο εζλφηεηεο, ηηο νκάδεο ή ηηο θπιέο, 

πνιηηηζκέλεο  ή φρη. Ρν έξγν ηνπ φρη κφλν είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε 

εζληθηζηηθή καηαηνδνμία ή εζληθέο θαη ξαηζηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο, 

θαηαθέξλνληαο απφ ηελ άιιε λα θαηαδείμεη απηφ πνπ φινη νη άλζξσπνη έρνπλ 

θνηλφ, απηφ πνπ ηνπο ελψλεη θαη φρη απηφ πνπ ηνπ ρσξίδεη".  

Ρξεηο κνηάδεη λα ήηαλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Reslus, έηζη φπσο ηηο 
θαηαλνκάδεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ν άλζξσπνο θαη ε γε": ε πάιε 

ησλ ηάμεσλ, ε αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ε θπξηαξρία ηνπ θφζκνπ". 

 

 

                    
 

                    Elisée Reclus                       Piotr Kropotkine 
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Φίινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Reclus ν Piotr Kropotkine (1842-1921) 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πςειή κνζρνβίηηθε αξηζηνθξαηία.  

ρη ηφζν πνιπγξαθήο, θάλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ηεο Γεσγξαθίαο ζην 

Ξαλεπηζηήκην ηεο Αγίαο Ξεηξνχπνιεο θαη δεκνζηεχεη κειέηεο γηα ηελ Βφξεηα 
Αζία θαη ηε Πθαλδηλαβηθή Σεξζφλεζν. Φπιαθίδεηαη ζπρλά ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θνηλσληθέο θαη αλαξρηθέο εμεγέξζεηο θαη εγθαζίζηαηαη γηα 

έλα δηάζηεκα ζηελ Αγγιία φπνπ δεκνζηεχεη γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηθέο 

εξγαζίεο. 

Ρν έξγν ηνπ πνπ ηνλ αλαδεηθλχεη δηεζλψο είλαη "ε αιιεινβνήζεηα, 

παξάγνληαο εμέιημεο". Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ  Reclus ζηελ  Ξαγθφζκηα 

Γεσγξαθία ηνπ θαζψο θαη ζηελ Δγθπθινπαίδεηα Britannica. Δπηζηξέθνληαο ην 

1917 ζηε Οσζία αξλείηαη ηελ ππνπξγηθή ζέζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν Kerenski. 

Νη ζέζεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο Κπνιζεβίθνπο είλαη δηαίηεξα θξηηηθέο. Ρν 

γεσγξαθηθφ ηνπ έξγν είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, αιιά πξσηφηππν θαη 

πξνθεηηθφ. Ζ ζπιινγή έξγσλ "Αγξνί, Δξγνζηάζηα θαη Δξγαζηήξηα" είλαη 

έλα μερσξηζηφ έξγν πνπ γξάθζεθε γηα γεσγξάθνπο θαη φρη αλαξρηθνχο 

αλαγλψζηεο. Ήηαλ απφ ηνπο πην κνξθσκέλνπο αλαξρηθνχο ζηνραζηέο. Ρα 

βηβιία ηνπ επεξέαζαλ επαλαζηάηεο φπσο ν Εαπάηα, αιιά θαη 

κεηαξξπζκηζηέο. Ζ "απνθαηάζηαζή" ηνπ ζηνλ ρψξν ησλ Γεσγξάθσλ άξρηζε 

κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ '70. Ζ ελαιιαθηηθή πνιηηηθή θηινζνθία ησλ αλαξρηθψλ 

γεσγξάθσλ γηα ηε δηαληίδξαζε αλζξψπνπ θαη θχζεο ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία, ζηελ νπζία αθαηξέζεθε απφ ην ζψκα ηεο ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο, 

ηνπιάρηζηνλ απφ απηή ησλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ. 

ζν γηα ηα ειιεληθά Ξαλεπηζηήκηα "αλαθάιπςαλ" ηε Γεσγξαθία κφιηο 

κεηαπνιηηεπηηθά θαη είλαη κφιηο κεξηθά ρξφληα πνπ  "παξάγνπκε" Γεσγξάθνπο 

ζηα δχν λεντδξπζέληα Ξαλεπηζηεκηαθά Ρκήκαηα (ζηε Κπηηιήλε θαη ηελ 

Αζήλα). 

 

Ζ «Φεθηαθή Γε» 

 

Πήκεξα, ε Γεσγξαθία μεπεξλψληαο ηνλ ξφιν ηεο θαζεγεηηθήο Πρνιήο, 

πνπ είρε απνθηήζεη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

δηαηεξψληαο ηνλ φκσο πάληα, είλαη κία επηζηήκε πνπ έρεη κπεη δπλακηθά ζηνλ 

ρψξν ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ Πρεδηαζκνχ (νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πνιηηηζηηθνχ). 

Δληζρχνληαο ηελ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε γλψζε ζηελ αλάγλσζε θαη 

αλαγλψξηζε ηνπ ρψξνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αμηνπνηψληαο 

ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε αηψλσλ γηα ηε ζρέζε αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο 

θαη μεπεξλψληαο αθαδεκατθέο δπζθακςίεο, ιφγσ ηεο έληνλα θνηλσληθήο θαη 

άιιεο θξηηηθήο ζέζεο πνπ κπνξεί λα θξαηάεη απέληαληη ζηα γεγνλφηα, ε 

Γεσγξαθία έρεη θαηαθέξεη λα βξίζθεηαη δηεζλψο ζηελ επηθαηξφηεηα θαη λα 

δεκηνπξγεί αλαηξνπέο. 

Ζ «ςεθηαθή γε» δελ αθήλεη πιένλ ηίπνηε θξπθφ, άξα ηίπνηε 

κπζηεξηψδεο θαη πξνο απνθάιπςε. Ηζνπεδψλνληαο ζε κηα ςεθηαθή, πινχζηα 

ζε πιεξνθνξίεο εηθφλα, φιε ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, καο 

ζηεξεί ζρεδνλ απηαξρηθά θαη απηάξεζθα ηνλ πινχην θαη ηε δχλακε γιψζζαο 

θαη θεηκέλνπ. 

Αλ θαη ε παγθνζκηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο Ρερλνινγίαο κνηάδεη λα ζηεξεί 

ζπρλά ηελ αλάδεημε ηνπ κνλαδηθνχ θαη αηνκηθνχ, ε Γεσγξαθία  ηνικά, κε 

κεξηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο ηεο εθθάλζεηο, φπσο ε Θξηηηθή Γεσγξαθία, λα 
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αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε, αλαπηχζζνληαο ηηο άκπλεο πνπ ηε 

ραξαθηεξίδνπλ, απηέο κε ηηο νπνίεο ηελ πξνίθηζαλ, αηψλεο ηψξα, νη 

Γεσγξάθνη θαη ηα Θείκελά ηνπο.   
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Οη θ η ι ν ζ ν θ η θ έ ο  π ξ ν ζ ε γ γ ί ζ ε η ο  γ η α   

η ε λ  Α λ ζ ξ σ π ν γ ε σ γ ξ α θ  ί α 

Απηφο πνπ ζα αζρνιεζεί κε θάπνηα αθαδεκατθή εηδηθφηεηα, αλαιακβάλεη ηελ εξεπλά ηεο κέζα ζ' έλα 

πιαίζην πνπ ηνπ παξέρεη ε θηινζνθία απηήο ηεο επηζηήκεο. Κηα ηέηνηα θηινζνθία κπνξεί λα είλαη 

επεμεγεκαηηθή, έηζη πνπ ν εξεπλεηήο ηνπνζεηεί κεξηθνχο νδεγνχο θαηαξρήλ απαξαίηεηνπο γηα ην μεθίλεκα 

ηεο εξγαζίαο, ή κπνξεί λα είλαη ζηνραζηηθή, νπφηε νη νδεγνί κελ ππάξρνπλ, αιιά δελ είλαη θνηλά απνδεθηνί. 

Φηινζνθία είλαη έλαο φξνο πνπ αθφκα θη απφ ηνπο θηιφζνθνπο δελ είλαη εχθνια πξνζδηνξίζηκνο. 

Ξξφθεηηαη γηα κηα επηζηήκε ζηνραζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ησλ κεζφδσλ αηηηνιφγεζεο θαη 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ θηινζνθία ινηπφλ θάπνηαο επηζηήκεο ή νκάδαο επηζηεκψλ, αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη θαλείο ζ' απηήλ ηελ επηζηήκε. Ρν θεληξηθφ ζηνηρείν κηαο ηέηνηαο 

θηινζνθίαο είλαη ε ε π η ζ η ε κ ν ι ν γ ί α  ηεο ή ε ζεσξία ηεο γηα ηε γλψζε. Ξαξέρεη δειαδή 

απαληήζεηο ζηα βαζηθά εξσηήκαηα " Ρη κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε" θαη "Ξψο κπνξνχκε λα ην γλσξίζνπκε". 

Ρέζζεξηο απφςεηο ηεο γλψζεο θαιχπηνληαη επηζηεκνινγηθά: ε θχζε ηεο-ηη είλαη απηφ πνπ θάπνηνο πηζηεχεη, ην 

είδνο ηεο - φπσο γλψζε απφ πείξα θαη γλψζε απφ πεξηγξαθή (δειαδή πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο γλψζε), 

ηα αληηθείκελα ηεο - ηα γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ ηελ χιε ηεο γλψζεο θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο. 

Ππκπιεξσκαηηθή ηεο επηζηεκνινγίαο ζην θηινζνθηθφ θάλλαβν είλαη ε ν λ η ν ι ν γ ί α ,  πνπ είλαη ε 

ζεσξία ηεο χπαξμεο ή ηνπ ηη κπνξεί λα γίλεη γλψζε. 

Ζ θηινζνθία ινηπφλ θάζε επηζηήκεο πεξηέρεη θαη ηελ επηζηεκνινγία ηεο θαη ηελ νληνινγία ηεο, έλα 

πιαίζην δειαδή πνπ πξνζδηνξίδεη ηη κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε θαη πσο κπνξνχκε λα κάζνπκε γη΄ απηφ. Απηά 

καδί ζπλεζίδεηαη λα απνηεινχλ ηε κεζνδνινγία ηεο επηζηήκεο, έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

ππνδεηθλχνπλ πσο έξεπλα θαη επηρεηξεκαηνινγία πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζε κηα επηζηήκε. Κεγάινο αξηζκφο 

θηινζνθηψλ ζπγθεληξψζεθαλ κε ηνλ θαηξφ. Νη πεξηζζφηεξεο είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν παξαιιαγέο ησλ 

άιισλ, γη΄ απηφ θαη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ. Γηα ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηέζζεξηο θαίλεηαη λα είλαη νη 

νκάδεο πνπ δηακνξθψλνληαη: 

1.    Ζ εκπεηξηθή  πξνζέγγηζε ηεο νπνίαο ε επηζηεκνινγία είλαη φηη ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία 

θαη ε νληνινγία φηη ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία έρνπκε θάπνηα εκπεηξία είλαη απηά πνπ ππάξρνπλ. Ζ κεζνδνινγία 

απιά δεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ γηα ηα νπνία έρνπκε εκπεηξίεο. 

2. Ζ ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο νπνίαο ε επηζηεκνινγία είλαη ε ίδηα κε ηελ 

πξνεγνχκελε απαηηεί φκσο επηπιένλ φηη απηή ε εκπεηξία πξέπεη λα ζεκειηψλεη 

ην πξνθαλέο ηεο επαιήζεπζεο ηεο θαη γηα ην νπνίν φινη ζα ζπκθσλνχλ. Ζ νληνινγία ηεο γίλεηαη έηζη απηή 

πνπ επαιεζεχεη πξαγκαηηθά γεγνλφηα κε ηε βνήζεηα απηνχ πνπ είλαη γλσζηφ ζαλ "επηζηεκνληθή κέζνδνο". 

3. Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε, ηεο νπνίαο ε επηζηεκνινγία είλαη φηη ε γλψζε 

απνθηάηαη ππνθεηκεληθά ζ1έλα θφζκν ζεκαζηνδνηήζεσλ πιαζκέλν απφ αλζξψπνπο. 

Ζ νληνινγία ηεο είλαη φηη νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη φ,ηη ππάξρεη. Ζ κεζνδνινγία ηεο πεξηιακβάλεη ηελ 

έξεπλα απηψλ ησλ αηνκηθψλ θφζκσλ θαη ζε αληίζεζε κε ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, δίλεη ηελ έκθαζε ζηελ 

αηνκηθφηεηα θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα πεξηζζφηεξν παξά ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ αιήζεηα. 
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4. Ζ ζηξνπθηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ε επηζηεκνινγία ηεο είλαη φηη ν 

θφζκνο ησλ θαηλνκέλσλ δελ απνθαιχπηεη απαξαίηεηα ηνλ θφζκν ησλ κεραληζκψλ 

(πνπ είλαη ε αηηία ηνπ θφζκνπ ησλ θαηλνκέλσλ). Γηα ηελ έξεπλα ηνπ ηειεπηαίνπ 

είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπκε κηα νληνινγία πνπ δειψλεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη (νη δπλάκεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηνλ θφζκν ή νη δηθέο ηνπ) θαη πνπ 

δελ είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί άκεζα, αιιά κφλν κέζσ δηαινγηζκνχ. ζν γηα 

ηε κεζνδνινγία ηεο αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ζεσξηψλ πνπ θάλνπλ ηνλ απνινγηζκφ απηνχ πνπ 

παξαηεξείηαη, αιιά πνπ δελ ειέγρνληαη γηα ηελ αιεζνθάλεηα 

ηνπο, γηαηί άκεζε δηαπίζησζε ηεο χπαξμήο ηνπ δελ είλαη δπλαηή. 

Απ' απηέο ηηο ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο, νη ηειεπηαίεο ηξεηο θαιχπηνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ζχγρξνλσλ γεσγξάθσλ. Ζ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε εγθαηαιείθζεθε γξήγνξα κπξνζηά ζηε 

δπλακηθή εκθάληζε ηεο ζεηηθηζηηθήο, ζηηο δεθαεηίεο '50 θαη ΄60 κε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λα θπξηαξρείηαη 

θπξηνιεθηηθά απφ ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ πνιιέο θνξέο πιεζίαδε πνιχ ηελ εκπεηξηθή. Απφ ηφηε 

εηζήρζεθαλ ε αλζξσπηζηηθή θαη ζηξνπθηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζαλ αληίινγνο θαη θξηηηθή, ζηελ αξρή, ηεο 

ζεηηθηζηηθήο, αιιά γξήγνξα απνηέιεζαλ μερσξηζηέο πξνζεγγίζεηο θαη ζρνιέο ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο 

πξνζθέξνληαο έηζη ηδηαίηεξα ζε κηα πνιπδηάζηαηε επηζηήκε. Ξαξαθάησ δελ ζα αζρνιεζνχκε άιιν κε ηελ 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε κηαο θαη κνηξάδεηαη κε ηε ζεηηθηζηηθή πνιιά απφ ηα επηζηεκνινγηθά θαη νληνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

( Ζ πεξηθεξεηαθή γεσγξαθία ζεσξείηαη , γηα παξάδεηγκα, εκπεηξηθή, αιιά ε ζπλεζηζκέλε ηεο 

παξνπζίαζε ηνπ νιηθνχ-θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πξηλ απφ ηνλ άλζξσπν εκπεξηέρεη κηα ζεψξεζε, αλ φρη 

ληεηεξκηληζηηθή ηνπιάρηζηνλ πεξηβαιινληνινγηθήο επηξξνήο. Δίλαη αιήζεηα πάλησο φηη δελ βάδεη ζε απζηεξφ 

έιεγρν ηε ζεσξία ηεο. Νη άιιεο ηξεηο φκσο απαηηνχλ θάπνηα μερσξηζηή αλάιπζε).  

 

Θ ε η η θ η ζ η η θ έ ο   π ξ ν ζ ε γ γ ί ζ ε η ο  

Νη ζεηηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή εκπεηξηθψλ γεληθεχζεσλ, νξηζκψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηήξα λφκσλ θαη ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ Φαηλνκέλσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη εκπεηξηθά. Παλ ηέηνηεο, 

απηέο νη πξνζεγγίζεηο είλαη βαζηθέο γη' απηφ πνπ είλαη πιαηχηεξα γλσζηφ ζαλ επηζηεκνληθή κέζνδνο θαη 

απνηεινχλ ηε ξαρνθνθθαιηά ζηε κεζνδνινγία θαη γεληθφηεξα ζηε θηινζνθία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία αληαλαθιά ηελ πίζηε φηη φκνηνη ζηφρνη είλαη πξαγκαηνπνηήζηκνη θαη 

ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Ζ πξνέιεπζε ηνπ ζεηηθηζκνχ απνδίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζην γάιιν θηιφζνθν ηνπ 19νπ αηψλα, 

Auguste Comte, πνπ πίζηεπε ζηελ αλσηεξφηεηα ηεο επηζηήκεο ζαλ ηε κφλε κέζνδν έξεπλαο. Γηα ηνλ Auguste 

Comte ε κειέηε ηεο επηζηήκεο νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη απηή ε θαηαλφεζε επηηξέπεη 

ζηελ θνηλσλία, νδεγνχκελε απφ ηνπο επηζηήκνλεο, λα κεηαβάινπλ ηε θχζε. 
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Ζ επηζηήκε πνπ ζεκειηψλεηαη απφ ην ζεηηθηζκφ είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε αληηθεηκεληθήο 

γλψζεο γηα ηνλ θφζκν, γλψζεο πνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνπο επηζηήκνλεο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ε 

επηζηήκε δελ νθείιεη λα έρεη κφλν ζηφρνπο, αιιά θαη ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Απηή ε πεξηγξαθή ηεο ζεηηθηζηηθήο επηζηήκεο πξνδηαγξάθεη ηε βάζε κηαο εληαίαο δνκήο πνπ είλαη 

εθαξκφζηκε, ζχκθσλα κε ηνλ Comte θαη απηνχο πνπ αθνινχζεζαλ, ζηηο θνηλσληθέο φπσο θαη ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο. Ζ δνκή ηεο βέβαηα αλαπηχρζεθε νινθιεξσηηθά ζρεδφλ απφ θαη γηα ηνπο θπζηθνχο επηζηήκνλεο, ζε-

σξήζεθε φκσο εθαξκφζηκε θαη ζηηο θνηλσληθέο. Παλ ηέηνηα ε εθαξκνγή ηνπ ζεηηθηζκνχ ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηνπ θ π ζ η ν θ ξ α η η θ ν χ, ηεο αξρήο δειαδή πνπ δέρεηαη φηη 

ππάξρεη κηα θπζηθή επηζηήκε γηα ηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ζεκειηψλεηαη ζε ηέζζεξηο παξαδνρέο φπσο 

αθνινπζνχλ: 

1. Ρα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα θνηλσλία ή απηά πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ιήςε  

απνθάζεσλ απφ ηνλ άλζξσπν, έρνπλ κηα θαζνξηζηηθή αηηία πνπ είλαη αλαγλσξίζηκε θαη επαιεζεχζηκε. 

Απηφ απνηειεί ηελ αξρή ηεο α η η η φ η ε η α ο .  

2. πάξρεη έλαο αληηθεηκεληθφο θφζκνο απνηεινχκελνο απφ αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ   κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ θαηά θάπνην 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν κε παγθφζκηα απνδεθηά θξηηήξηα. Απηφ είλαη ε αξρή ηνπ (άκεζνπ ή αθεινχο) 

ξ ε α ι η ζ κ ν χ .  

Σσξίο απηήλ ε ρξήζε ηεο ζεηηθηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε, αθνχ απηή ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή ηνπ πξνθαλνχο "ην λφεκα κηαο πξφηαζεο απνηειεί 

ηε κέζνδν επαιήζεπζεο ηνπο" θαη έηζη, αλ ε θχζε απηνχ ηνπ πξνθαλνχο δελ είλαη απνδεθηή απφ φινπο, 

ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αδχλαηε. 

3. Ζ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο πνπ δηέπεηαη απφ κηα ζεηξά λφκσλ ζηνπο νπνίνπο 

ππαθνχνπλ ηα άηνκα. Απηφ κπνξνχκε λα ην νλνκάζνπκε 

ραξαθηήξα ζ π κ π ε ξ η θ ν ξ ά ο  (behaviourism) φηη δειαδή κηα δνζκέλε 

θαηάζηαζε παξάγεη έλα ηδηαίηεξν απνηέιεζκα θάησ απφ πξνζδηνξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

4. 0 επηζηήκνλαο είλαη έλαο αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο, ηθαλφο λα παξαηεξεί 

ςπρξά ην αληηθείκελν ηνπ (αθφκα θη αλ απνηειεί κέξνο ηεο δσήο ηνπ). Δίλαη 

ηθαλφο λα παξαηεξεί θαη λα θαηαγξάθεη ηα ζέκαηα ηνπ θαηά θάπνην νπδέηεξν  

ηξφπν, ρσξίο λα ηα αιινηψλεη κε ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη επαιεζεχζηκα 

απφ άιινπο παξαηεξεηέο. Απηφ απνηειεί ηελ αξρή 

ηνπ  α λ η η θ ε η κ ε λ η θ ν χ  π α ξ α η ε ξ ε η ή .  

5. πάξρεη θάπνηα δνκή ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο (έλα νξγαληθφ φιν) πνπ αιιάδεη 

κε νξηζκέλν ηξφπν, ζχκθσλα κε έλα νξηζκέλν ζχζηεκα λφκσλ. Απηφ απνηειεί ηελ 

αξρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο (fonctionalism) πνπ ππνδεινί φηη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο 

θαηαιακβάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζ' απηήλ. 

6. Ζ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ζεσξηψλ ηεο ζεηηθηζηηθήο θνηλσληθήο επηζηήκεο είλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο θνηλσλίεο, κε ηνλ ίδην θαζνξηζηηθφ ηξφπν, είηε αιιάδνληαο ηνπο λφκνπο πνπ 
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ελεξγνχλ ζηηο θάζε θνξά ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, είηε αιιάδνληαο ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξνπλ 

απηνί νη λφκνη. Απηφ απνηειεί ηελ αξρή ησλ θνηλσληθψλ κ ε ρ αλ η ζ κ σ λ. 

Ζ αλζξσπνγεσγξαθία άξγεζε λα πηνζεηήζεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πεξηερφκελν ηεο θπξίσο. ηαλ απηφ έγηλε, ε κέζνδνο νδήγεζε ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ζηελ εζηίαζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ: "ζην ρψξν θαη ζηνλ ηφπν". 

Ρν φιν πξαθηηθφ θαη θηινζνθηθφ αληηθείκελν ηεο γεσγξαθίαο εμαξηάηαη απφ έλα λνεηφ πιαίζην 

ειέγρνπ ηεο θαηαλνκήο αληηθεηκέλσλ θαη γεγνλφησλ ζην ρψξν. Νη γεσγξάθνη, φπσο μέξνπκε, 

ελδηαθέξνληαλ γηα ην "πνχ είλαη ηη", πνπ κεηακνξθψλεηαη ζην: "πνην ζχλνιν θαηλνκέλσλ ραξαθηεξίδεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν" θαη "πνην είδνο θαηαλνκήο ραξαθηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν": ην ηη 

βξίζθεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηφπν αληαλαθιά ηηο θαηαλνκέο δηάθνξσλ θαηλνκέλσλ, ελψ απηέο νη 

θαηαλνκέο κπνξνχλ ζπγρξφλσο λα επεξεάδνληαη απφ ηελ έιμε πνπ αζθνχλ νξηζκέλεο πεξηνρέο ζε 

κεξηθά θαηλφκελα. 

Έηζη ινηπφλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζην ρψξν, πνπ γηα λα δηαλπζεί ζεκαίλεη ρξφλν, ζεκαίλεη ρξήκα 

δειαδή. Απηή ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ζα πξέπεη, φζν είλαη δπλαηφ, λα απνθεπρζεί, λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ δειαδή νη "δηαζηάζεηο ηεο απφζηαζεο". Έηζη, γηα πνιινχο ε αλζξσπνγεσγξαθία 

έγηλε ε κειέηε ηνπ ρψξνπ. Απηή ε "ρσξηθή εζηίαζε" ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο πξνήιζε απφ παιηφηεξεο 

ζεσξήζεηο ηεο (φπσο απηή γηα παξάδεηγκα ηεο πεξηθεξεηνπνίεζεο) θαη ήηαλ ε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο. Αλ, δειαδή, κνλαδηθά γεγνλφηα (γηα ηε γεσγξαθία, νη 

ζέζεηο) πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ γεληθψλ λφκσλ (ζηε γεσγξαθία νη λφκνη ησλ 

ρσξηθψλ θαηαλνκψλ), ηφηε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ γεγνλφησλ (ζέζεσλ) εμεγνχληαη κφλν απφ 

θάπνηα δηάξζξσζε ησλ λφκσλ πνπ ηα εξκελεχνπλ. 

Ξαξάγσγεο ζεσξίεο απηήο ηεο θηινζνθίαο ππήξμαλ: ε ζεσξία ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ (ηφπσλ), ε 

ζεσξία ησλ ρξήζεσλ γεο, ε ζεσξία ησλ ρσξνζέηεζεο ηεο βηνκεραλίαο, ε ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο 

νηθνινγίαο θαη ε ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Ρηο ζεσξίεο απηέο ζα πξνζεγγίζνπκε 

αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην ηεο Αζηηθήο Γεσγξαθίαο. 

Ππλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απ΄ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, κεξηθά ζέκαηα πήξαλ 

κεγάιε ζεκαζία -φπσο κεηξήζεηο, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ- ελψ 

άιια ζρεδφλ αγλνήζεθαλ. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ελφο ηεξάζηηνπ φγθνπ εξγαζίαο γηα ηε 

ζεκειίσζε ρσξηθψλ ζρέζεσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ θαηαλνκψλ θαη γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ ηφπσλ ζην θσο απηψλ ησλ ζπζρεηηζκψλ. Ρα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γεσγξαθίαο ζπγθεληξψλνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ 

πξψηε αλαθέξεηαη ζηηο ηδηφηεηεο: Δίλαη ε ζεηηθηζηηθή ζεψξεζε ε κφλε γλσζηνινγηθή πξνζέγγηζε; 

Ξξνζθέξεη νξζνινγηζκέλεο ιχζεηο ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα; 

Ζ δεχηεξε έρεη ζρέζε κε ηελ πξψηε θαη ζπλδέεη ηελ επηζηεκνινγία κε ηελ νληνινγία; Δίλαη ε πείξα ην 

κφλν κέζν γλψζεο; Δίλαη ην θαηλνκεληθφ πεξηβάιινλ ε κφλε πξνθαλήο πεγή εξκελείαο; Δίλαη δπλαηή ε 

εξκελεία; Θη αθφκα ηα κεραληζηηθά κνληέια είλαη θαηάιιεια γηα ηε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ; Ν θνηλσληθφο 

έιεγρνο κέζσ ηεο επηζηήκεο είλαη επηζπκεηφο; 
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Α λ ζ ξ σ π η ζ η η θ έ ο   π ξ ν ζ ε γ γ ί ζ ε η ο  

Ρν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξσπηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε εζηίαζε πνπ θάλνπλ ζηνλ 

άλζξσπν ζαλ ζθεπηφκελν νλ, ζαλ κηα αλζξψπηλε θη φρη απάλζξσπε απάληεζε ζε κεραληζηηθά εξσηήκαηα ηνπ 

είδνπο πσο αληηιακβάλνληαη κεξηθνί ηνλ άλζξσπν ζηηο ζεηηθηζηηθέο θαη ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. πάξρνπλ πνιιέο θαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γη' απηφ. Ρν θνηλφ ηνπο ζηνηρείν είλαη ε επηζπκία ηνπο 

γηα ηε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ ηέηνηνο πνπ είλαη, απφ θάπνηνλ κειεηεηή πνπ έρεη ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο 

πξνθαηαιήςεηο. 0 ζηφρνο είλαη λα βξεζεί ε ηαπηφηεηα ηεο αιεζηλήο θχζεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Νη κέ-

ζνδνη, πνπ πξνηείλνληαη γη' απηφ, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλάπηπμε θηινζνθηψλ γηα θαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο θη φρη ηελ πξνζαξκνγή άιισλ ζ' απηέο. 

πάξρεη πνηθηιία ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε αξθεηά ζεκεία, αιιά πνπ φιεο ζπκπίπηνπλ 

ζ' έλα: ηελ ππνθεηκεληθφηεηα παξαηεξεηή θαη παξαηεξνχκελνπ. 0 θχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε κειέηε απηήο 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ αθξηβήο θχζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ θαη νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επη-

ηεπρζεί, ππήξμαλ ην αληηθείκελν πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζρνιψλ. Ρξεηο θαίλεηαη λα είλαη νη ζπνπδαηφηεξεο απηέο αλζξσπηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ θαη πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην έξγν ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο. 

 

1. 0 Ηδεαιηζκφο 

 

Ξξφθεηηαη γηα, κηα θηινζνθία πνπ έρεη καθξηά ηζηνξία θαη βαζηά παξάδνζε. Ζ βαζηθή ηεο ζέζε, φηη 

θάζε πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαηά θάπνην ηξφπν κηα δηαλνεηηθή, εγθεθαιηθή θαηαζθεπή, έηζη πνπ ν θφζκνο δελ 

πθίζηαηαη έμσ απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν, αληηπαξαηέζεθε γηα 

θαηξφ ζηε ζεηηθηζηηθή επηζηεκνινγία θαη ηελ έκθαζε ηεο ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

0 ηδεαιηζκφο είλαη κηα θηινζνθία πνπ πξνηείλεη φηη ε γλψζε είλαη πιήξσο ππνθεηκεληθή. Ραμηλνκείηαη 

απφ ηα άηνκα ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηξνπνπνηνχληαη βέβαηα ππφ ην θσο λέσλ 

γλψζεσλ, αιιά ησλ νπνίσλ ην θξηηήξην εμαξηάηαη απφ ην: "ηαηξηάδνπλ φινη κεηαμχ ηνπο;". Ρν λα κειεηήζεη 

θαλείο ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κ' απηή ηελ άπνςε απαηηεί ηε κειέηε απηψλ πνπ ηε 

δεκηνπξγνχλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζεσξηψλ πνπ ηνπο εκπλένπλ. 

Δίλαη ζηε κειέηε ηεο Ηζηνξίαο, ζε πνιινχο ηζηνξηθνχο, πνπ βξήθε κεγάιε απήρεζε ε ηδεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε. Ζ ηδεαιηζηηθή ηζηνξία ππνζέηεη ηελ αλαθαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο. 0 ηζηνξηθφο 

αλαθαηαζθεπάδεη ηα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, κε ηξφπν πνπ ζπλδπάδεη ηε δηθή ηνπ ζχιιεςε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ νπνίνπ κέξε είλαη απηά ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαζέζηκεο αιήζεηεο. Κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ην ν,ηηδήπνηε 

απνηειεί ηζηνξία, είηε αλαθέξεηαη ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα αλαθαηαζθεπήο ησλ πξνζσπηθψλ ηδεψλ, είηε ζηε 

κειέηε ησλ άιισλ. Έηζη, θάζε αλζξψπηλε πξάμε απνηειεί ηζηνξία θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κε ηελ ηδεα-

ιηζηηθή κέζνδν θαη ηελ εμάζθεζε ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο. 
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2. Ζ Φαηλνκελνινγία 

 

Δίλαη κηα θηινζνθία ηεο επηζηήκεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο κε ηνλ ηδεαιηζκφ: θάζε γλψζε είλαη 

ππνθεηκεληθή. Δπηρεηξεί λα αλαιχζεη θαη λα εληνπίζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνθεηκεληθήο γλψζεο φρη 

κφλν κε ζηφρν λα πξνκεζεχζεη κηα θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά αθφκα ζε θάπνην πξαθηηθφ επίπεδν λα θά-

λεη ηελ ίδηα ηε δσή πεξηζζφηεξν ζεκαίλνπζα απνθαιχπηνληαο ηηο ζεκαζίεο ηεο θαη ηηο αμίεο ηεο. 

Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη φιεο νη εξγαζίεο ζηε θαηλνκελνινγία είλαη: 

α. Ζ πίζηε φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα κειεηεζεί αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε ζεσξία ή 

ππφζεζε γηα ην πσο δξα.  

β. Ζ αλαδήηεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ή ηελ εθηίκεζε ηεο θχζεο θάπνηαο πξάμεο είλαη πεξηζζφηεξν ν ζηφρνο 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ παξά ε εμήγεζε ηνπο.  

γ. Ζ πίζηε φηη γηα ηνλ άλζξσπν ν θφζκνο ππάξρεη κφλν ζαλ κηα δηαλνεηηθή θαηαζθεπή ζηελ πξννπηηθή 

θάπνηαο ζ θ ν π η κ φ η ε η α ο .  Θάπνην ζηνηρείν, δειαδή, έξρεηαη ζηνλ θφζκν θάπνηνπ αηφκνπ 

φηαλ ηνπ δίλεη λφεκα εμαηηίαο θάπνηαο πξφζεζεο πξνο απηφ. 

Ζ θαηλνκελνινγία εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ δηακέζνπ ηεο κειέηεο ησλ 

ελλνηψλ πνπ απνδίδνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνλ "θφζκν" ηνπ αηφκνπ. Απηφ φκσο δελ απνηειεί 

ππνθεηκεληθφ εκπεηξηζκφ γηαηί ζεκειηψλεηαη ζηελ πίζηε φηη ηέηνηεο έλλνηεο είλαη ηα πξντφληα βαζηθψλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ. Ξαξαπέξα, αθφκα, ν 

ζηφρνο ηεο θαηλνκελνινγίαο δελ είλαη κφλν λα θαηαιάβεη, αιιά δηα κέζνπ ηεο θαηαλφεζεο λα εκπινπηίζεη ηε 

δσή, απμάλνληαο ηελ αλζξψπηλε γλψζε. 

3. Ο Τπαξμηζκφο 

πσο θαη πνιιέο απφ ηηο θηινζνθίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, ν ππαξμηζκφο 

δελ απνηειεί εληαία ζρνιή ζθέςεο. Ξξφθεηηαη κάιινλ γηα νκάδα ζπγγξαθέσλ,πνπ φπσο ιέγεηαη 

ην κφλν θνηλφ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο είλαη ε αληηπάζεηα ηνπ ελφο γηα ηνλ άιιν. 0 

δηαζεκφηεξνο ππαξμηζηήο είλαη ν γάιινο Jean-Paul Sartre, αθφκα ν Jaspers θαη ν 

Heidegger θαζψο θαη νη Kierkegaard, Nietzsche θαη Dostoevsky, πνπ ζεσξνχληαη ππαξμηζηέο 

απφ κεξηθνχο). 

Νη δχν θξάζεηο-θιεηδηά γηα ηνλ ππαξμηζκφ είλαη: "ν άλζξσπνο θαηαζθεπάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ" θαη " ε 

χπαξμε πξηλ απφ ην πλεχκα". Πε αληίζεζε κε ηε θαηλνκελνινγία, νη ππαξμηζηέο θαη ηδηαίηεξα νη άζενη, 

φπσο ν Sartreθαη ν Heiddegger δελ πηζηεχνπλ ζηηο γεληθέο ηδέεο θαη ηελ θαζαξή ζπλείδεζε. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην πξντφλ ηεο ειεχζεξεο δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ απηφλ γη' 

απηφλ. 

0 ππαξμηζκφο έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνλ πξσηνγελή Καξμηζκφ ζ' φ,ηη αθνξά θπξίσο ηελ 

αιινηξίσζε ηνπ αλζξψπνπ απ' ηελ θνηλσλία. Γηαθέξεη πάλησο ζηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κε 

απζεληηθήο χπαξμεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία: κέζσ ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ απνθάζεσλ ν άλζξσπνο 

γίλεηαη απζεληηθά ν εαπηφο ηνπ. Αλ θαη ζ' απηή αθφκα ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ 
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ππαξμηζηψλ θαη αλαξρν-Καξμηζηψλ. 0 ζηφρνο ηνπ ππαξμηζκνχ είλαη ε πξαγκάησζε ηνπ εγψ θαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ είλαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κέζνπ (ςπρηαηξηθή αλάιπζε, κφξθσζε, θηινινγία, 

ηέρλεο) πνπ απνθαιχπηεη ηελ πξνζσπηθή κε απζεληηθφηεηα ζηνλ άλζξσπν. Έρεη ζηνηρεία αηνκηθηζκνχ 

θαη πξνζπαζεί λα πείζεη φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα κάζεη λα δεη ζηελ θνηλσλία κε άιινπο, αιιά 

δηαηππψλεη φηη θαλείο αξρίδεη κε ην άηνκν θη φρη κε ηελ θνηλσλία, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

πεξηζζφηεξν αλζξψπηλεο χπαξμεο απ' απηή πνπ δνχκε ζήκεξα. 

       Jean-Paul Sartre                   Nietzsche                                    Dostoevsky 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη φηη φιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα. 

Ρφζν ε ηδεαιηζηηθή φζν θαη ε θαηλνκελνινγηθή θαη ε ππαξμηαθή ζεσξνχλ φηη ε γλψζε ηνπ θφζκνπ δελ 

πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ην γλψζηε. Αληίζεηα κάιηζηα, ππάξρεη κφλν ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ 

θφζκνπ θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί κφλν κε ινγηθή αλάιπζε απηήο ηεο εκπεηξίαο. Έηζη, ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, αιιά κφλν λα εθηηκεζεί, ελψ ε 

νληνινγία είλαη απηή ηνπ φληνο θη φρη ηεο χπαξμεο. 

Κ' απηήλ ηε ινγηθή ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο είλαη απηή πνπ κειεηά ηνλ 

άλζξσπν κέζα ζηνλ θφζκν πνπ απηφο δεκηνπξγεί ζαλ ζθεπηφκελν νλ. Ζ αλζξσπηζηηθή ζθέςε ζηε γεσγξαθία 

πήξε δχν θαηεπζχλζεηο: ζηελ πξψηε πξνηείλεηαη θάπνηνο γεληθφο αλζξσπηζηηθφο (ή ππνθεηκεληθφο) 

πξνζαλαηνιηζκφο ρσξίο, ζπλήζσο, θακηά αλαθνξά ζηηο πξνεγνχκελεο θηινζνθίεο θαη πξφθεηηαη θπξίσο γηα 

ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ απ' απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. Πηε δεχηεξε δνθηκάδεηαη θάπνηα 

επηρεηξεκαηνινγία κε βάζε κηα απφ ηηο ηξεηο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν θαηεπζχλζεηο ιεηηνπξγνχλ 

πιήξσο δηαρσξηζκέλεο. Ζ πξψηε εζηηάδεη ζην ρψξν θαη ζηνλ ηφπν, φπσο απηά εηζέξρνληαη ζηελ αλζξψπηλε 

εκπεηξία θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζέλα λα αλαπηχμεη ηελ "πξνζσπηθή ηνπ Γεσγξαθία", έηζη κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαιχηεξα θαη λα εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ. Θχξηνο ζηφρνο ινηπφλ 

γίλεηαη ε ζπκθηιίσζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηνπ αλζξψπνπ, ε ζπλχπαξμε θαηαλφεζεο θαη ζνθίαο, 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο, πιηζκνχ θαη ηδεαιηζκνχ. Ζ δεχηεξε δηαθνξνπνηείηαη ζηηο ηξεηο 

επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ: ε πεξίπησζε ηνπ ηδεαιηζκνχ βξίζθεη ζεκαληηθνχο 

ππνζηεξηθηέο ζηνπο ηζηνξηθνχο γεσγξάθνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλφεζε θάπνηαο πεξηνρήο, θάπνηαο 

πεξηθέξεηαο, ελφο ηνπίνπ ή αθφκα ε ζπλδηαιιαγή καδί ηνπο πεηπραίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλζεηηθήο 

θαηαλφεζεο ηνπο αλάινγε κ' απηήλ ηεο ηζηνξίαο. 0 γεσγξάθνο πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηε ζθέςε πνπ 
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βξίζθεηαη πίζσ απφ ηηο "κεγάιεο πξάμεηο" ηνπ αλζξψπνπ, πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε ηηο 

αλζξψπηλεο πξάμεηο πνπ δελ ήηαλ αλαγθαζηηθά ην απνηέιεζκα ζπλεηδεηψλ ζθέςεσλ θαη λα είλαη αθφκα ηθαλφο 

λα ρεηξίδεηαη ηηο γεληθεχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο θαηλνκελνινγίαο αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε ζέζε φηη ν άλζξσπνο θαη ν θφζκνο 

απνηεινχλ έλα φιν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ακνηβαία εκπινθή ηνπο αλ θαη λφεκα ζ' απηφλ ηνλ θφζκν δίλεη ε 

πξφζεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη κφλν κέζα απφ ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ πξνζέζεσλ κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζηελ 

θαηαλφεζε απηνχ ηνπ φινπ. 

ζν γηα ηελ ππαξμηαθή πξνζέγγηζε πξνηείλεη φηη κηα "ππαξμηαθή γεσγξαθία" είλαη έλα είδνο ηζηνξηθήο 

γεσγξαθίαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ αλαθαηαζθεπή ελφο ηνπίνπ ζηα κάηηα απηψλ πνπ ην θαηνηθνχλ, ην 

ρξεζηκνπνηνχλ, ην εξεπλνχλ ή ην κειεηνχλ ζην θσο ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ ην δηακνξθψλνπλ, ην 

κεηαβάιινπλ ή θαη ην αιιάδνπλ αθφκα. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αλζξσπηζηηθή γεσγξαθία δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί εχθνια, 

δηφηη ζε αληίζεζε κε ηε ζεηηθηζηηθή δελ δηαζέηεη ζαθή θαη αλαιπηηθά θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίσλ λα κπνξεί 

θαλείο λα ηελ πξνζεγγίζεη. 0 ζηφρνο εδψ δελ είλαη ε αχμεζε ηεο επεμήγεζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφβιε-

ςεο, αιιά λα πξνκεζεχζεη θαηαλφεζε, ε νπνία κε θάπνηα εξκελεπηηθή έλλνηα είλαη κηα εληειψο πξνζσπηθή 

ππφζεζε γηα ηνλ παξαηεξεηή θαη, φηαλ γίλεηαη απνθαιππηηθή, γηα ηνλ παξαηεξνχκελν. πάξρνπλ κεξηθέο 

αλζξσπηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη ιηγφηεξν πξνζσπηθέο θαη πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ "παγθφζκηα 

γλψζε" θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζπλείδεζεο. Ξνιινί ιίγνη γεσγξάθνη θαηαθέξλνπλ λα πιεζηάζνπλ ηελ 

"παγθφζκηα γλψζε" θη φηαλ ην θάλνπλ ε πξνζέγγηζε είλαη ηφζν ζεηηθηζηηθή, φζν θαη αλζξσπηζηηθή. Δξγαζίεο ζ' 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θάλνπλ ζνβαξή θξηηηθή ζηηο ζεηηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξνζδηνξίδνπλ ην θέληξν 

βάξνπο ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ελλνηψλ ζε θάζε κειέηε αλζξσπνγεσγξαθίαο. 

Ρα πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ νπκαληζηηθή γεσγξαθία είλαη πνιιά θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ ζπλαληάκε 

ζηε κεηάδνζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Κεηαμχ απηψλ ην ζπνπδαηφηεξν γηα πνιινχο είλαη 

απηφ ηεο επηθνηλσλίαο, ηδηαίηεξα νη αδπλακίεο ηεο γιψζζαο. Ρν πξφβιεκα απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νπκαληζηηθήο γεσγξαθίαο φπσο αθξηβψο θαη θάζε άιιεο νπκαληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άιια πξνβιήκαηα 

εληνπίδνληαη ζην ραξαθηήξα ησλ νπκαληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Νη θξηηηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη δχν: "ε πξψηε θαζαξά ζεηηθηζηηθή, ηηο παξνπζηάδεη ζαλ ππνθεηκεληθέο θαη σο εθ ηνχ-

ηνπ αληηεπηζηεκνληθέο, θάπνηνπ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ίζσο, αιιά κηθξήο ζπλεηζθνξάο ζηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ ζ' έλα χζηεξν θαπηηαιηζηηθφ θφζκν. Ζ δεχηεξε, θαζαξά 

ζηξνπθηνπξαιηζηηθή, παξνπζηάδεη ηελ πξνζσπηθή εζηίαζε ζην άηνκν ζαλ παξακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Φαίλεηαη λα δίλεη ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα δξάζεη φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κπινθαξηζκέλν απφ 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη ειάρηζην ή θαζφινπ έιεγρν." Απάληεζε ζ' απηήλ ηελ θξηηηθή είλαη 

πνιιέο θνξέο φηη κεξηθέο νπκαληζηηθέο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνπλ θάπνηνπο επηζηεκνληθνχο ζηφρνπο κε ηελ 

έλλνηα φηη πξνζπαζνχλ λα απνθαιχςνπλ ηε θχζε ηεο παγθφζκηαο γλψζεο πνπ δηέπεη θάζε αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά. Απηφ ζπλήζσο εηθνλνγξαθεί ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, αιιά θαη ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

αδηαθνξεί γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεκαζίαο, παξακέλεη φκσο κηα πξνζέγγηζε κηθξήο κέρξη ζήκεξα εκβέιεηαο. 

Ζ επηζηεκνινγία ηεο νπκαληζηηθήο πξνζέγγηζεο έηζη δίλεη έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο γλψζεο. 0 

άλζξσπνο είλαη έλα ζθεπηφκελν νλ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν δξα. Ζ 
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νληνινγία ηεο είλαη σο εθ ηνχηνπ φηη ε γλψζε κπνξεί λα απνθηεζεί κφλν απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ζην αλ-

ζξψπηλν κπαιφ. Απηφ ζεκαίλεη πνηθηιία επηπέδσλ: ηα θαζεκεξηλά ζηνηρεία πνπ δέρεηαη αζπλείδεηα, ηα 

θαηλνχξγηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ηεο δσήο, ηηο ζεσξίεο πνπ ζπλδένπλ απηά ηα ζηνηρεία θαη 

δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο. 

Νη νπκαληζηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απηά ηα δηάθνξα επίπεδα, λα πιεζηάζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ νπκαληζηηθή γεσγξαθία δηεξεπλά απηά ηα επίπεδα, ζε ζρέζε κε ηα θπξίαξρα 

ζέκαηα ηεο: ζρέζεηο αλζξψπσλ-πεξηβάιινληνο θαη ζπζρεηηζκνχο αλζξψπνπ κε άλζξσπν ζηα ρσξηθά ηνπο 

πιαίζηα. Ζ γλψζε πνπ απνθηηέηαη ρξεζηκεχεη γηα λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο, κεγαιψλνληαο έηζη ην βάζνο ηεο απηνγλσζίαο ηνπο πνπ έρεη ηειηθφ ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ηεο δηθήο ηνπο δσήο. 
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Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ ζηξνπθηνπξαιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη έλα αμίσκα, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εξκελείεο ησλ παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε 

γεληθέο δνκέο πνπ δηέπνπλ φια ηα θαηλφκελα, αιιά πνπ δελ είλαη αλαγλσξίζηκεο ζην εζσηεξηθφ 

απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. Έηζη, ε εξκελεία δελ κπνξεί λα δνζεί δηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο ησλ 

θαηλνκέλσλ κφλν. Κηα άιιε, πεξηζζφηεξν πξφζθαηε, άπνςε ηζρπξίδεηαη φηη νη βαζηθέο δνκέο 

κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ζεσξίαο θαη παξαηήξεζεο-αλάιπζεο. πάξρνπλ 

δηάθνξεο ινηπφλ πξνζεγγίζεηο ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ν 

εκπεηξηθφο θαη κεηαιιαθηηθφο ζηξνπθηνπξαιηζκφο. Γηα ηνλ ηειεπηαίν ππάξρεη πιήζνο παξαιιαγψλ κε 

δχν θπξίαξρεο: ηε δ ν κ ή   ζ α λ   θ α η α ζ θ ε π ή  θα η ηε   δ ν κ ή   ζ α λ   

δ η α δ η θ α ζ ί α .  
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Ρν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο είλαη φηη ηα πνιηηηζκηθά θαηλφκελα, φπσο ε γιψζζα, 

νη κχζνη, ηα ηακπνχ θ.ι.π. πνπ φηαλ ηα παξαηεξνχκε εκθαλίδνληαη εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλα, 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαιιαγέο ιίγσλ βαζηθψλ δνκψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα 

παγθνζκηφηεηα γηα ηελ αλζξψπηλε ζθέςε. Ζ αλαθάιπςε απηψλ ησλ δνκψλ ζπκπίπηεη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Απηέο νη δνκέο, πνπ θαινχληαη ζπρλά 

δνκέο βάζνπο, δελ είλαη πξνζεγγίζηκεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλσληθή αλάιπζε, αιιά πξέπεη λα 

απνθαιπθζνχλ δηακέζνπ ηεο κειέηεο ησλ κεηαιιαγψλ ηνπο ζε παξαηεξήζηκα θαηλφκελα θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Νη πεγέο απηήο ηεο κνξθήο ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ βξίζθνληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ 
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γισζζνιφγνπ Saussure. Πηηο εξγαζίεο απηέο παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζεκαίλνληνο - ν 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα εηδηθή γιψζζα -θαη ηνπ ζεκαηλφκελνπ - ε έλλνηα πνπ ν φξνο απηφο 

αληηπξνζσπεχεη. 0 κεηαιιαθηηθφο ζηξνπθηνπξαιηζκφο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζπλδέεηαη κε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ γάιινπ θνηλσληθνχ-αλζξσπνιφγνπ Claude Levi-Strauss, πνπ επεξεάζηεθαλ 

ζεκαληηθά απ' ηνλ Saussure θαη νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη "ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

πξνθαζνξίδεηαη απφ κε ζπλεηδεηέο δπλάκεηο πέξα απφ ηνλ αλζξψπηλν έιεγρν". 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ινηπφλ απηψλ ησλ δπλάκεσλ πξέπεη λα κειεηεζνχλ μέρσξα ηα δηάθνξα 

θαηλφκελα (κχζνη) ζαλ λα ήηαλ κεηαιιαγέο απηήο ηεο δνκήο βάζνπο (ππνδνκήο;). Θαζέλα απ' απηά 

είλαη, φπσο ζα έδεηρλε ε αλάιπζε, έλαο αιγεβξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο φισλ ησλ άιισλ, έηζη πνπ ην 

θαζέλα είλαη επίζεο έλαο αιγεβξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο "ππφζεζεο", ηνπ βηνινγηθά ηππσκέλνπ ζηνηρείνπ 

ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ πνπ ρεηξαγσγείηαη απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, έρνπκε κηα ππεξδνκή, πνπ 

είλαη ε παξαηεξνχκελε πξαγκαηηθφηεηα, κηα δνκή βάζνπο, πνπ είλαη ε θαηαζθεπή θη αλάκεζα ζηα δχν ηελ 

επηθνηλσλνχζα δχλακε πνπ κεηαβάιιεη ην ηειεπηαίν ζην πξψην.  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Levi-Strauss αλέπηπμε απηή ηνπ Saussure δίλνληαο έκθαζε ζηηο δπλακηθέο φζν θαη 

ηηο ζπγρξνληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν. Νη ζεσξίεο ηνπ ππέζηεζαλ βέβαηα απζηεξή 

θξηηηθή, ε επίδξαζε φκσο πνπ είραλ θη έρνπλ αθφκα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηε Γαιιία είλαη ηεξάζηηα. 

Πηελ ίδηα νκάδα ζηξνπθηνπξαιηζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θη ν ειβεηφο θηιφζνθνο-ςπρνιφγνο Jean 

Piaget, ηνπ νπνίνπ ην έξγν είλαη πάλσ ζηνλ αλαιπηηθφ ζηξνπθηνπξαιηζκφ θαη επηρεηξεί ηελ αλαδήηεζε ησλ 

δνκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ: ν άλζξσπνο μεθηλάεη κε κηα 

δνκή, έλαλ ηξφπν δειαδή εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεη δχν πξάγκαηα: 

λα αθνκνηψλεη λέν πιηθφ ζ΄ έλα ππάξρνλ ζρήκα θαη λα πξνζαξκφδεη απηά ηα ζρήκαηα ζηελ εκπεηξία ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Κ' απηφ ην δίδπκν ηθαλνηήησλ ε κάζεζε πξνρσξά ζαλ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία κεηαιιαγψλ. 

 

 

Ζ  δ ν κ ή   ζ α λ   δ η α δ η θ α ζ ί α  

Δλψ ζηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ηα παξαηεξνχκελα θαηλφκελα (ζεκαίλνληα) παξνπζηάδνληαη ζαλ 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ δνκψλ βάζνπο γελεηηθά ηππσκέλα ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε, ηα θαηλφκελα απηά ζηε 

δεχηεξε πξνζέγγηζε παξνπζηάδνληαη ζαλ αλαπαξαζηάζεηο ηεο ππνθείκελεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο νπνίαο ε 

βάζε ζηεξίδεηαη ζηηο πιηθέο ζπλζήθεο χπαξμεο. Ζ γεληθή επηρεηξεκαηνινγία θαίλεηαη λα είλαη ίδηα εθηφο απφ: 

πξψην, νη κεηαζρεκαηηζκνί πξνέξρνληαη απφ κηα δνκή πνπ εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην θνηλσληθφ (ππνδνκή, 

βάζε) παξά ζε θάπνην νπδέηεξν επίπεδν θαη δεχηεξν, ε ίδηα ε δνκή κεηαζρεκαηίδεηαη ζπλερψο, απ' φπνπ ν 

πξνζδηνξηζκφο "δνκή ζαλ δηαδηθαζία". Απηά, θπζηθά, νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε πνιιέο άιιεο δηαθνξέο ζηελ 

πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε θχζε ηεο αλάιπζεο. Ρν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

θαιχπηεη απηή ηελ άπνςε είλαη απηφ ηνπ Καξμηζκνχ θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζχγρξνλε γεσγξαθηθή 

ζθέςε. 
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Απηφ πνπ ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε παξαθάησ ζα είλαη λα παξνπζηάζνπκε επηγξακκαηηθά κεξηθά απφ 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θη απηά πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ γηα ηελ αλζξσπνγεσγξαθία. 

Ρν νγθψδεο ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Καξμ γλψξηζε πνιιέο αλαγλψζεηο θη εξκελείεο θαη ππήξμε ην 

εξγαιείν γηα έλα κεγάιν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζθέςεο θαη πξαθηηθήο. Σαξαθηεξίζηεθε ζαλ: κεζνδνινγηθή 

πξνδηαγξαθή γηα ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε, ζαλ κέζν κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ζαλ κηα έθθξαζε ζηε 

ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, ζαλ κηα ζεσξία γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή, ζαλ ζεσξία γηα 

ηηο ζρέζεηο ππεξδνκήο θαη ππνδνκήο, ζαλ ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο θη αθφκα ζαλ ζεσξία ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο δηαίξεζεο ζε ηάμεηο θαη ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. 

Πεκαληηθφ θαη βαζηθφ ζηνηρείν ζηε Καξμηζηηθή ζθέςε είλαη ε ζεσξία γηα ηελ α ι ι ν η ξ ί σ ζ ε  

η ν π   α λ ζ ξ ψ π ν π :  ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ εξγαζία θαη ηα 

πξντφληα ηεο. Ζ εξγαζία, ζηνλ θαπηηαιηζκφ, είλαη θάηη πνπ αγνξάδεηαη θαη πνπιηέηαη ζηελ αγνξά θαη ζαλ 

ηέηνηα  είλαη αιινηξησηηθή γηα ηνλ εξγαδφκελν. Ζ αιινηξίσζε κεγαιψλεη φζν ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλνο θαη απαλζξσπνηεί θαη ηα δχν κέξε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο (αζηηθή 

θαη εξγαηηθή ηάμε). 

Ζ κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, πνπ αλέπηπμε ν Καξμ, ζηεξίρζεθε ζηηο πξψηεο εξγαζίεο ηνπ 

David Ricardo γηα ηε ζεσξία ηεο αμίαο απφ ηελ εξγαζία. Πην θαπηηαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ην άηνκν 

πξέπεη λα πνπιήζεη ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε γηα λα επηβηψζεη, θη απφ εθεί λα αλαπαξαγάγεη απηή ηε δχλακε 

θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ζαλ ζχλνιν. Ζ εξγαζία  πνπιηέηαη ζηνλ θεθαιαηνχρν πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ παξαγσγή αγαζψλ πξνο πψιεζε. 0 ζηφρνο είλαη λα πνπιήζεη απηά ηα αγαζά ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ηηκή, 

θξαηψληαο ην θφζηνο ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαη είλαη γεληθά γλσζηή 

ζαλ π π ε ξ α μ ί α ,  επηζηξέθεη ζηνλ θεθαιαηνχρν θαη απνηειεί ηελ πεγή ηνπ θέξδνπο. Έηζη, ππεξαμία 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο ελφο πξντφληνο θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο θαη απηνχ ησλ επελδχζεσλ (κεραλήκαηα, πιηθά θ. ά.), πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εξγαζία 

λσξίηεξα ζηελ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο. 0 βαζκφο ηνπ θέξδνπο είλαη ε ππεξαμία δηαηξεκέλε απφ ηα ζπλνιηθά 

έμνδα (γηα ηελ εξγαζία θαη ηηο επελδχζεηο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         David Ricardo 
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πσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη αλαθπθιψζηκε, φκσο ζηηγκαηίδεηαη 

εζσηεξηθά απφ έλαλ αξηζκφ θξίζεσλ πνπ νθείινληαη ζ' απηφ πνπ νλνκάδνπκε α λ η η θ ά ζ ε η ο  

η ν π   ζ π ζ η ή κ α η ν ο ,  πνπ ην ζχζηεκα ηηο μεπεξλά κε κηα άιιε ζεηξά πεξηνδηθψλ θξίζεσλ. 

ιν απηφ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο α ι ι ν η ξ ί σ ζ ε ο  ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα λα αλαιχζεη ην πσο 

απηφ είλαη απαξαίηεην ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ επεθηαηηζκφ, ν Καξμ ζηξέθεηαη ζηε δ η α ι ε θ η η θ ή  ησλ 

ηξφπσλ παξαγσγήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πιαηχηεξα γλσζηή ζαλ η ζ η ν ξ η θ φ ο  π ι η ζ κ φ ο  

ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο δνκήο. Ρηο πεγέο ηνπ ηηο αλαδεηά ζηε 

θαηλνκεινγία ηνπ Έγεινπ θαη παξνπζηάδεηαη ζαλ ε αιιεινπρία ζέζεσλ, αληηζέζεσλ, ζπλζέζεσλ κ' απηή ηελ 

αιιεινπρία λα αλαδηπιψλεηαη, θαζψο θάζε ζχλζεζε γίλεηαη κηα θαηλνχξγηα ζέζε. Ζ ζέζε είλαη θάηη 

πεξηνξηζκέλεο αμίαο πνπ γελλά ην αληίζεην ηεο: ηελ αληίζεζε. Ζ πάιε, αλάκεζα ζηα δχν, νδεγεί ζπλήζσο ζε 

κηα πξνζαξκνγή πνπ είλαη ε ζχλζεζε ή νπνία πεξηιακβάλεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία ησλ δχν πνπ ζηε ζπλέρεηα 

γελλά ην δηθφ ηεο αληίζεην. 

Νη έλλνηεο ησλ π α ξ α γ σ γ η θ ψ λ  δ π λ ά κ ε σ λ  θαη ησλ ζ ρ έ ζ ε σ λ  

π α ξ α γ σ γ ή ο  είλαη θεληξηθέο γηα ηνλ ηζηνξηθφ πιηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή 

αλάπηπμε. Νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο είλαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ππλδπάδνπλ ηα κέζα 

παξαγσγήο, ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ εξγαηηθή δχλακε (πεξηιακβάλνληαο επηζηεκνληθή 

θαη άιιε γλψζε). Νη ζρέζεηο παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη 

εξγαηηθέο δπλάκεηο. 

0 ηζηνξηθφο πιηζκφο φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Καξμ εκπεξηέρεη κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία. Νη 

θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά αληηζέζεσλ ή αληηθαηηθψλ δπλάκεσλ πνπ πνιχ ζπρλά 

εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Νη εξγαζίεο ηνπ Καξμ ζηε δηαιεθηηθή ζπλερίζηεθαλ απφ ην ζπλεξγάηε 

ηνπ Δngels απφ ην έξγν ηνπ νπνίνπ "ηξεηο λφκνη γηα ηε δηαιεθηηθή" πξνέξρνληαλ. 0 πξψηνο νξίδεη φηη ε 

πνζφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε πνηφηεηα: νη πνζνηηθέο δηαθνξέο φηαλ θηάλνπλ θάπνην επίπεδν γίλνληαη 

πνηνηηθέο, φπσο έλα πνζφ ρξεκάησλ είλαη αξθεηφ γηα λα επελδπζεί έηζη πνπ λα παξάγεη ππεξαμία θαη λα 

κεηαηξαπεί ζε θεθάιαην. 0 δεχηεξνο νξίδεη φηη ε αλάπηπμε πξνρσξάεη κε αληηθάζεηο θαη ηελ αιιεινδηείζδπζε 

αληηζέζεσλ: ε θχζε είλαη ζχζηεκα ηάζεσλ θαη πάιεο ησλ νπνίσλ ην μεθαζάξηζκα νδεγεί ζην επφκελν 

ζηάδην. Θαη ηέινο ν λφκνο ηεο άξλεζεο : θάζε ζχζηεκα έρεη κηα θπζηθή ηάζε λα παξάγεη έλα άιιν ζχζηεκα 

πνπ είλαη ην αληίζεηφ ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δngels θαη Marx 
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Απηή ε "άξλεζε" αίξεηαη κε ηε ζεηξά ηεο έηζη πνπ λα παξάγεηαη έλα άιιν ζχζηεκα πνπ 

επαλαιακβάλεη ην πξψην, αιιά ζε πςειφηεξν επίπεδν, (ε ζπεηξνεηδήο εμέιημε). 

Ρν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Καξμ νξγαλψλεηαη έηζη γηα λα θαηαδείμεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο 

νηθνλνκηθήο δνκήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ηηο πνηθίιεο αληηθάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ νη 

παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο, ζαλ πξνζδηνξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο θαη 

χπαξμεο. Γηα κεξηθνχο απηφ νδεγεί ζηελ εξκελεία πνπ αξλείηαη ην ειεχζεξν ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο 

θαη ππνβηβάδεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή ζηε κνξθή εμαξηψκελσλ θαηεγνξηψλ. 0 Καξμηζηηθφο 

ζηξνπθηνπξαιηζκφο δηαρσξίδεη ηελ ππνδνκή (ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο) απφ ηελ ππεξδνκή 

(ζξεζθεία, πνιηηηζκφ θ. ά.) ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, δελ ππνβηβάδεη αλαγθαζηηθά ην δεχηεξν ζε κηα ζρέζε 

εμάξηεζεο απφ ην πξψην. 0 ηζηνξηθφο πιηζκφο δελ κπνξεί λα είλαη ε ρπδαία κνξθή νηθνλνκηθνχ 

ληεηεξκηληζκνχ. 0 Καξμ ππνζηεξίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο θπξηαξρνχλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

θνηλσλία, φρη φκσο φηη δελ ππάξρεη ειεπζεξία γηα αλζξψπηλε εξκελεία απηψλ ησλ δπλάκεσλ ζην 

μεθαζάξηζκα ηδηαίηεξσλ αληαγσληζκψλ. 

πσο θαη γηα ηηο δχν άιιεο πξνζεγγίζεηο, ηε ζεηηθηζηηθή θαη ηελ νπκαληζηηθή, έηζη θαη γηα ηε 

ζηξνπθηνπξαιηζηηθή, ε επίδξαζε ηεο ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία ήηαλ έκκεζε θαη ήξζε κέζσ άιισλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ξαξαδείγκαηα σζηφζν απφ ηε δηείζδπζε ζηξνπθηνπξαιηζηηθψλ ηδεψλ ζηε 

γεσγξαθία έρνπκε ήδε απφ πνιχ λσξίο ζηα έξγα ησλ αλαξρηθψλ Peter Kropotkin  θαη Elisee 

Reclus. Απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ ε πξψηε, πνπ βιέπεη ηε δνκή ζαλ 

θαηαζθεπή, δελ κπφξεζε λα αλαπηχμεη ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία θαη 

πεξηνξίζηεθε ζην ζεσξεηηθφ έξγν κεξηθψλ κφλν γεσγξάθσλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηε ζπζρεηίζνπλ κε 

ην έξγν ηνπ Levi-Strauss. 

ζν γηα ηε δεχηεξε θαη ηδηαίηεξα ηε Καξμηζηηθή ηεο απφθιηζε, γλψξηζε ζεκαληηθέο εθαξκνγέο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη κεηά. Πεκαληηθή ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ David Harvey 

πνπ ζεκεηψλεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ "Social Justice and City" (1973) ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηθήο ηνπ ζχιιεςεο γηα ην πξφβιεκα θαη ηε ιχζε ηνπ απφ κηα αξρηθά θηιειεχζεξε ζηάζε (πνπ είλαη 

ζεηηθηζηηθή) ζε κηα άιιε πνπ βαζίδεηαη ζην Καξμηζκφ, επεηδή ε ηειεπηαία είλαη πιηζηηθή θαη παξνπζηάδεη 

ηελ αιιειεμάξηεζε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηεμφδσλ (γηα παξαγσγή, θαηαλάισζε θαη 

θαηαλνκή). 

Κεξηθνί φκσο πηνζέηεζαλ κέξε κφλν ηεο Καξμηζηηθήο ζθέςεο, ηδηαίηεξα απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

νηθνλνκηθά ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Απηή ε Καξμίδνπζα, θη φρη Καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδεηαη φηη 

απνηπραίλεη δηφηη: πξψην ζπλερίδεη λα δηαρσξίδεη ηελ παξαγσγή απφ ην θχθισκα θαηαλνκή /θαηαλάισζε θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηελ νηθνλνκηθή απφ ηελ θνηλσληθή γεσγξαθία, φηαλ νη Καξμηζηηθέο εξγαζίεο ην δηαηππψλνπλ 

ζαθψο φηη ηα δχν είλαη αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλα. Γεχηεξν, πξνζδίδεη πάξα πνιχ κεγάιε απηνλνκία ζην άηνκν 

ζαλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα αληί λα εζηηάδεη ζηηο παξακέηξνπο ησλ δνκηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο. Θαη ηξίην δίλεη πνιχ κεγάιε απηνλνκία ζην ξφιν ηνπ ρψξνπ, πνπ κεξηθέο θνξέο θηάλεη ζηνλ 

θαινχκελν "ρσξηθφ θεηηρηζκφ", ζαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζπκπεξηθνξάο, πηζηεχνληαο πξνθαλψο φηη 

ππάξρνπλ αλαιινίσηνη "ρσξηθνί λφκνη" αληί λα αλαγλσξίδεη φηη ρψξνο θαη ρσξηθνί ζπζρεηηζκνί απνηεινχλ 

κέξε ηεο δνκήο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Έηζη, κηα πιήξσο Καξμηζηηθή γεσγξαθία ζα δερφηαλ ζαλ ζε-
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κειηψδνπο ζεκαζίαο ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δφκεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

δηεξγαζηψλ, ζαλ ην κέξνο κηαο ζπλνιηθήο επηζηήκεο πνπ εηδηθεχεηαη ζηηο δηαιεθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηε κηα θαη θπζηθνχ πεξη3άιινληνο θαη ρσξηθψλ ζπζρεηηζκψλ απφ ηελ άιιε.  

Π΄ αληηπαξάζεζε απηήο ηεο νιηζηηθήο άπνςεο παξνπζηάδνληαη άιιεο πνπ αλ θαη δηαηεξνχλ ηελ 

νιηζηηθή πξννπηηθή επηκέλνπλ ζηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ "δηαθξηηά αληηθείκελα" ζηα πιαίζηα ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, φζν γηα ηελ αλζξσπνγεσγξαθία γίλεηαη ε 

εηδηθφηεηα πνπ αλαιχεη ηηο ρσξηθέο κνξθέο πνπ πήξαλ νη αλζξψπηλεο επεκβάζεηο ζηε θχζε θαη ηελ αλζξψπηλε 

ρσξηθή νξγάλσζε. Ζ έλλνηα αθξηβψο ηνπ ρψξνπ ζαλ ηδηφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ θάλεη ηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία πην απνθαιππηηθή πνιηηηθά θαη πξαθηηθά, έηζη πνπ νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ, 

πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβέζηεξα ζαλ νκάδεο ζε πεξηθεξεηαθέο θνηλσληθέο δνκέο. 

Έηζη, ε ρσξηθή δνκή δελ είλαη απιψο ε πεξηνρή εληφο ηεο νπνίαο εθθξάδεηαη ε πάιε ησλ ηάμεσλ, 

αιιά είλαη αθφκα ν ηφπνο εληφο ηνπ νπνίνπ θαη, θαηά θάπνην ηξφπν, κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγνχληαη νη 

ζρέζεηο ησλ ηάμεσλ. Κ' απηφλ ηνλ ηξφπν εηζάγεηαη ζηε Καξμηζηηθή ζθέςε ε ρσξηθή δηάζηαζε πξνζδηνξίδνληαο 

κηα λέα ρσξνθνηλσληθή δηαιεθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δνκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ρψξνπ δελ είλαη κηα 

μέρσξε δνκή κε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο δνκήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ (απηφ είλαη πηα ζεηηθηζηηθφο ρσξηθφο 

θεηηρηζκφο), νχηε φκσο απιά είλαη ε έθθξαζε ηεο ηαμηθήο δνκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θνηλσληθέο, βιέπε 

αρσξηθέο, ζρέζεηο παξαγσγήο. Αληηπξνζσπεχεη αληίζεηα κηα δηαιεθηηθά πξνζδηνξηδφκελε παξάκεηξν ησλ 

γεληθψλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη πνπ είλαη ζπγρξφλσο θνηλσληθή θαη ρσξηθή. 

Πχκθσλα ινηπφλ κε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο θαη θάησ απφ ηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ, πα πξνζπαζήζνπκε 

παξαθάησ λα πξνζδηνξίζνπκε ελλνηνινγηθά θαη ηζηνξηθά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. 

 

 

Ζ έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ 

 

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θέξλεη ζ' επαθή ην άηνκν (παξάγνληα 

κεηαβνιήο) κε ην πεξηβάιινλ (αληηθείκελν κεηαβνιήο). Απηή ε δηαδηθαζία δξάζεο έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζα 

ήηαλ βέβαηα πνιχ απζαίξεηα απινπνηεκέλε. Ξην ζσζηή ίζσο ηνπνζέηεζε ζα ήηαλ εθείλε, πνπ ζα έβιεπε απηή 

ηε ζρέζε ζαλ έλα πήγαηλε-έια αλάκεζα ζ' απηφ πνπ νλνκάζακε " παξάγνληα κεηαβνιήο" θαη ζην "αληηθείκελν 

κεηαβνιήο". Ξξφθεηηαη δειαδή πεξηζζφηεξν γηα κηα αιιειεπίδξαζε παξά γηα κηα κνλφδξνκε δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ ηειεπηαία έρεη πεξηζζφηεξν ζαλ ζθνπφ ηεο λα κεηαηξέςεη ηνλ ρψξν, λα βγάιεη απ΄ απηφλ πξντφληα, λα ηα 

θαιιηεξγήζεη θ. ι. π.  Ζ πξψηε είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ: αζρνιείηαη κε 

ηα αγαζά, κε ηε ζεκαζία ηνπο, αιιά θπξίσο κε ηηο εηδήζεηο, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο επηθνηλσλίεο. Έηζη, 

παξνπζηάδεηαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπλεζίζακε λα νλνκάδνπκε αιιειεμάξηεζε αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο. 0 

άλζξσπνο επεκβαίλνληαο θαζεκεξηλά ζην πεξηβάιινλ ηνπ βξίζθεηαη ζπγρξφλσο θάησ απφ ηελ επίδξαζε απηνχ 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε κεηαβνιή ηνπ νπνίνπ ν ίδηνο παίδεη ηνλ θχξην ιφγν. Ζ δηαιεθηηθή απηή ζρέζε αλάκεζα 

ζην άηνκν (παξάγνληα) θαη ην πεξηβάιινλ (αληηθείκελν) εθθξάδεηαη κ' απηφ πνπ νλνκάδνπκε ρ ψ ξ ν .  

Γίλεηαη έηζη πνιχ γξήγνξα θαλεξφ φηη απηφο ν ρψξνο είλαη ην ζχλνιν πνιιψλ ππνζπλφισλ πνπ 

θαζέλα ηνπ θαζνξίδεη θαη ηδηνπνηεί έλα είδνο ζρέζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά 
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γίλεηαη αθφκα θαλεξφ φηη απηφο ν ρψξνο έρεη άκεζε ζρέζε κ' απηφ πνπ έρνπκε δήζεη, θη φρη κφλν κ' απηφ πνπ 

έρνπκε κάζεη ή καο έρνπλ κάζεη λα μέξνπκε. 

Ρν θαηλφκελν απφ ηελ ηέηνηα ηνπ θχζε ινηπφλ δελ κπνξεί παξά λα λνεζεί ζαλ κεηαβνιή κέζα ζην 

ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Ζ ρσξνρξνληθφηεηα απηή ηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί παξά λα γίλεη γξήγνξα λνεηή αλ ηε 

ζπλδέζνπκε κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθφηεηαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα αλ ζειήζνπκε λα δνχκε ηνλ ρψξν άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ θαη πνπ νη ίδηεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απ' απηφλ. 

Έηζη ν ρψξνο γίλεηαη απηφκαηα ζέαηξν αληηζέζεσλ θαη πνιιέο θνξέο ζπγθξνχζεσλ, άξα θαη' εμνρήλ 

κεηαβιεηφο. Ζ κεηαβιεηφηεηα απηή ηνπ ρψξνπ δελ είλαη πάληα έθδειε ή θαηαλνεηή, νη κεραληζκνί πνπ 

επηδξνχλ γηα ην μεθίλεκα απηήο ηεο κεηαβνιήο δελ είλαη πάληα ηφζν απινί ζηε ζχιιεςε ηνπο. Γη' απηφ ν ρψξνο 

γηα ηνλ νπνίν κηιάκε δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ην καζεκαηηθφ ρψξν, ρψξν θαη΄ εμνρήλ απαιιαγκέλν απφ 

θάζε ηδενινγία, απφ θάζε αλάγθε εμήγεζεο, ρψξν άδεην απφ θάζε πεξηερφκελν επαίζζεην, απφ θάζε 

πεξηερφκελν δσλ. 

0 ρψξνο απηφο γλσζηφο απφ ηελ πιαησληθή αληίιεςε ηνπ ηδαληθνχ ρψξνπ ησλ αξηζκψλ, ζπλερίδεη 

λα εκθαλίδεηαη ζηε Φηινζνθία κέζα απφ ηνλ Θαξηέζην θη αθφκα κέζα απφ ηελ θξηηηθή Φηινζνθία ηνπ Θαλη. 

Απαιιαγκέλνο απφ θάζε είδνπο παξάγσγή κέλεη καθξηά απφ ηνλ παξαγσγηθφ ρψξν, πνπ είλαη πξντφλ εθιεθηφ 

ηεο θνηλσλίαο, θαηλφκελν δηαπηζηψζηκν θαη πξνεξρφκελν απφ κηα δηαπίζησζε άξα απηφκαηα εκπεηξηθφ, 

εκθαληδφκελν πξηλ απφ θάζε ζεσξηνπνίεζε. Έηζη, απηφο ν ηειεπηαίνο γίλεηαη ν ρψξνο παξαγσγήο ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηά έλα γεληθφ ηξφπν ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Δίλαη απηφ πνπ ζπλεζίδνπκε λα νλνκάδνπκε ιεηηνπξγηθφ ρψξν. Θάζε αληηθείκελν 

πνπ μεπξνβάιιεη ζ' απηφλ ηνλ ρψξν, δελ κπνξεί παξά λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δηαλνεηηθήο δηεξγαζίαο. 

Έηζη, απηφο ν ρψξνο κεηαηξέπεηαη απφ κφλνο ηνπ ζε κηα αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ. Θάζε 

αλζξψπηλε δηεξγαζία, φπνηα κνξθή θαη αλ παίξλεη, δελ έρεη γηα ιφγν χπαξμεο παξά ηελ παξαγσγή. 

Π' απηήλ ηελ πεξίπησζε αθφκα ν ρψξνο εκθαλίδεηαη λα ιεηηνπξγεί κνλφδξνκν, ρσξίο λα γίλεηαη 

ζαθήο ν θπξηαξρηθφο ηνπ ξφινο πάλσ ζηε κεηαβνιή ηνπ αηφκνπ. Ζ δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ επηζεκάλακε ζηελ 

αξρή δελ θαίλεηαη λα δνπιεχεη νινθάζαξα, ππάξρεη έλα είδνο ζηεγαλνχ αλάκεζα ζηα δχν κέξε. Απηή ε 

ιεπηνκέξεηα, ηφζν ζεκειηαθή φκσο ζην βάζνο ηεο, ηθαλνπνηείηαη φηαλ πάςεη λα ζεσξεί θαλείο ηνλ ρψξν ζαλ ην 

κάδεκα ησλ αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζαλ ηελ πξνυπφζεζε θάζε παξαγσγήο ή αληαιιαγήο. 

0 ρψξνο ζα εκθαληδφηαλ ζ΄ φιε ηνπ ηελ πιεξφηεηα αλ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηε ζπλερή αλαπαξαγσγή ησλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο. Γειαδή, ζα έπξεπε λα πάςνπκε λα βιέπνπκε ηνλ ρψξν ζαλ ην ζέαηξν ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο πξαγκάησλ θαη θαηαλάισζεο ηνπο, κα ζαλ κηα θαζεκεξηλή αλαπαξαγσγή ησλ ζρέζεσλ απηψλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή. Έηζη, ν ρψξνο παίξλεη πηα απηή ηε δπλακηθφηεηα πνπ επηζεκάλακε ζηελ 

αξρή, γίλεηαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν (παξάγνληα) θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (αληηθείκελν). 

Θνηηαγκέλνο κ΄ απηήλ ηελ νπηηθή ν ρψξνο έξρεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ. Θάζε ηχπνο ινηπφλ ηεο. θνηλσλίαο πξνβάιιεηαη πάλσ ζ' έλα θνκκάηη απηνχ ηνπ 

αλζξσπνπνηεκέλνπ ρψξνπ. Απηφ ην θνκκάηη αθξηβψο απνηειεί ηνλ γ ε σ γ ξ α θ η θ φ  ρ ψ ξ ν  ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ηχπνπ, έρεη δε φξηα ιίγν ή πνιχ ζπγθεθξηκέλα. 
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Π' απηφ ην ζεκείν ηψξα ζα ήηαλ απαξαίηεην λα δνχκε πσο εκθαλίδεηαη ή ιεηηνπξγηθφηεηα απηνχ ηνπ 

ρψξνπ πνπ νλνκάζακε γεσγξαθηθφ. Ρν λα δερζνχκε φηη ν γεσγξαθηθφο ρψξνο είλαη ε πξνβνιή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ πάλσ ζ' έλα θνκκάηη ηεο γήηλεο επηθάλεηαο κε φξηα ιίγν ή πνιχ 

θαζνξηζκέλα ζα ήηαλ πνιχ απιφ θαη ίζσο ιίγν επηθίλδπλν. Γελ ζα είρε δειαδή θαλέλα ελδηαθέξνλ, νχηε 

επηζηεκνληθφ νχηε γλσζηνινγηθφ, ε κειέηε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζαλ λα ήηαλ ε έδξα, φπνπ αλαπηχζζνληαη 

νη κνξθέο πνπ ελδηαθέξνπλ θαη αθνξνχλ ηελ επηζηήκε. 

Αληίζεηα, απηή ε κειέηε γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα φηαλ ν γεσγξαθηθφο ρψξνο θνηηάδεηαη 

κεηαζρεκαηηζκέλνο απφ ηα δηάθνξα θαηλφκελα πνπ παξάγνληαη κέζα ηνπ, θαη πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, είλαη ινηπφλ νη δηάθνξεο κνξθέο δσήο πνπ ηνλ δσληαλεχνπλ θαη ηδηαίηεξα ε δσή ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ πνπ ηνλ θάλνπλ ζέκα κειέηεο θαη επηζηεκνληθήο παξαηήξεζεο. Έηζη, ζεσξεκέλνο 

απηφο ν ρψξνο δελ κπνξεί παξά λα μεθχγεη απφ κηα πεξηνξηζηηθή αληίιεςε κειέηεο ηνπ πνπ ζα ήηαλ απηή ηεο 

κειέηεο ηνπ ηνπίνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ πιαίζην θαη ππνδνκή, φπνπ εθηπιίζζεηαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

δσή ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο, πνπ ε ίδηα πηα ζα κειεηεζεί απφ άιιεο επηζηήκεο φπσο ε θνηλσληνινγία, ε 

ςπρνινγία, ε εζλνινγία θ.ι.π. 

κσο κηα άιιε αληίιεςε ζέιεη ηελ έξεπλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζαλ 

έλα απιφ κέζν θαη φρη ζθνπφ, ππάξρνπλ δε γη' απηφ ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο επηζηήκεο (Γεσινγία, 

Βηνινγία). Βιέπνπκε δειαδή πσο γηα λα δηαβάζνπκε ηνλ ρψξν δελ θηάλεη κφλν ε απεηθφληζε ηνπ κ΄ 

νπνηαδήπνηε κέζνδν θη αλ γίλεη απηή, αιιά είλαη απαξαίηεηε θαη ε γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέιημεο πνπ είρε ε 

δνκή ηνπ. Έηζη, ην ηνπίν, ν θπζηθφο ρψξνο, θαη νη θνηλσληθέο δνκέο πνπ βξίζθνπλ κέζα ηνπ ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπο είλαη γηα πάληα δεκέλνη ε κηα ζην άιιν. 

 

 

 

Ζ  δ ν κ ή  η ν π  γ ε σ γ ξ α θ η θ ν χ   ρ ψ ξ ν π  

Ζ ζέζε απηή νδεγεί ζηελ αλάγθε λα δεηήζνπκε λα βξνχκε πσο απηφο ν ρψξνο δνκείηαη απφ ηα 

θαηλφκελα θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ηνπ. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα, ξίμνπκε κηα 

καηηά ζ΄ έλαλ ράξηε ή ζε κηα αεξνθσηνγξαθία κηαο πεξηνρήο, ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε 

απ' απηφλ δελ ζα αθνξνχλ κφλν ζην αλάγιπθν ή ζηα ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ 

(ηνπνζεζία θ.ι.π.), αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθή ηζηνξία ηνπ ρψξνπ, γίλεηαη θαλεξή ε εμέιημε ηνπ 

θαη ε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο πνπ πεξλάεη. Νη δηάθνξνη ηξφπνη παξαγσγήο π.ρ. άθεζαλ θαλεξά 

ηα ίρλε ηνπο πάλσ ζηε δηακφξθσζε ελφο πιέγκαηνο πνπ κπνξεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα είλαη 

αζηηθφ ή αγξνηηθφ. 

Γηα λα γλσξίζεη ινηπφλ θαλείο ηνλ ηξφπν ηαθηνπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ δνκψλ ησλ 

επηκέξνπο νκάδσλ (βνζθνί, λνκάδεο, εκηλνκάδεο θ.ι.π.), θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο 

απηψλ ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ, ε αλάγθε γλψζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ 

αλαθεξφκελνπ ρψξνπ γίλεηαη βαζηθή. Γηαηί, αλ ζην επίπεδν ηεο δηάθξηζεο ησλ ρψξσλ γηα επέθηαζε 

κηαο νινθιεξσκέλεο θνηλσλίαο, ν ρψξνο είλαη έλα δεδνκέλν δηαζηαηηθφ, επηπεδνκεηξηθφ ζα έιεγε 
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θαλείο, φηαλ πξφθεηηαη λα νξηζηεί απηφ πνπ ζα ιέγακε ρσξηθφ ππφβαζξν κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ηα 

πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. 0 ρψξνο ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε γίλεηαη έλα δεδνκέλν 

πνιπζχλζεην, πνπ πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ θπζηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ελδηαθέξνπλ θαη 

ζπρλά θπξηαξρνχλ ηε δσή ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ. Γίλεηαη έλαο ρψξνο πξνηθηζκέλνο κε ηελ 

ηνπνγξαθία ηνπ, ην θιίκα ηνπ, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ, θαζψο επίζεο ην ζχλνιν ησλ 

απνηππσκάησλ ηεο ζειεκαηηθήο δξάζεο ησλ αλζξψπσλ. 

Πηηο ρψξεο φπνπ ν αγξνηηθφο πνιηηηζκφο είλαη αθφκα παξάδνζε, ν γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο 

αγξνηηθήο θνηλσλίαο είλαη ην αγξνηηθφ ηνπίν πνπ είλαη ζπγρξφλσο πιαίζην δσήο θαη βάζε παξαγσγήο. 

Έηζη απηφ ην ηνπίν ζπληίζεηαη απφ ηε κνξθή ηεο ηαθηνπνίεζεο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ρσξαθηψλ, ηελ νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ρψξν εθκεηαιιεχζηκν θαη ρψξν κε παξαγσγηθφ, 

ην δίθηπν θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξψλ ζηελ θιίκαθα ηεο θνηλφηεηαο, ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ, ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θαηνηθίαο. Ρα πξάγκαηα γίλνληαη πην ζχλζεηα, πην κπεξδεκέλα ζηηο 

ρψξεο βηνκεραλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, φπνπ ην αγξνηηθφ ηνπίν, φζν εμάιινπ θαη ε αγξνηηθή θνηλσλία, 

απνρξνχληαη απφ έλα είδνο πνιιαπιψλ δηεηζδχζεσλ ηεο ηερληθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηδεσδψλ ηεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο. Ζ ιεπηνκεξεηαθή παξαηήξεζε φισλ ησλ ηδηνκνξθηψλ απηνχ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ 

είλαη πνιχ ρξήζηκε, απαξαίηεηε ίζσο γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ έρεη απηή ε αγξνηηθή 

θνηλσλία. Έρνληαο ράζεη ηελ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγηθή ηεο ηεξάξρεζε, ε θαζεκεξηλή αιινηξίσζε πνπ 

πθίζηαηαη εκθαλίδεηαη ζηνλ ρψξν θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, ηδηαίηεξα ζηε κνξθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

θαηνηθίαο. πσο θαη λα είλαη απηή ε "πξσηφηππε" θνηλσληθή δνκή δελ είλαη παξά ην απνηέιεζκα ηεο 

ηδηάδνπζαο δηακφξθσζεο πνπ είρε έλα πην νινθιεξσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν, πνπ κέξνο ηνπ εμάιινπ είλαη απηή 

ε θνηλσλία. 

ζν γηα ηνλ αζηηθφ ρψξν είλαη έλαο ρψξνο πεξηζζφηεξν ζχλζεηνο. Έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, 

αιιά θνκκαηηάδεηαη ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο πνπ ν θαζέλαο πηα έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη παίδεη μερσξηζηφ ξφιν ζ' φ,ηη αθνξά ηελ παξνπζίαζε θαη αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ. Θαηά έλα γεληθφ ηξφπν, απηφο ν ρψξνο είλαη ζπγρξφλσο ρψξνο ιεηηνπξγηψλ θαη ρψξνο 

θαηνηθίαο. Νη αλαινγίεο εκθάληζεο είλαη βέβαηα άληζεο, πξέπεη σζηφζν απηφο ν ρψξνο λα αλαιχεηαη 

θάζε θνξά θη απφ ηηο δχν κεξηέο θαη απφ ιεηηνπξγηθέο ηνπ επφςεηο θαη απ' απηέο ηεο θαηνηθίαο. Ρφζν ν 

ρψξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ, φζν θαη ν ρψξνο ηεο θαηνηθίαο θνκκαηηάδνληαη ζε εηδηθφηεξνπο ρψξνπο, κηαο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: γεηηνληέο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, βηνκεραληθέο δψλεο, δηνηθεηηθά θέληξα, 

παλεπηζηεκηαθά θαη κνξθσηηθά θέληξα, πεξηνρέο ζηαζκψλ θαη ηνπξηζκνχ ή ζε εηδηθφηεξνπο ρψξνπο 

ελφο ηχπνπ θαηνηθίαο: γεηηνληέο θαηνηθίαο κεγάισλ αλέζεσλ, γεηηνληέο εμαζιησκέλεο θαηνηθίαο, 

γεηηνληέο κνλνθαηνηθηψλ ή κεγάια ζχλνια θηεξίσλ γηα απφ θνηλνχ θαηνίθεζε. 

Απηή ε ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ζε δηακνξθσκέλα ηνπία, φπσο ην αζηηθφ θαη ην αγξνηηθφ, 

βξίζθνπλ ηελ έθθξαζε ηνπο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπο κέζα ζ' έλα γεληθφηεξν ρψξν πνπ νλνκάζακε 

γεσγξαθηθφ. Κέζα απ' απηφλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχλζεζεο ηνπ ν γεσγξαθηθφο ρψξνο είλαη έλαο 

ρψξνο δηαθνξνπνηεκέλνο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη θαλεξή απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξψληαο ην 

γχξσ ηνπίν κπνξεί εχθνια λα επηζεκάλεη θαλείο ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ έθθξαζεο ηφζν 

ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ πάλσ ζηνλ ρψξν. 
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Ζ  κ ν ξ θ ή  η ν π  γ ε σ γ ξ α θ η θ ν χ   ρ ψ ξ ν π .  

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ δελ εκπνδίδεη ηε δηαπίζησζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ 

πνχ είλαη ζπλέπεηα ηεο επαλάιεςεο θάπνηνπ αξηζκνχ κνξθψλ, ελφο παημίκαηνο ζπλδπαζκψλ πνπ 

αλαπαξάγνληαη νκνηφκνξθνη αλ θαη φρη εληειψο ίδηνη πάλσ ζε θάπνηα επηθάλεηα. Απηή ε νκνηνγέλεηα κπνξεί λα 

είλαη είηε εμσηεξηθή είηε εζσηεξηθή. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ε κνξθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ 

ην θιίκα, ή ν ηχπνο ηεο ηνπνγξαθίαο πνπ επαλαιακβάλεηαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε δνκή πνπ θαηεπζχλεη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ απαληά ζε δχν πξάγκαηα, ζε δχν ζπλζήθεο: φπσο γξάθεη ν Claude Levi-Strauss, "είλαη 

έλα ζχζηεκα δηεπζπλφκελν απφ κηα εζσηεξηθή ζπλνρή θη απηή ε ζπλνρή πνπ είλαη απιεζίαζηε, κε 

πξνζπειάζηκε ζηελ παξαηήξεζε ελφο κεκνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο, απνθαιχπηεηαη θαηά ηε κειέηε ησλ 

κεηαβνιψλ, ράξε ζηηο νπνίεο μαλαβξίζθνπκε αλάινγεο ηδηφηεηεο, κέζα ζε ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθά ζηελ 

εκθάληζε". 

Ζ πεξηγξαθή ινηπφλ φισλ απηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

θπζηνγλσκία ηνπ ρψξνπ απνηειεί ην ηνπίν. Θαη είλαη αθξηβψο κέζα ζ' απηφ πνπ νλνκάζακε ηνπίν, πνπ ε 

πξσηνηππία ελφο θνκκαηηνχ ηεο γήηλεο επηθάλεηαο εθθξάδεηαη απφ ηε θπζηνγλσκία ηνπ ζ' έλα style ηδηαίηεξν, 

ρσξηθήο νξγάλσζεο, γελλεκέλνπ απφ ην πάληξεκα ηεο θχζεο θαη ηεο ηζηνξίαο. 

Δίδακε ινηπφλ φηη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ην ηνπίν, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε. Απηφ γίλεηαη πην θαλεξφ αθφκα άλ, κειεηψληαο ηελ εμέιημε ηνπ ηξφπνπ ηαθηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ, 

ζειήζνπκε λα θάλνπκε ηε ζχλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε θάζε πνπ πέξλαγε ε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ην φηη θάζε θνηλσλία θαη θάζε ηξφπνο ηεο παξαγσγήο κε ηε ζεηξά ηνπ, ζέιεζαλ λα ζεκαδεχζνπλ 

ηνλ ρψξν ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Κηα ζεκεηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ρψξνπ εχθνια κπνξεί λα επηζεκάλεη ην 

πφζν κεγάιε ππήξμε θαη ζπλερίδεη εμάιινπ λα ππάξρεη, ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε κνξθνινγία ηνπ ρψξνπ θαη ηα 

ηδεψδε ηεο θνηλσλίαο, πνπ θάζε θνξά ηνπ αληηζηνηρνχζε θαη θάζε θνξά δνχιεπε κε ηνλ ηξφπν ηεο ηνλ ρψξν 

φπνπ αλαπηπζζφηαλ. Ιίγα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα καο δείμνπλ παξαζηαηηθά ηελ αιήζεηα απηήο ηεο ζέζεο. 

Έηζη αλ πάξνπκε ηζηνξηθά ηελ εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ θαη μεθηλήζνπκε π.ρ. απφ ηελ επνρή ησλ 

δνχισλ γηα λα κε πάκε αθφκα πην πξηλ ζηηο ζπγθξνηήζεηο ησλ πξψησλ θνηλσληψλ ηεο Κεζνπνηακίαο θαη ηεο 

Αηγχπηνπ, θαη αθφκα πην παιηά ζηελ πεξίνδν κεηά ηε "λενιηζηθή επαλάζηαζε", φπνπ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

ζηνλ πιαλήηε ηα πξψηα δείγκαηα ηαθηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ απφ γεσξγνχο, θπλεγνχο ή ζπιιέθηεο, αλ 

μεθηλήζνπκε ινηπφλ απφ ηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο επνρήο ησλ απνηθηαθψλ εμνξκήζεσλ ζα έρνπκε ήδε έλα 

ζαθή ηξφπν ηαθηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ θαη πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ηεο θνηλσλίαο πνπ θέξεη. Γηα λα 

κηιήζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα: ε πφιε παχεη λα πεξηθιείεηαη ζηα ζηελά φξηα ηεο αθξφπνιεο, φπνπ αλαγθαδφηαλ 

λα δεη κέρξη ηφηε κηα πνπ ε παξαγσγή ήηαλ κηα ιεηηνπξγία θνηλή αλάκεζα ζ' φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ε 

θαηαλνκή ησλ αγαζψλ αλαγθαηνθξαηηθή. Γεκηνπξγνχληαη θάζηεο αληαγσληζηηθέο θαη ν πινχηνο πνπ αξρίδεη λα 

ζπξξέεη δηακνξθψλεη ηνλ ρψξν. Απηή ε απνδέζκεπζε απφ ηελ παηξηαξρηθή αγθαιηά ηνπ άξρνληα εθθξάδεηαη 

θαη ζηνλ ρψξν κε ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ ρψξσλ, νη αγνξέο, φπνπ ν πξνλνκηνχρνο πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα 

ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ. Γηα λα κελ πνιπινγήζνπκε πάλσ ζ' απηφ ην ζέκα, πνπ απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα είλαη 

έλα ζέκα γηα ηδηαίηεξε αλάπηπμε, θαη πεξλψληαο ζε ζπλέρεηα απφ ηνλ θενπδαξρηθφ ηξφπν παξαγσγήο, φπνπ ε 

ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ πχξγν θαη ηα ππνζηαηηθά ηνπ άξρνληα, κε ζθφξπηεο ζηνλ 

ρψξν ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο θνιίγνπο, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηελ αζηηθή ζπγθέληξσζε ζ΄ έλα ρψξν φπνπ 
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ράλεηαη ε απζηεξφηεηα ηεο ξσκατθήο ράξαμεο γηα λα αληηθαηαζηαζεί απ' απηήλ ηελ κπεξδεκέλε ράξαμε ησλ 

παξαδνζηαθψλ θέληξσλ ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ, θηάλνπκε ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, φπνπ ν 

νξζνινγηζκφο ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ έρεη δψζεη ζαλ απνηέιεζκα απηή ηελ ηεξάξρεζε ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσλίαο. 

Ζ   ν η θ ν λ ν κ ί α   η ν π   γ ε σ γ ξ α θ η θ ν χ   ρ ψ ξ ν π .  

Θα θηλδχλεπε σζηφζν λα γίλεη πνιιή ζηελή κηα αλάιπζε ηνπ ρψξνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

γεσγξαθηθνχ, αλ ζηακαηνχζε ην θνίηαγκα ηεο κφλν ζ' απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Γίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε 

εμέηαζε ηνπ έηζη ή αιιηψο δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο επφςεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε θαζεκεξηλφηεηα. Θαη κηα πνπ νη θπζηθέο δηεξγαζίεο έρνπλ απνηειέζκαηα καθξνπξφζεζκα πάλσ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, αο ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν ζ' απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νλνκάζακε αλζξψπηλεο 

θαη πνπ ε θαζεκεξηλή ηνπο επέκβαζε έρεη απνηειέζκαηα φρη κφλν βξαρππξφζεζκα, αιιά πνπ κεξηθέο θνξέο 

πξάμε θαη απνηέιεζκα ζπκβαίλνπλ ζε κηθξφ ρξφλν πνπ έλα θαηλφκελν αξρίδεη πξηλ θαιά-θαιά ηειεηψζεη ην 

πξνεγνχκελν. 

Έηζη, ινηπφλ μεθηλψληαο απφ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ παξαδνζηαθή 

δηαίξεζε ζε ηάμεηο αζηψλ, αγξνηψλ θαη εξγαηψλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί κηα δηάθξηζε ζε ηνκείο: νη γεσξγνί, νη 

θηελνηξφθνη, νη κεηαιισξχρνη, νη ςαξάδεο ηνπ πξσηνγελνχο είλαη άκεζα δεκέλνη κε ηε θχζε απφ φπνπ 

αληινχλ ηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο χιεο δηαηξνθήο, αλαγθαίεο γηα ηελ επηβίσζε νη εξγάηεο ηνπ δεπηεξν-

γελνχο ηνκέα κεηαζρεκαηίδνπλ απηά ηα πξντφληα θαη ηα εηνηκάδνπλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

παξαζθεπάδνπλ αθφκα ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ν ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη πην 

εηεξνγελήο, αιιά φινπο απηνχο πνπ ζπγθεληξψλεη έρνπλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ. (Colin Clark 1940). 

Απηφο ν θνξκαιηζηηθφο δηαρσξηζκφο πξνζπαζεί κεραληθά λα εμεγήζεη πνιιά θαηλφκελα, φπσο 

ε εθβηνκεράληζε (βηνκεραληθή επαλάζηαζε), αζηηθνπνίεζε, αγξνηηθή έμνδνο θ.ι.π. Ωζηφζν ε αμία ζαλ 

κνληέινπ βξίζθεηαη ζην φηη έρνληαο ππφςε ηε κνληεινπνίεζε κπνξνχκε λα πάκε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν δεηψληαο λα βξνχκε ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο. Έηζη, έρνληαο ππφςε φηη ν αγξνηηθφο ρψξνο 

είλαη ρψξνο βαζηθά παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο πξντφλησλ, ην φηη απηφ είλαη πξσηνγελήο ηνκέαο 

παξαγσγήο καο βνεζά απιά λα ηαμηλνκήζνπκε ηα δεδνκέλα καο. Ρν φηη κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα 

ππάξρνπλ κνλάδεο κεηαπνίεζεο ησλ ληφπησλ πξντφλησλ ή ησλ γεηηνληθψλ ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

λα παξαηεξήζνπκε φηη ππάξρεη θαη δεπηεξνγελήο ηνκέαο   παξαγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Απφ 

εθεί θαη πέξα φκσο αξρίδεη κηα άιιε δηεξγαζία γηα ηελ εμήγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ζ' φ,ηη 

αθνξά θνηλσληθέο ηάμεηο, είδνο θαη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο, θ.ι.π.  

Ζ παξαγσγή ινηπφλ θαη νη ηξφπνη παξαγσγήο δηακνξθψλνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηνλ ρψξν. Αλ γηα 

παξάδεηγκα ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή δνχκε πσο γηλφηαλ απηή ηελ επνρή ησλ θπλεγψλ, ησλ 

ζπιιεθηψλ θ.ι.π., ζα παξαηεξήζνπκε φηη εθηφο απφ ηηο πνηνηηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κε ηνλ 

ζεκεξηλφ ηξφπν παξαγσγήο, ππάξρνπλ θαη πνζνηηθέο, έηζη πνπ ν ρψξνο ηνλ νπνίν ρξεηαδφηαλ ν 

άλζξσπνο γηα λα δεηήζεη ηελ ηξνθή ηνπ, ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απ' απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζήκεξα. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζ' φ,ηη αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ 
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αγξνηηθνχ ηνπίνπ απφ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε κηα άιιε: ε θαιιηέξγεηα ζε πεδνχιηα πνπ πνιιέο 

θνξέο ζπλαληάκε ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ δηακνξθψλεη έλα αγξνηηθφ ηνπίν εληειψο 

δηαθνξεηηθφ απ' απηφ π.ρ. ησλ πεδηάδσλ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Π. Έλσζεο. Αληίζηνηρα, ην 

ζχζηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο εκθαλίδεηαη θη απηφ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. Έηζη, ε δνκή 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ γίλεηαη έλα είδνο θαζξέπηε ηεο δνκήο ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο πνπ πίζσ ηνπ 

θξχβεηαη. 

Απηφ ην ηνπηνγξαθηθφ ιεμηιφγην -αλ κπνξνχζακε λα ην νλνκάζνπκε έηζη- είλαη πηα θαλεξφ φηη 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ θνηλσληνινγηθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα. 

Ξέξα φκσο απ΄ απηήλ ηελ ηνπηνγξαθηθή αλάιπζε πνπ πξνζθέξεη ν ρψξνο ππάξρνπλ θαη άιιεο 

εθδειψζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ αληηθαηνπηξίζεηο άκεζεο θαη νξαηέο πάλσ 

ζηνλ ρψξν. Γηαηί, φπσο είπακε, ε ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ζαλ κφλν πεξηνρή παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζα 

κπνξνχζε λα καο ζηεξήζεη απφ έλα άιιν ζηνηρείν, απηφ ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ ζρέζεσλ ηεο αλζξψπηλεο 

νκάδαο, πνπ πξνζηηζέκελν ζηα πξνεγνχκελα νινθιεξψλεη ηελ εηθφλα ηνπ ρψξνπ. 

Έηζη ν ρψξνο θαη εηδηθφηεξα ν αζηηθφο ρψξνο, ε πφιε, γίλεηαη ην ζέαηξν δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ 

καθξνπξφζεζκεο πνιιέο θνξέο, ή θαη θακηάο, επίδξαζεο πάλσ ζηε δηακφξθσζε ηνπ. Ζ πφιε, ρψξνο 

θαηεμνρήλ ζπλάληεζεο ησλ αλζξψπσλ, πξνζθέξεη ηελ επθαηξία, ζηνπο ζπλεξρφκελνπο, ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ. Απηφο ν πξψηνο ραξαθηήξαο ηεο πφιεο έρεη ραζεί ζήκεξα. Ζ πφιε κεηαβάιιεηαη 

ζ' έλα ηεξάζηην ζηνκάρη πνπ ζαλ κφλε ηνπ ιεηηνπξγία έρεη ην ρψλεκα. Ζ πφιε παξάγεη γηα λα θαηαλαιψζεη θαη 

ζε ζπλέρεηα λα ρσλέςεη. Έηζη, ν άλζξσπνο κε κπνξψληαο λα 

βξεη ζηνλ ρψξν απηήο θαζ΄ απηήο ηεο πφιεο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία, καζαίλεη λα 

ηθαλνπνηείηαη κε θνλζεξβνπνηεκέλεο ιχζεηο, κε ρψξνπο θαηαζθεπαζκέλνπο θαη πξννξηζκέλνπο απφ πξηλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ κεξηθέο επηζπκίεο ηνπ, ηηο νπνίεο εμάιινπ άιινη ηνπ έκαζαλ λα έρεη. 

Γηα λα αλαθεθαιαηψζνπκε, ν ρψξνο εκθαλίδεηαη γεληθά ψο ε ζχλζεζε φισλ απηψλ πνπ θαζεκεξηλά θαη 

αδηάθνπα, θάησ απφ κηα δηπιή αλαγθαηφηεηα, έξρνληαη κε ηε δξάζε ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε θαζεκεξηλή δσή, θαζεκεξηλφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, ν γεσγξαθηθφο ρψξνο είλαη έλαο ρψξνο πνπ νη άλζξσπνη ηνλ λνηψζνπλ θαη ηνλ 

αληηιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Πηελ 

αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ (ρσξάθη, ρσξηφ, πφιε) πξνζηίζεληαη ή ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία άινγα, 

κπζηθά ή ζξεζθεπηηθά. Έηζη, ηα ςειά βνπλά είλαη ε έδξα ησλ ζεψλ, φπσο ν ιπκπνο γηα ηνπο Έιιελεο 

ηεο αξραηφηεηαο. Ρν λεξφ είλαη εθνδηαζκέλν κε θάπνηα ζεκαζία, πεγέο θαη ιίκλεο είλαη ηεξέο, αιιά απηή ε 

ηεξφηεηα κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ρψξνπ. Θάζε 

αλζξψπηλε νκάδα έρεη ηε δηθή ηεο αληίιεςε γηα ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη θαη πνπ θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξφπν ηεο αλήθεη. Δίλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε δσή απηψλ ησλ νκάδσλ. Πρεδφλ φινη νη πιεζπζκνί ησλ 

ςαξάδσλ, ησλ θπλεγψλ, ησλ ζπιιεθηψλ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ πνπ ζπρλάδνπλ, αιιά 

εμεηδηθεπκέλε γχξσ απφ ηε γλψζε ησλ κέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο. Απηή ε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ 

πνπ είλαη ζπγρξφλσο αθξηβήο θαη ζπγθεθξηκέλε κπνξεί λα δηπιαζηαζζεί ή λα επηθαιπθζεί απφ κηα άιιε 

αληίιεςε, κπζηθή απηή ή θνζκνγνληθή ηεο θχζεο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο. 
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Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε αλάγθε λα αλαθαιπθζεί ε γλψζε πνπ θάζε θνηλσλία έρεη γηα ηνλ ρψξν 

ηεο είλαη απαξαίηεηε ζηηο αλαιχζεηο ηνπ γεσγξάθνπ, θαζψο θαη ζ' απηέο ηνπ εζλνιφγνπ. Δμάιινπ απηή ε 

ζεκαζία ηνπ ρψξνπ αιιάδεη θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ηα άηνκα, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο επνρέο. Απηή ε 

εμέιημε ηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ κέζα ζηελ ηζηνξία κπνξεί λα γίλεη πην ζαθήο αλ ζπζρεηηζζεί γηα παξάδεηγκα 

κε ηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο ησλ αλζξψπσλ. Πηελ παιηά επνρή πνπ ιίγν ή πνιχ ε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο 

ήηαλ γηα φινπο ε ίδηα, ε έλλνηα ηεο απφζηαζεο γηλφηαλ θη απηή ιίγν ή πνιχ ε ίδηα γηα φινπο. Ρα κέηξα ηνπ 

ρψξνπ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά γηα ηνλ αγξφηε πνπ δνχζε ζην ρσξίν ηνπ, απ' απηή ηνπ  Βελεηζηάλνπ π.ρ. πνπ 

εκπνξεχνληαλ κε ηελ Αλαηνιή. Πήκεξα φκσο έρεη ζεκεησζεί κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

απφζηαζεο αθφκα θη φηαλ ζπλδεζνχλ κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. πάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ θνηλσληθή νκάδα ζε θνηλσληθή νκάδα. Έηζη, άιινο είλαη ν ρψξνο κηαο 

πξνζσπηθφηεηαο κηαο επαξρηαθήο πφιεο, άιινο γηα ηνλ αγξφηε. Δίλαη πάιη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε εθηίκεζε θαη 

ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηνλ εξγάηε απ' απηή πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα θαηαιάβνπκε 

ινηπφλ κηα θνηλσλία είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπκε ηνπο ρψξνπο πνπ ζπρλάδνπλ ηα δηάθνξα κέιε ηεο, ηνπο 

ιφγνπο απηήο ηεο ζχλαμεο θαη ηελ ηδέα πνπ νη ίδηνη έρνπλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ. 
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2. ΠΙΖΘΤΚΗΑΘΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 
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2.  Π Ι Ζ Θ Τ  Κ Ο  

πσο θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ηεο Γεσγξαθίαο, ε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε Γεσγξαθία ππήξμε γηα 

θαηξφ αληηθείκελν αθαδεκατθψλ ζπδεηήζεσλ. Νη πξψηνη γεσγξάθνη, φπσο μέξνπκε, έδηλαλ θπξίσο ζεκαζία ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλ θαη ην εμέηαδαλ ζπλήζσο ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν. Πηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμε 

πξννδεπηηθά θάπνηνο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ απφςεσλ απηψλ κε απμάλνπζα έκθαζε ζηνλ άλζξσπν ζαλ 

ηνλ θχξην θάηνηθν ηεο γεο. Απηή ε πξνζέγγηζε βξήθε ηνπο κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζηε Γαιιία, φπνπ 

ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα,  κηα Πρνιή Αλζξσπνγεσγξαθίαο εμέηαδε θαη πξνζπαζνχζε λα εξκελεχζεη ηηο 

πνιιαπιέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ξαξ' φια απηά, νη 

απφςεηο, γηα παξάδεηγκα, ησλ Vidal de la Blache, Jean Bruhnes θαη Maximilien Sorre δηέθεξαλ ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο δίλνληαο δηαθνξεηηθφ βάξνο ζηε κειέηε ηνπ αλζξψπνπ. Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη 

αλζξσπνγεσγξάθνη ζπλεηζέθεξαλ πνιιαπιψο ζηε κειέηε ησλ πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ. Ζ 

αλζξσπνγεσγξαθία φκσο δελ έηπρε παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο. Κεξηθνί γεσγξάθνη ζεψξεζαλ ηελ 

Αλζξσπνγεσγξαθία πιαηεηάδνπζα έηζη πνπ ζπκπεξηειάκβαλε ηε γεσγξαθηθή κειέηε νηθνλνκηψλ, θνηλσληψλ, 

νηθηζκψλ, κεηαθνξψλ θαη πνιηηηθψλ κνλάδσλ. Έθηαζαλ κάιηζηα κεξηθνί λα αηζζάλνληαη φηη ππάξρεη κηθξή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Vidal de la Blache                                      Jean Bruhnes 
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2.1. Πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία 

Ζ πεξίπησζε ηεο πιεζπζκηαθήο Γεσγξαθίαο δηαθσηίζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Trewartha ην 1953, ν 

νπνίνο πξφηεηλε κηα κεζνδνινγία γηα ηηο γεσγξαθηθέο κειέηεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ άπνςε ηνπ είλαη φηη 

"κεγέζε, ππθλφηεηεο θαη ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνζθέξνπλ ην βαζηθφ ππφβαζξν γηα φιε ηε γεσγξαθηθή 

κειέηε. 0 πιεζπζκφο είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο απφ ην νπνίν φια ηα άιια αληηθείκελα παξαηεξνχληαη θαη απφ 

ην νπνίν φια, αηνκηθά ή νκαδηθά, παίξλνπλ ζεκαζία θαη λφεκα". Ξξνθαλέο είλαη φηη κηα ηέηνηα άπνςε δελ 

πηνζεηήζεθε απ' φινπο ηνπο γεσγξάθνπο, θαη ηδηαίηεξα κε ηε θπζηθή γεσγξαθία, αιιά ππάξρεη έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ νπνίσλ νη έξεπλεο θαη ηα ελδηαθέξνληα πξνζαλαηνιίδνληαη ζ' απηφλ ηνλ δξφκν. 

Ρελ νξηαθή, ζ' απηήλ ηε ινγηθή, άπνςε εμέθξαζε ν Hooson, πνπ έδσζε έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο εμέηαζεο ησλ ηδεψλ, πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ γηα ηνλ ρψξν παξά ζηελ αληηθεηκεληθή κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ρψξνπ. 0 Hooson ζεσξνχζε φηη δελ είλαη απαξαίηεηε κηα ππνδηαίξεζε ηεο Γεσγξαθίαο κε ην φλνκα πιεζπζκηαθή 

Γεσγξαθία, ε νπνία θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζα θηλδχλεπε λα γίλεη ην άπαλ ηεο γεσγξαθίαο. 

Αλ θαη πνιινί ζπκθψλεζαλ κ' απηήλ ηελ άπνςε, ζεσξήζεθε παξ' φια απηά ππεξβνιηθά ζηελή θαη 

αλζξσπνθεληξηθή. πσο θαη λα έρεη, ε πιεζπζκηαθή γεσγξαθία εμειίρζεθε ζαλ θιάδνο ηεο γεσγξαθίαο, πνιχ 

αξγά νθείινπκε λα ην νκνινγήζνπκε, αλ ζθεθηεί θαλείο ηε ζεκαζία ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

2.1.1. Πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία θαη Γεκνγξαθία 

Ζ πιεζπζκηαθή γεσγξαθία ή γεσγξαθία ηνπ πιεζπζκνχ, νη φξνη έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία, αζρνιείηαη 

κε ην λα δείμεη πσο νη ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαηαλνκή, ζηε ζχλζεζε, ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ελφο ηφπνπ. Ζ έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζηνλ 

ρψξν θαη ζ' απηφ ε πιεζπζκηαθή γεσγξαθία δηαθξίλεηαη απφ ηε Γεκνγξαθία, πνπ είλαη ε επηζηήκε ηνπ 

πιεζπζκνχ θνηηαγκέλνπ ζαλ έλα αλεμάξηεην ζέκα. Δλψ ν δεκνγξάθνο αθνζηψλεηαη ζηνπο αξηζκνχο θαη 

εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ν πιεζπζκηαθφο γεσγξάθνο ζπζρεηίδεη ηνπο αξηζκνχο κε 

ηελ πεξηνρή θαη επηθνηλσλεί κε ράξηεο. πσο ε δεκνγξαθία, έηζη θαη ε πιεζπζκηαθή γεσγξαθία είλαη 

βαζηθά πνζνηηθή, εμαξηάηαη δειαδή απφ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Θαη νη δχν έρνπλ φκσο πνηνηηθή πξνζέγγηζε: νη 

δεκνγξάθνη εμεηάδνπλ θπζηθέο δηαλνεηηθέο θαη ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ πιεζπζκψλ γηα λα βξνπλ ηνπο 

ζπλδέζκνπο ηνπο κε ηηο πνζνηηθέο δηαζηάζεηο, ελψ νη πιεζπζκηαθνί γεσγξάθνη ζηνρεχνπλ ζηε δηαζαθήληζε 

ησλ ζχλζεησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ κεηαμχ θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε κηα κεξηά θαη 

πιεζπζκνχ απ' ηελ άιιε.Ζ επεμήγεζε θαη ε αλάιπζε απηψλ ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ είλαη ε πεκπηνπζίαηεο 

πιεζπζκηαθήο γεσγξαθίαο. 

Γίλεηαη θαλεξφ έηζη φηη ε γλψζε ησλ ζηνηρεησδψλ ηερληθψλ ηεο δεκνγξαθίαο είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

πιεζπζκηαθή γεσγξαθία. Απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία, ε άγλνηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εζθαικέλνπο ζπζρεηηζκνχο ή αηειείο αλαιχζεηο. Ζ εμάξηεζε απηή απφ γεηηνληθέο επηζηήκεο δελ είλαη αζπλήζεο 

ζηε ζπζηεκαηηθή γεσγξαθία, ν ραξαθηήξαο ηεο νπνίαο είλαη νη ζπζρεηίζεηο θαηλνκέλσλ. 
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2.1.2. ζεσξήζεηο γηα ηελ πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία 

Ρν αληηθείκελν ηεο πιεζπζκηαθήο Γεσγξαθίαο, παίξλνληαο ππφςε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, δελ είλαη 

δπλαηφλ παξά λα δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά ζ' φ,ηη αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ. Γχν θαίλεηαη λα είλαη νη 

θπξίαξρεο ζεσξήζεηο γη' απηφ: ε κηα αλαπηχρζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο (θπξίσο ζηε Γαιιία) θαη ε άιιε ζηε 

Πνβηεηηθή Έλσζε. 

Πηελ πξψηε πεξίπησζε, ζεκειησηέο ηεο επηζηήκεο εθηφο απφ ηνλ ππήξμαλ νη πξσηνπφξνη γάιινη 

γεσγξάθνη P.George θαη Beaujeu-Garnier θαη ν Zalinsty. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ηειεπηαίν ηα αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ πξαθηηθή ζεκαζία θαη ελδηαθέξνλ νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Α. Απφιπηα κεγέζε 

Β. Β.1.Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ειηθία, θχιν, γέλνο. 

     Β.2. Θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά: νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, λνηθνθπξηφ, θαηνηθία, 

κφξθσζε, γιψζζα, ζξεζθεία, εζληθφηεηα. Β.3. Νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: βηνκεραλία, απαζρφιεζε, 

εηζφδεκα. 

Γ. Ξιεζπζκηαθφο δπλακηζκφο: γελλεηηθφηεηα, ζλεζηκφηεηα, κεηαλάζηεπζε. 

Ρν ζρήκα απηφ δελ βξήθε θαιή ππνδνρή ζηε Πνβηεηηθή Έλσζε, φπνπ νη νξζφδνμνη καξμηζηέο 

γεσγξάθνη απέξξηςαλ ηελ αλζξσπνγεσγξαθία, εμαηηίαο ηεο εμαξρήο ζχλδεζεο ηεο κε ηνλ ακεηνπζίσην 

γεσγξαθηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη πεξηβάιινληνο. 

Ζ βάζε ηεο καξμηζηηθήο ζεψξεζεο, ζ 'απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη φηη ν άλζξσπνο 

δηακνξθψλεηαη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, απφ ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γηα ηνπο Καξμηζηέο, ν 

άλζξσπνο θαη ε θνηλσληθή ηνπ νξγάλσζε είλαη ην κέηξν θαη νη θπξίαξρνη παξάγνληεο ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο, αθφκα είλαη νη παξαγσγηθέο ζρέζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ θαη έηζη ζεσξνχλ ηελ πιεζπζκηαθή γεσγξαθία ζαλ ηνλ ηζηφ ηεο νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο. Ζ ζεψξεζε ηνπο ηεο πιεζπζκηαθήο Γεσγξαθίαο είλαη επξχηεξε απηήο ηεο δπηηθήο 

Πρνιήο: ζπκπεξηιακβάλεη ηε γεσγξαθία ησλ πφιεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ, ηελ ηζηνξηθή 

γεσγξαθία ησλ πιεζπζκψλ, ηελ εζλνγξαθηθή γεσγξαθία θαη ηε γεσγξαθία ησλ εξγαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ. Αλ εμαηξέζνπκε ην ηειεπηαίν απηφ ν θαηάινγνο απνηειεί νπζηαζηηθά ην πεξηερφκελν 

πνιιψλ δπηηθψλ καζεκάησλ άλζξσπν ή θνηλσληθήο γεσγξαθίαο. 0 Melezin πεξηγξάθεη απηήλ ηε 

γεσγξαθία ηνπ πιεζπζκνχ ζαλ "ηε κειέηε ησλ πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ην δίθηπν ησλ νηθηζκψλ θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ, ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ γηα παξαγσγηθή επηηπρία 

κηαο θνηλσλίαο". Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αζηηθή γεσγξαθία θαη ηε γεσγξαθία ησλ αγξνηηθψλ 

νηθηζκψλ, δηφηη ε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλαπαξίζηαηαη απφ έλα δίθηπν νηθηζκψλ πνπ επεξεάδεηαη απφ 

ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή παξαγσγή. Νη αξρέο απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηνλ Pokshishevskii θαη 

ηνλ Melezin σο εμήο: 

1. 0 ηχπνο ηεο νηθνλνκίαο πξνζδηνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ θαη ηε 

κνξθή ηνπ. 

2. Ζ θαηαλνκή θαη ε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο επεξεάδεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ησλ 
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θπζηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο νηθηζκνχο θαη ηε κνξθή ηνπο. 

3. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζ' έλα θαηλνχξγην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο εξγαηηθέο ζπλήζεηεο. Απηφο ν παξάγνληαο 

ράλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. 

4. Ζ ζπλζεηφηεηα ηεο βηνκεραλίαο θαη ε έιμε ησλ εμππεξεηήζεσλ ησλ πφιεσλ θαζνξίδεη ην 

πιεζπζκηαθφ ηνπο κέγεζνο. 

5. Ζ νηθνλνκν-γεσγξαθηθή ζέζε ησλ πφιεσλ επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηνλ ηχπν ησλ 

εμππεξεηήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

Πηελ Δ.Π.Π.Γ. ε πιεζπζκηαθή γεσγξαθία έπαηδε έλαλ πξαθηηθφ ξφιν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε. 

Έηζη θη αιιηψο φκσο, ζήκεξα είλαη ζίγνπξν φηη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

κεγάιεο ζνβαξφηεηαο θαη ζεσξείηαη ζρεδφλ αδχλαηε ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε κηαο πεξηνρήο 

ρσξίο απηήλ. 

2.2. Πξνβιήκαηα θαη είδε πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ 

 

Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο πιεζπζκηαθήο γεσγξαθίαο είλαη φηη ηα 

πιεζπζκηαθά δεδνκέλα πνηθίιινπλ ζε ραξαθηήξα θαη πνηφηεηα ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν. 

πνθέξνπλ ζπρλά απφ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη νκνηνγέλεηαο. Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο νθείιεηαη 

θπξίσο: 

1. ζηηο θησρά θαη αλαπνηειεζκαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελεο κεζφδνπο ζπιινγήο. 

2. ζηελ θαρππνςία θαη ηελ άγλνηα ησλ απνγξαθνκέλσλ. 

3. ζηηο ςεχηηθεο δειψζεηο, ηδηαίηεξα ειηθίαο θαη απαζρφιεζεο. 

4. ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ πιεζπζκνχ. 

5. ζηελ παξάιεηςε ησλ πην δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ θαη νξηζκέλσλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ. 

Ζ αλνκνηνγέλεηα νθείιεηαη θπξίσο: 

1. ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εηδψλ ηεο απνγξαθήο. 

2. ζηελ έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ ησλ εζληθψλ απνγξαθψλ. 

3. ζηηο ζπρλέο αιιαγέο ησλ πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή απνγξαθηθψλ νξίσλ. 

4. ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ απνδηδφκελε ζεκαζία φξσλ φπσο γιψζζα, 

λνηθνθπξηφ, θπιή, εζληθφηεηα, απαζρφιεζε, αζηηθφο πιεζπζκφο. 

Πηελ πξννπηηθή άξζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ν ΝΖΔ επηρεηξεί θάπνηα νκνηνγελνπνίεζε 

πξνηείλνληαο ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ απνγξαθψλ, ηα είδε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 
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Κηιψληαο ινηπφλ θαλείο γηα πιεζπζκφ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε δχν πξάγκαηα: 

1. ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε θάπνηα δνζκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηαλνκήο ηνπ θαη ηεο δνκήο ή ζχλζεζεο ηνπ. 

2. ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν, δειαδή ηελ αχμεζε ή ηε 

κείσζε ιφγσ γελλεηηθφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο ή κεηαλάζηεπζεο. 

Γηα ηε ζπιινγή ινηπφλ δεδνκέλσλ ππάξρνπλ θπξίσο δπν ηξφπνη: 

1. νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο θαη ζχλζεζεο 

(απνγξαθέο, δεηγκαηνιεςίεο, πιεζπζκηαθέο έξεπλεο). 

2. νη δπλακηθέο κέζνδνη κεηξήζεσλ: 

α. πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο (ιεμηαξρεία, γάκνη, ζάλαηνη, κεηαλάζηεπζε),  

β. αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ (αιιαγέο ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εξγαζία...) 

Νη πξψηεο κνηάδνπλ ζαλ κηα θσηνγξαθία, νη δεχηεξεο έρνπλ ηε δπλακηθή κηαο θη-

λεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. 

2.2.1. Οη ηαηηζηηθέο Απνγξαθέο 

Αλ αθήζνπκε απ' έμσ ηε δηαζεκφηεξε απνγξαθή πιεζπζκνχ ζηε Οσκατθή 

Ηνπδαία, ε πξψηε ζχγρξνλε ζηαηηζηηθή απνγξαθή έγηλε ζηε Πθαλδηλαβία θαη ζε 

κεξηθά Γεξκαληθά θαη Ηηαιηθά θξάηε ζηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, ζηελ Ηζιαλδία έγηλε 

ην 1703,γηα λα θηάζνπκε ζηνλ 19ν αηψλα, φπνπ φια ηα Δπξσπατθά θξάηε εηζήγαγαλ 

ηηο πεξηνδηθέο πιεζπζκηαθέο απνγξαθέο. Πηε ρψξα καο ε πξψηε απνγξαθή 

πιεζπζκψλ έγηλε ην 1828. 

Παλ απνγξαθή νξίδεηαη "ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο, θαηαγξαθήο θαη 

δεκνζίεπζεο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, ζε φια ηα άηνκα κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο". Έηζη, γίλνληαη 

απαξαίηεηεο, γηα κηα απνγξαθή, ε πεξηνδηθφηεηα θαη ε παγθνζκηφηεηα, αιιάδνπλ 

φκσο νη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο: ε de facto απνγξάθεη ηνλ πιεζπζκφ εθεί πνπ ηνλ 

βξίζθεη, ελψ ε de jure ηνλ απνγξάθεη εθεί πνπ ζπλήζσο θαηνηθεί. πάξρεη θαη ε δηπιή 

πξνζέγγηζε, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα (πξαγκαηηθφο θαη λφκηκνο πιεζπζκφο). Ζ 

πιεζπζκηαθή θηλεηηθφηεηα, ε πνιιαπιφηεηα ζηελ θαηνηθία κεξηθψλ ή ε έιιεηςε 

θαηνηθίαο άιισλ, θάλεη ηελ de jure πξνζέγγηζε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή απφ ηελ de 

facto. Ωο πξνο ηα απνγξαθφκελα ζηνηρεία ν ΝΖΔ ζπζηήλεη ηα παξαθάησ: 

1. ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 
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2. θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (έγγακνο, άγακνο). 

3. ηφπνο γέλλεζεο, ππεθνφηεηα ή εζληθφηεηα. 

4. κεηξηθή γιψζζα, κνξθσηηθφ επίπεδν.  

5. νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

6. αζηηθφο ή αγξνηηθφο. 

7. λνηθνθπξηφ ή νηθνγελεηαθή δνκή. 

8. γελλεηηθφηεηα. 

Νη ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο θαη ηδηαίηεξα απηέο ησλ γελλήζεσλ-ζαλάησλ δελ είλαη ηειηθά 

ηθαλνπνηεηηθέο, γηαηί δελ είλαη ζπλερείο θαη δελ έρνπλ θαιή αθξίβεηα σο πξνο ηηο εκεξνκελίεο. Ρν 

Ιεμηαξρείν φκσο απνηειεί κηα πεγή ζπλερνχο ελεκέξσζεο ζ' φ,ηη αθνξά γελλήζεηο, ζαλάηνπο, γάκνπο, 

δηαδχγηα, αθπξψζεηο, δηαδεχμεηο, πηνζεηήζεηο.... δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ κεγάιεο 

πιεξνθνξηαθήο ηθαλφηεηαο. 

Δπεηδή νη πεξηνδηθέο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο έρνπλ ζεκαληηθή ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, έλαο 

άιινο ηξφπνο ελεκέξσζεο ζρεηηθά νηθνλνκηθφο είλαη απηφο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ. Κε ηε κέζνδν απηή 

επηιέγεηαη έλα πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζπλήζσο, νκνηνγελψο ή "ηππηθά" 

δηαζθνξπηζκέλν γηα λα απνηειέζεη ηνλ απνγξαθφκελν πιεζπζκφ. Ζ κέζνδνο απηή, φπσο είλαη γλσζηφ, 

ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. 

Ρα ζεκαληηθφηεξα φκσο απνγξαθηθά πξνβιήκαηα ζπλαληψληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ 

θαη ηδηαίηεξα ζηε κεηαλάζηεπζε. Νη ιφγνη είλαη πνιινί: πνιιαπιφηεηα ζηε κνξθή ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ζηελ ηαμηλφκεζε (ηαμηλνκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα, ζηελ απφζηαζε, ζηελ νξγάλσζε - 

απζφξκεηε, αλαγθαζηηθή, νξγαλσκέλε - είλαη απζαίξεηεο). Αθφκα, νη κεηαλάζηεο απνγξάθνληαη 

δχζθνια ή θαη θαζφινπ φηαλ δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα κηαο ρψξαο ζε κε ειεγρφκελα ζεκεία (θιαζηθφ 

παξάδεηγκα Κεμηθφ - Ζ.Ξ.Α.). 

Ξαιηφηεξα ή εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ππνινγηδφηαλ ζαλ ε δηαθνξά θπζηθήο αχμεζεο θαη 

πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, ζήκεξα δεηείηαη ε αιιαγή θαηνηθίαο θαη ν ηφπνο γέλλεζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηε κεηαλαζηεπηηθή αλάιπζε. 

Ξέξα φκσο απφ ηηο πεξηνδηθέο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ ππάξρνπλ θη άιιεο πεγέο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ: ηα Γεκνηνιφγηα, νη αλαθνξέο ησλ 

πνπξγείσλ (ηδηαίηεξα, πνπξγεία γείαο-Ξξφλνηαο, Δξγαζίαο), θαζψο αθφκα δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο 

ε Πηαηηζηηθή πεξεζία ηνπ ΝΖΔ, ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο, ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ε 

Γηεζλήο Ρξάπεδα, θ. ά.. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, θιείλνληαο απηφ ην γεληθφ κέξνο, αθνξά ηηο κνλάδεο αλαθνξάο απφ ηηο 

νπνίεο εμαξηάηαη άκεζα ε πιεζπζκηαθή γεσγξαθία. Απηέο είλαη ζπλήζσο ηξηψλ θαηεγνξηψλ: 

1. δηνηθεηηθέο κνλάδεο (Γήκνο, Λνκφο....) 

2. ζπλδπαζκφο δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ πνπ δελ απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο πνιηηηθέο 

ελφηεηεο (ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ νηθηζκψλ: Εαγνξνρψξηα) 

3. εηδηθά ρσξηζκέλεο κνλάδεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απνγξαθήο (ηα φξηα κηαο 

πεξηνρήο κειέηεο). 
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Ξάλσ απ' φια φκσο ν γεσγξάθνο ζεσξεί απηέο ηηο κνλαδηαίεο επηθάλεηεο πάληα ζαλ επηθάλεηεο θη φρη ζαλ 

κνλάδεο. Ζ πηλαθνπνίεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ αλά ρψξα ή πεξηνρή δελ έρεη γεσγξαθηθή ζεκαζία, 

εθηφο αλ δίλεηαη πξνζνρή ζηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή. Ζ αλάγθε γηα νκνηνγέλεηα νδεγεί ζηηο πνιχ κηθξέο 

κνλαδηαίεο επηθάλεηεο γηαηί είλαη ηειηθά νη κφλεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

πιεζπζκηαθνχ θαηλνκέλνπ. Απ' απηφ θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή κπνξεί λα είλαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ γεσγξάθνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ κνλαδηαίσλ ππνδηαηξέζεσλ κηαο ρψξαο. 

2.3. Παγθφζκηα Πιεζπζκηαθή Θαηαλνκή 

Γηαθνξνπνίεζε ζηηο Θαηαλνκέο. 

Πχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο απνγξαθέο ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο μεπεξλά πιένλ 

ηα ηέζζεξα δηζεθαηνκκχξηα, θαηνηθψληαο πεξηζζφηεξα απφ 130   εθ. ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα γεο. Ζ θαηαλνκή αλά ήπεηξν είλαη ε παξαθάησ: 

 

  
Πιεζπζκφο ζε 

εθ. 

ππθλφηεηα 

(km2) 

% ηνπ 

παγθφζκηνπ 
πιεζπζκνχ 

Αθξηθή 318 11 9.5 

Β.Ακεξηθή 217 10 6.5 

Λ.Ακεξηθή 253 12 7.5 

Αζία 1868 68 55.7 

Δπξψπε(ρσξίο ηελ 

Δ...Γ.) 
449 91 13.3 

Δ...Γ. 233 10 7.0 

Χθεαλία 18 2 0.5 

ΠΛΝΙΝ 3356 25 100.0 

 

Ρα νθζαικνθαλή ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο παγθφζκηαο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο 

δείρλνπλ φηη ν ιεγφκελνο παιηφο θφζκνο είλαη πνιππιεζέζηεξνο ηνπ λένπ. Δπξψπε θαη Αζία καδί 

πεξηιακβάλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα 3/4 ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, ε Αζία κε ή ρσξίο ηελ 

Δ.Π.Π.Γ. έρεη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ ηεο γεο. 

Κεγάιε πνηθηιία δηαζπνξάο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θη σο πξνο ηα γεσγξαθηθά 

πιάηε: σζηφζν, ζρεδφλ ηα 4/5 ηνπ πιεζπζκνχ δνπλ κεηαμχ 20° θαη 60° βφξεησλ παξαιιήισλ. 

Θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ επείξσλ δηαπηζηψλεηαη κεγάιε δηαθνξά. Πηελ Αζία, ε Θίλα, νη 

Ηλδίεο, ην Ξαθηζηάλ, ε Ηαπσλία θαη ε Ηλδνλεζία ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 1500 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ην κηζφ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Αληίζηξνθα, 

ππάξρνπλ θξάηε, θπξίσο ζηελ Αθξηθή Lasotho, Botswana θ.ά. κε ιηγφηεξν απφ έλα 

εθαηνκκχξην θαηνίθνπο. Ρέηνηα ιηιηπνχηεηα, πιεζπζκηαθά θξάηε ππάξρνπλ θαη ζηελ Δπξψπε: 

Liechtenstein, Andorra, θ. ά. 

Ξίλ.1. Ξαγθφζκηα πιεζπζκηαθή θαηαλνκή 
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                          ΡΝΞΝΙΝΓΗΘΝΠ ΣΑΟΡΖΠ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΞΙΖΘΠΚΝ 

2.3.1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο 

Θα ήηαλ ππεξβνιηθφ αλ, ζπκθσλψληαο κε κηα πιήξσο ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε, 

ζεσξνχζακε φηη νη θπζηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ειέγρνπλ ηελ πιεζπζκηαθή δηαζπνξά. Νη 

θπζηθνί παξάγνληεο δελ ζα κπνξνχζαλ απφ κφλνη ηνπο λα ηελ εμεγήζνπλ είηε θη αλ επξφθεηην γηα 

ηελ Αθξηθή, ηελ Αξγεληηλή ή ηελ Αδειατδα, ππάξρνπλ βέβαηα πεξηνρέο φπνπ ε ζεκαζία ηνπο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ άιιεο, παληνχ φκσο ν άλζξσπνο αζθεί έιεγρν ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ξνιπάξηζκνη 

θνηλσληθνί, δεκνγξαθηθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί θαη ηζηνξηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα παξζνχλ 

ππφςε, φρη μέρσξα, αιιά ζαλ αιιεινζπζρεηηδφκελεο επηδξάζεηο, ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. 

Γνπιεηά ηνπ γεσγξάθνπ είλαη λα εμεγήζεη ηελ πνηθηιία απηψλ ησλ λνκψλ, παίξλνληαο ππφςε 

φια ηα πξνεγνχκελα θη φρη κφλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά ζαλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

κηαο δπλακηθήο δηεξγαζίαο. Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αιιάδεη ζπλέρεηα, αίηην θαη απνηέιεζκα 

πνηθίιινπλ ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν. 
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Ήπεηξνη θαη Λεζηά 

Νη πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηηο αθηέο παξά ζην 

εζσηεξηθφ ησλ επείξσλ. Ρα ηξία ηέηαξηα ηνπ πιεζπζκνχ ζήκεξα ζπγθεληξψλνληαη ζε παξάθηηα δψλε 

πιάηνπο 900 Σηιηνκέηξσλ, ελψ ηα δχν ηξίηα ζπγθεληξψλνληαη ζε δψλε κηθξφηεξε απφ 500 ρηιηφκεηξα. 

Φαίλεηαη έηζη φηη νη πιεζπζκνί έιθνληαη απφ ηηο αθηέο θαη θπξίσο απ' απηέο ησλ επείξσλ. 

Ρν παξάδεηγκα φκσο πνιιψλ πνιππιεζψλ λεζηψλ, αλ δελ αληηθξνχεη ηελ πξνεγνχκελε 

δηαπίζησζε, ηε βάδεη σζηφζν ζε θνβεξή ακθηζβήηεζε: ε πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Θευιάλεο, 

ηεο Ηλδνλεζίαο θ. ά. λεζηψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Γελ θαίλεηαη φκσο λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε 

κεηαμχ λεζηψλ θαη πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Ρν κέγεζνο, ε ζέζε, νη γεσγξαθηθέο θαη ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο παίδνπλ πάληα κεγάιν ξφιν. Ξψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ε πεξίπησζε ηεο 

Κάιηαο κε 120 ηεηξ. κίιηα λα έρεη πεξηζζφηεξν πιεζπζκφ απφ ηελ Θνξζηθή κε 3.360 ηεηξαγσληθά 

κίιηα; 

Κηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα ησλ λεζησηηθψλ πιεζπζκψλ είλαη ε κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηε 

δηαζπνξά ηνπο: ζπγθεληξσλφκελνη ζε επηιεγκέλνπο ππξήλεο πνπ απνηεινχλ ζπρλά ζεκαληηθά 

ιηκάληα , δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κέζα ζηνλ ρξφλν: νη πεξηπηψζεηο ησλ λεζηψλ θαη ησλ αθηψλ 

ηεο Κεζνγείνπ ζηελ επνρή ηεο πεηξαηείαο θαη ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο ζηελ πεξίνδν ηνπ εκπνξίνπ ησλ 

ζθιάβσλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο. 

 

Σν πςφκεηξν 

Δίλαη εχθνιν πηα ζήκεξα λα πνχκε φηη ν πιεζπζκφο θαη ε ππθλφηεηα ηνπ κεηψλνληαη φζν 

κεγαιψλεη ην πςφκεηξν. Ρν 56,2% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο ζπγθεληξψλεηαη κεηαμχ επηπέδνπ 

ζαιάζζεο θαη 200 κέηξσλ, δψλε πνπ πεξηιακβάλεη κφιηο ην 27,8% ηνπ ζπλφινπ ηεο γήηλεο 

επηθάλεηαο. ζν γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζ' απηή ηελ πςνκεηξηθή δψλε είλαη δηπιάζηα 

ηεο παγθφζκηαο κέζεο. Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ, (ηέζζεξα πέκπηα, ),δεη θάησ απφ 500 κέηξα 

πςφκεηξν πνπ θαιχπηεη ην κηζφ ηεο γεο (πίλαθαο 2 ). 

0 Staszewski ππειφγηζε ην κέζν πςνκεηξηθφ επίπεδν θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

επείξσλ θαηαζθεπάδνληαο πςνκεηξηθέο θακπχιεο ηνπ πιεζπζκνχ ( Πρ. 16  ).  

 

 

 

 

 

 

  Κέηξα   Κέηξα 

Αθξηθή 590 Δπξψπε 168 

Αζία 319 Β.Ακεξηθή 430 

Απζηξαιία 95 Λ.Ακεξηθή 644 

Γε (Κέζν Τςφκεηξν) 320 

Ξίλ.2. ςνκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ 
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Ρν πςφκεηξν φκσο κηαο πεξηνρήο δελ ζα έπξεπε λα ην δνχκε αλεμάξηεηα απφ ην 

γεσγξαθηθφ ηεο πιάηνο. Πε ρακειά, γηα παξάδεηγκα, πιάηε, ην πςφκεηξν κπνξεί λα παίμεη ζεηηθφ 

ξφιν. Ζ πεξίπησζε ησλ Αηζηνπηθψλ νξνπεδίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή, κε ηελ Αληίο Ακπέκπα λα 

βξίζθεηαη ζ' έλα πςφκεηξν 2.500 κέηξσλ πεξίπνπ. Ξνιιέο θνξέο αθφκα, φπσο ζηε Ιαηηληθή Ακεξηθή, ε 

δσή ζην βνπλφ είλαη ζεκαληηθά πγηεηλφηεξε απφ ηε δσή ζηελ πεδηάδα, έηζη πνπ νη κεγάιεο πφιεηο 

ζπγθεληξψλνληαη ζε κεγάιν πςφκεηξν: La Paz 3.600 κέηξα, Quito 3.000 κέηξα, Bogota 2.700 κέηξα, 

Mexico City 2.200 κέηξα πεξίπνπ. 

Σν αλάγιπθν 

Αθνχγεηαη πεξίεξγν ,ζήκεξα, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, λα δίλεηαη ζεκαζία ζην 

αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ξνιιέο θνξέο φκσο ζηελ ηζηνξία 

ηεο αλζξσπφηεηαο ζπλέβεζαλ κεηαθηλήζεηο αληίζεηεο θνξάο απ' απηή πνπ ζα ππαγφξεπε ην αλάγιπθν 

ηεο πεξηνρήο. Αθφκα ζήκεξα ζπλαληάκε ππεξπιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο, ζηελ νξεηλή Θακπχιηα ηεο 

Αιγεξίαο, λνκάδσλ πνπ θάπνηε εγθαηέιεηςαλ ηηο πεδηάδεο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Ρα νξεηλά ζπγθξνηήκαηα 

φκσο απνηεινχλ πφινπο έιμεο ηδηαίηεξα ζηα κεζαία πςειά γεσγξαθηθά πιάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα 

νξνπέδηα ηεο Θεληξηθήο Αζίαο. 

Νη πεδηάδεο βέβαηα ζεσξνχληαη πάληα πιενλεθηηθφηεξεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεγάισλ 

πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ κε ζεκαληηθέο εμαηξέζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ακαδνλίνπ θαη ηνπ 

Θφλγθν ή ηεο Πηβεξίαο θαη ηεο Παράξαο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλάγιπθνπ πνπ επεξεάδεη ηέηνηεο ζπγθεληξψζεηο απνηεινχλ νη 

πνηακνί πνπ είηε ζαλ πεγέο δηαζεζίκσλ είηε ζαλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο έπαημαλ απφ παιηά ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε θάπνηαο πεξηνρήο, ρσξίο- νχηε θη' απηφ λα απνηειεί θαλφλα, αλ ζθεθηεί θαλείο ηηο ηξνπηθέο, 

γηα παξάδεηγκα, ηδηνκνξθίεο. 

Σν θιίκα 

Ζ ζεκαζία ηνπ είλαη κεγάιε φρη κφλν άκεζα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, αιιά θαη γηα ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηηο θαιιηέξγεηεο. Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε θιηκαηνινγηθά optima κηαο θαη 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δηάθνξα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

επέκβαζεο πνπ έρεη ν άλζξσπνο κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ κηθξνθιίκαηνο (θεληξηθή ζέξκαλζε). 

Ρε ζεκαληηθφηεξε εμαίξεζε ; απηήο ηεο γελίθεπζεο απνηειεί ε κεγάιε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε 

κεηαμχ ησλ ηξνπηθψλ, αλ θαη θιηκαηνινγηθά βξίζθεηαη καθξηά απφ ηα optima. 

Ρα πνιχ θξχα θιίκαηα είλαη πεξηζζφηεξν αθαηάιιεια γηα ηνλ άλζξσπν. Ρα βφξεηα πςειά πιάηε 

θαιχπηνπλ ην 1/10 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο γεο, "θηινμελνχλ" φκσο κεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο. 
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Νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο απφ κφλεο ηνπο δελ είλαη ηφζν αξλεηηθέο, φζν φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ 

αξαηέο θαη αθαλφληζηεο βξνρνπηψζεηο. Θαιχπηνληαο ην 1/5 ηεο γήηλεο επηθάλεηαο ζπληεξνχλ κφιηο ην 1/25 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Δίλαη θνξέο σζηφζν, πνπ ζε κεξηθνχο κειεηεηέο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παίξλνπλ ππεξβνιηθέο 

δηαζηάζεηο ζε βάξνο ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αγλννχληαη. 

 

Σν έδαθνο 

πσο θαη θάζε άιινο παξάγνληαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ην έδαθνο είλαη δχζθνιν λα 

απνκνλσζεί ζαλ παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο αλζξψπηλεο ζπγθεληξψζεηο, δελ πξέπεη φκσο λα 

αγλνείηαη. Ρα γφληκα αξγηιηθά εδάθε ησλ δέιηα ηεο Λ.Α. Αζίαο θαη ηνπ Λείινπ είλαη ππνδνρείο κεγάισλ 

πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ. 

Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε γνληκφηεηα. Πεκαληηθνί ζπζρεηηζκνί κπνξνχλ 

λα γίλνπλ κεηαμχ ραξηψλ δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ ζηε Λέα Εειαλδία, 

φπνπ ζρεδφλ ην 1/4 ηνπ εδάθνπο ηεο ρψξαο έρεη δηαβξσζεί. 

Βηνινγηθνί παξάγνληεο 

Ζ πνηθηιία ζηελ θαηαλνκή θπηψλ θαη δψσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ, επεξεάδεη θαη ηηο 

πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο. πάξρεη κάιηζηα δηπιή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο απηφ: ην είδνο θαζνξίδεη 

θάπνηα ζπκπεξηθνξά θαη άξα θάπνηα ζπγθέληξσζε απφ ηε κηα θαη δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ηελ πεξηνρή. 

Ζ εμέιημε πξνίθηζε σζηφζν ηνλ άλζξσπν κε κέζα θαη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο δπζκελψλ 

βηνινγηθψλ παξακέηξσλ, αλαπηχζζνληαο λέεο ηαηξηθέο (ηξνπηθή ηαηξηθή), λέα ζπζηήκαηα δφκεζεο πνπ 

ηνλ πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζ' απηέο ηηο δπζκελείο πεξηπηψζεηο, δίλνληαο ηνπ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζηα πγξά ηξνπηθά πεξηβάιινληα απ' απηέο πνπ είραλ νη πξψηνη 

Ξπγκαίνη ή νη Ηλδηάλνη ηνπ Ακαδνλίνπ. 

Αζζέλεηεο θαη Πείλα 

Ρν αλζξψπηλν είδνο έρεη θαηά θαηξνχο πιεγεί απφ αξξψζηηεο, ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ 

πνηθίιιεη ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Κεξηθέο κάιηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηνλ ελδεκηθφ 

ραξαθηήξα: ηα ηξαρψκαηα ζηηο Κεζνγεηαθέο θπξίσο πεξηνρέο, ν θίηξηλνο ππξεηφο ζηελ ηξνπηθή 

Αθξηθή θαη Λφηην Ακεξηθή, ε αξξψζηηα ηνπ χπλνπ ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζπλαληάηαη ε κχγα η5ζ-ηδζ, ε 

θπκαηίσζε ζηηο ππεξπιεζπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θ. ά.. Απ' φ,ηη θαίλεηαη πεξηζζφηεξν 

επάισηεο απφ ηηο εχθξαηεο πεξηνρέο ηεο γεο είλαη νη ηξνπηθέο δψλεο, φκσο ν βαζκφο αλάπηπμεο παίδεη ζ' 

απηή ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθφηαην ξφιν. ζν γηα ηηο ζπλζήθεο δηαηξνθήο, ζπλαληάκε κεγάιε 
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δηαθνξνπνίεζε, πνπ νθείιεηαη ζηηο γεσγξαθηθέο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο. Πήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 

ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ππνζηηίδνληαη ή πεζαίλνπλ απφ πείλα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Αζίαο. Ρν βηβιίν ηνπ Josue de Castro, Geography of Hunger (Γεσγξαθία ηεο πείλαο) παξνπζηάδεη εχγισηηα ην 

πξφβιεκα θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ. 

Οη πεγέο Δλέξγεηαο θαη Οξπθηνχ πινχηνπ 
 

Άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε, απμαλφκελεο κε ηε 

βηνκεραλνπνίεζε, έπαημαλ πάληα ζπνπδαίν ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ. 

Ηζηνξηθά παξαηεξψληαο ηνλ παξάγνληα απηφλ, ε πεξίπησζε ησλ αλζξαθνξπρείσλ ππήξμε εληππσζηαθή, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Γ. Δπξψπεο. Φαίλεηαη ζρεδφλ απηνλφεην φηη γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

πξνζέιθπζε πιεζπζκψλ απφ ηηο πεγέο ελεξγεηαθνχ θαη νξπθηνχ πινχηνπ ε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο είλαη απαξαίηεηε. Ζ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ή ρψξαο είλαη 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηή ηε ζπγθέληξσζε. 

Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Ρν είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο. Πηηο γεσξγηθέο θνηλσλίεο απηή ε ζρέζε είλαη ζηελά δεκέλε Κε ηε θχζε ησλ εηδψλ 

δηαηξνθήο θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο θαη δεκηνπξγεί πςειέο ζπγθεληξψζεηο. Αληίζεηα, νη θηελνηξνθηθέο 

νηθνλνκίεο παξνπζηάδνπλ αξαηέο ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ. Κηα επηηξεπηή γελίθεπζε ζα ήηαλ φηη νη πξν-

βηνκεραληθέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο δείρλνπλ ηάζεηο θαλνληθήο δηαζπνξάο πεξηζζφηεξν απφ απηέο κε 

δηαθνξνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πηελ πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο νη πεγέο ελέξγεηαο έγηλαλ νη θχξηνη πφινη έιμεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. ζν φκσο πξνρσξνχζε ε βηνκεραλνπνίεζε, ε  ζεκαζία απηή κεησλφηαλ, κε απνηέιεζκα 

πεξηζζφηεξν ηπραία δηαζπνξά πιεζπζκνχ πνπ νθεηιφηαλ θαη ζ' άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα γηα εξγαζία ιφγσ αλάπηπμεο ησλ ζπγθνηλσληψλ θ.ι.π. Αο ζεκεησζεί φκσο φηη ε κείσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ ζηηο πφιεηο (βηνκεραλνπνίεζε versus αζηηθνπνίεζε) 

ζήκαλε κεξηθέο θνξέο κηα πεξηζζφηεξν θαλνληθή θαηαλνκή ηνπ. 

Ξνιιέο θνξέο ππάξρεη αθφκα θάπνηα θπβεξλεηηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επηινγή, πνπ επεξεάδεη απηέο 

ηηο θαηαλνκέο. Ζ πεξίπησζε ζπλαληάηαη ζπλήζσο ζηηο ρψξεο πξνγξακκαηηζκέλεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη νη 

ζνζηαιηζηηθέο, φπνπ ζηφρνο ππήξμε πεξηζζφηεξε νκνηνκνξθία ζηα επίπεδα ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζπλδπάδνληαο βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε. 

Ρνλ ίδην ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ εηζαγσγή ηεο κνλεηαξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ επηθνηλσληψλ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ εηθφλα ησλ πξψησλ 
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ακεξηθάληθσλ πφιεσλ ηεο Γχζεο κε ην ζηαζκφ ηνπ ηξέλνπ, ην μελνδνρείν-bar, ηελ ηξάπεδα θαη ηα ιίγα 

θαηαζηήκαηα είλαη ελδεηθηηθή ηνπ είδνπο. 

Ηζηνξηθνί θαη Θνηλσληθνί παξάγνληεο 

Ξαξά ηηο πνηθίιεο θπζηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηξξνέο πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη νη 

παιηφηεξεο πιεζπζκηαθέο θαηαλνκέο επεξεάδνπλ ηηο ζεκεξηλέο θαη ηηο κειινληηθέο. Κ' άιια ιφγηα ππάξρεη έλα 

είδνο πιεζπζκηαθήο αδξάλεηαο. Νη πεξηπηψζεηο ησλ καθξφρξνλσλ πνιηηηζκψλ ηεο Αζίαο, ε απνηθηνθξαηία ζηε 

Ιαηηληθή Ακεξηθή, ην εκπφξην ησλ ζθιάβσλ ηεο Γ. Αθξηθήο θαη νη παγθφζκηνη πφιεκνη ηεο Δπξψπεο, 

δεκηνπξγνχλ πξφηππα ρσξηθψλ θαηαλνκψλ γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο. Γελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα πνχκε φηη 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ αλαθεξφκελεο ζε θάπνηα δνζκέλε ζηηγκή, αιιά κφλν κέζσ ηεο ζπλερνχο αιιαγήο, 

ζπλέπεηα ηεο αλζξψπηλεο αιιαγήο, ζε ζπκπεξηθνξά θαη αμίεο. Νη αιιαγέο ζ' απηέο ηηο θαηαλνκέο επεξεάδνληαη 

απφ ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ (γελλήζεηο-ζάλαηνη). πάξρνπλ θνξέο πνπ νη ζάλαηνη είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γελλήζεηο, φκσο πάληα επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ε ζξεζθεία, ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, νη ηάμεηο, νη θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο, ε πξφνδνο 

ηεο ηαηξηθήο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο, νη εζληθέο δεκνγξαθηθέο πνιηηηθέο, νη αιιαγέο 

ησλ πνιηηηθψλ ζπλφξσλ, παξάγνληεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ εθηελέζηεξα ζε επφκελα θεθάιαηα. 

2.3.2. Κεηξήζεηο Θαηαλνκψλ θαη Ππθλνηήησλ 

Ξνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα απινπνηεζεί ε ζπλζεηφηεηα ησλ πιεζπζκηαθψλ θαηαλνκψλ. 

Ππγθξηλφκελεο φκσο κε ηηο πεξηζζφηεξεο γξακκηθέο θαηαλνκέο νη επηθαλεηαθέο είλαη ιηγφηεξν εχθνιν λα 

αλαιπζνχλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ, ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ησλ αληζνηήησλ ζηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε (ειηθία, θχιν, απαζρφιεζε…….). 

πάξρεη αθφκα βαζηθφ πξφβιεκα ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

νπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηθαλεηαθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ράξηε (ρσξνπιεζείο, ηζνπιεζείο, θνπθίδεο ή αλαινγηθά ζχκβνια). Γελ πξφθεηηαη βέβαηα λα αζρνιεζνχκε 

εδψ κε ηε ραξηνγξάθεζε πιεζπζκηαθψλ θαηλνκέλσλ. Δηδηθφηεηεο άιιεο (ζεκαηηθή Σαξηνγξαθία) αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά. Νη κέζνδνη πνπ ζα αλαπηπρζνχλ παξαπάλσ δηαηεξνχλ σζηφζν κεηνλεθηήκαηα θαη 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθφηεξα, ε δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηε ζεψξεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ 

θαηαλνκψλ είλαη έλα αλακθηζβήηεην πιενλέθηεκα, ε αλαπφθεπθηε φκσο γελίθεπζε ζηα δεδνκέλα απνηειεί 

πάληα ην αμεπέξαζην κεηνλέθηεκα. 
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2.3.2.1. Ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ 

Ή έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, απηή δειαδή πνπ ζπλδέεη έλαλ αξηζκφ αηφκσλ κε ηνλ ρψξν 

ηνλ νπνίν θαηαιακβάλνπλ , είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηε δνπιεηά ηνπ Γεσγξάθνπ. Ξξσηνρξεζηκνπνηήζεθε 

ην 1837 απφ ηνλ Henry Drury Harness ζε κηα ραξηνγξαθηθή εξγαζία γηα ηνπο Ηξιαλδέδηθνπο Πηδεξφδξνκνπο. 

Νη αδπλακίεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ζηε ρξήζε ησλ ππθλνηήησλ είλαη: 

1. ηη ηα δεδνκέλα αλαθέξνληαη πάληα ζε θάπνηα ζηαηηζηηθή ή δηνηθεηηθή κνλάδα 

αλαθνξάο θαη πνηέ ζε θάπνηα, νκνηνγελή, νηθνλνκηθά θαη πιεζπζκηαθά, επηθάλεηα. 

2. ηη ηέηνηα νκνηνγέλεηα είλαη ζπλήζσο ζπάληα. 

3. ηη νη ππθλφηεηεο είλαη απιφο κέζνο φξνο κ' φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ν φξνο.  

4. ηη ε θαηαζθεπή ράξηε ππθλνηήησλ εμαξηάηαη απφ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηινγή 

ησλ δηαζηεκάησλ.    

5. ηη ε εξκελεία απηψλ ησλ ραξηψλ εμαξηάηαη απφ ηνπο ηξφπνπο απεηθφληζεο. 

6. ηη ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε ζπζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ηνπ  

ρψξνπ θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αθξηβέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ππθλφηεηαο κε αλαθνξά ηεο ζε 

θαζαξή θη φρη κηθηή επηθάλεηα επηθέξεη αβεβαηφηεηα 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο "θαζαξφηεηα".         

Ξαξ' φιεο απηέο ηηο αδπλακίεο ή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα είλαη κηα ρξήζηκε αθαίξεζε πνπ βνεζά ζεκαληηθά 

ηελ αλάιπζε ηεο πνηθηιίαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ρψξν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη θαηά γεληθφ 

ηξφπν νη ρσξνπιεζείο ράξηεο ησλ πιεζπζκηαθψλ ππθλνηήησλ είλαη πξνηηκφηεξνη απφ ηνπο ηζνπιεζείο, θη απηφ 

γηαηί ε ππθλφηεηα είλαη επηθαλεηαθφ κέγεζνο θη φρη ζεκεηαθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΞΘΛΝΡΖΡΑ ΞΙΖΘΠΚΝ 
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 ιφγνο πνπ εθθξάδεη ηε ζρέζε πιεζπζκνχ πξνο επηθάλεηα νλνκάδεηαη κ η θ η ή  

π π θ λ φ η ε η α  ή  α ξ η ζ κ ε η η θ ή  π π θ λ φ η ε η α .  Απηέο νη ππθλφηεηεο φηαλ 

αλαθέξνληαη ζε επείξνπο ή ρψξεο εκπεξηέρνπλ ηέηνηα πνηθηιία απνθιίζεσλ πνπ κέλνπλ πξάγκαηη ρσξίο λφεκα. 

Νη δχν πεξηζζφηεξν ππθλνθαηνηθεκέλεο ήπεηξνη Δπξψπε (200 άηνκα /ηεηξαγσληθφ κίιη) θαη ε Αζία (135) 

πεξηιακβάλνπλ νξηαθέο ηηκέο ππθλνηήησλ ηέηνηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη νη δχν πεξηζζφηεξν 

αξαηνθαηνηθεκέλεο Αθξηθή (17) θαη Απζηξαιία (3). 

Νη θπζηθέο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο ζ' απηέο ηηο επείξνπο είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο πνπ νη αληίζηνηρεο 

αξηζκεηηθέο ππθλφηεηεο δελ είλαη ζπγθξίζηκεο. Έρνπλ φκσο κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο ρσξηθέο ζπγθξίζεηο 

θαη δηαθνξνπνηήζεηο κηθξφηεξσλ ελνηήησλ φπσο νη νηθηζκνί, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο. 

Ζ αλάγθε αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο νδήγεζε ζε άιιεο ηνπο 

κνξθέο, κε αιιαγέο άιινηε ζηνλ αξηζκεηή θαη άιινηε ζηνλ παξνλνκαζηή. Έηζη, ε  

θ π ζ η ν ι ν γ η θ ή  π π θ λ φ η ε η α ,  φπσο είλαη γλσζηή ζηε Γαιιία, αλαθέξεηαη ζηνλ 

πιεζπζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαιιηεξγήζηκεο πεξηνρέο κηαο ρψξαο, θαη είλαη ηειηθά κέγεζνο πξνηηκφηεξν γηα 

ρψξεο φπσο ε Αίγππηνο, φπνπ ην 96% ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ην 4% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Βέβαηα, 

πνιιέο θνξέο δελ δηαζέηνπκε κεηξήζεηο γηα ηελ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε κηαο ρψξαο ή άιινηε θαιιηεξγήζηκε θαη 

θαιιηεξγεκέλε γε ζπγρένληαη. 

Αθφκα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζαλ αξηζκεηήο ζα ήηαλ ζθνπηκφηεξν λα ππνινγίδεηαη ν 

γεσξγηθφο πιεζπζκφο θη έηζη ε πξνθχπηνπζα ππθλφηεηα νλνκάδεηαη γ ε σ ξ γ η θ ή   

π π θ λ φ η ε η α .  Γηα ρψξεο φπσο ε Κ. Βξεηαλία, φπνπ κφλν ην 5% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

γεσξγηθφο, ε γεσξγηθή ππθλφηεηα εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε απφ ηε θπζηνινγηθή ππθλφηεηα 

(ζχλνιν πιεζπζκνχ πξνο θαιιηεξγήζηκε  ή θαιιηεξγεκέλε επηθάλεηα). 

Δπεηδή φκσο απηέο νη επηθάλεηεο δελ έρνπλ έηζη θη αιιηψο ηελ ίδηα παξαγσγηθφηεηα παληνχ, ν 

γάιινο Γεσγξάθνο Vincent (1946) πξφηεηλε ηελ έλλνηα ηεο ζ π γ θ ξ η η η θ ή ο   

π π θ λ φ η ε η α ο  πνπ ζπλδέεη ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ κε ηε γε δηαβαζκηζκέλε σο πξνο 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

αμίαο ησλ ρξήζεσλ γεο: νη θήπνη είλαη ηξεηο θνξέο αμηνινγφηεξνη απφ ηα ρσξάθηα, ελψ ηα ιηβάδηα 

αληηζηνηρνχλ ζηα 2/5 ηεο αμίαο θαη νη βνζθφηνπνη κφλν ζην 1/5 θ.ι.π. 

Ζ  έ λ λ ν η α   η ε ο     ν η θ ν λ ν κ η θ ή ο      π π θ λ φ η ε η α ο     

ε η ζ ή ρ ζ ε  α π φ  ηνλ γάιιν Γεκνγξάθν Simon (1934) θαη εθθξάδεη ηε ζρέζε 

πιεζπζκνχ θαη παξαγσγήο: 

 

φπνπ δ είλαη ν πιεζπζκηαθφο δείθηεο θαη α είλαη ν γεληθφο δείθηεο παξαγσγήο γηα ηνλ ίδην ρξφλν. Ζ 

εμέιημε ηεο ζρέζεο ελζσκάησζε ηνλ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο α' 
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θαη ζηε ζπλέρεηα ν α  αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ δείθηε ιαλζάλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο a: 

 

 

θαη   

 

  

 

 

Ν Simon κ΄ απηέο ηηο ζρέζεηο πίζηεπε φηη κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη ηε βέιηηζηε ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε θάπνηα πεξίνδν αλαθνξάο: 

αλ Γ΄ > D  θαη  a > α   ππάξρεη ηάζε ππν-παξαγσγήο θαη κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αλ είλαη 

ίζα, ηφηε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ην βέιηηζην. 

Άιινη δείθηεο, φπσο απηνί ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη: ν δείθηεο θαηαλάισζεο, ν δείθηεο 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν δείθηεο κέζνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο, επηπέδνπ δηαβίσζεο θ. ά. 

κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ ππθλνηήησλ. Ζ αξηζκεηηθή ππθλφηεηα, κε ηηο 

επηθπιάμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, εθθξάδεη ηελ ππθλφηεηα κηαο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεη αγξνηηθέο 

θαη αζηηθέο δψλεο. Ζ κεηαβηνκεραληθή εμέιημε παξνπζίαζε θαηλφκελα, ηδηαίηεξα ζηηο πφιεηο, κε επη-

πηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο θαηνηθίαο θπξίσο. Ρν κέγεζνο "άηνκα / δσκάηην" είλαη κηα πνιχηηκε 

παξάκεηξνο γηα κειέηεο αζηηθήο γεσγξαθίαο θαη θνηλσληνινγίαο θαη παξάγνληαο  ρσξηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ. 

Πηηο θαηαλνκέο ησλ πιεζπζκψλ δηαθξίλνληαη ηάζεηο ζπγθεληξψζεσλ ή δηαζπνξάο πνπ θαηά 

θαηξνχο κειεηήζεθαλ απφ δηάθνξνπο επηζηήκνλεο. 0 Sviatbovsky κειέηεζε ην ζέκα ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ΄20-΄30 γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Π.Π.Γ. ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ 

θ ε λ η ξ η θ ν χ  κ έ ζ ν π   ή  κ έ ζ ν π   ζ ε κ ε ί ν π  θαη πξφθεηηαη γηα ηελ 

πεξηνρή κηαο θαηαλνκήο φπνπ θάζε κνλάδα ζεσξείηαη φηη έρεη ην ίδην βάξνο ζε έλα ππνζεηηθά απφιπην 

επίπεδν θαη, φπσο ην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξεηαθά ν Hart, ρσξνζεηείηαη πξνζδηνξίδνληαο ην ζεκείν 

ηνκήο δχν επζεηψλ θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα πεξηζηξέθεηαη ην επίπεδν απηφ. 0 

θεληξηθφο κέζνο είλαη ην ηζνδχλακν, γηα κηα επηθαλεηαθή θαηαλνκή , ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ γηα ηε 

γξακκηθή. Κπνξεί λα απνδνζεί σο Π(pr2 ) ,πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ γηλνκέλσλ ησλ επηκέξνπο 

πιεζπζκψλ Ο επί ην ηεηξάγσλν ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ απφ ην ελ ιφγσ 

ζεκείν. 
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πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ ν θεληξηθφο κέζνο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο 

αθξαίεο ηηκέο: ε Αζήλα αζθεί κηα δπζαλάινγα κεγάιε επηξξνή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γηα ην ζχλνιν 

ηεο Διιάδαο. 

Έλα άιιν πιεζπζκηαθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί ζηαηηζηηθά είλαη ε πιεζπζκηαθή 

δηαζπνξά. Ππλδπάδεηαη κε ηελ ηππηθή απφζηαζε, κέγεζνο αλάινγν ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γηα ηηο 

γξακκηθέο θαηαλνκέο, πνπ πξνθχπηεη ζαλ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ πειίθνπ ηνπ θεληξηθνχ κέζνπ 

Π(pr2 )  δηα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ: 

 

 

Κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο κειέηεο ηεο πιεζπζκηαθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ ηα δπλακηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα κηα πεξηνρή, θαζψο θαη ηα δπλακηθά ησλ ππθλνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ. Αθνινπζψληαο 

ηε ινγηθή ησλ λφκσλ ηνπ Λεχησλα, ε δχλακε ηεο βαξχηεηαο κεηαβάιιεηαη ζε  δεκνγξαθηθή 

δχλακε, ην βαξπηεκεηξηθφ δπλακηθφ ζε δεκνγξαθηθφ ή πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ. Αλάινγν ησλ 

παξαπάλσ κεγεζψλ ην δπλακηθφ ηνπ πιεζπζκνχ έρεη κεγαιχηεξε αμία ζαλ δείθηεο ησλ γεσγξαθηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαηλφκελα, φπσο ε ππθλφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

κηαο ρψξαο, ε ππθλφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο, ε ζλεζηκφηεηα θ. ά. Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε ηζνπιεζψλ, ηζνδηάζηαζεο πνπ εθθξάδεηαη ζε άηνκα αλά ρηιηφκεηξα. Ρν δπλακηθφ Ο 

θάπνηνπ ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ σο πξνο ηα ππφινηπα ηεο πεξηνρήο κειέηεο δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε 

 

 

φπνπ Pi είλαη ην δπλακηθφ ζηνλ ηφπν i ηνπ θαηλνκέλνπ x, Xj ε ηηκή ηνπ Σ ζε θάζε ζέζε j, Sij ε 

απφζηαζε κεηαμχ i θαη j θαη n  ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ j  πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Οi. 

ΓΛΑΚΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ 
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Κηα κέζνδνο γηα ηε κειέηε πιεζπζκηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ είλαη κε ηε ρξήζε ηεο θακπχιεο 

Lorenz, πνπ επηλνήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο εηζνδεκάησλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζή ηεο 

βέβαηα ζε πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο είλαη ζσζηή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηζνδχλακσλ γεσγξαθηθψλ 

ππνδναηξέζεσλ (θνηλφηεηεο ή δήκνη) θαη γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπκε πιεζπζκηαθά δεδνκέλα. Νη 

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηαμηλνκνχληαη θαηά θζίλνπζα ηάμε ππθλφηεηαο θαη πξνζηίζεληαη πιεζπζκνί 

θαη επηθάλεηεο ησλ ελνηήησλ απηψλ γηα θάζε νκάδα ππθλνηήησλ. 0 άμνλαο ησλ y είλαη ν άμνλαο ησλ 

αζξνηζηηθψλ πνζνζηψλ επηθάλεηαο θαη ν x ησλ αζξνηζηηθψλ πνζνζηψλ πιεζπζκνχ. Ζ κηα αθξαία 

πεξίπησζε εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη πιήξεο νκνηνγέλεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη φιεο νη 

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο έρνπλ ίδηεο ππθλφηεηεο. Π' απηή ηελ πεξίπησζε ε θακπχιε ζπκπίπηεη κε ηε 

δηαγψλην. Ζ άιιε αθξαία πεξίπησζε παξαηεξείηαη φηαλ φινο ν πιεζπζκφο ζπγθεληξψλεηαη ζε κηα 

ζέζε. Ρφηε ε θακπχιε ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα ησλ ρ. Αλάκεζα ζ' απηά ηα δχν φξηα θπκαίλνληαη νη 

ηηκέο ηεο αλνκνηνγελνχο  δηαζπνξάο ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο 

θακπχιεο ζπγθέληξσζεο ζε θάπνην ζεκείν δίλεη ην κέηξν ηεο ππθλφηεηαο ζην ζεκείν απηφ. Ζ 

κεγαιχηεξε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θακπχιεο Lorenz θαη ηεο δηαγσλίνπ νλνκάδεηαη δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο Γ, θαη ε ηηκή ηνπ είλαη αλάινγε ηνπ πιήζνπο ησλ γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ θαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηνπο. 
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2.4. Πξφηππα πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο 

Απφ ηα κέρξη ηψξα θείκελα θαίλεηαη λα έρεη αγλνεζεί ε αηνκηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο 

θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ. 0 άλζξσπνο εκθαλίδεηαη ζ' απηέο ζαλ κνλάδα. 

Δίλαη φκσο απ' φινπο δεθηφ φηη ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο είλαη ηφζν πνηθίινο θπζηθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πνπ νπνηαδήπνηε ηθαλνπνηεηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Απηφ 

γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξν απφ ηελ πνιπζεκαληηθφηεηα φξσλ φπσο γάκνο, δηαδχγην, νηθνγέλεηα, 

λνηθνθπξηφ, βηνκεραλία, εζληθφηεηα, γιψζζα, ζξεζθεία, θπιή, ηάμε, πνιηηηζκφο θαη ηφζνπο άιινπο, 

πνπ εκπιέθνληαη ηφζν πνιχ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα κηιάεη θαλείο γηα κεγέζε 

νηθνγελεηψλ ρσξίο αλαθνξά ζηε δνκή ησλ ειηθηψλ ή λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ρσξίο κειέηε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Ρα παξαπάλσ απνηεινχλ ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη αλαθέξνληαη ζε κεγέζε πνπ είλαη 

κεηξήζηκα θαη απνθηψληαη ζπλήζσο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο: ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γιψζζα θ. ά. Ρα κεγέζε απηά απνηεινχλ θαηά θάπνην ηξφπν 

ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ πιεζπζκφο ζε αληηδηαζηνιή ησλ πνηνηηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη θπζηθά ή ςπρνινγηθά, ή απηά αθφκα πνπ πξνζδηνξίδνπλ θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο νκάδεο. 

Νη Γεσγξάθνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδεη κεηαμχ 

ρσξψλ, πεξηθεξεηψλ, αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θ.ι.π.. Θακηά κειέηε γηα ηηο νξεηλέο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηελ έιιεηςε λεαξψλ ειηθηψλ θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο ζηε δσή ηνπ ηφπνπ. 

 

 

 

2.4.1. Ζ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ 

Ζ κειέηε ηεο δνκήο ησλ ειηθηψλ πνιχ ζπρλά αγλνήζεθε απφ ηνπο γεσγξάθνπο πνπ 

αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ξνιχ ζπρλά 

γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε απφιπηα κεγέζε ρσξίο αλαθνξά ζηηο αιιαγέο ηεο 

δνκήο ησλ ειηθηψλ. 

Ζ δνκή ησλ ειηθηψλ κηαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηξεηο κεηαβιεηέο: ηε 

ζλεζηκφηεηα, ηε γελλεηηθφηεηα θαη ηε κεηαλάζηεπζε. Απηέο νη κεηαβιεηέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο θαη ε κηα επεξεάδεη ηελ άιιε, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο φκσο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ 

ηε δνκή ησλ ειηθηψλ κέζσ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειηθίεο παξνπζηάδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: νκάδεο ειηθηψλ, δείθηεο, 

ππξακίδεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 
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Οκάδεο ειηθηψλ 

0 κέζνο φξνο ειηθίαο κηαο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ή ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ έρεη λφεκα 

επεηδή ζπλήζσο ππάξρεη κηθξή δηαβάζκηζε. κσο ν κέζνο φξνο ειηθίαο ελφο κεγάινπ πιεζπζκνχ 

κέλεη πνιχ ζπρλά ρσξίο λφεκα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαβάζκηζεο ειηθηψλ. Έηζη, ζπλήζσο ν 

πιεζπζκφο δηαηξείηαη ζε νκάδεο ειηθηψλ, αλά πέληε ή δέθα ρξφληα, ή απιψο ζε ηξεηο νκάδεο γηα ηηο 

νπνίεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη είηε κε απφιπηα κεγέζε είηε ζαλ πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ: 

 1.  παηδηά θαη αλήιηθνη: 0-14 ή 0-19 ρξφλσλ. Απηή ε νκάδα είλαη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο κε αλαπαξαγσγηθή θαη ζ΄ έλα κεγάιν βαζκφ κε παξαγσγηθή, ηδηαίηεξα 

ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

 2.. ελήιηθεο: 15-59, 15-64, 20-59 ή 20-64 ρξφλσλ. Ζ νκάδα απηή είλαη ε πιένλ 

αλαπαξαγσγηθή θαη παξαγσγηθή. Πηηο "αλαπηπγκέλεο" ρψξεο κε ρακειή γελλεηηθφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα παξαηεξείηαη κηθξή αχμεζε ,ζηελ αλαινγία απηήο ηεο νκάδαο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο αλαινγίαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηε κεηνχκελε αλαινγία 

ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ άπνςε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ν ιφγνο ηεο νκάδαο απηήο πξνο ην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη πςειφο. Γηα θαιχηεξε κειέηε ηεο δνκήο ηνπ πιεζπζκνχ 

απηή ε νκάδα ππνδηαηξείηαη ζε δχν άιιεο: λεαξνί ελήιηθεο (15-34), κεγάινη ελήιηθεο (35-64). 

3. ειηθησκέλνη: πάλσ απφ 60 ή πάλσ απφ 65 ρξφλσλ. Π' απηήλ ηελ νκάδα πιεηνςεθνχλ ζπλήζσο 

νη γπλαίθεο πνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν κε παξαγσγηθέο. Ζ αλαινγία απηήο ηεο νκάδαο σο πξνο 

ην ζχλνιν ηείλεη λα κεγαιψλεη φζν εμειίζζεηαη ν πιεζπζκφο. 

 

 

ΥΧΡΔ ΟΚΑΓΔ ΖΙΗΘΗΧΛ 

  

φιεο 

νη 

ειηθίεο 

10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65 

ππναλάπηπθηεο 58.5 30.8 81.8 93.1 96.2 97.2 96.2 90.7 78.5 

εκη-

αλαπηπγκέλεο 
57.3 8.6 70.9 91.8 96.2 97.1 96.0 90.0 62.5 

αλαπηπγκέλεο 61.5 4.9 68.9 90.7 96.2 97.2 97.9 83.5 40.6 

 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ απηέο :νη ηξεηο νκάδεο ειηθηψλ, θαζψο θαη ε 

γεσγξαθηθή πνιπκνξθία ζηελ θαηαλνκή ηνπο είλαη ζεκαληηθφηαηεο. Ζ πξψηε θαη ηξίηε νκάδα 

εμαξηψληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ηε δεχηεξε θαη γη΄ απηφ πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή 

ζηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο ελεξγνχ δσήο θαη ηδηαίηεξα ζηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ 

επηζεκαίλνληαη ζηελ αξρή ηεο, πνπ νθείινληαη ζπρλά ζηελ παξαηεηακέλε εθπαίδεπζε θαη ζηηο αιιαγέο 

ζηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο. 

Ξίλ.3. Νκάδεο ειηθηψλ 
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Ξνιιέο δηαθνξέο δελ ππάξρνπλ ζηελ αλαινγία ηνπ ελήιηθα πιεζπζκνχ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

Πεκεηψλνληαη φκσο κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο αλαινγίεο λεαξνχ θαη γεξαζκέλνπ πιεζπζκνχ ε αλαινγία 

λεαξνχ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θη απηφ 

εμαηηίαο ηεο ρακειήο γελλεηηθφηεηαο, ζε αληίζεζε κε πνιιέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Ιαηηληθήο 

Ακεξηθήο ή ηεο Λ.Α. Αζίαο, φπνπ πεξηζζφηεξνο απφ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ έρεη ειηθία κηθξφηεξε ησλ 14 

ρξφλσλ. Π' απηέο ηηο ρψξεο αληίζεηα, εμαηηίαο ηεο πςειήο ζλεζηκφηεηαο πνπ ηηο δηαθξίλεη, ν ειηθησ-

κέλνο πιεζπζκφο είλαη κηθξφο. 

Γείθηεο ειηθηψλ 

Γηα λα θαλνχλ θαζαξφηεξα νη παξαπάλσ ζπζρεηηζκνί πνιχ ζπρλά ππνινγίδνπκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ραξηνγξαθνχκε κηα ζεηξά απφ δείθηεο πνπ ν θαζέλαο ηνπο εθθξάδεη θάπνην πνζνζηφ: 

 

 

ή

ά
.1  

έ

ά
.2  

έή

ά
.3  

 

ήά

έ
.4  

ή

έά
.5  

ή

έ
.6  

ά

έ
.7  

 

 

 

Απφ απηνχο ηνπο δείθηεο νη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη είλαη ν 5 θαη ν 6, γλσζηνί 

ζαλ δείθηεο εμάξηεζεο θαη δείθηεο γεξαζκνχ αληίζηνηρα. 

 

 

Οη ππξακίδεο ειηθηψλ 

Νη νκάδεο ειηθηψλ θαη νη δείθηεο ειηθηψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά γεληθεχζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ξεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

δνκήο γίλεηαη δπλαηή κε ηηο ππξακίδεο ειηθηψλ. 

Ζ θαηαζθεπή απηψλ ησλ ππξακίδσλ γίλεηαη σο εμήο: ν θαηαθφξπθνο άμνλαο βαζκνινγείηαη 

ζε ρξφληα ή ζε νκάδεο απφ ρξνληέο μεθηλψληαο κε 0 ζηε βάζε θαη αλεβαίλνληαο πξνο ηα πάλσ. 0 

νξηδφληηνο άμνλαο δείρλεη αθ' ελφο ην πιήζνο ή ην πνζνζηφ ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ (ζπλήζσο 

αξηζηεξά), αθ' εηέξνπ ην πιήζνο ή ην πνζνζηφ ηνπ ζειπθνχ πιεζπζκνχ (ζπλήζσο δεμηά), πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζ' απηέο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 
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ΞΟΑΚΗΓΔΠ ΖΙΗΘΗΩΛ 

Νη ππξακίδεο ειηθηψλ είλαη ζπάληα ζπκκεηξηθέο γηαηί ν ιφγνο ησλ θχισλ δηαθέξεη απφ ειηθία ζε 

ειηθία. Ζ ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηηο κεγάιεο ειηθίεο είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία, πνπ 

εκθαλίδνληαη θαζαξά ζηηο ππξακίδεο ειηθηψλ. Ρν πξνθίι ησλ ππξακίδσλ ειηθηψλ έρεη κεγάιε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία, ν φξνο δε ππξακίδα νθείιεηαη ζηελ πιαηηά βάζε (λεαξφο 

πιεζπζκφο) πνπ ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Πηηο "αλαπηπγκέλεο" ρψξεο βέβαηα ε 

κνξθή ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε θαη αθαλφληζηε. Έηζη, πξνθχπηνπλ δηάθνξνη ηχπνη ππξακίδσλ: 

1. ν πιεζπζκφο δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξή γελλεηηθφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, θαη θάζε 

ζθαινπάηη ηεο ππξακίδαο δηαθέξεη απφ ην ππνθείκελν ηνπ κφλν θαηά ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζαλάησλ απηήο ηεο ειηθίαο ή ηεο νκάδαο ειηθηψλ (ζηάζηκε ππξακίδα). 

2. ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ απμάλεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν, ηφηε ε ππξακίδα θαξδαίλεη 

ζηε βάζε θαη έρνπκε ηνλ ηχπν ηεο π ξ ν ν δ ε π η η θ ή ο  ππξακίδαο. 

3. ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ πξνθαιεί ζπξξίθλσζε ηεο βάζεο θαη ε ππξακίδα πνπ 

κνηάδεη κε θακπάλα ιέγεηαη θ ζ ί λ  ν π ζα. 

4. νη  ε λ δ η ά κ ε ζ ε ο θαηαζηάζεηο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδηνξίδνπλ 

θαη αληίζηνηρνπο ηχπνπο ππξακίδσλ. 

Νη ππξακίδεο ειηθηψλ δελ αλαθινχλ κφλν ηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο ζηε γελλεηηθφηεηα θαη ηε 

ζλεζηκφηεηα, αιιά αθφκα ηηο βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο πνιέκσλ, κεηαλαζηεχζεσλ, επηδεκηψλ, 

πιεζπζκηαθψλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ. 

Ππκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε δνκή ησλ 

ειηθηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη ηδηαίηεξα φηαλ απηέο δηαθέξνπλ εζλνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά. Δζληθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο δηαθνξέο θαη έηζη δηαθνξεηηθέο δνκέο ειηθηψλ: ζηηο ρψξεο ηεο Λφηηαο 

Αθξηθήο θαη ζηηο Ζ.Ξ.Α. παξαηεξνχληαη αληηζέζεηο πιεζπζκηαθέο κεηαμχ Αθξηθαλψλ θαη Δπξσπαίσλ 
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θαη Καχξσλ θαη Ιεπθψλ αληίζηνηρα. Ρέηνηεο αληηζέζεηο θαη δηαθνξέο δηαπηζηψλνληαη ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα κεηαμχ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ δελ νθείινληαη κφλν ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δεκνγξαθηθέο "θαηαζηάζεηο", αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο: ζηηο πφιεηο 

παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ π.ρ. θαη αχμεζε ηνπ ελήιηθα πιεζπζκνχ, ελψ 

αληίζηνηρα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ γηα πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

2.4.2. χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν 

Αλ θαη ηα κεγέζε γηα ηα δχν θχια δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, απηή ε έζησ θαη κηθξή αληζφηεηα 

έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο γεσγξάθνπο ιφγσ ησλ ξφισλ πνπ παίδνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνλνκία ηα δχν θχια. 

0 ιφγνο πνπ εθθξάδεη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ, κεηαμχ ηνπο θη σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη: 

1. ν αξηζκφο αλδξψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ γπλαηθψλ ζε %  ή θαη αληίζηξνθα. 

2. άλδξεο ή γπλαίθεο ζαλ πνζνζηφ (% ή ‰ ) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Πηελ πξψηε πεξίπησζε ηα κεγέζε θπκαίλνληαη κεηαμχ 90 θαη 110 (αξηζκφο γπλαηθψλ γηα 100 

άλδξεο). Πηηο επξσπατθέο ρψξεο βξίζθεηαη ζπλήζσο πάλσ απφ ην 100. πάξρνπλ βέβαηα θαη 

πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθψλ ηηκψλ φπσο ζε κηα πεξηνρή ηνπ Johannesburg φπνπ ζηνπο 100 άλδξεο 

αληηζηνηρνχλ 17 γπλαίθεο. Πηελ Αζία αληίζεηα γηα βηνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ ζρέζε κεγέζνπο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

α. ηελ ππεξνρή (γηα άγλσζηνπο βηνινγηθνχο ιφγνπο) ζηηο γελλήζεηο αγνξηψλ,  

β. ηε δηαθνξά ζηε ζλεζηκφηεηα ησλ δχν θχιισλ,  

γ. ζηε  κεηαλάζηεπζε. 

πσο κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφ νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ 

ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Ρν επίπεδν αλάπηπμεο, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο, θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ν θαζέλαο απ' απηνχο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

2.4.3. χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Ζ ζχλζεζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ αλαθέξεηαη ζηηο αλαινγίεο αλχπαληξσλ, παληξεκέλσλ, 

ρεξεπκέλσλ θαη δηαδεπγκέλσλ, πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ θαη ηε 

ζχλζεζε θαηά θχιν, φπσο βέβαηα θη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Πηελ πξψηε θαηεγνξία, ηνπο αλχπαληξνπο, δηαθξίλνπκε ηξεηο νκάδεο: ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηε λφκηκε ειηθία γάκνπ, ηνπο αλχπαληξνπο ελήιηθεο πνπ επηζπκνχλ ηνλ γάκν θη απηνχο 

πνπ δελ ηνλ επηζπκνχλ. Ρα κεγέζε πνηθίιινπλ γη΄ απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα 

ζξεζθεπηηθά ήζε, ηηο θνηλσληθέο παξαδφζεηο, θαζψο θαη ηελ αζηαζή επηξξνή ησλ νηθνλνκηθψλ 
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ζπλζεθψλ. Πηηο Γπηηθέο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα, ν κεγάινο αξηζκφο αλχπαληξσλ γπλαηθψλ πεξηνξίδεηαη 

ζηηο πφιεηο. 

Πηε δεχηεξε θαηεγνξία, ηνπ γάκνπ, πνπ πξέπεη λα ηνλ ζεσξνχκε ζαλ έλα λνκηθφ γεγνλφο θη φρη 

βηνινγηθφ φπσο ε γέλλεζε ή ν ζάλαηνο, δηαθξίλνπκε ηξεηο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηηο πνιηηεηαθέο ή 

ζξεζθεπηηθέο ε άιιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή:  

α.         1.ηε Κνλνγακία 

2.ηελ Ξνιπγακία 

 β.        1. Ξνιπγπλεία 

 2.Ξνιπαλδξία 

Απηέο νη κνξθέο γάκνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε γελλεηηθφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ Κνλνγακία είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή γάκνπ, αλ θαη ε αλαγθαζηηθή 

κνλαδηθφηεηα ηεο είλαη πξφζθαην, ζρεηηθά, γεγνλφο (κέζα ηνπ 17νπ αηψλα). Αληίζεηα, ζε πνιιέο 

πξσηφγνλεο θπιέο ε πνιπγπλεία είλαη επξχηεξα δηαδεδνκέλε, ζεσξείηαη κάιηζηα ζαλ έλα είδνο 

πνιιαπιήο κνλνγακίαο κε πξνθαλείο, γη' απηέο ηηο πεξηνρέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αηηίεο. 

Ζ πνιπγπλεία είλαη ζπρλά ην πξνλφκην αξρεγνχ ή εγέηε ν νπνίνο έηζη κεγαιψλεη ην θχξνο 

ηνπ θαη ηε δπλαζηεία ηνπ. Ζ πεξίπησζε ελφο Πνπιηάλνπ ηνπ Καξφθνπ ηνλ 17ν αηψλα πνπ ήηαλ 

παληξεκέλνο κε 549 γπλαίθεο, απφ ηηο νπνίεο απέθηεζε 867 παηδηά, είλαη ίζσο εμαηξεηηθή, αιιά φρη ε 

κνλαδηθή ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ πνιπαλδξία είλαη πεξηζζφηεξν ζπάληα θαη ζπλδέεηαη ζπρλά κε απμεκέλε παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα ζηα θνξίηζηα, κπνξεί δε λα είλαη κεηαμχ αδειθψλ ή φρη: δχν ή πεξηζζφηεξα αδέιθηα 

παληξεχνληαη ηελ ίδηα γπλαίθα. 

Ρν πιήζνο ησλ γάκσλ πνηθίιιεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν θαη ε ηηκή ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηνλ πξνεγνχκελν. Γη' απηφ δελ ζα πξέπεη πνηέ λα αλαθεξφκαζηε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ γάκσλ ελφο ρξφλνπ, αιιά κηαο γεληάο. 

Δίλαη σζηφζν ρξήζηκα ηα πνζνζηά γάκσλ: 

1. Κ /Ο   Σ 1000 ή 10.000 (Κ: ν αξηζκφο ησλ γάκσλ κέζα ζηνλ ρξφλν, Ο: ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο ζην κέζν ηνπ ρξφλνπ). 

2. 2Κ/Ο   Σ 1000 ή 10.000 (ε αλαινγία ησλ αηφκσλ πνπ παληξεχηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ). 

Δίλαη δχζθνιν λα ππνινγίζεη θαλείο κέζε ειηθία γάκνπ, κε κηα ζρεηηθή πξνηίκεζε ζε λεαξέο ειηθίεο 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηηο αληίζηνηρεο. Πεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην θχιν παξνπζηάδεη θαη 

ε ηξίηε πεξίπησζε, ηνπ ρεξεπκέλνπ πιεζπζκνχ: ζηε Κ. Βξεηαλία ην 1962 ππήξραλ 3.024.000 ρήξεο 

πξνο 888.000 ρήξνπο.  Νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, 

αλ ζθεθηεί αθφκα θαλείο φηη ηα 2/3 ηνπ ρεξεπκέλνπ πιεζπζκνχ έρεη ειηθία πάλσ απφ 65. 

Ππλέπεηα θάπνησλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ζηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη, ζξεζθεπηηθά δεδνκέλα, 

ππήξμε ε αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ. Παλ κέγεζνο κεηξηέηαη είηε σο αξηζκφο δηαδπγίσλ αλά 1000 ή 

10.000 θαηνίθνπο, είηε σο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ παληξεκέλσλ 

δεπγαξηψλ, είηε σο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ πξνο ηνλ κέζν εηήζην αξηζκφ γάκσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο.  
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Ζ ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη γλσζηή (εχθνιν δηαδχγην, γηα ηνλ άλδξα, ζηηο Κνπζνπικαληθέο 

ρψξεο, ζρεδφλ αδχλαην, κέρξη ζήκεξα, ζηηο Θαζνιηθέο). Γηαθνξνπνίεζε πνζνζηψλ παξαηεξείηαη θαη 

κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ: πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο Ζ.Ξ.Α. θαη ηελ Δ.Π.Π.Γ. απφ άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. 

Θαηά γεληθφ ηξφπν ηα πνζνζηά απηά είλαη πςειφηεξα ζηηο πφιεηο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά φπσο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Κηα άιιε δηάθξηζε ζ' απηήλ ηελ θαηεγνξία ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθέξεηαη ζηηο 

έλλνηεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ. Παλ νηθνγέλεηα ελλννχκε ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ 

βαζίδεηαη ζην γάκν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ζεζκνχο, ζπγγέλεηαο ζ' έλα θνηλφ λνηθνθπξηφ. 

Απνηειεί κηα κηθξή ελφηεηα ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο, είλαη φκσο ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε 

θνηλσληθή νκάδα. Απ' ηελ άιιε κεξηά, έλα λνηθνθπξηφ δελ απνηειεί απαξαίηεηα κηα νηθνγέλεηα, δηφηη 

απιά πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ δνπλ καδί. 

Ζ απινχζηεξε θαη γλσζηφηεξε κνξθή νηθνγέλεηαο είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ παηέξα, 

ηε κεηέξα θαη ηα παηδηά. Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη νηθνγέλεηεο 

ρσξίο παηδηά. 

Πε πνιιέο θνηλσλίεο φκσο ε νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα άηνκα. Απηέο νη 

ε θ η ε η α κ έ λ ε ο  νηθνγέλεηεο είλαη απνηέιεζκα είηε ηεο πνιπγακίαο, είηε ηεο 

ζπγθαηνίθεζεο κε ηελ νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο, είηε ηέινο ζπγθαηνίθεζε πεξηζζνηέξσλ 

πξνγελέζηεξσλ νηθνγελεηψλ δεκηνπξγψληαο έηζη κηα  γ ε λ η ά (clan). Πηηο δχν ηειεπηαίεο 

πεξηπηψζεηο πξνγελέζηεξεο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηε κεηέξα είηε απφ ηνλ 

παηέξα θαη ε θαηαγσγή λα είλαη έηζη κεηξνγνληθή ή παηξνγνληθή. Ωο πξνο ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο 

ππάξρνπλ θνηλσλίεο φπνπ ν γακπξφο εγθαζίζηαηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο λχθεο θη άιιεο φπνπ ε λχθε 

εγθαζίζηαηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ γακπξνχ. Γηαθξίλνληαη αθφκα νη πεξηπηψζεηο ησλ κεηξηαξρηθψλ θαη 

παηξηαξρηθψλ νηθνγελεηψλ, βιέπε θνηλσληψλ. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη πεξηνξηζκέλε ρσξηθά θαη ζπλαληάηαη ζε πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ή 

ζην εζσηεξηθφ αλαπηπγκέλσλ θνηλσληψλ ζαλ ίδην ραξαθηεξηζηηθφ κηθξψλ θνηλσληψλ. Αληίζεηα, ε 

παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα ραξαθηήξηζε ηε κνξθή νξγάλσζεο ηεο Δπξψπεο θαη άιισλ πεξηνρψλ απφ 

ηνλ Κεζαίσλα κέρξη ηνλ 19ν αηψλα γηα λα θαηαξξεχζεη κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ 

αζηηθνπνίεζε. ζν γηα ηα κεγέζε ησλ νηθνγελεηψλ πνηθίιινπλ θη απηά ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, 

δηακνξθνχκελα απφ ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο. 

Έλα λνηθνθπξηφ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζαλ ηα Ζλσκέλα Έζλε, είλαη "ηα 

πξφζσπα πνπ απφ θνηλνχ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ή κέξνο κηαο νηθηζηηθήο κνλάδαο, κνηξάδνληαη 

ζπλήζσο ηα θχξηα γεχκαηα θαη αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ηηο πξνκήζεηεο γηα ηε βαζηθή ηνπο 

επηβίσζε. Έλα άηνκν πνπ δεη κφλν ή ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηφ κέξνο κηαο νηθηζηηθήο κνλάδαο θαη δελ 

ζπλελψλεηαη κε θαλέλα απφ ηα άιια κέιε ηεο κνλάδαο ζπκκεηέρνληαο έηζη ζ΄ έλα πνιππξφζσπν 

λνηθνθπξηφ, ζεσξείηαη φηη απνηειεί έλα μέρσξν, αλεμάξηεην λνηθνθπξηφ". 
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Ζ κειέηε ησλ ρσξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζην πιήζνο θαη ην κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ 

απνηειεί βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πξνηχπσλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ. 

Νη ζχγρξνλεο ηάζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ πξσηεπνπζψλ ηνπ θφζκνπ, δείρλνπλ 

θάπνηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ ελφο αηφκνπ (Ινλδίλν 22,27%, Ξαξίζη 30% 

). Απηή ε ηάζε έρεη ζπκπαξαζχξεη θαη ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηψλ πνπ ελψ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο 

θπκαηλφηαλ θνληά ζηα 5 άηνκα αλά λνηθνθπξηφ, έρεη θαηέβεη ηειεπηαία θάησ απφ ηα 3 (γηα ηηο 

αλαπηπγκέλεο, θπξίσο, θνηλσλίεο). 

2.4.4. χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηελ απαζρφιεζε 

πάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ είλαη άκεζα δεκνγξαθηθά, αιιά 

επεξεάδνπλ έκκεζα ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο. Δίλαη ν βαζκφο θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ νηθνλνκν-παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

0    ν η θ ν λ ν κ η θ ά     ε λ ε ξ γ φ ο       π ι ε ζ π ζ κ φ ο       

κηαο  πεξηνρήο π ξ ν ζ δ η ν ξ ί δ ε η α η  α π φ :  

α. ηνλ πιεζπζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ειηθία, δειαδή, ηνλ ελήιηθα πιεζπζκφ,  

β. ηνλ εξγαδφκελν πιεζπζκφ, δειαδή άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη θαλνληθά,  

γ. ηνλ απαζρνινχκελν πιεζπζκφ, δειαδή απηνχο πνπ έρνπλ θάπνηα απαζρφιεζε ζε  δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

Ρν ππφινηπν ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ηνλ κε ελεξγφ πιεζπζκφ πνπ εθηφο απφ ηα παηδηά θαη 

ηνπο ζπληαμηνχρνπο πεξηιακβάλεη ηνπο θνηηεηέο, ηηο λνηθνθπξέο, ηνπο ηξνθίκνπο ηδξπκάησλ θαη ηα 

άηνκα πνπ δνπλ απφ εηζνδήκαηα θ.ά.. 

Ππλήζσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ παίξλνπκε ζαλ θάησ θαη πάλσ 

φξηα ηα 10 ή 15 θαη 64 ρξφληα αληίζηνηρα. 

Αλ ζπκθσλήζνπκε φηη ραξαθηεξίδνπκε ππαλάπηπθηεο νηθνλνκηθά ηηο ρψξεο φπνπ ν 

αξζεληθφο πιεζπζκφο απαζρνιείηαη ζηε γεσξγία ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 60%, εκηαλαπηπγκέλεο φπνπ 

ην πνζνζηφ είλαη 35-59% θαη αλαπηπγκέλεο απηέο κε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ 35%, ηφηε ζα έρνπκε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνζνζηψλ άξξελα ελεξγνχ πιεζπζκνχ αλά νκάδεο ειηθηψλ. 

 

ΥΧΡΔ ΟΚΑΓΔ ΖΙΗΘΗΧΛ 

  
φιεο 
νη 

ειηθίεο 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 
65 

ππναλάπηπθηεο 58.5 30.8 81.8 93.1 96.2 97.2 96.2 90.7 78.5 

εκη-
αλαπηπγκέλεο 

57.3 8.6 70.9 91.8 96.2 97.1 96.0 90.0 62.5 

αλαπηπγκέλεο 61.5 4.9 68.9 90.7 96.2 97.2 97.9 83.5 40.6 

 

 

Ξίλ.3. Νκάδεο ειηθηψλ 
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Πρεηηθή κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, είλαη ε έλλνηα ηεο α λ ε ξ γ ί α ο  πνπ κπνξεί λα 

είλαη ζπλερήο θαη γεληθή, θπθιηθή, κηθξήο δηάξθεηαο, δνκηθή θ.ι.π. Ζ επίδξαζε πνπ έρεη ε εμέιημε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ αλεξγία είλαη, γηα ηηο βηνκεραληθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο απνηέιεζκα αληηθάζεσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηηο ππναλάπηπθηεο φκσο είλαη γεληθά απνδεθηφ αλ θαη δχζθνια απνδείμηκν, φηη 

ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνθαιεί αλεξγία. 

πνηεο θαη λα είλαη φκσο νη αηηίεο ηεο αλεξγίαο, πνηθίιινπλ επξχηαηα απφ ρψξα ζε ρψξα θαη 

ε αλαδήηεζε θάπνηνπ κνληέινπ γηα ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο απαζρνιεί ζεκαληηθά ηνπο γεσγξάθνπο, 

δηφηη δελ πξφθεηηαη ηειηθά κφλν γηα ηελ άληζε θαηαλνκή θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ δηαζεζίκσλ, αιιά 

θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή εμεηδίθεπζε, ηελ έιιεηςε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πνιηνχο 

άιινπο παξάγνληεο. 

Μαλαγπξίδνληαο ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ κπνξνχκε λα ηνλ δηαθξίλνπκε ζε ηξεηο βαζηθέο 

νκάδεο αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο:  

α. ζηνλ π ξ σ η ν γ ε λ ή  ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη απηνχο πνπ απαζρνινχληαη  ζηε γεσξγία, 

ηε δαζνπνλία, ηελ θηελνηξνθία, ην θπλήγη, ηελ αιηεία. 

β. ζηνλ δ ε π η ε ξ ν γ ε λ ή  ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη απηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηα 

νξπρεία, ηελ εμφξπμε, ηε βηνηερλία, ηε βηνκεραλία, ηηο θαηαζθεπέο. 

γ. ζηνλ η ξ η η ν γ ε λ ή    ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη απηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζην εκπφξην, ηηο 

κεηαθνξέο, ηηο ππεξεζίεο, ηνλ ηνπξηζκφ. 

Πχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Πηαηηζηηθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηαθξίλνπκε ζπλνιηθά 9 νκάδεο 

απαζρφιεζεο: 

1. Γεσξγία, Γαζνπνλία, Θήξα, Αιηεία 

2. Νξπρεία θαη εμφξπμε 

3. Βηνηερλία θαη Βηνκεραλία 

4. Θαηαζθεπή 

5. Ζιεθηξηζκφο, θσηαέξην, λεξφ θαη εμππεξεηήζεηο πγηεηλήο 

6. Δκπφξην 

7. Κεηαθνξέο, Απνζήθεπζε θαη Δπηθνηλσλίεο 

8. πεξεζίεο 

9. Άιιεο (κε θαηαρσξεκέλεο  παξαπάλσ). 

Ρν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ελφο πιεζπζκνχ ζε θάζε κία απ' απηέο ηηο νκάδεο, δίλεη ην 

νηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο ελλέα νκάδεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ άξξελα ελεξγφ-πιεζπζκφ δηαθφξσλ ρσξψλ 

(βιέπε Ξίλ.4) 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ ηνκέσλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο δελ δίλεη θακηά αιεζή έλδεημε ηεο 

νηθνλνκηθήο εμέιημεο αλ δελ ζπζρεηηζζεί κε άιια θξηηήξηα φπσο ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα, ηε δνκή 

ησλ ειηθηψλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Ξαξ' φια απηά, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαζξεπηίδνληαη ζε 

κηα πξαγκαηηθφηεηα πνχ είλαη ζπρλά νξηαθή * φπσο απηή ησλ αλαπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, 

φπνπ ιηγφηεξν απφ ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηε γεσξγία ή απηή ησλ πεξηζζφηεξσλ 
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ππναλάπηπθησλ ρσξψλ, φπνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ μεπεξλά ηα 2/3 ή αθφκα ηα 4/5. Πην ελδηάκεζν 

ππάξρνπλ νη ππφινηπεο κε πνζνζηά 20-65%. πάξρνπλ βέβαηα θη άιιεο πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

ηζνξξνπνχλ φπσο ε Δ.Π.Π.Γ., ε Νπγγαξία, ε Αξγεληηλή (βιέπε Ξίλ.5). 

 

 

Υψξεο Βηνκεραληθφο θιάδνο 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  91.7 - 2.2 0.3 - 1.8 0.5 3.3 0.2 

νπδάλ         (1956) 86.9 - 2.2 2.7 0.1 2.6 0.9 3.2 1.4 

Ηλδνλεζία    (1961) 69.5 0.3 4.6 2.2 0.2 6.0 2.7 8.2 6.3 

Γθάλα           (1960) 59.6 2.7 8.1 5.1 0.8 5.7 4.0 7.4 6.6 

Θευιάλε       (1953) 50.7 0.5 9.4 2.4 0.2 9.6 4.4 16.1 6.7 

Ηξιαλδία       (1961) 41.0 1.2 14.5 7.1 1.2 12.7 5.8 10.6 5.9 

Οπγγαξία      (1960) 34.8 4.3 23.3 7.3 - 4.7 7.0 8.3 10.3 

Ηαπσλία        (1960) 26.0 1.8 24.1 9.1 0.8 16.9 7.2 14.1 - 

Λέα Εειαλδία(1961) 17.7 1.0 25.4 12.6 1.7 16.0 11.6 13.6 0.4 

Απζηξαιία     (1961) 13.3 1.7 28.0 11.5 2.8 17.0 17.0 13.6 1.8 

Υνλγθ-Θνλγθ (1961) 6.6 0.9 37.6 10.8 1.9 12.9 12.9 18.7 1.4 

Αγγιία-Οπαιία(1965) 3.5 2.5 36.2 7.1 1.7 14.2 14.2 28.0 - 

 

 

 

Υψξεο Πξσηνγελήο Γεπηεξνγελήο Σξηηνγελήο 

Λεπάι             (1952) 91.7 2.5 5.8 

νπδάλ           (1956) 86.9 5.0 8.1 

Ηλδνλεζία       (1961) 69.5 7.3 23.2 

Γθάλα              (1960) 59.6 16.7 23.7 

Θευιάλε         (1953) 50.7 12.5 36.8 

Ηξιαλδία         (1961) 41.0 24.0 35.0 

Οπγγαξία        (1960) 34.8 34.9 30.3 

Ηαπσλία           (1960) 26.0 35.8 38.2 

Λέα Εειαλδία  (1961) 17.7 40.7 41.6 

Απζηξαιία       (1961) 13.3 44.0 42.7 

Υνλγθ-Θνλγθ  (1961) 6.6 51.2 42.2 

Αγγιία-Οπαιία(1965) 3.5 47.5 49.0 

 

Ζ ηαμηλφκεζε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο αθξηβέζηεξνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ελφο αηφκνπ. πάξρεη κηα ηαμηλφκεζε πνπ εκθαλίζηεθε ζην U.Λ. 

Demographic Yearbook ηνπ 1964 πνπ ρξεζηκνπνηεί 11 νκάδεο απαζρφιεζεο: 

1. Ρερληθνί θαη Δπαγγεικαηίεο 

2. Γηνηθεηηθνί 

3. Θιεξηθνί 

4. Ξσιεηέο 

5. Γεσξγνί, ςαξάδεο θαη ζρεηηθνί 

Ξίλ.4. Ξνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ άξξελα πιεζπζκνχ 

Ξίλ.5. Ξνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ άξξελα πιεζπζκνχ 
θαηά νηθνλνκηθφ θιάδν 
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6. Δξγαδφκελνη ζε νξπρεία 

7. Δξγαδφκελνη ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλσλίεο 

8. Δξγαδφκελνη ζηε βηνκεραλία 

9. Δξγαδφκελνη ζηηο ππεξεζίεο, ζπνξ θαη αλαςπρή 

10. Πηξαηησηηθνί 

11. Ινηπνί 

0 ραξαθηήξαο ηεο απαζρφιεζεο πξνζδηνξίδεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ηελ θνηλσληθή δνκή κηαο 

πεξηνρήο: 

1. Ξξσηφγνλεο αγξνηηθέο θνηλσλίεο κε θπιεηηθή δνκή φπσο απηέο ηεο νλνκαδφκελεο Καχξεο 

Αθξηθήο. 

2. Αγξνηηθέο θνηλσλίεο κε δηάθξηζε ηάμεσλ ζε θενπδάξρεο θαη ρσξηθνχο, φπσο 

ζπλαληηφληαλ ζηελ Ξεξζία ηεο επνρήο ηνπ Πάρε. 

3. Ξαξαδνζηαθέο δπηηθέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο κε κεγάιε αλαινγία αγξνηηθνχ-φρη 

θηεκαηία-πιεζπζκνχ, φπσο ζπλαληψληαη ζηε Γπηηθή Γεξκαλία. 

4. Αγξνηηθέο θνηλσλίεο κε πνιπάξηζκν γεσξγηθφ πιεζπζκφ, φπσο ζπλαληάκε ζηε 

Κεζνγεηαθή Δπξψπε. 

5. Απνηθηαθέο θνηλσλίεο κε πιεζπζκνχο αληίζεησλ παξαδφζεσλ θαη δηαθνξεηηθά 

πξφηππα, φπσο απηέο ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. 

6. Θνηλσλίεο κε κηθξφ αγξνηηθφ πιεζπζκφ πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη κεγάινπο 

αξηζκνχο ζην εκπφξην, φπσο ζηελ Απζηξαιία. 

7. Βηνκεραληθέο θνηλσλίεο κε έληνλε αζηηθνπνίεζε θαη ηαμηθφ δηαρσξηζκφ. 

8. Θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην βηνηηθφ επίπεδν, 

φπσο ε Θίλα. 

9. Θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην βηνηηθφ επίπεδν, 

φπσο ε Δ.Π.Π.Γ. 

Νη ξπζκνί αλάπηπμεο απηψλ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά δεκηνπξγψληαο 

απμαλφκελεο αληηζέζεηο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. 

2.4.5. χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

Σαξαθηεξηζηηθή γηα ηηο γεσξγηθέο θαηαλνκέο θαη αληζφηεηεο ζην επίπεδν απηφ είλαη ε 

θαηαλνκή ηνπ α λ α ι θ α β ε η η ζ κ ν χ .  Γηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, αλάινγα κε ην 

βαζηθφ επίπεδν θαη ην βαζκφ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
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ΑΛΑΙΦΑΒΖΡΗΠΚΝΠ 

Αθφκα, ε θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ θαη θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ή 

πεξηθέξεηεο θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε άιιεο παξακέηξνπο παξνπζηάδεη κεγάιν γεσγξαθηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ 

πνζνζηηαία ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηε 

δηάθξηζε ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θ. ά., είλαη πιεξνθνξίεο 

πνιχηηκεο γηα νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή έξεπλα ηεο δνκήο ελφο πιεζπζκνχ. 

 

2.5.  Φπζηθή θίλεζε ηνπ Πιεζπζκνχ  

 

Ρν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο ή ρψξαο, δελ είλαη θπζηθά έλα ζηαζεξφ κέγεζνο. 

Ρφηε κφλν ζα ζπλέβαηλε απηφ, αλ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη θάζε ρξφλν είλαη 

αθξηβψο ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. Ρφηε έρνπκε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε ζ η ά ζ η κ ν  πιεζπζκφ. Ππλήζσο, φρη πάληα, ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ γηα έλαλ 

πιεζπζκφ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ θαη ε δηαθνξά ηνπο απνηειεί ηε 

θ π ζ η θ ή   α χ μ ε ζ ε .  Νη δχν παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη  ε  γ ε λ λ ε η η θ φ η ε η α   θαη  ε  ζ λ ε ζ η κ φ η ε η α .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΦΠΗΘΖ ΑΜΖΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ 



 - 84 - 

2.5.1.  Γ ε λ λ ε η η θ φ η ε η α  

Ζ γελλεηηθφηεηα είλαη ν θχξηνο παξάγσλ θαζνξηζκνχ ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ. Κπνξεί λα νξηζζεί ζαλ ε δηαδηθαζία βηνινγηθήο 

αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε γελλεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

ζεκεηψλνληαη γελλήζεηο δψλησλ ζ' έλαλ πιεζπζκφ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 0 

πεξηζζφηεξν γλσζηφο δείθηεο πνπ εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα γελλήζεσλ είλαη ν δείθηεο γελλεηηθφηεηαο 

πνπ νξίδεηαη: 

 

 

Απηφο ν εχθνια ππνινγηδφκελνο δείθηεο κνξθνπνηεί θαηά θάπνην ηξφπν ηηο απμήζεηο 

πνπ γίλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηηο γελλήζεηο, θαζψο αθφκα θαη ηηο ηάζεηο γελλεηηθφηεηαο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε κηα ρψξα. Γελ πξνζθέξεη φκσο παξά κφλν γεληθέο ηδέεο σο πξνο ηηο 

νκνηφηεηεο ή ηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ρσξψλ ή πεξηνρψλ, νχηε 

απνθαιχπηεη ηηο δηαθνξέο ζηε γελλεηηθφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ειηθηψλ.  

Έλαο άιινο δείθηεο πνπ αληηκεησπίδεη, ζρεηηθά, ηέηνηεο δπζθνιίεο είλαη ν ιφγνο 

γελλεηηθφηεηαο: 

 
 

 

0 δείθηεο απηφο έρεη ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα φηη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε 

εηήζηα βάζε, αιιά κφλν γηα ηα πέληε ρξφληα πνπ πξνεγνχληαη κηαο απνγξαθήο. Ζ 

γελλεηηθφηεηα, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν, πνηθίιιεη ζεκαληηθά ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ 

ρψξν. Νη δείθηεο γελλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 10‰ θαη 60‰. Νη 

πςειφηεξεο ηηκέο κε δείθηεο κεγαιχηεξνπο ηνπ 40‰» ζπλαληήζεθαλ ζηε Ιαηηληθή 

Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή, ζηελ Λ.Γ. θαη ζηε Λ.Α. Αζία. Πηελ Δπξψπε νη ζπλαληνχκελνη 

δείθηεο βξίζθνληαη θάησ απφ 20‰. 

  

Δηήζηνο δείθηεο αχμεζεο  
1950-61(‰) 

Γείθηεο γελλεηηθφηεηαο  
1957-61(‰) 

Γείθηεο ζλεζηκφηεηαο  
1950-61(‰) 

ΤΛΟΙΟ 1.8 36 18 

ΑΦΡΗΘΖ 2.1 46 25 

ΒΟΡΔΗΑ 2.2 44 22 

ΛΟΣΗΑ 2.1 47 26 

ΑΚΔΡΗΘΖ 2.3 34 13 

ΒΟΡΔΗΑ 1.8 24 9 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ 2.8 42 14 

ΛΟΣΗΑ 1.7 45 18 

ΑΗΑ 2.0 41 21 

Λ.Γ. 2.5 46 21 

Λ.ΘΔΛΣΡΗΘΖ 1.8 40 22 

Λ.Α. 2.3 44 21 

ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 2.0 40 20 

)100(1000*
 xέηοσς  πληθσζμόΣσνολικό

 xέηοσς ζώνηων γεννήζεις
  ηταςγεννητικότ Δείκτης ή

100*
44-15  γσναικώνΣύνολο

5  ηων κάηω παιδιώνΣύνολο
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ΔΤΡΧΠΖ 0.8 19 10 

Β.Γ. 0.7 18 11 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ 0.8 19 11 

ΛΟΣΗΑ 0.8 21 9 

Δ...Γ. 1.7 25 7 

ΧΘΔΑΛΗΑ 2.5 25 8 

Κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πέληε δηαθνξεηηθά πξφηππα 

γελλεηηθφηεηαο: 

1. Ππζηεκαηηθή πςειή γελλεηηθφηεηα ζηηο ρψξεο ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Αζίαο. 

2. Ξξφζθαηε θάκςε ηεο γελλεηηθφηεηαο: πεξίπησζε Ηαπσλίαο θαη κεξηθψλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ. 

3. Καθξνρξφληα κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο: αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

19νπ θαη ηνπ 20νπ αηψλα. 

4. Ξξφζθαηε αλάθακςε ηεο γελλεηηθφηεηαο ζε κεξηθέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

5. Πηάζηκε γελλεηηθφηεηα ζε άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΛΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 

κσο ε γελλεηηθφηεηα δελ παξνπζηάδεη νκνηφκνξθε ζπκπεξηθνξά επεξεαδφκελε απφ 

άκεζνπο θαη έκκεζνπο παξάγνληεο πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ. Έρεη παξαηεξεζεί, γηα παξάδεηγκα, 

πφζν ζεκαληηθά δηαθέξεη αλάκεζα ζηνλ αγξνηηθφ θαη ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ, κεηαμχ Καχξσλ θαη 

Ιεπθψλ, Θαζνιηθψλ θαη Ξξνηεζηαληψλ, πινπζίσλ θαη θησρψλ θ. ά.. Ρέηνηεο δηαθνξέο θαζνξίδνπλ 

πεξηθεξεηαθά πξφηππα γελλεηηθφηεηαο πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηηο γεσγξαθηθέο κειέηεο. Νη 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζ' απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ε δνκή ησλ ειηθηψλ, ε 

δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα ησλ γάκσλ θαη ην κέζν κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

 
 

Ξίλ.6. Γείθηεο αχμεζεο – γελλεηηθφηεηαο - ζλεζηκφηεηαο 
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2.5.2. Θ λ ε ζ η κ φ η ε η α  

Αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζεκεηψλνληαη νη ζάλαηνη, πνπ γεληθά είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο κεηαλαζηεχζεηο, αιιά ιηγφηεξνη απφ ηηο γελλήζεηο. Δίλαη δειαδή ε δηαδηθαζία 

βηνινγηθήο θζνξάο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη εθθξάδεηαη κε ηνλ 

δείθηε ζλεζηκφηεηαο: 

 

Ζ κειέηε ζλεζηκφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο γεσγξάθνπο θαη ε 

αλάιπζε ηεο θαηά νκάδεο ειηθηψλ θαη θχιν έρεη δψζεη πνιιά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο 

ιεγφκελνπο πίλαθεο δσήο, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ γηα θάζε 

νκάδα ειηθηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ επηδεζάλησλ θαη ηελ αλακελφκελε κέζε δηάξθεηα δσήο. 

Έλαο δείθηεο ζεκαληηθήο θνηλσληνινγηθήο θαη γεσγξαθηθήο ζεκαζίαο είλαη απηφο ηεο  π α η δ η θ ή 

ο    ζ λ ε ζ η κ φ η ε η α ο  ,  ην πνζνζηφ δειαδή ησλ ζαλάησλ παηδηψλ θάησ ηνπ ελφο ρξφλνπ 

αλά ρίιηεο γελλήζεηο δψλησλ. πσο θαη ε γελλεηηθφηεηα, έηζη θαη ε ζλεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο βηνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο φκσο 

δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

  
ζλεζηκφηεηα 

%  (1958) 

Παηδηθή ζλεζηκφηεηα 

% (1950) 

Κέζε 
αλακελφκελε 

Γηάξθεηα δσήο 

(1950-2) 

      Άλδξεο Γπλαίθεο 

Ιεπθνί 8.6 29.4 64.57 70.08 

Αζηάηεο 8.2 68.4 55.77 54.75 

Καχξνη 16.3 131.9 44.82 47.77 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΘΛΖΠΗΚΝΡΖΡΑ 

)100(1000*
 xέηοσς πληθσζμός

 xέηοσςθάναηοι 
  αςθνησιμότητ Δείκτης ή

Ξίλ.7. Αληηζέζεηο ζηε ζλεζηκφηεηα θαη ηε κέζε δηάξθεηα δσήο ζηε Λ.Αθξηθή 
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 Ξξέπεη λα επηζεκαλζεί αθφκα φηη ε ζλεζηκφηεηα, φπσο εμάιινπ θαη ε 

γελλεηηθφηεηα, δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηνλ αζηηθφ θαη ηνλ αγξνηηθφ 

πιεζπζκφ. Ξνιιέο εξκελείεο έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά θαηξνχο : νη ζπλζήθεο 

δσήο θαη θαηνηθίαο, ην θφζηνο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, ε δηαθνξά ζηελ 

ειηθία γάκνπ, ε δηαθνξά ζηελ επίδξαζε ζξεζθεπηηθψλ παξαγφλησλ, είλαη 

κεξηθέο απφ απηέο. 

 

 

2.6. Πιεζπζκηαθή αχμεζε 

 
 

 Ν ηίηινο ζα ήηαλ ζσζηφηεξνο αλ αλαθέξνληαλ ζηελ πιεζπζκηαθή 

αιιαγή θη φρη αλαγθαζηηθά ζηελ αχμεζε. Θεσξνχκε φκσο φηη θαηά γεληθφ 

ηξφπν ν πιεζπζκφο απμάλεη θαη είλαη κάιηζηα κεξηθέο θνξέο πνπ απμάλεη 

ηφζν γξήγνξα, ψζηε λα απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα πξνβιήκαηα (ςεχηηθα ή 

αιεζηλά) ηεο ζχγρξνλεο αλζξσπφηεηαο. 

 

2.6.2. Γηαζηάζεηο αχμεζεο 

 

 Δθηφο απφ ηα απφιπηα κεγέζε αχμεζεο ή κείσζεο ελφο πιεζπζκνχ, 

κηα απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κεηξήζεηο γηα ηελ αχμεζε είλαη  ν  ε η ή ζ η ν ο     δ 

ε ί θ η ε ο  α χ μ ε ζ ε ο. 

 Ρν U.N. Demographic Yearbook ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμήο ηχπν γη΄ απηφλ 

ηνλ ππνινγηζκφ : 

 

φπνπ Ον είλαη ν πιεζπζκφο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, Ο1 είλαη ν πιεζπζκφο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

θαη t είλαη ν αξηζκφο ησλ ελδηάκεζσλ ρξφλσλ. Φπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νλνκάδνπκε ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ γελλήζεσλ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ζαλάησλ θαη δείθηε θπζηθήο 

αχμεζεο ηε δηαθνξά κεηαμχ δείθηε γελλήζεσλ θαη δείθηε ζαλάησλ. Δίλαη δπλαηφλ αθφκα λα ππνιν-

γηζηεί δηαηξψληαο ηε δηαθνξά γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ. 

Ζ έλλνηα ηνπ δείθηε ηνπ δπλακηθνχ ηεο θπζηθήο αχμεζεο είλαη πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλε θαη 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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φπνπ Β ην πιήζνο ησλ γελλήζεσλ, Δ ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο θαηά ηε γέλλεζε, D ην πιήζνο 

ησλ ζαλάησλ, Α ε κέζε ειηθία ησλ απνζαλφλησλ θαη ΟL ην δπλακηθφ δσήο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, δειαδή ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ρξφλσλ πνπ έρεη αθφκα λα δήζεη ν πιεζπζκφο. 

Πηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ δελ παίξλεηαη πνπζελά ππφςε ε 

δνκή ησλ ειηθηψλ ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ, πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζε πεξηζζφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθνχο. Ρέηνηνπ είδνπο παξάκεηξνη είλαη ν δείθηεο δσηηθφηεηαο: 

 

 
 

φπνπ δείθηεο γήξαλζεο είλαη ν ιφγνο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ειηθηψλ πάλσ απφ 60 θαη θάησ απφ 20. 

Ξξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ αθφκα φηη ν πιεζπζκφο δελ απμάλεη πνηέ γξακκηθά, αιιά πάληα 

εθζεηηθά (πξνζηίζεηαη δειαδή θάζε θνξά ζηελ αχμεζε, ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αχμεζε ησλ λέσλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ήδε πξνζηεζεί). 

2.6.3. Πιεζπζκηαθέο πξνβνιέο 

Νη δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνιπάξηζκσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ κεγέζε 

φπσο ε γελλεηηθφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα, ε κεηαλάζηεπζε θ.ά. θάλνπλ πνιχπινθε ηελ 

εξκελεία ηνπο γηα παιηφηεξεο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο. Νη δπζθνιίεο απηέο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο φηαλ επηρεηξεί θαλείο ηελ πξφβιεςε θαη θαιείηαη λα δψζεη 

πξνγλσζηηθά ή λα θάλεη πξνβνιέο (ν φξνο πξφγλσζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, ελψ ε πξνβνιή είλαη θαζαξά δεκνγξαθηθή έλλνηα). 

Νη πιεζπζκηαθέο πξνβνιέο είλαη ζχλζεηεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, ε αμηνπηζηία ηνπο φκσο 

εμαξηάηαη έηζη θη αιιηψο απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ θαη παξαδνρψλ, φπσο είλαη 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε γελλεηηθφηεηα, ζλεζηκφηεηα, θ.ά. Ρν ΘΔΞΔ (Θέληξν 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Νηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ) ζε κηα κειέηε ηνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

Διιάδαο (Κάηνο 1978) ππνιφγηζε ηελ πξνβνιή ηνπ γηα ην 2000 κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

α. Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν θαη πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ ηεο απνγξαθήο 

πιεζπζκνχ ηνπ 1971 κεηαθέξεηαη ζηελ 31.12.1970 αθνχ απφ ην θιηκάθην ειηθηψλ 1-4 

ρξφλσλ αθαηξεζνχλ νη γελλήζεηο ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ 1.1.1971 θαη 13.3.1971 (ρξφλνο ηεο 

απνγξαθήο). 

β. 0 πιεζπζκφο θάζε θιηκαθίνπ ειηθηψλ oPx πνιιαπιαζηάζηεθε επί ην αληίζηνηρν       πειίθν 

επηβηψζεσο ηνπ (Px )ην νπνίν πεξηέρεηαη ζηνλ Ξίλαθα 8 θαη κεηαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο 

επφκελεο πεληαεηίαο θαη ζην επφκελν θιηκάθην ειηθηψλ (5Px+5), δειαδή 

γεξαζκέλνο θαηά πέληε ρξφληα. 

 γήρανζηςδείκηη x θανάηων ποζοζηό

 τρόνων 40-20  πληθσζμού x ποζοζηόηταςγεννητικότ Δείκτης
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0Px * Px‟ = 5Px+5 

γ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξψησλ θιηκαθίσλ ειηθηψλ ηεο ππξακίδαο είλαη αλάγθε λα 

εθηηκεζνχλ νη γελλήζεηο (Λ) ζηηο πεληαεηίεο πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

πξνβνιήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ν κέζνο πιεζπζκφο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ γπλαηθψλ, θαηά 

θιηκάθην ειηθηψλ απφ 15-19 κέρξη 45-49 ρξφλσλ, πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πεληαπιάζην 

ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε αλαπαξαγσγήο (fx), ν νπνίνο πεξηέρεηαη ζηνλ πίλαθα: 

 

 

Θαηφπηλ, νη γελλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά πεληαεηείο νκάδεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ 

(Λx) αζξνίδνληαη: 

 

 
 

 

θαη θαηαλέκνληαη ζε γελλήζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε βάζε ηηο αλαινγίεο 

51,6% θαη 48,4% αληίζηνηρα. 

Δίλαη ζθφπηκν βέβαηα λα ηνλίζνπκε εδψ φηη πνιιέο θνξέο νη πξνβνιέο απηέο δελ 

επηβεβαηψλνληαη αθφκα θη εθεί φπνπ φια ηα δεδνκέλα είλαη ζπκβηβαζηά. Ζ γξήγνξε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο Ζ.Ξ.Α. αλαζηάησζε πνιιέο ηέηνηεο παιηφηεξεο πξνβνιέο: ην 1921 ε πξνβνιή γηα ην 

2000 έδηλε 190 εθαηνκκχξηα, κέγεζνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήδε απφ ην 1963. Ζ θχξηα αηηία απηψλ 

ησλ αλαθξηβεηψλ είλαη ζπλήζσο ε ππνηίκεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο. 

2.6.4. Πιεζπζκηαθή πνιηηηθή 

Ζ πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αλαπαξαγσγηθφηεηαο απνηειεί φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε 

δηεζλή εκπεηξία φζν θαη απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ εμειηθηηθψλ (ηζηνξηθψλ θαη 

πξνβνιηθψλ) ηάζεσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο ρψξαο καο, ην πξνζθνξφηεξν κέζν γηα ηελ 

άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πιεζπζκηαθήο πνιηηηθήο. Ζ πνιηηηθή απηή, φπσο είλαη γλσζηφ, έρεη 

πξννξηζκφ λα επεξεάζεη ην κέγεζνο θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν θαη ειηθία ζε εζληθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη επίζεο λα πξνζθέξεη ζηνλ πιεζπζκφ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ 

πνηνηηθή ηνπ βειηίσζε. 

Ξνιιέο ρψξεο ζηνλ θφζκν έρνπλ πηνζεηήζεη αληη-πιεζπζκηαθέο πνιηηηθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

γελλήζεσλ ηνπο, φπσο θπξίσο ε Ηαπσλία θαη ε Θίλα, θαζψο αθφκα ε Ηλδία, ην Ξαθηζηάλ, ε 

Αίγππηνο θαη κεξηθέο αλαηνιηθν-επξσπατθέο ρψξεο. 

Κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ γελλήζεσλ είλαη ζπλήζσο ηξηψλ θαηεγνξηψλ:  

α. Νηθνλνκηθά κέηξα 

Δπηδφηεζε γακειηφηεηαο, ηεθλνγνλίαο θαη κεηξφηεηαο 
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Φνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη εθπηψζεηο 

Πηεγαζηηθέο δηεπθνιχλζεηο 

Δπηδφηεζε αλεξγίαο αλάινγα κε ηα νηθνγελεηαθά βάξε 

 

β. ζεζκηθά κέηξα. 

Ππζηεκαηηθή γελεηήζηα δηαπαηδαγψγεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Θαζηέξσζε πξνγακηαίαο δηαθψηηζεο ησλ κειινλχκθσλ. 

Διεγρφκελε δηεξεχλεζε δηάδνζεο αβιαβψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ αληηζπιιεπηηθψλ 

κέζσλ· 

Ξξννδεπηηθή δηεχξπλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ λνκηκνπνίεζεο ησλ ακβιψζεσλ. 

Πηξαηνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη απαιιαγέο. 

Θαζηέξσζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηηο 

εξγαδφκελεο κεηέξεο. 

Αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ εμψγακσλ παηδηψλ. 

γ. Νξγαλσηηθά κέηξα. 

Γεκηνπξγία ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο. 

Πηαδηαθή ίδξπζε «Κνλάδσλ Νηθνγελεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ». 

2.6. 5. Παγθφζκηα πιεζπζκηαθή αχμεζε 

0 ζεκεξηλφο παγθφζκηνο πιεζπζκφο, πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιχ πηα ηα 6 δηζεθαηνκκχξηα, δελ 

είλαη παξά έλα κηθξφ πνζνζηφ (πεξίπνπ 8%) ησλ 80.000 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ πνπ έρνπλ δήζεη ζηε 

γε ηα ηειεπηαία 600.000 ρξφληα. 

Ζ ζεακαηηθά αικαηψδεο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο δελ είλαη παξά πξφζθαην, ζρεηηθά, 

γεγνλφο (κέζα ηνπ 17νπ αηψλα: ζρ. 2.3 ). Φαίλεηαη φηη ν εηήζηνο δείθηεο αχμεζεο δηπιαζηάζηεθε 

κεηαμχ 1650 θαη 1850, δηπιαζηάζηεθε μαλά ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη επαλαδηπιαζηάζηεθε έθηνηε. 0 

ζπλνιηθφο πιεζπζκφο δηπιαζηάζηεθε κέζα ζηνλ 20ν αηψλα θαη κφλν κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ ΄50 

απμήζεθε θαηά 500 εθαηνκκχξηα (20%). 

Ζ εηήζηα αχμεζε μεπεξλά ηειεπηαία ηα 60 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Νη δεκνγξάθνη ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ πξνβιέπνπλ φηη ην 2000 ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο ζα θπκαλζεί κεηαμχ 

5000 θαη 7000 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 

Ζ εμέιημε απηή γλψξηζε βέβαηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηηο δηάθνξεο επείξνπο ηεο Γεο: ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζ' απηή ηελ παγθφζκηα πιεζπζκηαθή αχμεζε έδσζε ε Αζία. 
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  Θαηά Car-Saunders Θαηά Willcox Θαηά Ο.Ζ.Δ. 

1650 545 470   

1750 728 694   

1800 907 919   

1850 1175 1091   

1900 1620 1550   

1920     1811 

1930     2015 

1940     2249 

1950     2509 

1960     3008 

1980       

 

 
 

 

 

Πηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ν κηθξφηεξνο εηήζηνο δείθηεο αχμεζεο (0,8%) ήηαλ απηφο 

ηεο Δπξψπεο, ηδηαίηεξα ηεο βνξεηνδπηηθήο κε απφιπηε αχμεζε γχξσ ζηα 65 εθαηνκκχξηα ακέζσο 

κεηά ηελ Αζία, κε δείθηε αχμεζεο 21‰ . 

 

ΠΔΡΗΟΥΔ 

Πνζνζηά αχμεζεο 
θαηά δεθαεηία 

Πνζνζηηαία Θαηαλνκή 

ηνπ Παγθφζκηνπ 

Πιεζπζκνχ 

1920-

1930 

1950-

1960 

1920 1960 

ΤΛΟΙΟ 11.3 19.3 100.0 100.0 

ΑΦΡΗΘΖ 11.3 23.3 7.9 8.5 

Βφξεηα 12.8 23.9 2.7 2.9 

Λφηηα     10.6 23.0 5.2 5.4 

Ξίλ.9. Ξαγθφζκηα Ξιεζπζκηαθή Αχμεζε (1650-1980) ζε εθαηνκκχξηα 
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ΑΚΔΡΗΘΖ 17.3 23.1 11.5 13.5 

Βφξεηα 15.4 19.2 6.5 6.6 

Θεληξηθή 13.3 29.4 1.6 2.2 

Λφηηα 23.0 26.1 3.4 4.7 

ΑΗΑ 11.0 21.1 53.3 56.1 

Λ.Γ. 9.3 28.3 2.4 2.6 

Λ. Θεληξηθή 11.0 18.4 18.0 18.7 

Λ.Α. 16.4 22.3 6.0 7.1 

Αλαηνιηθή 9.9 22.1 26.9 27.7 

ΔΤΡΧΠΖ 8.2 8.1 18.1 14.2 

Β. Γ. 6.1 6.8 6.3 4.7 

Θεληξηθή 7.1 8.6 6.2 4.6 

Λφηηα 11.8 9.0 5.6 4.9 

Δ...Γ. 11.4 18.2 8.7 7.1 

ΧΘΔΑΛΗΑ 18.2 26.9 0.5 0.5 

 
 

Αλ ζέινπκε λα ζρεκαηνπνηήζνπκε κε θάπνην ηξφπν ηελ παγθφζκηα πιεζπζκηαθή αχ-

μεζε ή εμέιημε, απηή ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί ζε ηέζζεξηο θάζεηο (Πρ.22), απφ ηηο νπνίεο 

δηέξρνληαη, ζεσξεηηθά, φιεο νη ρψξεο: 

Ζ πξψηε θάζε, πνπ νλνκάδεηαη κεξηθέο θνξέο πξσηφγνλν δεκνγξαθηθφ θαζεζηψο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηε γελλεηηθφηεηα θαη ηε ζλεζηκφηεηα θαη απφ ρακειή ή 

δηαθνπηφκελε πιεζπζκηαθή αχμεζε, θαη είλαη ηππηθή ησλ ρσξψλ κε κηθξή αλάπηπμε, ρακειή 

βησζηκφηεηα θαη έιιεηςε ειέγρνπ ζαλάησλ θαη γελλήζεσλ. 

Ζ δεχηεξε θάζε, γλσζηή ζαλ παιηά αλάπηπμε ή λεαληθφ δεκνγξαθηθφ θαζεζηψο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πηψζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, αιιά θαη απφ ζηαζεξά πςειή γελλεηηθφηεηα, άξα απφ 

γξήγνξε θπζηθή αχμεζε. Ζ ππξακίδα ειηθηψλ έρεη πιαηηά βάζε, αιιά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ειηθησκέλνη απφ ηελ πξνεγνχκελε. 

Ζ ηξίηε θάζε ηεο χζηεξεο αλάπηπμεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ πιεζπζκψλ κε κεζαία 

γελλεηηθφηεηα (20‰)θαη ρακειή ζλεζηκφηεηα (ιηγφηεξν απφ 10‰). Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζ' απηή 

ηε θάζε είλαη ζπλήζσο ιηγφηεξν γξήγνξε απ' φηη ζηελ πξνεγνχκελε, αιιά επεηδή απηή ε νκάδα 

πεξηιακβάλεη πνιιέο πνιππιεζείο θαη κεγάιεο ρψξεο νη επηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθέο. 

Πηελ ηέηαξηε θάζε, ησλ ρακειψλ δηαθπκάλζεσλ, θαηαηάζζνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ε Ηαπσλία κε δείθηεο γελλεηηθφηεηαο κεηαμχ 10‰. θαη 20‰. θαη δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο κεηαμχ 8‰ θαη 13‰, κε απνηέιεζκα πνιχ ρακειή θπζηθή αχμεζε (Νπγγαξία 2,1‰,  

Ηαπσλία 9,5‰.)- 

 

Ξίλ.10. Ξιεζπζκηαθή Αχμεζε θαηά Ξεξηνρέο (1920-1960) 
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2.7. Πιεζπζκηαθέο ζεσξίεο 

Ζ κειέηε ηεο δηαθνξεηηθήο γελλεηηθφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο δείρλεη πφζν κηθξή είλαη ε γλψζε 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε. Έηζη, επηρεηξήζεθε ε παξνπζία 

ζεσξηψλ γηα ηελ εμήγεζε ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, πνπ ηαμηλνκεκέλεο απνηεινχλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο: βηνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο. 

Νη βηνινγηθέο ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα αληηζηνηρήζνπλ ηελ αλζξψπηλε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε κ΄ 

απηή ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ ζεσξψληαο φηη ε δεκνγξαθηθή αχμεζε δελ είλαη κνλαδηθή θαη 

ζπλδπάδνληαο πξφζθαηα ηε γελλεηηθφηεηα κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ ππθλφηεηα. 0 Josue de Castro ζην 

βηβιίν ηνπ Geography of Hunger ππνζηεξίδεη φηη ε αλζξψπηλε γελλεηηθφηεηα είλαη αληίζηξνθε ηεο 

θαηαλάισζεο πξσηετλψλ, θαηαγγέιινληαο ζπγρξφλσο ηελ απνηθηνθξαηία ζαλ θχξηα αηηία ησλ 

θαηλνκέλσλ πείλαο πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα. 

Ζ  ι ν γ η ζ η η θ ή  θ α κ π χ ι ε ,  πξνζπάζεηα καζεκαηηθνπνίεζεο ηεο αλζξψπηλεο 

πιεζπζκηαθήο αλάπηπμεο, βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ππάξρνπλ θχθινη ζηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. 

Νη πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο παηδείαο ηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηε γελλεηηθφηεηα. Γηα ηε θζίλνπζα 

γελλεηηθφηεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηξξνή πνπ έρεη ε 

επηζπκία γηα πςειφηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ status θαη γηα πεξηζζφηεξε πνιπηέιεηα θαη 

θαηαλάισζε. 

Νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο γηα ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε επηθεληξψλνπλ ζηε ζεκαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Αλ θαη ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο ζέζεηο 

ησλ λεν-θιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ησλ Καξμηζηψλ-Ιεληληζηψλ νηθνλνκνιφγσλ, έρεη ππάξμεη, 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, γεληθή ζπκθσλία ζηε δηαπίζησζε φηη ε δήηεζε εξγαζίαο δηακνξθψλεη ηελ 

επάξθεηα ηεο. Δπνκέλσο, δηαθπκάλζεηο ζηε γελλεηηθφηεηα, ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο δήηεζεο γηα εξγαζία. 

Ζ πνιιαπιφηεηα απηή ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε πξνθχπηεη ελ κέξεη απφ ηηο 

ππάξρνπζεο δηαθνξέο ζε πείξα θαη ζπκπεξηθνξά. Σνλδξηθά δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο: 

ε ππέξ θαη ε θαηά. Απηνί πνπ είλαη θαηά ππνζηεξίδνπλ φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ κεγεζψλ είλαη γηα "ην 

θαιφ φισλ" θη φηη θηλδπλεχνπκε απφ ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ "πιεζπζκηαθή έθξεμε". Έηζη, αηηία 

ηεο αλεξγίαο γίλεηαη ν ππεξπιεζπζκφο. 

Βαζηθφο ππνζηεξηθηήο απηήο ηεο ζέζεο ππήξμε ν Thomas Malthus, ν νπνίνο θνβνχκελνο ηε 

ζπλερή ηάζε γηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, κεγαιχηεξε απφ ηηο ππάξρνπζεο πνζφηεηεο ηξνθήο, 

επηζήκαλε φηη ν πιεζπζκφο, ζε νκαιέο ζπλζήθεο, έρεη ηελ ηάζε λα δηπιαζηάδεηαη θάζε 25 ρξφληα θαη 

λα κεγαιψλεη θαηά γεσκεηξηθή πξφνδν, ελψ ηα κέζα επηβίσζεο αθφκα θαη θάησ απφ ηηο θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο δελ κπνξνχλ πνηέ λα απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ αξηζκεηηθά. Ξαξ' φια απηά θαη εμαηηίαο 

εζσηεξηθψλ (αγακία) θαη εμσηεξηθψλ (πφιεκνο) αηηίσλ ν Malthus παξαδερφηαλ φηη πνηέ δελ 

επηηπγράλεηαη απηή ε γεσκεηξηθή αχμεζε. 
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Thomas Malthus 

 

Νη ζέζεηο ηνπ Malthus παξαπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα απφ 

θηιειεχζεξνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηηο κεζαίεο ηάμεηο, γηα λα θηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 

κε ηνπο λεν-Καιζνπζηαλνχο λα ππνζηεξίδνπλ ηε κέζνδν ηνπ ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ, πξάγκα πνπ 

ν Malthus ζεσξνχζε απαξάδεθην. 

Πε αληηπαξάζεζε κ΄ απηήλ ηελ "απαηζηφδνμε" άπνςε, αλαπηχρζεθε θάπνηα άιιε πεξηζζφηεξν 

αηζηφδνμε, πνπ πηζηεχεη φηη ν πιεζπζκφο βξίζθεη θπζηνινγηθά ην επίπεδν ηνπ, ζεσξψληαο επηπιένλ 

φηη απνηειεί θνηλσληθφ πινχην θαη βάζε ηεο θνηλσλίαο, θαηαγγέιινληαο ηνπ Καιζνπζηαλνχο γηα 

θπληθφηεηα θαη αηνκηθηζκφ. Ηδηαίηεξα ζθιεξφο ν Καξμ ζηηο επηζέζεηο ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη π 

ππεξπιεζπζκφο είλαη πεξηζζφηεξν ην απνηέιεζκα ηεο άληζεο θαηαλνκήο ησλ αγαζψλ παξά ηεο 

γεληθήο έιιεηςεο ηνπο. 
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3. ΚΔΣΑΘΗΛΖΔΗ ΠΙΖΘΤΚΧΛ 
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3. ΠΙΖΘΤΚΗΑΘΔ ΚΔΣΑΘΗΛΖΔΗ - ΚΔΣΑΛΑΣΔΤΖ 

Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ έρεη εμειηρζεί ξαγδαία κε ηελ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή 

πξφνδν. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πνπ βνεζνχλ ζ' απηήλ ηελ κεηαθίλεζε είλαη πηα ηέηνηα 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηεί θάζε είδνο κεηαθνξάο. Απηφ ζπλεηέιεζε ζηελ 

αχμεζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

Αθφινπζν απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζεκειηαθφ κέγεζνο πνπ δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηελ 

θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ: ε  κ ε η α λ ά ζ η ε π ζ ε. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη νκνθσλία ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ φξνπ, αλ θαη ε πιεηνςεθία ηείλεη ζηελ απνδνρή ηεο έλλνηαο ζαλ θάπνηα αιιαγή θαηνηθίαο 

γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Κ' απηή ηε ινγηθή Θα έπξεπε λα απνθιείζνπκε ηε ζηαζεξή 

κεηαθίλεζε ησλ λνκάδσλ, ηελ πξνζσξηλή ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή ησλ εξγαδφκελσλ. 

3.1. Παξάγνληεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Πηε κειέηε ησλ κεηαλαζηεχζεσλ ε έιιεηςε θάπνησλ λφκσλ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ γεσγξάθνπ 

δχζθνιε θαη πνιχπινθε. Νη αηηίεο πνπ κπνξνχλ «α βξεζνχλ ζηελ αξρή ησλ κεηαλαζηεχζεσλ είλαη 

πνιιέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη εκπεξηέρνπλ ηφζν ηνλ παξάγνληα "απψζεζεο" φζν θαη ηνλ 

παξάγνληα "έιμεο" ("push" and "pull" factors). 0 Bogue θαηαγξάθεη 25 θαηαζηάζεηο παξαθίλεζεο ζε 

κεηαλάζηεπζε, 15 παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ θαη 10 θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηηαρχλνπλ ή επηβξαδχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα θάπνηνπ πιεζπζκνχ: 

 

1. Κεηαλαζηεπηηθά θίλεηξα 

 

Απνθνίηεζε, γάκνο, έιιεηςε δπλαηφηεηαο γάκνπ, πξνζθνξά εξγαζίαο, επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο, κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία, εηδηθέο ηθαλφηεηεο, κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο, πψιεζε ηεο 

επηρείξεζεο, απψιεηα απαζρφιεζεο, απφιπζε απφ ηελ εξγαζία, ρακειέο απνδνρέο, ζπληαμηνδφηεζε, 

ζάλαηνο ζπγγελνχο, ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο, ηαηξηθή πεξίζαιςε, θπιάθηζε, πνιηηηθέο- θπιεηηθέο-

ζξεζθεπηηθέο πηέζεηο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηείζδπζε μέλσλ, θιεξνλνκηά, δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηελ θνηλφηεηα, καλία ηαμηδηψλ, θνηλσληθή απφξξηςε, αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε. 
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2. Παξάγνληεο επηινγήο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. 

Ρν θφζηνο κεηαθίλεζεο, ε παξνπζία ζπγγελψλ ή άιισλ, ε δπλαηφηεηα ζπκβίσζεο, ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο, ε θπζηθή έιμε ηεο πεξηνρήο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη αλέζεηο, ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

νη εηδηθέο επθνιίεο απαζρφιεζεο, ε εκπεηξία, ε εηδηθή εμππεξέηεζε, νη επηρνξεγήζεηο, ε πιεξνθφξεζε, 

ε θήκε, ε έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

3. Θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Νη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο, νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο, νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ε πξφβιεςε γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε, ε 

κεηαλαζηεπηηθή πξνπαγάλδα, νη θαλνληζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηελ κεηαλάζηεπζε, νη ζπλζήθεο θαη ην 

επίπεδν δσήο, ε απνδνρή θάζε είδνπο κεηνλνηήησλ, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. 

Νη παξαπάλσ θαηάινγνη δελ είλαη θπζηθά εμαληιεηηθνί. Ξνιινί άιινη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνζηεζνχλ φπσο ε πιεζπζκηαθή πίεζε θαη αχμεζε, ε δηαζεζηκφηεηα γεο ζε πεξηνρέο πξνέιεπζεο 

ή πξννξηζκνχ, νη κεηαθνξηθέο δηεπθνιχλζεηο, νη πφιεκνη, νη ινηκνί, νη πνιηηηζηηθέο νκνηφηεηεο ή 

δηαθνξέο θ. ά. Ξνιινί γεσγξάθνη ζα πξφζζεηαλ αθφκα θιηκαηνινγηθέο θαη βηνινγηθέο αιιαγέο, 

δηαθπκάλζεηο θαη αληηζέζεηο πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα εμειηρζνχλ νη πξσηφγνλεο κεηαθηλήζεηο ζε 

κεηαλαζηεχζεηο γηα ηδηψηεπζε. Θα έπξεπε αθφκα λα αλαθέξνπκε ηνλ παξάγνληα ηεο απφζηαζεο, ε 

ζρέζε ηνπ νπνίνπ κε ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηείλεη λα πνηθίιεη αληηζηξφθσο αλάινγα. Ρν κέγεζνο 

ηεο ρψξαο παίδεη επίζεο ζπνπδαίν ξφιν. Θαη άιινη πνιινί παξάγνληεο, πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

εμαληιήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο πνπ έρεη ην ζχλνιν ηνπο ζηελ απφθαζε ηνπ 

κεηαλάζηε. 

 

3.2 Δίδε κεηαθηλήζεσλ. 

 

Γηαθξίλνπκε δχν βαζηθά είδε κεηαθηλήζεσλ-κεηαλαζηεχζεσλ: ηελ ε ζ σ η ε ξ η θ ή 

κεηαλάζηεπζε, δειαδή ηελ αιιαγή θαηνηθίαο ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, απφ κηα πεξηνρή ηεο ζε 

κηαλ άιιε θαη ηελ  ε μ σ η ε ξ η θ ή, κεηαλάζηεπζε πνπ πξνυπνζέηεη αιιαγή ρψξαο. 

Νη κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ θαιχπηνπλ έλα πιαηχ θάζκα απφ πεξηπηψζεηο, πνπ κπνξεί λα 

αξρίδεη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ δηαξθψο κεηαθηλνχκελνπ πεξηνδηθά θαη θηάλεη ζ' εθείλε, φπνπ θάπνηνο 

κεηαθηλείηαη κηα θνξά ζηε δσή ηνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί θάπνπ κφληκα, ή αθφκα απφ κηα αιιαγή 

θαηνηθίαο κέζα ζηνλ ίδην δξφκν κέρξη κηα κεηαθίλεζε απφ κηα ρψξα ζε άιιε ή ηέινο απφ ηελ 

κεηαθίλεζε ελφο ηδηψηε ή κηαο νηθνγέλεηαο κέρξη ηηο καδηθέο -εζεινχζηεο ή αλαγθαζηηθέο-κεηαθηλήζεηο 

νιφθιεξσλ πιεζπζκψλ. 
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3.2.1. Δ ζ σ η ε ξ ηθή  Κ ε η α λ ά ζ η ε π ζ ε  

Παλ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε κεηαθίλεζε 

γηα θαηνηθία κέζα ζηα ζχλνξα κηαο πνιηηηθήο ή δηνηθεηηθήο κνλάδαο (ρψξα, λνκφο θ.ι.π.). Κπνξεί 

αθφκα λα νξηζηεί ζαλ ε λ δ ν α ζ η η θ ή  (intra-urban) ή δ η α π ε ξ η θ ε ξ ε η α θ ή  

(inter-regional) ή ζαλ κεηαθίλεζε θαηνίθσλ (ζπλεζηζκέλε ζε ππφ αλάπηπμε ρψξεο) απφ   

α γ ξ ν η η θ έ ο  ζε  α ζ η η θ έ ο πεξηνρέο 

Π' φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ παξαηεξνχληαη έληνλα θαηλφκελα εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο (ή 

θηλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ζ.Ξ.Α. είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ θάζε ρξφλν ν έλαο ζηνπο πέληε 

αιιάδεη ζπίηη θαη πεξίπνπ ην 1/4 ηνπ πιεζπζκνχ δελ δεη ζηελ Ξνιηηεία πνπ γελλήζεθε). Άκεζεο 

κεηξήζεηο γηα ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζε εζληθή θιίκαθα είλαη ζπάληεο, εθηφο απφ ηηο ρψξεο πνπ 

ππάξρεη εηδηθή εξψηεζε ζηηο απνγξαθέο ή δηαηεξνχλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηφπνπ θαηνηθίαο. 

Δλαιιαθηηθά ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη έκκεζνπ ππνινγηζκνχ κε ηε ζχγθξηζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

θαηαλνκήο ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε θπζηθή αχμεζε ή κε ηελ 

αληηπαξαβνιή ζηνηρείσλ γηα ηνλ ηφπν γελλήζεσο θαη ηε ζεκεξηλή θαηνηθία. Ζ εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε: 

α. Δπνρηαθή, ραξαθηεξηζηηθή ησλ λνκαδηθψλ θνηλσληψλ πνπ νξγαλσκέλεο ζε κηθξέο αλζξψπηλεο 

νκάδεο κεηαθηλνχληαη πξνο αλαδήηεζε λέσλ βνζθνηφπσλ θπξίσο, ή άιισλ πεγψλ επηβίσζεο 

ηνπο. Ν ραξαθηήξαο απηψλ ησλ λνκαδηθψλ θνηλσληψλ, ην κέγεζνο ηεο νκάδαο πνπ απνηεινχλ, 

νη απνζηάζεηο πνπ δηαλχνπλ, ε δηάξθεηα θαη ε θαηεχζπλζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαζψο θη ν ηχπνο 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, πνηθίιινπλ ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηηο παξαδφζεηο, έηζη πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη έλα κεγάιν θάζκα ηξφπσλ δσήο απφ ηνπο 

πιήξσο λνκαδηθνχο ζρεκαηηζκνχο κέρξη ηνπο ζηαζεξά εγθαηαζηεκέλνπο. Νη λνκάδεο-βνζθνί 

ζπάληα ζπλαληψληαη ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο, θαιχπηνπλ φκσο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

γήηλεο επηθάλεηαο, ηδηαίηεξα ζηνλ Ξαιηφ Θφζκν (θπξίσο ζηελ Αζία). Βξίζθνληαη ζπρλά ζε επαθή 

κε ηνλ ζχγρξνλν θφζκν, απφ ηνλ νπνίν αιινηψζεθε ε δνκή ηνπο κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

ζχγρξνλσλ κέζσλ κεηαθνξάο, πνπ πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηα θαξαβάληα, ηε ζηξαηησηηθή ή αζηπ-

λνκηθή αζθάιεηα πνπ κείσζε θαηά πνιχ ην δηθφ ηνπο "πξνζηαηεπηηζκφ" πξνο ιηγφηεξν 

απηνακπλφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε πνπ εμαθάληζε νπζηαζηηθά ηνπο 

βνζθφηνπνπο ηνπο. 

Νη λνκάδεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζπρλά ζαλ αλαρξνληζκφο θαη έρνπλ αλαγθαζηεί ζε θάπνηα 

κνληκφηεξε εγθαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή ηνπο κείσζε. Δθηφο φκσο απφ ηνλ 

λνκαδηζκφ, ζπλεζηζκέλεο, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Κεζνγείνπ, είλαη νη επνρηαθέο 

κεηαλαζηεχζεηο αγξνηψλ, κεηαμχ ρεηκψλα (εγθαηάζηαζε ζηα "ρεηκαδηά") θαη θαινθαηξηνχ 

(κεηαθίλεζε ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα). Άιιεο ηέηνηνπ είδνπο κεηαλαζηεχζεηο, είλαη απηέο γηα 

ηε ζπιινγή θαξπψλ, θξνχησλ (ην κάδεκα ηεο ειηάο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Κεζνγείνπ) ή αθφκα γηα ηελ αλαδήηεζε θάπνηαο επνρηαθήο απαζρφιεζεο φπσο ν ηνπξηζκφο. 

Πηελ θαηεγνξία ησλ επνρηαθψλ κεηαθηλήζεσλ δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ αλ εληάζζακε θαη ηα 

"πξνζθπλήκαηα" (ζηε Κέθθα, ζηνπο Αγίνπο Ρφπνπο, ζηε Ινχξδε θ.ά.). 
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β. Ξεξηνδηθή, γηα εθείλνπο πνπ παξακέλνπλ καθξηά απφ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο γηα πεξηφδνπο 

κεξηθψλ ρξφλσλ θαη επηζηξέθνπλ πεξηνδηθά. 0 βαζηθφο ζηφρνο ηεο πιεηνςεθίαο απηψλ ησλ 

πξφζθαηξσλ κεηαλαζηψλ είλαη ην θέξδνο θάπνηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ πνζνχ ρξεκάησλ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, πνπ παξακέλεη ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη ε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο ησλ ίδησλ 

φηαλ επηζηξέθνπλ. Απνηεινχλ ηηο ζπλεζέζηεξεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζηελ Αθξηθαληθή 

Ήπεηξν, αιιά θαη ζηηο Ζ.Ξ.Α., φπνπ ε Ξξσηνρξνληά είλαη "ε κέξα κεηαθίλεζεο" (moving day)  

ζηηο θπηείεο ηνπ Λφηνπ. 

γ. Αγξνηηθή-Αζηηθή θαη Αζηηθή-Αγξνηηθή, ηε ζπνπδαηφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε κνξθή εζσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο κε έληνλε βηνκεραλνπνίεζε θαη γξήγνξεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, φπνπ παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ άλνδν ηνπ θαηά 

θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ βέβαηα θαη νη ππέξ-αζηηθνπνηεκέλεο ρψξεο, φπσο ε Κ. Βξεηαλία, 

φπνπ ε αγξνην-αζηηθέο κεηαλαζηεχζεηο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο "δηα-αζηηθέο" 

κεηαλαζηεχζεηο. 

Νη αγξνην-αζηηθέο κεηαλαζηεχζεηο απαληνχλ θπξίσο ζε νηθνλνκηθά θίλεηξα: ζηνπο ηφπνπο 

πξνέιεπζεο, ε πιεζπζκηαθή πίεζε, ν εθκνληεξληζκφο ηεο γεσξγίαο (ηδηαίηεξα ε εθκεράληζε), 

φπσο αθφκα ηα παξαδνζηαθά ζρήκαηα ηδηνθηεζίαο ηεο γεο δεκηνπξγνχλ ηνπο παξάγνληεο 

"ψζεζεο", ελψ ε γξήγνξε αχμεζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο (ζπρλά κε πνιχ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο) ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, δεκηνπξγεί ηνλ παξάγνληα "έιμεο". 

Ξαξάγνληεο, φπσο νη δηεπθνιχλζεηο ζηηο κεηαθνξέο, δηέθνςαλ ηνλ απνκνλσηηζκφ ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηηο πνιηηηζηηθέο επαθέο, ακβιχλνληαο ζπγρξφλσο 

ηηο αληηζέζεηο ηνπο. 

Ππλνιηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε κεηαλάζηεπζε πξνζειθχεη ηνπο κε 

πξνλνκηνχρνπο αγξφηεο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ιεηηνπξγεί "δηνξζσηηθά" 

ζηα εξγαηηθά απνζέκαηα θαη ζηελ αλεξγία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ππλήζσο παξαηεξείηαη 

αιιαγή ζην επάγγεικα, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηε δνκή ηεο 

απαζρφιεζεο; φζν γηα ηηο θχξηεο πξνηηκήζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηελ 

νηθνδνκή θαη ηηο ππεξεζίεο. Ζ "γνεηεία" πνπ αζθεί ε πφιε εθθξάδεηαη ζπλήζσο απφ ηηο παξνρέο 

ζε: ζρνιεία, θαηαζηήκαηα, εμππεξεηήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, δηαζθέδαζε. Ρα κεηνλεθηήκαηα απφ 

ην θφζηνο δσήο (θαηνηθία θαη κεηαθνξέο), ηνλ ζφξπβν, ηελ αηκνζθαηξηθή κφιπλζε, θ.ά. είλαη 

πξάγκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαζπζηεξεκέλα. Ρα κεγάια κεγέζε δεκηνπξγνχλ ζπρλά θνηλσληθά 

θαη εζηθά πξνβιήκαηα, φπσο θαη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ θαηνηθία. Ρα γθέην, νη παξαγθνππφιεηο, 

είλαη ζπλήζσο ην απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, πξάγκα πνπ ρεηξνηεξεχεη φηαλ νη 

κεηαλάζηεο δελ έρνπλ νχηε δνπιεηά. Ξνιιέο ρψξεο (φπσο ε Ηηαιία), γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο ηνπ αγξνηηθνχ Λφηνπ 

ζηνλ βηνκεραληθφ Βνξξά, επέβαιαλ ηελ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ εξγαζίαο ζηνπο κεηαλάζηεο. 

ζν γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ην απνηέιεζκα είλαη εμίζνπ δπζκελέο: ειάηησζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη εγθαηάιεηςε. Αλάκεζα ζ' απηέο ηηο δχν νξηαθέο θαηαζηάζεηο παξεκβάιινληαη νη 
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ελδηάκεζεο θάζεηο κε απνηειέζκαηα ζηε δηαηάξαμε ηεο πιεζπζκηαθήο ηζνξξνπίαο ηεο πεξηνρήο 

(δνκή ειηθηψλ θαη θχισλ), ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θ.ά. 

Ζ ξνή απηήο ηεο κεηαθίλεζεο δελ είλαη πάληα δηπνιηθή: ρσξηφ-κεγάιε πφιε. Ξνιιέο θνξέο, 

ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ησλ ελδηάκεζσλ ζηάζεσλ: κηθξέο πφιεηο 

κεηαμχ ρσξηνχ θαη κεγάιεο πφιεο παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ηφπνπ ηεο κεηαβαηηθήο εγθαηάζηαζεο, 

ζε αλακνλή ηεο ηειηθήο, γλσξίδνληαο έηζη κηα γξήγνξε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε, δηακνξθψλνληαο 

ζπγρξφλσο θαη έλα ηδηαίηεξν αζηηθφ ηνπίν γχξσ απφ ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή. 

δ. Θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο γηα εξγαζία θαη αλαςπρή, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο νηθνλνκίεο κεγάιεο 

θιίκαθαο ζπγθέληξσζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη ηε δηαζπνξά ηεο θαηνηθίαο. 

Ρα πξφηππα ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα εξγαζία είλαη ζχλζεηα θαη ηα επεξεάδνπλ πνιιέο αηηίεο: 

1. ε πξαθηηθή ηεο πνιιαπιήο απαζρφιεζεο ή ηεο απαζρφιεζεο γαηνθηεκφλσλ ζε αζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

2. ε επηζπκία απηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζηελ πφιε, λα θαηνηθνχλ ζηελ εμνρή. 

3. ε έιιεηςε θαη νη πςειέο ηηκέο θαηνηθίαο ζηηο πφιεηο. 

4. ν ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κεηαμχ πεξηνρψλ θαηνηθίαο 

θαη βηνκεραληθψλ –δηνηθεηηθψλ -εκπνξηθψλ-πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ. 

5. ε πνιιαπιφηεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ε δηαζπνξά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδηαίηεξα αθφκα νη 

δηαθνξέο ζηε δνκή ηεο απαζρφιεζεο κεηαμχ αλδξηθνχ θαη γπλαηθείνπ 

εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ρν θαηλφκελν ησλ ζπζηεκαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ γηα αλαςπρή, ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηηο 

αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο θαη πνηθίιιεη απφ ηε κηθξή κεηαθίλεζε γηα ην απφγεπκα ηνπ Παββάηνπ 

κέρξη ηηο κεγαιχηεξεο ησλ κεξηθψλ κελψλ ηνπ θαινθαηξηνχ. Νη ηειεπηαίεο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο 

πνπ θηάλνπλ λα επεξεάδνπλ επζέσο ηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

ε. Γηαπεξηθεξεηαθέο Κεηαλαζηεχζεηο πνπ ζπκπίπηνπλ νπζηαζηηθά κε ηηο αγξνην-αζηηθέο. πάξρνπλ 

φκσο θάπνηεο κνξθέο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε σημασία ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. 

Κηα απφ απηέο είλαη ν επνηθηζκφο ηεο πεξηνρήο κηαο ρψξαο απφ κέξνο ηνπ ππάξρνληνο 

πιεζπζκνχ. Ρν ζχλζεκα "GO WEST" ζηελ πεξίπησζε ηνπ επνηθηζκνχ ηεο ακεξηθάληθεο Γχζεο, 

κε φια ηα γλσζηά εζλνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε, δελ απνηειεί ηε 

κνλαδηθή πεξίπησζε καδηθήο, νξγαλσκέλεο, εζεινχζηαο κεηαλάζηεπζεο. 

3.2.2. Δ μ σ η ε ξ η θ ή  Κ ε η α λ ά ζ η ε π ζ ε  

Νη εμσηεξηθέο ή δηεζλείο κεηαλαζηεχζεηο είλαη κεγαιχηεξνπ δεκνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ 

ηηο εζσηεξηθέο, θαζψο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. Νη 

ζηαηηζηηθέο γηα ηηο εμσηεξηθέο κεηαλαζηεχζεηο είλαη εμαηξεηηθά θησρέο θαη κπνξνχκε ζπλήζσο λα 

έρνπκε κφλν γεληθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, 

ζηε δνκή ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο κεηαλάζηεπζεο (κφληκε-πξνζσξηλή). 



 - 101 - 

Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία έρεη λα επηδείμεη ηζηνξηθά κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο κεηαλαζηεπηηθέο 

θηλήζεηο, απφ απηέο ησλ Ηλδνεπξσπατθψλ θπιψλ ζηε δεχηεξε ρηιηεηεξίδα πξηλ απφ ηελ επνρή καο, 

κέρξη ηνλ επνηθηζκφ ηεο Ακεξηθήο, ηεο Απζηξαιίαο θη άιισλ λέσλ πεξηνρψλ ζηνπο ηειεπηαίνπο 2-3 

αηψλεο. 

Νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ηνπ ίδηνπ 

ραξαθηήξα κ΄ απηνχο ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Ηδηαίηεξα ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, αλάκεζα ζ' 

άιια, απνηεινχλ ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Ζ εθηεηακέλε αλεξγία θαη 

ππναπαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε δπζκελήο ζρέζε ζηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο κεηαμχ 

ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ρψξαο ππνδνρήο, νη δπζκελείο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, είλαη παξάκεηξνη, πνπ 

ζπληεινχλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζπληήξεζε ή θαη ηελ αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Ξαξάιιεια, νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο δσήο, ην πιήζνο θαη ε πνηθηιία επθαηξηψλ, ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο θη άιινη παξάκεηξνη πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ιφγνπο γεσγξαθηθνχο, εζλνινγηθνχο θαη 

ηζηνξηθνχο επηηείλνπλ ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Νη  δ ε κ ν γ ξ α θ η θ ν ί  παξάγνληεο δελ είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο αλ αλαθεξζνχκε 

ζηελ πιεζπζκηαθή πίεζε ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ. Σαξαθηεξηζηηθφ ηδηαίηεξν, αλ θη φρη κνλαδηθφ, νη 

κεηαλαζηεχζεηο απφ ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηηαιία θαη ηε Λ.Α. Δπξψπε, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νχ. Ζ πεξίπησζε ηνπ Ιηβάλνπ, πξηλ αθφκα απφ ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή: κηα ρψξα 4.105, κφιηο, ηεηξαγσληθψλ κηιίσλ κε 1.750.000 θαηνίθνπο, έρεη, θπξηνιε-

θηηθά, "εμάγεη" 1.500.000 Ιηβαλέδνπο ζ' φινλ ηνλ θφζκν.  

Απφ ηελ άιιε, νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ακεζφηεξα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε παξά σο πξνο ηελ εζσηεξηθή. 

Ζ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο θαη γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν απνηέιεζκα πξνζσπηθήο επηινγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο καδηθήο 

αληαιιαγήο πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρνπξθίαο ην 1922 θαη κεηαμχ Ονπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο 

κεηά ην 1940 δελ είλαη ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα. Αθφκα, νη πνιηηηθνί πξφζθπγεο κφλν ζηελ Δπξψπε 

κεηξνχληαη κε κεξηθά εθαηνκκχξηα. 

Ζ πξφζθαηε ηζηνξία πξνζθέξεη θη άιια αληίζηνηρα παξαδείγκαηα φπσο απηφ ησλ ρσξψλ ηεο 

Λ.Α. Αζίαο κεηά ηελ λίθε ησλ απειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ (Βηεηλάκ, Θακπφηδε, Ιάνο) ή ην 

Ξαιαηζηηληαθφ πξφβιεκα κεηά ηνλ 2ν Ξαγθφζκην Ξφιεκν. Ζ πεξίπησζε ηεο Θχπξνπ είλαη ίζσο ε 

πεξηζζφηεξν πξφζθαηε πεξίπησζε βίαηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκνχ. 

Ππγγελήο κε ηελ έλλνηα ηεο Κεηαλάζηεπζεο (ηδηαίηεξα ηεο εμσηεξηθήο) είλαη ε έλλνηα ηεο 

Ξ α ι η λ φ ζ η ε ζε ο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο. Ξαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ξπζκνχο ηεο παιηλφζηεζεο είλαη αλάινγεο κνξθήο 

κ΄ απηνχο ηεο Κεηαλάζηεπζεο, κφλν πνπ ζα έιεγε θαλείο φηη δξνπλ κε αληίζεηε θνξά. Γεγνλφο είλαη 

φηη είηε επεηδή ηθαλνπνηήζεθαλ νη πξψηνη ζηφρνη πνπ νδήγεζαλ ζηε κεηαλάζηεπζε, είηε επεηδή 

έπαςαλ λα ππάξρνπλ, ζηνλ ίδην ηνπιάρηζηνλ βαζκφ, νη παξάγνληεο έιμεο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ, 

εκθαλίδνληαο ηάζεηο επηζηξνθήο, πνπ επεξεάδνπλ φπσο θαη πξηλ, ηφζν ηελ νηθνλνκηθή θαη 
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πιεζπζκηαθή δνκή θαη ησλ δχν ρσξψλ, αιιά θαη επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη  πνιηηηζκηθέο αλαθαηαηάμεηο 

εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηηο ρψξεο επηζηξνθήο. 

 

 

 

3.3.  Κ ν λ η έ ι α   Κ ε η α θ η λ ή ζ ε σ λ  

Ξνιιέο ζεσξίεο έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην κέγεζνο ησλ κεηαθηλήζεσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. Αθήλνληαο απέμσ ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ε ζπκπεξηθνξά ηεο νπνίαο είλαη 

ηφζν πνιχπινθε θαη γηα ηελ νπνία ηα ζηνηρεία είλαη ειιηπή, γηα λα ρσξέζεη ζηηο απινπζηεπηηθέο 

ζπζρεηίζεηο ελφο κνληέινπ, ζα ζηαζνχκε ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. 

Αθφκα φκσο, θαη γηα ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζεσξεί φηη 

επεξεάδεηαη απφ ηφζν πνιινχο παξάγνληεο πνπ κφλν ππνζέζεηο κπνξεί λα θάλεη θαλείο γη‟ απηήλ. 

Κηα ηέηνηα, βαζηθή, ππφζεζε είλαη απηή ηεο "έιμεο", φπσο ήδε έρεη δηαηππσζεί ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ. Κηα πξψηε ινηπφλ ηδέα, γλσζηή ζαλ λφκνο ηνπ Zipf, εθθξάδεη ηνλ φγθν ηεο κεηαλάζηεπζεο Nij  

απφ ην γεσγξαθηθφ ζεκείν i ζην ζεκείν j ζαλ αληίζηξνθα αλάινγν ηεο απφζηαζεο Dij ανάμεσα ζηα δχν 

ζεκεία: 

 

 

Κηα παξαιιαγή ηνπ είλαη: 

 

 

φπνπ:    f(Zi) είλαη ζπλάξηεζε ηνπ Zi πνπ είλαη νη παξάγνληεο έιμεο (θπξίσο νηθνκηθνί), 

Pj είλαη ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο j. 

Κηα άιιε ζεσξία ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ησλ "ελδηάκεζσλ επθαηξηψλ". Παλ επθαηξίεο ζπλήζσο 

ζεσξνχληαη νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο. Ρν 1940 o S.Stouffer δηαηχπσζε απηήλ ηε ζεσξία, 

πξνηείλνληαο φηη ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ ην ζεκείν i ζην ζεκείν j είλαη αλάινγνο κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ επθαηξηψλ ζην ζεκείν j θαη αληίζηξνθα αλάινγνο κε ηηο ελδηάκεζεο επθαηξίεο ζην δηάζηεκα 

ij: 

 

 

 

Ρέινο ε πξνζπάζεηα εμήγεζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ ρξεζηκνπνίεζε θαη ηα 

ιεγφκελα "κνληέια βαξχηεηαο". Πχκθσλα κ' απηά, ε κεηαλάζηεπζε αλάκεζα ζε δχν ζεκεία (πφιεηο) 

είλαη αλάινγε ηεο πιεζπζκηαθήο "κάδαο" ηνπο θαη αληίζηξνθα αλάινγε ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο: 

 

)
1

(
ij

ij
D

fN

)(* i

ij

j

ij Zf
D

P
N

)(
ij

j

ij
O

O
fN

ij

ji

ij
D

PP
fN

*



 - 103 - 

 

Γεληθά φια απηά ηα κνληέια αλάιπζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο βαζίδνληαη 

ζε κηα γεληθφηεξε ζεσξία "έιμεο-απψζεζεο". Γίλεηαη δειαδή δεθηφ φηη ε απφθαζε γηα 

κεηαλάζηεπζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δχν εηδψλ παξαγφλησλ: παξάγνληεο πνπ σζνχλ ζε 

κεηαλάζηεπζε απφ ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη παξάγνληεο πνπ ειθχνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ζηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ. Ξαξάγνληεο είηε γηα ηε κηα είηε γηα ηελ άιιε πεξίπησζε είλαη απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο:έιιεηςε απαζρφιεζεο, έιιεηςε θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ, 

πεξηνξηζκέλνο ηξφπνο δσήο, ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν, ζε αληηπαξάζεζε κε πξνζθνξά εξγαζίαο, 

αλψηεξν επίπεδν δσήο, θνζκνπνιίηηθν ηξφπν δσήο……….. 

3.4.  Κ ε  η  α λ α  ζ  η ε π η η θ ή  π ν ι η η η θ ή  &  ε π η π η ψ ζ ε η ο  

0 αηψλαο καο, θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '60, είδε κεγάινπο αξηζκνχο πιεζπζκψλ λα αιιάδνπλ 

ηφπν θαηνηθίαο, είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ρψξαο, είηε αιιάδνληαο θαη ρψξα αθφκα. 

Νη πνιηηηθέο δηαθφξσλ θξαηψλ ελίζρπαλ έκκεζα ζπλήζσο, ηελ απνδεκία ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο αλνρήο ή θαη δηεπθφιπλζεο αθφκα ηεο απνδεκίαο είρε ζαλ δηθαηνινγία ηελ 

χπαξμε πςειήο αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη απέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ κε ηελ απνζηνιή ζηε ρψξα ελφο κέξνπο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ κεηαλαζηψλ. Πηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κεηά απφ αξλεηηθέο δηαπηζηψζεηο, ζε ζέκαηα 

θπξίσο πιεζπζκνχ, άξρηζε πξφζθαηα γηα πνιιέο ρψξεο, ηεο Λ. Δπξψπεο ηδηαίηεξα, ε εθαξκνγή 

πνιηηηθήο παιηλλφζηεζεο θαη κείσζεο ηεο απνδεκίαο. 

3.4.1.  Κ έ η ξ α   Π ν ι η η η θ ή ο 

 

Ζ πνιηηηθή απηή θάλεθε φηη ρξεηαδφηαλ ηε ιήςε θάπνησλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Απφ 

ηα κέηξα απηά, άιια έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα θαη είλαη άκεζα πινπνηήζηκα ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη κηαο πνιηηηθήο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, ελψ άιια είλαη 

εμεηδηθεπκέλα θαη πηνζεηνχληαη γηα ηελ άζθεζε κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Πηελ θαηεγνξία απηή 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: 

 

1. νξγαλσηηθά θαη ζεζκηθά κέηξα. 

 δηακφξθσζε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. 

 ζπληνληζκφο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 δεκηνπξγία θνξέσλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ 

ξεχκαηνο.  
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 έιεγρνο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ κεηαλάζηεπζεο. 

2. δηνηθεηηθά 

 ππεχζπλε θαη πιήξεο ελεκέξσζε. 

 δηεπθφιπλζε ηεο παιηλλφζηεζεο θαη δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ "απνδνρήο". 

 νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ. 

 κεηαλαζηεπηηθά "αλνίγκαηα" εηδηθψλ νκάδσλ (ηερληθνί, επηζηήκνλεο) πξνο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθηλνπκέλσλ.  

 εθιεθηηθή παιηλλφζηεζε θαη εγθαηάζηαζε (αθξηηηθέο πεξηνρέο). 

3. έξεπλα-Πηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε 

 ιεπηνκεξήο θαη έγθαηξε γλψζε ησλ εμειίμεσλ. 

 εξκελεία ησλ παξακέηξσλ. 

 επηζθφπεζε ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ. 

 εκπεηξηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην θχθισκα κεηαλάζηεπζε- παιηλλφζηεζε-επαλαπαηξηζκφο.  

 αλακφξθσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζεηξψλ ηεο Δ.Π..Δ. 

 

 

3 . 4 . 2 .   Ο η   ε π η π η ψ ζ ε η ο  

1. Ρα ξεχκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπληεινχλ ζηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ κηαο 

ρψξαο θαη θπξίσο επηηαρχλνπλ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ (γηα 

ηελ εζσηεξηθή), ελψ αιινηψλνπλ ζεκαληηθά ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο 

απαζρφιεζεο (ζηελ πεξίπησζε ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο). 

2. Ζ εμέιημε ησλ παξαπάλσ ξπζκψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλαινγίαο 

ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ. 

3. Ρν θαηλφκελν απηφ ηεο πξννδεπηηθήο αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη παγθφζκην 

θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη 

ηεο ηδηαίηεξεο κνξθήο πνπ παίξλεη απηή, ζε θάζε Σψξα. 

4. Ζ αχμεζε απηή ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ δελ παξνπζηάδεη ζπλήζσο ηζνκεξή 

θαηακεξηζκφ ζηνλ ρψξν. 

5. Νη ζπλέπεηεο ησλ ππεξζπγθεληξψζεσλ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ηνπ 

απνπιεζπζκνχ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά θαη δηζεπίιπηα 

πξνβιήκαηα, ηφζν ζην δεκνγξαθηθφ, φζν θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, 

ζπληειψληαο παξάιιεια θαη ζηε βαζκηαία ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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1.1. Σν Αζηηθφ θαηλφκελν 

Αο θαληαζηνχκε ζηελ αξρή έλαλ άμνλα, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ έιιεηςε θάζε κνξθήο 

αζηηθνπνίεζεο (ε "αγλή θχζε", ε γε παξαδνκέλε ζηα "ζηνηρεία") θαη θηάλεη ζην απνηέιεζκα ηνπ 

θαηλνκέλνπ.0 άμνλαο απηφο αλαπηχζζεηαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν: ρσξηθφο γηαηί ην 

θαηλφκελν εμαπιψλεηαη κέζα ζηνλ ρψξν, ηνλ νπνίν κεηαβάιιεη - ρξνληθφο δε γηαηί εμειίζζεηαη κέζα 

ζηνλ ρξφλν, άπνςε πνπ θαη' αξρήλ είλαη δεπηεξεχνπζα, θαηφπηλ φκσο γίλεηαη θπξηαξρηθή ηεο πξαθηηθήο 

θαη ηεο ηζηνξίαο. 

0%  100% 

 

Ξάλσ ινηπφλ ζ' απηφλ ηνλ δξφκν, ηε δηαδξνκή πνπ έρεη δηαηξέμεη ην αζηηθφ θαηλφκελν, αο 

ηνπνζεηήζνπκε κεξηθά ζεκεία. Πηελ αξρή ηη ππήξρε; Ξιεζπζκνί πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ εζλνινγία 

θαη ηελ αλζξσπνινγία. Πηελ πεξηνρή απηνχ ηνπ αξρηθνχ κεδελφο, νη πξψηεο αλζξψπηλεο νκάδεο 

(ςαξάδεο, θπλεγνί, ζπιιέθηεο ίζσο θαη βνζθνί) ζεκάδεςαλ θαη νλφκαζαλ ηνλ ρψξν,ηνλ εμεξεχλεζαλ 

νξηνζεηψληαο ηνλ. πέδεημαλ νλνκαζίεο, ηνπσλχκηα, κηα ηνπνινγία θαη έλα πιέγκα ηνπ ρψξνπ, πνπ 

αξγφηεξα νη αγξφηεο, ζηαζεξνπνηεκέλνη ζην έδαθνο, ηειεηνπνίεζαλ θαη αθξηβνιφγεζαλ ρσξίο λα 

αλαζηαηψζνπλ ηνλ θαλλαβφ ηνπ. 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα μέξνπκε φηη ζε πνιιά κέξε ζηνλ θφζκν θαη ρσξίο ακθηβνιία 

παληνχ φπνπ εκθαλίδεηαη ε ηζηνξία, ε πφιε ζπλφδεπζε ή αθνινχζεζε απφ θνληά ην ρσξηφ. Ρν λα πεη 

ινηπφλ θαλείο φηη ην ρσξηφ θαη ν αγξνηηθφο πνιηηηζκφο θξάηεζαλ γηα πνιχ θαηξφ ηελ πφιε ελ θξππηψ δελ 

είλαη αιεζηλφ. Κπνξεί εχθνια θαλείο λα ηζρπξηζηεί ην αληίζεην. Ζ γεσξγία δελ μεπέξαζε ηε ζπιινγή, 

ην κάδεκα, δελ δηακνξθψζεθε ζαλ ηέηνηα παξά θάησ απφ ηελ πίεζε (απζαίξεηε) ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, θαηερφκελα γεληθά απφ θαηαθηεηέο ηθαλνχο, πνπ ζε ζπλέρεηα έγηλαλ πξνζηάηεο, 

εθκεηαιιεπηέο θαη θαηαπηεζηέο, δειαδή, δηνηθεηέο δεκηνπξγνί ελφο Θξάηνπο ή κηαο κνξθήο Θξάηνπο. 

Πε απηήλ ηε θάζε ε "πνιηηηθή πφιε" ζπλνδεχεη ή αθνινπζεί απφ θνληά ηελ εγθαζίδξπζε κηαο 

νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο δσήο, ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ ρσξηνχ. 

 

Δίλαη απηνλφεην φηη απηή ε ζέζε δελ ηζρχεη γηα ηηο απέξαληεο εθηάζεηο, φπνπ επέδεζαλ αδηάθνπα 

έλαο εκη-λνκαδηζκφο, κηα εμαζιησκέλε πεξηνδεχνπζα γεσξγία. Δίλαη αθφκα απηνλφεην φηη ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηηο αλαιχζεηο θαη ηα ληνθνπκέληα, ηα ζρεηηθά κε ηνλ "αζηαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο" ζηνπο 

αξραίνπο πνιηηηζκνχο, δεκηνπξγνχο ηαπηφρξνλα αζηηθήο θαη αγξνηηθήο δσήο (Κεζνπνηακία, Αίγππηνο, 

θ.ιπ.). Ρν πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ πφιεο θαη ππαίζξνπ δελ είλαη αθφκα ιπκέλν. 
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Ξαίξλνπκε ινηπφλ ηνλ θίλδπλν λα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ρσξν-ρξνληθφ απηφλ άμνλα, ηελ "πνιηηηθή 

πφιε" ζηελ πεξηνρή ηεο αξρήο. Ξνηνη απνηεινχζαλ, πνηνη θαηνηθνχζαλ απηήλ ηελ πφιε; ηεξείο θαη 

πνιεκηζηέο, πξίγθηπεο θαη γεληθά επγελείο, ζηξαηησηηθνί αξρεγνί. Αιιά αθφκα δηνηθεηέο θαη γξαθηάδεο. 

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ζεψξεζε ηεο "πνιηηηθήο πφιεο" ρσξίο ηε γξαθή: ληνθνπκέληα, δηαηαγέο, 

εθεπξέζεηο, ζ π ι ι ν γ ή  ησλ θφξσλ. Δίλαη νιφθιεξε δηαηαγέο θαη δηαηάγκαηα, εμνπζία. Ξαξ' φια 

απηά πεξηέρεη επίζεο κηα ρεηξνηερλία θαη έλα ζχζηεκα αληαιιαγψλ, έζησ θαη γηα λα πξνκεζεχζεη 

κφλν ηηο πξψηεο χιεο, απαξαίηεηεο ζηνλ πφιεκν θαη ζηελ εμνπζία (κέηαιια, δέξκαηα θ.ά.).Πε 

ππνηειηθή ινηπφλ ζρέζε πεξηιακβάλεη ρεηξνηέρλεο θαη αθφκα εξγάηεο. 

Ζ πνιηηηθή πφιε δηνηθεί, πξνζηαηεχεη, εθκεηαιιεχεηαη κηα επηθξάηεηα ζπρλά ηεξάζηηα. 

Γηεπζχλεη θαη έρεη κεγάια γεσξγηθά έξγα. Βαζηιεχεη πάλσ ζ' έλαλ αξηζκφ ρσξηψλ. Ζ ηδηνθηεζία ηεο γεο 

γίλεηαη εθιεθηηθή ηδηφηεηα ηνπ Κνλάξρε, ζχκβνιν ηεο ηάμεο θαη δξάζεο. Ξαξ΄ φια απηά, νη ρσξηθνί θαη 

νη θνηλφηεηεο δηαηεξνχλ ηελ νπζηαζηηθή θαηνρή, πιεξψλνληαο ηνπο θφξνπο. Ξνηέ απφληεο, ην 

εκπφξην θαη ε αληαιιαγή πξέπεη λα κεγαιψζνπλ. Θαη' αξρήλ, εκπηζηεπκέλα ζε "χπνπηνπο" 

αλζξψπνπο, ζε "μέλνπο" (κέηνηθνπο). Νη ηφπνη πνπ είλαη αθηεξσκέλνη ζην εκπφξην θαη ζηελ αληαιιαγή 

είλαη θαη΄ αξρήλ δπλαηά ζεκαδεκέλνη απφ ηα ζεκάδηα ηεο εηαηξνηνπίαο. πσο νη άλζξσπνη πνπ 

απαζρνινχληαη εθεί, απηνί νη ρψξνη είλαη απνδησγκέλνη απφ ηελ πνιηηηθή πφιε (θαξαβάλ-ζεξάΐ, 

παλεγχξηα θ.ιπ.), 

Ζ δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ησλ εκπφξσλ θαη ηεο πξακάηεηαο ηνπο (άλζξσπνη θαη πξάγκαηα), 

απφ ηελ πφιε, δηαξθεί αηψλεο θαη αηψλεο. Ρν εκπφξην θαη ε αληαιιαγή, απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε θαη 

ηε δσή, θέξλνπλ ηνλ πινχην, ηελ θίλεζε. 

Ζ πνιηηηθή πφιε αληηζηέθεηαη κε φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο, κε φιε ηεο ηε ζχλζεζε· αηζζάλεηαη, 

μέξεη φηη απεηιείηαη απφ ηελ αγνξά, απφ ηα εκπνξεχκαηα, απφ ηνπο εκπφξνπο, απφ ηε κνξθή ηεο 

ηδηνθηεζίαο (θηηξηαθή ηδηνθηεζία, θηλεηή εμ νξηζκνχ: ην ρξήκα). Σίιηα γεγνλφηα καξηπξνχλ γη' απηφ, 

ηφζν ηελ χπαξμε θνληά ζηελ πνιηηηθή Αζήλα ηεο εκπνξηθήο πφιεο ηνπ Ξεηξαηά, φζν ηελ απαγφξεπζε, 

κάηαηα επαλαιακβαλφκελε, γηα εγθαηάζηαζε εκπνξεπκάησλ ζηελ Αγνξά, πνπ είλαη ρψξνο ειεχζεξνο, 

ρψξνο πνιηηηθήο ζπλάληεζεο. ηαλ ν Σξηζηφο δηψρλεη ηνπο εκπφξνπο απφ ηνλ Λαφ, είλαη ε ίδηα 

απαγφξεπζε, ε πξάμε έρεη ηελ ίδηα έλλνηα. Πηελ Θίλα, ζηελ Ηαπσλία νη έκπνξνη παξακέλνπλ πνιχ 

θαηξφ ε θαηψηεξε αζηηθή ηάμε, απνκνλσκέλε ζε εηδηθέο γεηηνληέο. 

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν ζηελ επξσπατθή δχζε, ζην ηέινο ηνπ Κεζαίσλα, είλαη πνπ ηα 

εκπνξεχκαηα, νη έκπνξνη θαη ε αγνξά εηζρσξνχλ ζαλ ληθεηέο κέζα ζηελ πφιε. Π' φιε απηή ηε δηάξθεηα 

νη έκπνξνη βξίζθνληαλ ζε ζπλερή πάιε κε ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, ζέαηξν απηήο ηεο πάιεο, ε 

πνιηηηθή πφιε, αλαλεσκέλε, επξφθεηην λα κεηαζρεκαηηζηεί αθξηβψο απ' απηήλ ηελ πάιε. Πηε δηάξθεηα 

ηεο ε ζέζε ηεο αγνξάο γίλεηαη θεληξηθή θαη ζεκαληηθή. Αληηθαζηζηά, μεπεξλά ηελ πιαηηά ζπγθέληξσζε 

πνπ είλαη ε Αγνξά, ην Forum. Γχξσ απφ ηελ αγνξά, καδεχνληαη ε εθθιεζία, ην δεκαξρείν. Αο ζεκεησζεί 

φηη ε Αξρηηεθηνληθή αθνινπζεί θαη κεηαθξάδεη ηελ θαηλνχξγηα αληίιεςε ηεο πφιεο. 0 αζηηθφο ρψξνο 

γίλεηαη ρψξνο ζπλάληεζεο πξαγκάησλ θαη αλζξψπσλ, ρψξνο αληαιιαγήο. Σηίδνληαη νη πξψηεο πφιεηο 

γχξσ απφ ηελ αγνξά, νη πφιεηο θξνχξηα, bastides φπσο νλνκάδνληαη. Ρνλ XIV αηψλα, λνκίδεη θαλείο φηη 

αξθεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αγνξά θαη λα θαηαζθεπάζεη κεξηθά καγαδηά, αξθάδεο θαη γαιαξίεο γχξσ απφ 
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ηελ θεληξηθή πιαηεία, γηα λα ζπζζσξεπηνχλ εκπνξεχκαηα θαη αγνξαζηέο. ςψλνπλ ινηπφλ (άξρνληεο 

θαη αζηνί) εκπνξηθέο πφιεηο κέζα ζε πεξηνρέο αθαιιηέξγεηεο, ζρεδφλ εξεκηθέο, δηαζρηδφκελεο αθφκα 

απφ θνπάδηα θαη εκη-λνκάδεο πεξηπιαλψκελνπο. πσο θαη λα είλαη, ε εκπνξεπκαηηθή πφιε έξρεηαη, 

παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζην γατηαλάθη, κεηά ηελ πνιηηηθή πφιε. Π' απηήλ ηελ επνρή (ζηνλ 14ν αηψλα 

πεξίπνπ γηα ηελ Γπη. Δπξψπε) ε εκπνξηθή αληαιιαγή γίλεηαη αζηηθή ιεηηνπξγία· απηή ε ιεηηνπξγία 

έθαλε λα μεπεδήζνπλ θφξκεο: αξρηηεθηνληθέο θαη/ ή πνιενδνκηθέο. Απ΄ φπνπ κηα δνκή θαηλνχξγηα ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ. 

Απηέο νη κεηακνξθψζεηο εθθξάδνληαη ζηελ αιιεινζπζρέηηζε ηξηψλ παξαγφλησλ: ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο κνξθήο θαη ηεο δνκήο. Ξξνάζηηα θαη γεηηνληέο απφθεληξεο, θέληξα άιινηε εκπνξηθά 

θαη ρεηξνηερληθά εθηφο ησλ ηεηρψλ κηα επνρή, γίλνληαη θεληξηθά δηεθδηθψληαο ηελ επηξξνή, ηε 

κεγαινπξέπεηα θαη ηνλ ρψξν απφ ηηο θαζαξά πνιηηηθέο δπλάκεηο (ηνπο ζεζκνχο) ππνρξεψλνληαο ηεο ζε 

ζπλζεθνινγήζεηο, παίξλνληαο κέξνο κ΄ απηέο ζηε ζχζηαζε κηαο δπλακηθήο αζηηθήο κνλάδαο. 

Π΄ απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζηε Γχζε ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο ηεξάζηην θη σζηφζν 

αλεθδήισην, γηαηί είλαη απαξαηήξεην. Ρν βάξνο ηεο πφιεο κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γίλεηαη ηέηνην 

πνπ απηφ ην ζχλνιν ηξακπαιίδεη. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ πφιε θαη ηελ εμνρή παξείρε αθφκα ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηελ ηειεπηαία. Ζ πφιε δηαηεξνχζε, ζε ζρέζε κε ηελ χπαηζξν, έλαλ ραξαθηήξα 

εηαηξνηνπηθφ, ζεκαδεκέλν απφ ηα ηείρε, θαζψο θαη απφ ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε ησλ απνκαθξπζκέ-

λσλ πξναζηίσλ. Πε κηα ζηηγκή απηέο νη πνιιαπιέο ζρέζεηο αληηζηξέθνληαη· ε θαηάζηαζε 

αλαπνδνγπξίδεη. Απφ εδψ θαη πέξα ε πφιε δελ εκθαλίδεηαη πηα νχηε ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφλ ηεο ζαλ κηα 

αζηηθή λεζίδα κέζα ζηνλ σθεαλφ ηεο ππαίζξνπ. Γελ εκθαλίδεηαη πηα ζαλ παξάδνμν, ζαλ ηέξαο, ζαλ 

θφιαζε ή παξάδεηζνο, αληηπαξαηηζέκελε ζηε θχζε ηνπ ρσξηνχ ή ηεο ππαίζξνπ. Κπαίλεη ζηε 

ζπλείδεζε θαη ζηε γλψζε ζαλ έλαο ησλ φξσλ, ίζνο πξνο ηνλ άιινλ, ηεο αληίζεζεο: "πφιε-ρσξηφ". Θαη 

ε χπαηζξνο; Γελ είλαη πηα - δελ είλαη πιένλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ην "πεξηβάιινλ" ηεο πφιεο, ν 

νξίδνληαο ηεο, ηα φξηα ηεο. Νη άλζξσπνη ηνπ ρσξηνχ; Πηακαηνχλ λα δνπιεχνπλ γηα ηνπο ηνπηθνχο 

άξρνληεο. Ξαξάγνπλ γηα ηελ πφιε, γηα ηελ αζηηθή αγνξά. Θαη εάλ μέξνπλ φηη ν έκπνξνο ηνπ ζηηαξηνχ 

ή ν μπιέκπνξνο ηνπο εθκεηαιιεχνληαη, βξίζθνπλ σζηφζν ζηελ αγνξά ηνλ δξφκν ηεο ειεπζεξίαο. 

Θάηη ζπκβαίλεη σζηφζν ζηα ηξηγχξσ απηήο ηεο θξίζηκεο ζηηγκήο. Ζ ινγηθή ηεο πφιεο 

αλακνξθψλεηαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο θαη ηεο Οψκεο. 0 Ιφγνο μαλαγελληέηαη· δελ ην 

απνδίδνπκε ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ αζηηθνχ θαηλνκέλνπ, αιιά ζε κηα ινγηθή αλψηεξε. 0 νξζνινγηζκφο 

πνπ ηειεηνπνηείηαη κε ηνλ Θαξηέζην ζπλνδεχεη ην αλαπνδνγχξηζκα πνπ αληηθαζηζηά ηε ρσξηάηηθε 

πξσηφηεηα κε ηελ αζηηθή πξνηεξαηφηεηα. Θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη πνπ γελληέηαη ε 

εηθφλα ηεο πφιεο. 

Ζ πφιε ήδε θαηείρε ηε γξαθή. Αιιά απφ κηα ζηηγκή θαη κεηά έρεη ηε δηθή ηεο γξαθή. Ρν πιάλν. Θη 

αο ελλννχκε φρη αθφκα ηνλ ζρεδηαζκφ, αιιά ηελ επηπεδνκεηξία. Πηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα, εκθαλίδνληαη 

ζηελ Δπξψπε ηα πξψηα πιάλα, ζρέδηα πφιεσλ. Γελ πξφθεηηαη αθφκα γηα αθεξεκέλνπο ράξηεο, 

πξνβνιέο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζ' έλαλ ρψξν κε γεσκεηξηθέο ζπληεηαγκέλεο. Κεηθηά, αλάκεζα ζηε 

ζεψξεζε θαη ηε ζχιιεςε, έξγα ηέρλεο θαη επηζηήκεο, δείρλνπλ ηελ πφιε απφ ςειά θαη καθξηά, ζε 

πξννπηηθή, δσγξαθηζκέλε ηαπηφρξνλα θαη μερξσκαηηζκέλε, πεξηγξακκέλε γεσκεηξηθά. Ξαξνπζηάδεηαη 
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ινηπφλ εδψ κηα ηνκή. Απηφ ην ηξακπάιηζκα, αλάκεζα ζην αγξνηηθφ θαη ην αζηηθφ, κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί ζαλ κηα θάζεηνο ζηνλ άμνλα απηφλ ηνλ ρσξνρξνληθφ πνπ θηηάμακε ζηελ αξρή. 

Απηφ ην αλαπνδνγχξηζκα ησλ ελλνηψλ δελ κπνξεί λα μεθνπεί απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηελ χπαξμε ηεο αγνξάο. Δίλαη ε εκπνξηθή πφιε, γαληδσκέλε πάλσ ζηελ πνιηηηθή πφιε, 

αιιά ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, πνπ ην εμεγεί. Ξξνεγείηαη ιίγν ηεο εκθάληζεο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο βηνκεραληθήο πφιεο. Π΄ απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη έλα 

ζρφιην. Ζ βηνκεραλία κπνξεί λα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ πφιε: ζα ήηαλ κάιινλ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ 

φρη-πφιε, απνπζία θαη ηνκή ηεο αζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γλσξίδνπκε φηη ε βηνκεραλία εγθαζίζηαηαη, 

φπσο ιέλε, εθεί φπνπ θαη' αξρήλ ππάξρνπλ νη πεγέο ελέξγεηαο (θάξβνπλν, λεξφ) νη πξψηεο χιεο 

(κέηαιια, ίλεο), πιεφλαζκα εξγαηηθψλ ρεξηψλ. Δάλ πιεζηάδεη ηελ πφιε είλαη γηα λα βξεζεί πην θνληά ζηα 

θεθάιαηα θαη ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο, ζηηο αγνξέο θαη ζε κηα άθζνλε εξγαηηθή δχλακε ζπληεξνχκελε ζε 

ρακειέο, ηηκέο. Κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί νπνπδήπνηε, αιιά αξγά ή γξήγνξα πιεζηάδεη ηηο 

πξνυπάξρνπζεο πφιεηο ή θηηάρλεη λέεο, έηνηκε ζηε ζπλέρεηα λα απνκαθξπλζεί, εάλ ππάξρεη θάπνην 

ζπκθέξνλ γή  απηήλ ηελ απνκάθξπλζε. 

πσο ε πνιηηηθή πφιε ζηελ αξρή, έηζη θαη ηψξα ε εκπνξηθή πφιε αλζίζηαηαη κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηνλ θαηαθηεηή. Δλάληηα ζηε γελφκελε βηνκεραλία, ελάληηα ζην βηνκεραληθφ θεθάιαην, ελάληηα ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ. 

Ν άμνλαο απηφο πνπ παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν, κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο: 

Ville politiche    εκπνξηθή πφιε   βηνκερ. πφιε    θξίζηκε δψλε 

 

 

  

                                                 

 

 

Απηφ ην θαηλφκελν ηεο βηνκεραλνπνίεζεο είλαη δεκέλν άκεζα κ' απηφ πνπ ζήκεξα 

νλνκάδνπκε αζηηθνπνίεζε. Έλαο πξφρεηξνο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ εμέιημε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο γεο απφ ην 1800, επνρή φπνπ πεξίπνπ αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηε Γχζε ε εθβηνκεράληζε, κέρξη 

ην 1950, επνρή φπνπ έρεη νινθιεξσζεί ιίγν ή πνιχ ζηηο "αλαπηπγκέλεο" ρψξεο, ζα κπνξνχζε λα καο 

θαηαηνπίζεη ιίγν γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

 

 

 

100 % 

Ρξακπάιηζκα ηνπ 

αγξνηηθνχ πξνο ην 

αζηηθφ 
 

0 % 

Αζηηθή ζπγθέληξσζε, 

αγξνηηθή έμνδνο, επέθηαζε 

ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ, 

ππνηαγή ηέιεηα ηνπ 
αγξνηηθνχ ζην αζηηθφ 
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1.2. Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε - Βηνκεραληθή πφιε 

Ρν θαηλφκελν απηφ πνπ θαζηεξψζεθε λα νλνκάδεηαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε έρεη ηε γέλλεζε 

ηνπ ζηε Γχζε θαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ Αγγιία, ηνπ 19νπ αηψλα. Νη ξίδεο ηνπ βέβαηα πάλε πνιχ πην 

βαζηά ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα θαη θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ θαη επεξεάδεη αθφκα ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ. Γηα έλα κεγάιν κέξνο απηήο ηεο πεξηφδνπ νη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ απφ ην εμσηεξηθφ ήηαλ 

αζήκαληεο, θαη ε αλεξρφκελε αγξνηηθή παξαγσγή δελ αξθνχζε απφ ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Απηή ε αλάγθε έζπξσμε ζε κηα ξηδηθή θαη γεληθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ γεσξγηθήο 

παξαγσγήο. Λέα ρσξάθηα θαη λένη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο παξνπζηάζηεθαλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην 

κέγηζην ηεο παξαγσγήο ρσξίο λα ράλεηαη ε ζπλερήο γνληκφηεηα. Ζ κεραληθή δχλακε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηάρηζηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ. Κε πεξηνξηδφκελε κφλν ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ απηή ε 

ηζηνξία εμαπιψζεθε ηφζν πνπ θάιπςε πηα φιε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Ζ θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

ρξήζε ηεο κεραληθήο δχλακεο απφ ηελ άάιιε κεξηά, πεξηφξηζε θαηά πνιχ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ 

εξγαηψλ. Έηζη, βξέζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαηψλ λα ςάρλεη δνπιεηά ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

πφιεηο. Έθηνο φκσο απφ απηνχο ηνπο θαζαξά νηθνλνκηθνχο, ππήξραλ θαη θνηλσληθνχ ιφγνη. Ζ 

γνεηεία θαη ε έιμε π.ρ. πνπ αζθνχζε ε πάιε ζηελ επαξρία. 

Ζ επηθνηλσλία κε ην θαλάιη ηεο Κάγρεο ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθά επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

επηθνηλσληψλ γηα ηε Κ. Βξεηαλία ηνπ ηέινπο ηνπ 18φπ αηψλα. Έηζη, απηή ε θαιπηέξεπζε ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο δηεπθφιπλε ηελ αλάπηπμε κεγάισλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ. 

κσο ηα εκπφδηα γηα ηελ αζηηθή εμάπισζε παξέκεηλαλ. Ρα ηξφθηκα θφζηηδαλ πάληα πνιχ 

αθξηβά γηα λα κεηαθηλεζνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη παξάγνληαλ πάληα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

ζν κεγάισλε ε πφιε ηφζν κάθξαηλε ε απφζηαζε πνπ είρε λα θάλεη ε ηξνθή γηα λα θηάζεη θαη ηφζν 

αθξηβφηεξε γίλνληαλ. Δθηφο ησλ άιισλ ε έιιεηςε καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο αλάγθαδε πνιινχο 

εξγάηεο λα πεγαίλνπλ κε ηα πφδηα ζηε δνπιεηά ηνπο. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ην θξάηεκα ησλ πφιεσλ 

ζε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη ην εκπφδηζκά ηνπο λα αλαπηπρζνχλ. 

Έξρεηαη φκσο ε αλαθάιπςε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη ηνπ αηκνχ λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα 

θαηάζηαζε. Πηελ Αγγιία έλα ππθλφ δίθηπν ζηδεξνδξφκσλ εγθαηαζηάζεθε απφ ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1850. Δπηπιένλ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 νη θαηλνπξγηνθαιιηεξγεκέλεο 

εθηάζεηο ηεο Β. Ακεξηθήο θαη πην αξγφηεξα ηεο Απζηξαιίαο, Κ. Εειαλδίαο θαη Αξγεληηλήο, γέκηζαλ ηηο 

αγνξέο ησλ βξεηαληθψλ πφιεσλ κε άθζνλε ηξνθή. Έηζη, κεγάινη αζηηθνί πιεζπζκνί κπνξνχζαλ 

ηψξα λα ηξέθνληαη θηελά θαη κηα βηνκεραληθή ρψξα δελ ήηαλ πηα απαξαίηεηα πεξηνξηζκέλε λα 

ηξέθεηαη απφ πξντφληα νηθνθαιιηέξγεηαο. Γηα λα έρνπκε έλα κέηξν ηνπ θαηλνκέλνπ, ηνλ 20ν αηψλα, 

85% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βξεηαλίαο είρε ήδε αζηηθνπνηεζεί. Απηή ε ίδηα ε αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληψλ δεκηνχξγεζε θαη ηηο αγνξέο ησλ βηνηερληθψλ πξντφλησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ 

εμέιημε:ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. 

Δθηφο φκσο απφ ηελ νηθνλνκηθή έιμε πνπ άξρηζε λα αζθεί ην αζηηθφ θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ, φπσο εχξεζε αγνξάο γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ πξντφλησλ, ηφζν ζε εζληθή φζν θαη ζε δηεζλή 

θιίκαθα, νη πηζαλφηεηεο επαθήο κε ηνπο άιινπο βηνκεραληθνχο παξαγσγνχο θαη ε νξζνιφγηζε ηεο 



 - 111 - 

παξαγσγήο (είκαζηε αθφκα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ θαπηηαιηζκνχ) θη άιινη 

παξάγνληεο ιηγφηεξν "νηθνλνκηθνί" άξρηζαλ λα παίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν. Ήηαλ θαηά πξψηνλ 

ε δεκηνπξγία απηνχ πνπ νλνκάδνπκε ηξηηνγελή παξαγσγή. 

0 ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε γθάκα εξγαζηψλ, νη νπνίεο 

εμππεξεηνχλ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ή ην 

κεγάισκα ησλ παιηψλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Απηή ε αιιαγή ζπληαηξηάζηεθε κεξηθψο κε ην 

αλέβαζκα ησλ standards ηνπ ηξφπνπ δσήο, κεξηθψο κε ηελ νινέλα κεγαιχηεξε "ζπκκεηνρή" ησλ 

θπβεξλήζεσλ ζηελ εζληθή δσή θαη θαηά έλα άιιν κέξνο κε ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ εηδηθεπκέλσλ 

εξγαηψλ πνπ απαηηνχζε ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο απηήο ηεο αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, θνηλσληθφο 

απηφο, είλαη ε έιμε πνπ αζθεί ην αζηηθφ θέληξν, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θαη 

γεληθφηεξα γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, δηάκέζνπ ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ mass-media θαη ησλ αλέζεσλ 

πνπ πξνζθέξεη. Δπίζεο ε ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νλνκάζεη θαλείο, θαιιηηερληθέο γεληθφηεξα πνιηηηζηηθέο, παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν. 

ια απηά έρνπλ δψζεη ηελ ψζεζε γηα κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε πνπ πξνο ην παξφλ δελ θαίλεηαη 

λα έρεη ηέινο. Κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ έρεη πηα θαηαληήζεη 

"εμσθξεληθφ", δίλεη ε βνξεην-αλαηνιηθή παξαιία ησλ Ζ.Ξ.Α., φπνπ ζ' έλαλ άμνλα 600 κηιίσλ 

"ζηξηκψρλεηαη" θπξηνιεθηηθά έλαο πιεζπζκφο πνπ ην 1960 έθηαλε ήδε ηα 37 εθαηνκκχξηα. Έηζη, κηα 

αιπζίδα απφ κεηξνπνιηηηθά θέληξα, ζπρλά κεγάια ιηκάληα, αλαπηχρζεθαλ καδί, βνεζνχκελα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο θπθινθνξίαο κε απηνθίλεην θαη απφ ηε δπλακηθή θχζε ηεο νηθνλνκίαο απηψλ ησλ 

πφιεσλ ε νπνία βαζίδεηαη πάλσ ζε δηάθνξεο ζαιάζζηεο, εκπνξηθέο ή βηνκεραληθέο ιεηηνπξγίεο. 0 Jean 

Gotmann απεθάιεζε δίθαηα απηή ηελ ηδηφκνξθε πεξηνρή "Κεγαιφπνιε", αλ θαη πξψηνο ν Lewis 

Mumford είρε εθιατθεχζεη απηφλ ηνλ φξν ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε άκνξθεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο. 



 - 112 - 

   INDUSTRIAL CITY 

 

 

Ππκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη: 

- απφ πνζνηηθή άπνςε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε αθνινπζήζεθε, φπσο είδακε, ακέζσο 

απφ κηα εληππσζηαθή δεκνγξαθηθή αχμεζε ζηηο πφιεηο, απφ κηα εξήκσζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

πξνο φθεινο κηαο αζηηθήο αλάπηπμεο ρσξίο πξνεγνχκελν. 

Κφλν γηα ηελ Αγγιία, φπνπ ην θαηλφκελν παξνπζηάζηεθε ζ΄ φιν ηνπ ην κεγαιείν, κεξηθά λνχκεξα 

είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά: Ρν Ινλδίλν απφ 864.845 θαη. πνπ είρε ην 1801, πεξλάεη ζην 1.873.676 

ζην 1841, γηα λα θηάζεη ζηα 4.231.118 ην 1891. Πε ιηγφηεξν δειαδή απφ έλαλ αηψλα 

πεληαπιαζίαζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ. 

- απφ δνκηθή άπνςε, νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο, θαζψο θαη ε πιεζψξα ησλ θαηλνχξγησλ αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα, γηα ηηο παιηέο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, ηελ θαηάιπζε ησλ νξίσλ πνπ 

ππήξραλ αθφκα αλάκεζα ζηε κεζαησληθή πφιε θαη πφιε baroque. Κηα λέα ηάμε δεκηνπξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ηεο πφιεο 

ζηνλ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο πνπ ηελ θαηνηθεί. 

Πρεκαηηθά απηή ε θαηλνχξγηα ηάμε πξαγκάησλ θαζνξίδεηαη κε έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ:  

 ε νξζνινγνπνίεζε ησλ αμφλσλ θπθινθνξίαο κε ην άλνηγκα κεγάισλ αξηεξηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ζηαζκψλ. 

  ε εμεηδίθεπζε, αξθεηά πξνρσξεκέλε, ησλ αζηηθψλ ηνκέσλ (δεκηνπξγία δσλψλ κέζα ζηελ 
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πφιε: θέληξν επηρεηξήζεσλ γχξσ απφ ηνλ ρξεκαηηζηήξην, θαηλνχξγηεο εθθιεζίεο, 

πεξηθεξεηαθέο γεηηνληέο θαηνηθίαο γηα ηνπο πξνλνκηνχρνπο). 

 λένη αζηηθνί, νξγαληζκνί δεκηνπξγνχληαη πνπ κε ηνλ γηγαληηζκφ ηνπο κεηαβάιινπλ ηε 

κνξθή ηεο πφιεο (κεγάια θαηαζηήκαηα, κεγάια μελνδνρεία θαη cafes, θηήξηα 

πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ). 

 ην ζεκαληηθφηεξν φκσο γεγνλφο ηεο επνρήο είλαη ε εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο 

πξναζηηθνπνηεζεο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Ρα ζαθψο θαζνξηζκέλα φξηα ησλ 

παιηψλ πφιεσλ εμαθαλίδνληαη θαη ε πφιε εμαπιψλεηαη ζαλ έλαο πξσηνγελήο νξγαληζκφο 

κέζα απφ ηελ ίδξπζε βηνκεραληψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ θαη ησλ 

εξγαηψλ ζηα πξνάζηηα. (Ρν 1861 ηα πξνάζηηα ηνπ Ινλδίλνπ θαιχπηνπλ ην 13% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ελψ γηα ην Ξαξίζη αληίζηνηρν πνζνζηφ μεπεξλάεη 

ην 24% ζηα 1896). 

ιε απηή ε θαηάζηαζε δελ κπνξνχζε παξά λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ θη εθείλσλ 

πνπ ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπο μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο θαζεκεξηλήο απαζρφιεζεο. Κφλν πνπ ε πφιε 

κέζα απφ ηελ θαηλνχξγηα κνξθή πνπ παίξλεη πξνθαιεί κηα θαηλνχξγηα κέζνδν παξαηήξεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο. Δκθαλίδεηαη μαθληθά ζαλ έλα θαηλφκελν έμσ απφ ηα άηνκα πνπ πεξηθιείεη. Νη θάηνηθνη 

ηεο βξίζθνληαη κπξνζηά ηεο ζαλ λα βξίζθνληαη κπξνζηά ζ΄ έλα θαηλφκελν ηεο θχζεο, κε νηθείν, 

εμαηξεηηθφ, μέλν, παξάμελν. Έηζη, ε κειέηε ηεο πφιεο παίξλεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα δχν 

κνξθέο αξθεηά δηαθνξεηηθέο. 

 

 ζηε κηα πεξίπησζε είλαη π ε ξ η γ ξ α θ η θ ή. Ζ παξαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ είλαη 

απνζπαζκαηηθή θαη μεθνκκέλε. Ζ πξνζπάζεηα ηαθηνπνίεζεο ηνπο είλαη πνζνηηθή θαη κφλν. Ζ 

λενγέλλεηε θνηλσληνινγία πξνζαξηά ηε Πηαηηζηηθή. Νη πξνζπάζεηεο κάιηζηα πάλε κέρξη ηελ 

εμαγσγή λφκσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ. Ν βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο φπσο απηφο ηνπ 

Ακεξηθάλνπ Adna Ferin Weber είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζ΄ έλα πιέγκα αηηίσλ 

θαη αηηηαηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ έλα πιήζνο απφ 

πξνθαηαιήςεηο πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζα αληέμνπλ κέρξη ηηο κέξεο καο, πνπ αθνξνχλ 

βαζηθά επεηζφδηα ηεο αζηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο (θπζηθή αλάπηπμε, εζηθή θαη εζηθφ θ. ά.). 

 ζ΄ απηήλ ηελ επηζηεκνληθίδνπζα θαη απνθνκκέλε πξνζέγγηζε πνπ ππήξμε θαη ζπλερίδεη λα είλαη 

ην άπαλ κεξηθψλ επηζηεκφλσλ, αληηπαξαηίζεηαη ε άπνςε απηψλ πνπ θξηηηθάξνπλ ην θαηλφκελν 

ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ πφιεσλ. Γη΄ απηνχο ε πιεξνθφξεζε είλαη θαζνξηζκέλε λα 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο π ν ι ε κ η θ ή ο, ε παξαηήξεζε δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

θ ξ η η η θ ή .  Γελ ππάξρεη φκσο νκνηνγέλεηα ζην εζσηεξηθφ απηήο ηεο νκάδαο. Νη κελ 

εκπλένληαη απφ α λ ζ ξ σ π η ζ η η θ ά  αηζζήκαηα. Αλήθνπλ βαζηθά ζηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηεο Ρ.A., ζηελ εθθιεζία, θαη είλαη θαηά θχξην ιφγν γηαηξνί θαη πγηεηλνιφγνη. 

Δηδηθά ζηελ Αγγιία ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ππήξμε κεγάιε θαη θάησ απφ ηελ πίεζε 

δεκνζηεχζεσλ θαη άξζξσλ, δεκηνπξγήζεθαλ επηηξνπέο, νη πεξίθεκεο "βαζηιηθέο επηηξνπέο 

εξεπλψλ γηα ηελ πγεία", πνπ νη εξγαζίεο ηνπο έδσζαλ έλα ηεξάζηην θαη πνιχηηκν πιηθφ 
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πιεξνθφξεζεο θαη ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ηεο αγγιηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε 

δνπιεηά θαη ηελ θαηνηθία. 

 ε άιιε νκάδα είλαη απηή πνπ απνηειείηαη απφ πνιηηηθνχο δηαλννχκελνπο. Ξνιχ ζπρλά νη 

πιεξνθνξίεο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά αθξηβείο θαη θαζνξηζηηθέο. 0 Δλγθειο ηδηαίηεξα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζαλ έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο Αζηηθήο Θνηλσληνινγίαο. Ζ κεζνδνινγία ηεο 

δνπιεηάο ηνπ, πνπ θαίλεηαη θαζαξά ζην βηβιίν ηνπ "Ζ θαηάζηαζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ 

Αγγιία", είλαη απφ ηηο πην πξνρσξεκέλεο ηεο επνρήο. Ξέξα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο έξεπλεο 

ζηα slum ηνπ Ινλδίλνπ, ηνπ Δδηκβνχξγνπ θαη ηνπ Κάληζεζηεξ, ρξεζηκνπνηεί ηηο αλαθνξέο ηεο 

αζηπλνκίαο, ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ, ηα έξγα ησλ εηδηθψλ, θαζψο αθφκα θαη ηηο αλαθνξέο 

ησλ Βαζηιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ ν Καξμ κεηά απφ 20 ρξφληα ζα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζην γξάςηκν ηνπ Θεθαιαίνπ. 

Π' απηήλ ηελ νκάδα ησλ πνιηηηθψλ δηαλννχκελσλ θη άιια κπαιά, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

αληηθαηηθά, φπσο ν Fourier, ν Proudhon θαη ν Carlyle ζπλαληψληαη γηα λα θαηαγγείινπλ ηηο 

αμηνζξήλεηεο ζπλζήθεο δσήο ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο πφιεηο. 

               

              Fourier                                Proudhon                                Carlyle 

 

Ζ θξηηηθή φισλ απηψλ δελ είλαη κε θαλέλα ηξφπν απνθνκκέλε απφ κηα ζθαηξηθή θξηηηθή ηεο 

βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη νη αζηηθέο αζιηφηεηεο πνπ θαηαγγέιινληαη, εκθαλίδνληαη ζαλ ην 

απνηέιεζκα θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αζιηνηήησλ. Ζ πνιεκηθή απηή αλαδεηάεη ηηο αξρέο 

ηεο ζηε θηινζνθηθή θαη νηθνλνκηθή ζθέςε ηνπ ηέινπο ηνπ 18νπ θαη ηεο αξρήο ηνπ 19νπ αηψλα. 0 

Ρνπζζψ, ν Άληακ κηζ, ν Έγεινο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά. Βηνκεραλία θαη βηνκεραληζκφο, 

δεκνθξαηία θαη αληηζέζεηο ησλ ηάμεσλ, αιιά αθφκε θέξδνο, εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, 

αιινηξίσζε απφ ηε δνπιεηά, είλαη ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα ηα slogan αλζξψπσλ 

φπσο ν Owen, o Fourier, o Carlyle.  
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Ονπζζψ       Άληακ Πκηζ 

Δίλαη θαηαπιεθηηθφ φκσο λα δηαπηζηψλεη θαλείο, πσο αλ εμαηξεζνχλ ν Marx θαη ν Engels, φινη 

απηνί πνπ ζπλέδεαλ κε ηφζε ζαθήλεηα ηα ζθάικαηα ηεο βηνκεραληθήο πφιεο κε ην ζχλνιν ησλ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο, δελ θαηάθεξαλ λα παξακείλνπλ κέζα ζηε ινγηθή 

ηεο αλάιπζεο ηνπο. Αξλνχληαη λα παξαδερηνχλ φηη απηή ε θαηλνχξγηα ηάμε πξαγκάησλ είλαη 

αθξηβψο κηα θαηλνχξγηα νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ πξνεξρφκελε απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Έηζη, δελ θαηαθέξλνπλ παξά λα κηινχλ γηα θάπνηα αηαμία, 

γηα κηα αλαξρία ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. Απηή ε ζχγρπζε, απ' φηη θαίλεηαη, είρε βαζηέο ξίδεο γηαηί 

έθηαζε λα αλακαζηέηαη θαη ηελ επνρή καο θη έηζη ηελ βξίζθνπκε ζηνλ Gropius πνπ κηιάεη γηα "planless 

chaos" θη αθφκα ζηνλ Lewis Mumford πνπ ιέεη γηα ηηο πφιεηο ηνπ 19νπ αηψλα "the non-plan of the 

non-city". 

Έηζη, απηφ πνπ θάπνηνο ην αηζζάλεηαη ζαλ αηαμία, πξνθαιεί ηελ αληίζεζε ηνπ ηελ ηάμε. 

Βιέπνπκε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν λα αληηπαξαηίζεληαη ζηελ ςεπδν-αηαμία ηεο β' πφιεο, πξνηάζεηο 

αζηηθψλ ηαθηνπνηήζεσλ ειεχζεξα θαηαζθεπαζκέλεο απφ θάπνηα ζθέςε πνπ μεηπιίγνληαλ κέζα ζηε 

θαληαζία. Κε κπνξψληαο λα δψζεη θάπνηα πξαθηηθή κνξθή ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο θνηλσλίαο, ε 

ζθέςε ηνπνζεηείηαη ζηε δηάζηαζε ηεο νπηνπίαο. Γπν πξνζαλαηνιηζκνί παξνπζηάδνληαη: ν έλαο πνπ 

βιέπεη πξνο ηα πίζσ, πξνο ην παξειζφλ θαη εθθξάδεηαη απφ έλαλ π ξ ν ν δ ε π η η ζ κ φ .  

Έηζη, κπνξνχκε αλ ζέινπκε λα δηαθξίλνπκε δχν "κνληέια": ην πξννδεπηηθφ «κνληέιν» θαη ην 

πνιηηηζκηθφ «κνληέιν». 
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   Lewis Mumford 

 

Νη εθθξαζηέο ηνπ πξψηνπ κνληέινπ είλαη θπξίσο νη Owen, Richardson,Cabet θαη Proundon . 

Νη ζηνραζηέο απηνί έρνπλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ ίδηα ζχιιεςε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε 

ινγηθή. ηαλ θξηηηθάξνπλ ηνλ αιινηξησκέλν άλζξσπν ηεο βηνκεραληθήο πφιεο έρνπλ ζην κπαιφ 

ηνπο ζαλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν έλαλ νινθιεξσκέλν άλζξσπν θαη πάλε πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ αηφκνπ 

ζαλ ηχπν (κνληέιν) αλεμάξηεην απ' φιεο ηηο ζπγθπξίεο θαη ηηο δηαθνξέο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Έηζη, 

πξνρσξψληαο αλαδεηνχλ ηε λέα ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, ηελ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε γη' απηφ ην 

είδνο ηνπ αλζξψπνπ: 

-θαηά θχξην ιφγν ν ρψξνο ηνπ πξννδεπηηθνχ "κνληέινπ" είλαη παληειψο α λ ν η ρ η ν ο , δηάηξεηνο 

απφ ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη πξάζηλν. 

-ζε ζπλέρεηα ν αζηηθφο ρψξνο είλαη αλαιπκέλνο ζχκθσλα κε κηα αλάιπζε ησλ αλζξψπηλσλ 

ιεηηνπξγηψλ. Κηα απζηεξή ηαμηλφκεζε ηνπνζεηεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο ηελ θαηνηθία, ηε δνπιεηά, 

ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλαςπρή. 0 Fourier κάιηζηα θαηαθέξλεη λα νξηνζεηήζεη θαη ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο εξγαζίαο (βηνκεραληθή, ειεπζέξηα, αγξνηηθή). 

Ρν κνληέιν απηφ, θπξίαξρα θνλθηζηνλαιηζηηθφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αηζζεηηθή αλαδήηεζε 

πνπ ζέιεη λα ηαπηίζεη ινγηθή θαη νκνξθηά^ Ξξφθεηηαη φκσο ηειηθά γηα αηζζεηηθή απζηεξή θαη ζρεηηθά 

κίδεξε. Ζ πξννδεπηηθή πφιε εθθξάδεηαη κε κηα ηέηνηα απζηεξφηεηα ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ απνθιείεη 

ηελ νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ή δηαθνξεηηθψλ πξνζαξκνγψλ. 

Θα ήηαλ ζθνπηκφηεξν ίζσο ηειηθά λα κε ζηαζνχκε ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

"πξννδεπηηθή πφιε", αιιά λα ηελ θνηηάμνπκε ζην ζχλνιν ηεο. Βιέπνπκε έηζη φηη ζπγθξηλφκελε κε ηελ 

παξαδνζηαθή δπηηθή πφιε θαη ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο πφιεηο, δελ απνηειεί πηα κηα ππθλή ιχζε, 

ζπλεθηηθή θαη ιίγν-πνιχ νξγαληθή, αιιά πξνηείλεη κηα δηακειηζκέλε, αζηηθνπνηεκέλε θαηάζηαζε. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ε χπαξμε κεγάισλ αλνηρηψλ ρψξσλ φπνπ ζα εληαρζνχλ νη δηάθνξεο κνλάδεο, κε 

πιεζψξα πξάζηλνπ θαη αλνηρηψλ ρψξσλ εμαθαλίδνληαο θάζε έλλνηα αζηηθφηεηαο, πξνσζψληαο 

αληίζηνηρα απηήλ ηεο πφιεο-ρσξηφ. 
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Ξαξά ινηπφλ ηηο αξρηθέο ηνπ πξνζέζεηο βιέπνπκε φηη ην κνληέιν απηφ θαηαιήγεη ζ' έλα ζχζηεκα 

δηαθφξσλ κνξθψλ αλαζηαιηηθψλ θαη θαηαπηεζηηθψλ. Κεηαγελέζηεξνο ζπλερηζηήο απηήο ηεο αζηηθήο 

ζεψξεζεο, ππήξμε o Tony Garnier πνπ κε ην έξγν ηνπ ε "βηνκεραληθή πφιε" έθηαζε λα πξνηείλεη 

κηα νιφθιεξε ζεηξά πνιενδνκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tony Garnier, “Βηνκεραληθή πφιε” 

 

Ρν δεχηεξν κνληέιν, ην "πνιηηηζκηαθφ", είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αληηπξνζσπεχεηαη κφλν απφ 

Άγγινπο ζεσξεηηθνχο. Ρν θαζνξηζηηθφ ζεκείν ηεο εθθίλεζεο γη' απηφ ην κνληέιν είλαη ε αηνκηθή 

θαηάζηαζε θη φρη ην αλζξψπηλν ζχλνιν. Κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη ηε δηθηά ηνπ πξνέιεπζε θάζε 

κέινο ηεο θνηλφηεηαο είλαη κνλαδηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην. Νη ζηνραζηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

επεξεαζκέλνη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αξραηνινγίαο, ςάρλνπλ λα βξνπλ ηελ εγειηαλή "αξκνληθή 

νιφηεηα" πνπ θαίλεηαη λα έρεη ραζεί. 0 ξνκαληηζκφο ζαλ θίλεκα ζηελ Ρέρλε βνεζάεη παξάιιεια ηε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε απηνχ ηνπ κνληέινπ. 0 λνζηαιγηθφο απηφο ραξαθηήξαο ηεο θξηηηθήο πνπ γίλεηαη, 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην παξειζφλ είρε ηφζν θαιά 

δσληαλεχζεη. 

Έηζη, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη φηη ε ζχιιεςε ηεο ρσξηθήο έθθξαζεο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

είλαη ιηγφηεξν απζηεξή θαη πεξηζζφηεξν εχπιαζηε. Ωζηφζν, γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ηελ 

αξκνληθή πνιηηηζηηθή ελφηεηα, δηαηππσκέλε ζαλ έλαλ νξγαληζκφ φπνπ ν θαζέλαο έρεη θαη θξαηάεη ηε 

ζέζε ηνπ, ε πφιε απηνχ ηνπ κνληέινπ θηάλεη θαη απηή λα παξνπζηάζεη έλα νξηζκέλν αξηζκφ ρσξηθψλ 

αθνξηζκψλ. Πε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν κνληέιν, ε πφιε είλαη ζαθψο πεξηγξακκέλε ζην ρψξν, 

δεκηνπξγψληαο έλα μεθάζαξν contrast  κε ηε γχξσ θχζε πνπ παξακέλεη ζηελ πην πξσηφγνλε κνξθή 

ηεο. Ζ εμαθάληζε θάζε είδνπο γεσκεηξίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή, ε αθαλνληθφηεηα θαη ε αζπκκεηξία απφ 

ηελ άιιε κεξηά απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. 



 - 118 - 

Ζ πφιε ηνπ πνιηηηζκηαθνχ κνληέινπ αληηπαξαηίζεηαη ζηελ πφιε ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ κε 

ηελ ζαθψο αζηηθή ηεο νξγάλσζε. Ζ αλάγθε φκσο ελζσκάησζεο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη: παξά κέζα απφ κηα εμαθάληζε θάζε απξφνπηνπ. Ζ δεκηνπξγηθή παξνδηθφηεηα έρεη 

εμαθαληζζεί απ΄ απηφ ην κνληέιν πνπ είλαη ζεκειησκέλν ζηελ ηζηνξία, αιιά θιεηζηφ ζηελ 

ηζηνξηθφηεηα. 

Πε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ θαη παξ΄ φιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξψηνπο νπηνπηζηέο 

ζνζηαιηζηέο, ν Καξμ θαη πην αλαιπηηθά ν Έλγθειο θξηηηθάξηζαλ ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο πφιεηο, 

ρσξίο λα αλαηξέμνπλ ζηνλ κχζν ηεο αηαμίαο νχηε λα πξνηείλνπλ ηνλ αληίπνδα ηεο, ηε κειινληηθή 

πφιε. 

Γη' απηνχο ε πφιε θαηέρεη πάληα ην πξνλφκην λα είλαη ν η φ π ν ο   η ε ο  η ζ η ν ξ ί α ο .  

Δίλαη εθεί πνπ ζηελ αξρή αλαπηχρζεθε ε κπνπξδνπαδία θαη έπαημε ηνλ επαλαζηαηηθφ ηεο ξφιν. Δίλαη 

εθεί πνπ γελλήζεθε ην βηνκεραληθφ "πξνιεηαξηάην" ζην νπνίν αλήθεη ην θαζήθνλ λα νινθιεξψζεη ηε 

ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε θαη λα πξαγκαηψζεη ηελ ηδέα ηνπ παγθφζκηνπ αλζξψπνπ. Απηή ε ζεψξεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ξφινπ ηεο πφιεο απνθιείεη θάζε έλλνηα αηαμίαο. Ζ θαπηηαιηζηηθή πφιε ηνπ 19νπ αηψλα 

είλαη γη' απηνχο ηνπο δχν ζηνραζηέο, αληίζεηα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, ε έθθξαζε θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο  η ά μ ε ο  πνπ ζηνλ θαηξφ ηεο ππήξμε δεκηνπξγηθή θαη πνχ πξέπεη λα θαηαζηξαθεί γηα 

λα μεπεξαζηεί. 

Έηζη, θάζε έλλνηα κνληεινπνίεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο είλαη ακθηζβεηήζηκε θαη νη ιχζεηο 

βξίζθνληαη πξννδεπηηθά θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 0 Έλγθειο κάιηζηα θηάλεη 

κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα θαηαγγείιεη ζην βηβιίν ηνπ "ην πξφβιεκα ηεο θαηνηθίαο" φινπο απηνχο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ νπζία: "πξνο ην παξφλ ην 

κνλαδηθφ θαζήθνλ πνπ καο απαζρνιεί είλαη έλα απιφ θνηλσληθφ παζάιεηκκα θαη κπνξνχκε αθφκα θαη 

λα ζπκκαρήζνπκε κε αληηδξαζηηθέο πξνζπάζεηεο". 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζέζε κέζα ζ' απηήλ ηε ζεψξεζε είλαη απηή πνπ έρεη ζρέζε κε ην αζηηθφ 

κέιινλ: ε εηθφλα ηεο π φ ι ε ο - ρ σ ξ η φ θαίλεηαη ζαλ ην απνηέιεζκα ηεο "εμαθάληζεο ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ πφιεο θαη ρσξηνχ". Σσξίο ακθηβνιία απηή ε εηθφλα ηεο πφιεο-ρσξηνχ θέξλεη ζην 

κπαιφ ην κνληέιν ησλ πξάζηλσλ πφιεσλ ηνπ Fourier θαη ηνπ Proudhon, κφλν πνπ απηή ε ζρέζε 

γηα ηνπο Έλγθειο θαη Καξμ δελ κπνξεί λα είλαη θαλελφο είδνπο ρσξηθή πξνβνιή. Ζ δηαθνξά απηή 

κεηαμχ πφιεο θαη ρσξηνχ εθθξάδεηαη θπξίσο ζαλ κηα δεκνγξαθηθή αληζνξξνπία θαη ζαλ θάπνηεο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αληζφηεηεο πνπ ρσξίδνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ απ΄ απηνχο ησλ 

ρσξηψλ. 

Κεηά απφ ηνπο Έλγθειο θαη Καξμ ε άξλεζε κνληέισλ δελ ζα αλαπαξαρζεί παξά ζπάληεο 

θνξέο. Ρελ μαλαβξίζθνπκε ζηα θείκελα ηνπ Θξνπφηθηλ. Ζ δεθαεηία ηνπ ΄20 πνπ αθνινχζεζε ηελ 

Νθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ζπλέβαιε πνιχ ζηελ εμέιημε απηήο ηεο ζεψξεζεο ηνπ αζηηθνχ θαηλνκέλνπ 

φπσο βιέπεη θαλείο κέζα απφ ηα θείκελα ησλ Κπνπράξηλ θαη Preobrajensky. Ζ ζπλέρεηα φκσο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ε πινπνίεζε πνιιψλ απ' απηέο ηηο ζεσξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ελζαξξπληηθέο. 
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1.3. Τπαλάπηπμε θαη Αζηηθνπνίεζε 

 

Ξψο φκσο εκθαλίδεηαη απηφ ην θαηλφκελν πνπ νλνκάζακε αζηηθφ ζηηο ρψξεο πνπ κηα απζαίξεηε 

ηαμηλφκεζε ηηο ζέιεη ππαλάπηπθηεο ή ππφ αλάπηπμε; Απηή ε ίδηα απζαίξεηε ηαμηλφκεζε ζα 

ηνπνζεηνχζε ηηο πφιεηο ησλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ ζ' έλαλ ηχπν αζηηθφ, αξρατθφ, πξνγελέζηεξν ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ζα πξνρσξνχζε κάιηζηα κέρξη λα εμνκνηψζεη απηή ηνπο ηελ θαηάζηαζε 

κε απηήλ ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Κηα ηέηνηα φκσο αληίιεςε 

δελ κπνξεί λα ζηαζεί κπξνζηά ζε κηα εμέηαζε ινγηθή ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο ηζηνξίαο. πάξρνπλ 

βέβαηα νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο πφιεηο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο ηνπ 

Κεζαίσλα, αιιά ε παξνκνίσζε ζηακαηάεη φηαλ μεπεξάζεη θαλείο ην ζηάδην ηνπ Κεζαίσλα. Αληηζέησο, 

έρνπλ φιεο ππνζηεί θαηά θαηξνχο θαη θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαη ζ΄ έλα βαζκφ δηαθνξεηηθφ, ηελ 

επίδξαζε ηεο βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ. Σαξαθηεξίδνληαη, θαη δελ είλαη ην 

ιηγφηεξν, απφ κηα ζπλχπαξμε αξρατζκψλ θαη ελφο κνληεξληζκνχ απφ εηζαγσγή. 0 αλαρξνληζκφο ζ' απηέο 

ηηο ρψξεο θάλεη ηνλ θαλφλα. Αο δνχκε φκσο πσο γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία κεηαβνιήο. 

Ζ βάζε ηεο πεξηνπζίαο ζηηο ππαλάπηπθηεο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο είλαη ε θαηνρή ηεο 

γεο. 0 θχξηνο ή νη θχξηνη ηεο γεο καδεχνληαη κ' απηνχο πνπ κνηξάδνληαη καδί ηνπο ηεο ρξεζηθηεζία 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αγαζψλ ηνπο: θενπδαξρηθή αληίιεςε ηεο 

πφιεο. 0 αλψηαηνο βαζκφο εθθξάδεηαη ζην πξφζσπν ηνπ εγεκφλα, πεξηηξηγπξηζκέλνπ απφ ηνπο πην 

πηζηνχο ηνπ ππνηειείο, ππαιιήινπο, αξρεγνχο ηνπ ζηξαηεγνχ. Ππγθεθξηκέλνη φξνη: αλάθηνξν, 

αθξφπνιε, ζηξαηφπεδα, θπιαθή. Νιφγπξα θαη κπεξδεκέλε ελ κέξεη κε ηνλ κεραληζκφ ηεο αλψηαηεο 

αξρήο θαη ηελ "απιή", ε αζηηθή αξηζηνθξαηία απνηειείηαη απφ γαηνθηήκνλεο ή εθκεηαιιεπηέο ησλ 

γαηψλ ηνπ εγεκφλα, πνπ θαζέλαο εγείηαη κηαο πειαηείαο απφ ππνηειείο, ζπγγελείο, θίινπο 

ππνρξεσκέλνπο ζ' απηφλ, θαη δηάθνξα παξάζηηα. 

Ρν παηξηαξρηθφ απηφ ζχλνιν απνηειεί ηελ άξρνπζα ηάμε. Δίλαη αδηαρψξηζην ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

αξρήο πνπ ε ίδηα θαιχπηεη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Πηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, ην 

Ρδακί, ηα κνλαζηήξηα, ηα ζξεζθεπηηθά παλεπηζηήκηα. Ρίπνηε δελ ππάξρεη εδψ απ' φ,ηη θάλεη ηελ 

πξσηνηππία ηεο ηηαιηθήο ή θιακαλδηθήο πφιεο ηνπ ηέινπο ηνπ Κεζαίσλα. Ρίπνηε απφ ηελ αληίζεζε 

πφιεο - ππαίζξνπ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ επξσπατθνχ αζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ πφιε παξακέλεη έλαο ησλ 

φξσλ κηαο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Γηαζέηεη σζηφζν θαη έλαλ εκπνξηθφ ηνκέα. κσο ν ξφινο ηνπ είλαη 

ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλνο. Θακηά ζρέζε κε απηφλ ηνπ "δηαηηεηή" φπσο ζηηο δπηηθέο πφιεηο, 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε γηα ζπάληα θαη εμεπγεληζκέλα πξντφληα κηαο πεξηνξηζκέλεο πειαηείαο 

πνπ είλαη ε γαηνθηεκαηηθή αξηζηνθξαηία. 

Έηζη, ην παδάξη, ην ζνπθ, είλαη ν ρψξνο φπνπ ε ρεηξνηερλία θπξηαξρεί πάλσ ζην εκπφξην. Ζ 

ζχλζεζε απηήο ηεο πφιεο είλαη θαηά θαλφλα εηεξνγελήο. Γηάθνξεο θνηλφηεηεο δνπλ ε κηα δίπια ζηελ 

άιιε, αιιά ε θάζε κηα δηαηεξεί ηα δηθά ηεο πξνλφκηα, ηε δηθή ηεο κνξθή. Ζ παιηά πφιε απηψλ ησλ 

ρσξψλ έρεη ην βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ. Ρν ζηίβαγκα ρηιηάδσλ αλζξψπσλ κέζα ζε γεη-

ηνληέο φπνπ δελ μέξεηο πνπ ηειεηψλεη ν δξφκνο θαη πνπ αξρίδεη ην ζπίηη, δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο 

άζπινπ αδηαπέξαζηνπ. Θη φκσο πνιηνξθείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα, πνπ είλαη 

είηε ηνπηθέο ζπλέπεηεο είηε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. 



 - 120 - 

Απηή ε εμσηεξηθή επίδξαζε εθδειψλεηαη θάησ απφ ηηο πην δηαθξηηηθέο ηεο κνξθέο κε ηελ 

πξνκήζεηα ηερληθψλ θαη αληηθεηκέλσλ βηνκεραλίαο, λέα ζπζηήκαηα θπθινθνξίαο. Ζ άξρνπζα ηάμε 

γνεηεπκέλε απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο δπηηθνπνίεζεο γίλεηαη πειάηεο ησλ επξσπατθψλ εκπφξσλ. 

Απνηέιεζκα, εθθπιηζκφο ηεο ληφπηαο ρεηξνηερλίαο θαη μέπεζκα ηνπ ληφπηνπ ρεηξνηέρλε ζε 

κηθξνπσιεηή ησλ μέλσλ εκπνξεπκάησλ. Λέα επαγγέικαηα εκθαλίδνληαη. Ζ αγνξά κεηακνξθψλεηαη 

θαη νη ρσξηθνί ηξέρνπλ φινη γηα λα δνπλ θαη λα απνιαχζνπλ ην λέν ζαχκα ηεο κεηακνξθσκέλεο 

πφιεο. Θαη θαηαζθελψλνπλ θαηά νκάδεο γχξσ απφ ηελ πφιε θνληά ζηηο πφξηεο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

φ,ηη ηνπο βξεζεί κπξνζηά θη έηζη δεκηνπξγνχληαη απηέο νη ζπλνηθίεο πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε 

(παξαγθνππφιεηο- ηελεθεδνππφιεηο- bidonvilles). Ζ αζιηφηεηα πνπ κέρξη ηψξα δελ εκθαληδφηαλ γηαηί 

ήηαλ δηαζθνξπηζκέλε ζηελ επαξρία ζπζζσξεχεηαη θαη γίλεηαη επηθίλδπλε γηα ηελ πφιε. 

BIDONVILLE 

 

Απηνχο ηνπο “πεηλαζκέλνπο” ε πφιε ηνπο βιέπεη ζαλ ερζξνχο ηεο θαη ζέιεη λα ηνπο δηψμεη. Απηφ 

φληαο δχζθνιν, ςάρλεη λα βξεη ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ζχκθνξνη ζην 

επίπεδν ηεο παξαγσγήο, αιιά πνπ ζα είλαη νπσζδήπνηε ζην θνηλσληθφ επίπεδν. Έηζη, ε βηνκεραλία 

θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ζ' απηέο ηηο πάιεηο, είηε θάησ απφ εζληθφ έιεγρν, είηε θάησ απφ ηνλ έιεγρν 

μέλσλ εηαηξηψλ. Κ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ε πφιε γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα δηνηθεηηθφ θέληξν ή 

ηνπιάρηζηνλ ην θέληξν δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο θπξηαξρνχζαο δχλακεο. Απνηέιεζκα ε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο πφιεο δίπια ζηελ παιηά, ρηηζκέλε απηή θαηά ην επξσπατθφ style. Απηή ε 

θαηλνχξγηα πφιε θνπζθψλεη θαη εμαπιψλεηαη ζπλέρεηα κε ηελ νινέλα θαη εληνλφηεξε ζε ξπζκφ 

εγθαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ. Ζ παιηά πφιε έηζη ράλεη θάζε ξφιν θαη πξνζσπηθφηεηα, θαη θαηαιήγεη ην 

απφθπκα ηεο θαηλνχξγηαο. Ζ λέα πφιε θαηά ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ απνηθηαθή θάζε γίλεηαη ε 
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έδξα ησλ εζληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Θάτξν). Αλάκεζα ζηηο πφιεηο εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, θακηά 

δεθαξηά ηνπιάρηζηνλ έυτασαν ζ΄ απηφλ ηνλ πςειφ βαζκφ απνηθήζεσο κ' απηήλ ηε δηαδηθαζία. (Παγθάε 

7 εθαη., Θαιθνχηα 6 εθ.) 

Αλ απηή είλαη κηα "θηινινγηθή" πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ αξθεί σζηφζν λα απνδψζεη φιε 

ηνπ ηε ζεκαζία, θαη ε αλάγθε πην πέξα αλάιπζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ κεραληζκνχ απηνχ πνπ νλνκάδνπκε αζηηθνπνίεζε ζηηο "ππαλάπηπθηεο" ρψξεο. Θη αλ αθφκα 

ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη θνηλσληνιφγνη γη' απηφ ην θαηλφκελν είλαη ηφζν κεγάιν, ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο γεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη, είλαη αθφκα κεγαιχηεξν. (Ρν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Β. Ακεξηθήο θαη Δπξψπεο αληηπξνζψπεπε ην 1950 ην 22,4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο κε πξννπηηθή γηα 

ην 2000 λα πέζεη ζην 14,1%. Αληίζεηα, ε Αζία, ρσξίο ηελ ηέσο ΔΠΠΓ, πνπ ζπγθέληξσζε ην 1950 ην 

23%, ζα θηάζεη ην 2000 ην 61,8%). 

Δθείλνο πνπ ζα ζειήζεη λα ζπζρεηίζεη απηήλ ηελ εμέιημε κε ηελ νηθνλνκνπνιηηηθή δνκή ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζηηο πεξηνρέο κε 

έληνλε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε, θαζψο αθφκα θαη κε ηε ζηαδηαθή πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ, ζα κπνξέζεη εχθνια λα θαηαιάβεη ην μαθληθφ ελδηαθέξνλ ησλ δπηηθψλ θνηλσληνιφγσλ γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ γελλήζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζηηθνπνίεζεο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε είλαη κεγάιε, αιιά ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 

έρεη θηάζεη ζε ζεακαηηθά επίπεδα θαη ε κνξθνπνίεζε ηεο ζηνλ ρψξν είλαη θνξηηζκέλε απφ πνιηηηθέο 

επηζεκάλζεηο. Ρν λα βξεη θαλείο ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, ζε ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηνλ 

ξφιν πνπ παίδνπλ κέζα ζηελ θνηλσληθή δνκή, θαίλεηαη λα είλαη ν ζηφρνο ησλ αλαιχζεσλ εθείλσλ πνπ 

μεπεξλνχλ ηελ πεξηγξαθή. 

Πε πξψηε πξνζέγγηζε, αζηηθνπνίεζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαίλνληαη ζηελά δεκέλεο. Πε κηα 

ηερληθά άςνγε έξεπλα ν Brian Berry πξνρσξψληαο ζε κηα παξαγνληηθή αλάιπζε, πνπ ζπλέδεε 95 

ρψξεο θαη 43 δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γχξσ απφ δχν άμνλεο: ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν 

θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηζήκαλε ην αληίζηξνθν απηψλ ησλ δχν κεγεζψλ, δειαδή φζν ε 

νηθνλνκηθή πξφνδνο απμάλεη, ηφζν πέθηεη ε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε. Μεθηλψληαο απ' απηήλ ηελ 

αλάιπζε ν Berry θαηαζθεχαζε κηα θιίκαθα αλάπηπμεο φπνπ ηνπνζέηεζε δηάθνξεο ρψξεο κε κηα 

κφλν δηάζηαζε θαη κειέηεζε ηε ζρέζε, αλάκεζα ζ΄ απηήλ ηελ θιίκαθα θαη έλα δείθηε αζηηθνπνίεζεο 

(πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζε πφιεηο πάλσ απφ 20.000 θαη.). Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ζπζρέηηζεο έδηλε πην αλαιπηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην βαζκφ 

αζηηθνπνίεζεο. Κηα άιιε αλάιπζε, πνπ είλαη πηα θιαζηθή, ήηαλ απηή ησλ Gibbs θαη Martin, πνπ ηππν-

πνηεί κηα ζεηξά πξνηάζεσλ, εκπεηξηθά επαιεζεπκέλσλ γηα 45 ρψξεο, θαη ε νπνία δείρλεη ηελ εμάξηεζε 

ηνπ επηπέδνπ αζηηθνπνίεζεο απφ ηε βηνκεραληθή δηαθνξνπνίεζε (δείθηεο ηεο θαηαλνκήο ηεο 

εξγαζίαο), ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ αληαιιαγψλ. ζν πην 

πςειέο είλαη απηέο νη κεηαβιεηέο ηφζν πην πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

κεηξνπνιηηηθψλ δσλψλ. 

Αλ θαη φιεο απηέο νη έξεπλεο, δηαπηζηψλνπλ κηα ηζηνξηθή ζπλ-κεηαβιεηφηεηα ηερληθν-νηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ θαη αζηηθνπνίεζεο, δελ αζρνινχληαη σζηφζν κε ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κάιηζηα 
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κπαίλνπλ θξαγκφο ζε κηα άιιε δηαπίζησζε επίζεο ζπνπδαία πνπ ιέεη φηη ε επηηάρπλζε ηεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο "ππαλάπηπθηεο" ρψξεο γίλεηαη κ' έλαλ ξπζκφ κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ αζηηθνχ 

μεθηλήκαηνο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ θη φια απηά ρσξίο ζπληξέρνπζα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη φιεο απηέο νη εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε, ζεσξνχλ 

ηελ αζηηθνπνίεζε ζαλ ην κεραληθφ επαθφινπζν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

εθβηνκεράληζεο. Έηζη, δηαπηζηψλνπλ φηη απηή ε θάζε πνπ πεξλνχλ ηψξα νη "ππαλάπηπθηεο" ρψξεο 

δηαθέξεη απιά θαη κφλν ρξνληθά απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ πέξλαγε θάπνηε ε "αλαπηπγκέλε" ρψξα. 

Νη ζηαηηζηηθέο φκσο καο δείρλνπλ εχθνια φηη ζην ίδην επίπεδν αζηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ έρνπλ 

θηάζεη νη "ππαλάπηπθηεο" ρψξεο, αληηζηνηρνχζε έλα πνιχ πην πςειφ επίπεδν εθβηνκεράληζεο γηα 

ηηο "αλαπηπγκέλεο" ρψξεο". 

Αλ ινηπφλ ε αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα ε απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία είλαη ρακειή πνηα 

είλαη ηφηε ε απνξξφθεζε φινπ απηνχ ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ πνπ πιεκκπξίδεη ηηο 

πφιεηο ησλ "ππαλάπηπθησλ" ρσξψλ; Πηηο Ηλδίεο γηα παξάδεηγκα, ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ (1951), 25% εξγάδνληαλ ζηε βηνκεραλία, 14% ζηε γεσξγία, 6% ζηηο κεηαθνξέο, 20% 

ζην εκπφξην θαη 35% ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, ελψ ζηε Γεξκαλία, γηα έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ 

αζηηθνπνίεζεο ην 1882, 52,8% ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ απαζρνινχληαλ ζηε βηνκεραλία. Απηφο ινηπφλ 

ν "μεξηδσκέλνο πιεζπζκφο, ζε ζπλερή αλεξγία, εθεδξηθφο ζηξαηφο κηαο αλχπαξθηεο βηνκεραλίαο", 

είλαη ε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απηφ φκσο είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε κεξηθά αθφκα: 

1. Ζ ζπγθέληξσζε ζηα κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ρσξίο δπλαηφηεηεο αθνκνίσζεο ζ' 

έλα εληαίν αζηηθφ δίθηπν, δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηα πνιενδνκηθά ππεξζπγθξνηήκαηα ησλ 

ππαλάπηπθησλ ρσξψλ απφ ηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ. 

2. Ζ έιιεηςε θάπνηνπ ζπλερνχο ζηελ αζηηθή ηεξαξρία. 

3; Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ. 

4. Ζ νηθνινγηθή παξάζεζε ησλ δχν πφιεσλ: ηεο απηφρζνλεο θαη ηεο δπηηθήο, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ πνπ γλψξηζαλ ηελ απνηθηνθξαηία. 

1.4.  Ζ  ε μ α ξ η ε κ ε λ ε   α ζ η η θ ν π ν ί ε ζ ε  

Ζ θαηάζηαζε πνπ αλαιχζεθε κέρξη ηψξα δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή αλ δελ αλαιπζεί θαη 

ε δηαδηθαζία ηεο πξαγκάησζεο ηεο. Ζ κειέηε ησλ "ππαλάπηπθησλ" πεξηνρψλ δελ κπνξεί παξά λα 

εληαρζεί ζην ζχλνιν ηεο κειέηεο ηεο "ππαλάπηπμεο". Δίλαη φκσο θαλεξφ φηη απηφο ν φξνο πνπ 

ππνλνεί θάπνηα "επίπεδα" αλάπηπμεο είλαη ρσξίο ζπλέπεηα ζην βαζκφ πνπ δελ θαζνξίδεη παξά κφλν ην 

έλα απφ ηα κέξε πνπ ζπκπιεξψλνπλ κηα ζχλζεηε, ζηε δνκή ηεο, θαηαζθεπή πνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάπηπμεο. Γελ πξφθεηηαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο κηαο εληαίαο αλάπηπμεο, αιιά γηα ηηο κνξθέο 

επέθηαζεο κηαο δνζκέλεο ηζηνξηθήο θαηαζθεπήο, ηνπ αλαπηπγκέλνπ θεθαιαηνθξαηηθξνχ ζπζηήκαηνο 

κέζα ζηελ νπνία δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο εθηεινχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη παξνπζηάδνπλ 
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νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ αθξηβψο ζ' απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηνλ ηξφπν 

δηάξζξσζεο ηνπο. Πχκθσλα κε ηνλ Charles Bettelheim αληί λα κηιάκε γηα ππαλάπηπθηεο ρψξεο ζα 

έπξεπε λα κηιάκε θαιχηεξα γηα "ρψξεο εθκεηαιιεπφκελεο, θπξηαξρνχκελεο θαη παξακνξθσκέλεο 

νηθνλνκίαο". 

Απηά ηα θαηλφκελα παξάγνληαη απ' ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζπκκεηνρή απηψλ ησλ ρσξψλ ζε έλα 

ζχζηεκα πνπ μεπεξλάεη ηα ζεζκνζεηεκέλα ζχλνξα θαη πνπ νξγαλψλεηαη πάλσ ζ' έλα άμνλα 

θπξηαξρίαο θαη εμάξηεζεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε. Γηα λα εμεγεζνχκε, αλ φιεο νη θνηλσλίεο είλαη 

αιιεινεμαξηνχκελεο, νη ζρέζεηο ηνπ πνπ ηηο ζπλδένπλ είλαη σζηφζν αζχκκεηξεο. Γελ θηάλεη ινηπφλ ε 

θαξηθαηνχξα ηνπ "θαθνχ ηκπεξηαιηζκνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα φια", αιιά ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί 

απζηεξά ε θαζαπηφ ζεκαζία ηνπ. Ρν βαζηθφ, σο πξνο ην αλαιπηηθφ κέξνο, δελ είλαη ε πνιηηηθή 

ππνηέιεηα ησλ "ππαλάπηπθησλ" ρσξψλ ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο κεηξνπφιεηο (πξάγκα πνπ δελ είλαη παξά 

ην απνηέιεζκα κηαο δνκηθήο εμάξηεζεο), αιιά ε έθθξαζε απηήο ηεο εμάξηεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

εζσηεξηθήο νξγάλσζεο απηψλ ησλ θνηλσληψλ θαη αθφκα θαιχηεξα ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο θαη ησλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ. 

"Κηα θνηλσλία είλαη εμαξηεκέλε φηαλ ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο ηεο δνκήο ζην νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν εθθξάδεη αζχκκεηξεο ζρέζεηο κε κηα άιιε θνηλσληθή νξγάλσζε πνπ 

θαηέρεη ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε κηα ζέζε εμνπζίαο. Κε ζέζε εμνπζίαο, ελλννχκε ην γεγνλφο φηη ε 

νξγάλσζε ησλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ κεζ' ηελ εμαξηεκέλε θνηλσλία εθθξάδεη εθείλε ηε κνξθή θνηλσληθήο 

επηθπξηαξρίαο, πνπ πηνζεηεί ε ηάμε πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία, ζηελ θπξηαξρία θνηλσλία". 

Γηα λα κειεηήζεη ινηπφλ θαλείο ηελ "ππαλάπηπμε", ρξεηάδεηαη λα αλαιχζεη ηε δηαιεθηηθή ηεο 

ζρέζε: αλάπηπμε / εμάξηεζε, δειαδή, λα κειεηήζεη ηε δηείζδπζε κηαο θνηλσληθήο δνκήο απφ κηα 

άιιε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη: 

1. αλάιπζε ηεο πξνυπάξρνπζαο θνηλσληθήο δνκήο ζηελ εμαξηεκέλε θνηλσλία. 

2. αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο. 

3. αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ δηάξζξσζεο ηνπο, δειαδή, ηεο κνξθήο ηεο θπξηαξρίαο. 

Απηέο νη κνξθέο θπξηαξρίαο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο:  

α. απνηθηνθξαηία: θχξηνο ζηφρνο είλαη ε άκεζε δηνίθεζε θάπνηαο έληνλεο εθκεηάιιεπζεο 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ε εγθαζίδξπζε θάπνηαο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ζ έθθξαζε ηεο ζην 

ρψξν γίλεηαη απφ κηα ιεηηνπξγία έληνλα  δηνηθεηηθή θαη ηελ νξγάλσζε δσλψλ "reservees", πνπ 

αλαπαξάγνπλ ηηο πφιεηο ηεο κεηξφπνιεο. Ζ ζηελή ζρέζε κε ηε κεηξφπνιε πνπ είλαη πην ηζρπξή 

απ΄ απηή κε ην ππφινηπν ηεο ρψξαο, είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ, 

(παξαδείγκαηα: Ιαηηληθή Ακεξηθή, Β. Αθξηθή). 
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β. θεθαιαην-εκπνξηθή θπξηαξρία: κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αληαιιαγψλ, αγνξάδνληαη νη ληφπηεο 

πξψηεο χιεο ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ηεο αμίαο ηνπο θαη δεκηνπξγνχληαη επί ηφπνπ αγνξέο, φπνπ 

κεηαπσινχληαη ηα επεμεξγαζκέλα πξντφληα ζε ηηκέο πςειφηεξεο ηεο αμίαο ηνπο. Έθθξαζε ζην 

ρψξν, ε δεκηνπξγία "θέληξνπ ππνζέζεσλ" ζηελά δεκέλνπ κε ηε κεηξφπνιε, ζθάια πάλσ ζηνπο 

εκπνξηθνχο άμνλεο (ζρεδφλ πάληα πξφθεηηαη γηα θάπνην ιηκάλη) θαη πνπ ηειηθά ην ίδην παίδεη ηνλ 

ξφιν εκπνξηθνχ θέληξνπ γηα ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (θιαζηθφ παξάδεηγκα νη πφιεηο πνπ 

έθηηαμαλ νη Άγγινη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ πξνο ηηο Ηλδίεο, αθφκα φκσο θαη ηα πνξηνγαιέδηθα 

ιηκάληα ζηε Βξαδηιία θαη ηελ Αθξηθή φπσο ηα Νιιαλδηθά ζηελ Λ.Α. Αζία). 

γ. βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή ηκπεξηαιηζηηθή θπξηαξρία: κέζα απφ ζπεθνπιαδφξηθεο επελδχζεηο 

θαη ηε δεκηνπξγία ληφπησλ βηνκεραληψλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο θίλεζεο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ αθνινπζψληαο κηα ζηξαηεγηθή θέξδνπο, πηνζεηεκέλε απφ ηα 

δηεζλή κνλνπψιηα ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

Κεηά απ΄ απηή ηελ ππελζχκηζε κπνξνχκε λα ζπλερίδνπκε αλαιχνληαο ηηο ππνζέζεηο πνπ 

πξσηνβάιακε: 

1. Ζ  ε π η η α ρ π λ φ κ ε λ ε   α λ ά π η π μ ε ησλ αζηηθψλ; θέληξσλ νθείιεηαη θπξίσο 

ζε δχν παξάγνληεο:  

α) ην κεγάισκα ηνπ πνζνζηνχ ηεο θπζηθήο αχμεζεο ηφζν αζηηθήο φζν θαη αγξνηηθήο,  

β) ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε.  

ζνλ αθνξά ηνλ πξψην παξάγνληα ή αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζλεζηκφηεηαο κεηά ηηο πξνφδνπο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 0 δεχηεξνο φκσο παξάγνληαο 

είλαη απηφο πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Ρν πνηάκη ησλ 

κεηαλαζηψλ πξνο ηελ πφιε έρνπκε  ζπλεζίζεη λα ην ζεσξνχκε πεξηζζφηεξν ζαλ έλα αγξνηηθφ push 

(είλαη δειαδή ην ρσξηφ πνπ ζπξψρλεη, δηψρλεη) θαη ιηγφηεξν ζαλ έλα αζηηθφ pull ( είλαη δει. ε 
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πφιε πνπ ηξαβάεη, έιθεη). Πε ηειεπηαία αλάιπζε πεξηζζφηεξν ζαλ κηα απνζχλζεζε ηεο αγξνηηθήο 

θνηλσλίαο παξά ζαλ έθθξαζε ηνπ δπλακηζκνχ ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο. Ρν πξφβιεκα επνκέλσο 

είλαη λα γλσξίζνπκε γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα θνηλσλία εηζδχεη κέζα ζε κηα άιιε, κπαίλεη κπξνο 

κηα κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε, ελψ νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο είλαη ιηγφηεξεο απφ ην πιήζνο πνπ 

ζπξξέεη θαη νη πξννπηηθέο γηα θαιχηεξε δσή πεξηνξηζκέλεο; 

Ζ εμαξηεκέλε αζηηθνπνίεζε πξνθαιεί κηα ππεξζπγθέληξσζε ζηα αζηηθά θέληξα (primate cities). 

Σαξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεκαληηθή απφζηαζε κεηαμχ απηψλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ην ππφινηπν ηεο 

ρψξαο θαηά ηε δηαθνπή ή ηελ έιιεηςε ελφο αζηηθνχ δηθηχνπ ιεηηνπξγηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ ζηνλ 

ρψξν. Αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ είλαη κφλν ε ζηελή ζρέζε κε ηε κεηξφπνιε, αιιά αθφκε θαη 

θπξίσο ε έιιεηςε ελδηάκεζεο θιίκαθαο αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ φπνπ ε εγθαηάζηαζε κηθξψλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζεσξείηαη αζχκθνξε, κεηαθξαδφκελε ζε ζρέζε θεθάιαην / πξντφλ, πνπ φκσο 

δηθαηνινγείηαη απφ ηε δεκηνπξγία επί ηφπνπ δπλαηφηεηαο δνπιεηάο θαη επηδεηνχκελνπ θνηλσληθνχ 

δπλακηζκνχ. 

Ζ ελδν-νηθνινγηθή δνκή ησλ κεγάισλ αζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ είλαη ηψξα πηα θαηαλνεηή θαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή έ3αηα απηήο ησλ δπηηθψλ κεηξνπφιεσλ. Σαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξάζεζε, 

θνληά ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ, κηαο νινέλα απμαλφκελεο κάδαο ππναπαζρνινχκελνπ, ή θαη θαζφινπ, 

πιεζπζκνχ πνπ έρεη μεθφςεη παληειψο κε ηελ αγξνηηθή θνηλσλίαο: Γελ ζα ήηαλ παξάινγν, εηδηθφηεξα 

κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπκε, λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ φξν ηεο "πεξηζσξηαθφηεηαο" απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε. Γηαηί πάληα κέρξη ηψξα απηφ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ θαηάζηαζε έληαζεο κεηαμχ δχν 

αιιεινεηζδπφκελσλ  θνηλσληψλ, ζπλεζίδακε λα ην νλνκάδνπκε "πεξηζσξηαθφ". 

Ωζηφζν, παξφιν πνπ απηέο νη κάδεο ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη απνξξνθεκέλεο απφ ην αζηηθφ 

ζχζηεκα παξαγσγήο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ "έμσ", ζην "πεξηζψξην" απηήο ηεο θνηλσλίαο, ιεο θαη 

«θνηλσλία» λα είλαη ην ηζφηηκν ελφο ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηζηνξηθά ηνπνζεηεκέλνπ. Απιά θαη κφλν 

ππάξρεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ζηνλ ηξφπν δηάξζξσζεο ηνπο (ησλ δχν "θνηλσληψλ"} θαη αθξηβψο απηή 

ε ηδηαηηεξφηεηα είλαη πνπ απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη φρη ην παζνινγηθφ, εθηφο αλ 

ζέινπκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνπο γηαηξνχο ηεο "θαζεζηεθπταο ηάμεο". Αλ ζειήζνπκε ινηπφλ λα 

ζπλνςίζνπκε ζα ιέγακε ηα παξαθάησ: 

Ζ αλάιπζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ζηηο εμαξηεκέλεο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

παίξλνληαο ππφςε ηε κήηξα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο. Απηέο πνπ ζα 

απνηεινχλ θαη ηνπο ηζηνξηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

1. Ζ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο κεζ' ηελ νπνία είλαη εληαγκέλε 

ε πφιε (ή ην αζηηθφ ζχζηεκα) θαη ηδηαίηεξα, ν βαζκφο απηνλνκίαο ηεο πνιηηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ζε 

ζρέζε κε εμσηεξηθά ζπκθέξνληα. 

2. ην είδνο ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο φπνπ αλαπηχζζεηαη ε αζηηθή δηαδηθαζία. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθθξάζεηο ζην ρψξν ζα είλαη δηαθνξεηηθέο, αλ ε αγξνηηθή 

δνκή είλαη θενπδαξρηθή ή ππαθνχεη ζην ζχζηεκα ησλ "θπιψλ" αλ ε απνζχλζεζε 

ηνπο είλαη πξνρσξεκέλε ή φρη, αλ ππάξρεη κηθξή ή κεγάιε ζχκπησζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

θπξίαξρσλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ νκάδσλ. 



 - 126 - 

3. ην είδνο ηεο ππάξρνπζαο εμάξηεζεο θαη εηδηθφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε 

ησλ ηξηψλ εηδψλ θπξηαξρίαο: απνηθηαθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή. 

4. ε απηφλνκε επηβνιή ηεο θαηάιιειεο εθβηνκεράληζεο, γηα ηελ εμαξηεκέλε θνηλσλία. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε κηαο ηνπηθήο βηνκεραλίαο ζα ππάξρνπλ ηδηφκνξθεο επηδξάζεηο ηνπ 

είδνπο ηεο βηνκεραλίαο πάλσ ζην είδνο ηεο θαηνηθίαο θαη εηδηθφηεξα πάλσ ζην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ 

πεξίγπξν πνπ ζα θηηαρηεί απφ ηνλ ζπλδπαζκφ βηνκεραληψλ θαη θαηνηθηψλ. Κπνξεί φκσο θαλείο λα 

δεη αθφκα κέζα ζ' απηή ηε δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα βηνκεραληθή 

αλάπηπμε, ηελ επίδξαζε κηαο αζηηθήο ηάμεο θαη ελφο πξνιεηαξηάηνπ, εζληθψλ θαη ησλ δχν, πνπ 

ζα ζεκαδέςνπλ ηνλ ρψξν, κε ηε δπλακηθή ησλ αληαγσληζηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Π' απηήλ ηελ 

πεξίπησζε βέβαηα κφλν θαηά πεξίπησζε αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη. 


