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Εισαγωγή:
“Το φυσιολογικό και το ανθρώπινο δυναµικό ενός τόπου αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την
κοινωνικοοικονοµική του ανάπτυξη.” (Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Παναγίδης 2013 p.15). Είναι αντιληπτό ότι η
µελέτη των διάφορων εµφανίσεων στο χώρο προϋποθέτει τη διασύνδεση των τριών βασικών κλάδων της
Γεωγραφίας: της Φυσικής, της Ανθρωπογεωγραφίας και της Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Μέσα από τη δυναµική
σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος, η προσφορά της Γεωγραφίας στον
κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό τοµέα, είναι καθοριστική, αφού προβάλλει συστηµατικές και θεµατικές
προσεγγίσεις για την κατανόηση των κλάδων αυτών.
Η Γεωγραφία, στο σύνολο των εκφρασεών της αποτελεί το θεσµό µέσω του οποίου κάθε άτοµο αποκτά κατάλληλα
γνωστικά εφόδια, ανακαλύπτει και καλλιεργεί ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
της ζωής. Σήµερα πολύ περισσότερο από ποτέ η ανθρωπότητα αντιπαρατίθεται µε σωρεία θεµάτων- προβληµάτων µε
έντονη τη γεωγραφική διάσταση: Η δυναµική του πληθυσµού, τα δηµογραφικά µιας χώρας, η ανισότητα στη
διατροφή, η αστικοποίηση, οι κοινωνικές οικονοµικές και πολιτικές διαφορές, η µετανάστευση, οι πρόσφυγες, η
µείωση των φυσικών πόρων, οι πολεµικές συρράξεις, ο εθνικισµός, η παγκοσµιοποίηση, οι κλιµατικές αλλαγές, οι
φυλετικές διακρίσεις, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι ασθένειες, η εξάπλωση µιας νόσου, η
περιβαλλοντική υποβάθµιση. Όλα τα πιο πάνω θέµατα - προβλήµατα διαµορφώνουν έντονα τη σύγχρονη ζωή και τις
κοινωνικές δοµές της ανθρωπότητας. Είναι εδώ που αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος της γεωγραφικής επιστήµης
και η αναγκαιότητα της γεωγραφικής εκπαίδευσης για την ορθή ενηµέρωση, κριτική ικανότητα, δηµοκρατική
συµµέτοχη, ανάλυση, σωστή διαχείριση και επίλυση των πιο πάνω θεµάτων. Οι αντιθέσεις που δηµιουργήθηκαν από
αυτά τα θέµατα – προβλήµατα αποτελούν πρόκληση για τους επιστήµονες της Γεωγραφίας, οι οποίοι είναι
δεσµευµένοι να µεταφέρουν σε όλους τους ανθρώπους την ελπίδα και την εµπιστοσύνη για ένα καλύτερο κόσµο.
Έτσι, η συµβολή της Γεωγραφίας στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσµο, είναι ζωτικής σηµασίας, αφού είναι
απόλυτος απαραίτητη για τη διαµόρφωση υπευθύνων και δραστήριων πολιτών στον κόσµο του σήµερα και του
αύριο. Η Γεωγραφία δίνει τα κίνητρα και συµβάλλει στη διαµόρφωση του κόσµου µας και στην επικοινωνία µεταξύ
ανθρώπων και λαών, προκειµένου να εξασφαλίσουν ουσιαστική συνεργασία σε ένα ευρύ πεδίο οικονοµικών,
πολιτικών, πολιτισµικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, σε έναν κόσµο που συνεχώς ανανεώνεται και µεταβάλλεται.
Ανάλυση.
Η ιστορική πορεία της Κύπρου και η πολιτιστική της παράδοση και δηµιουργία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη
Γεωγραφία της. “Σε καµιά ίσως άλλη χώρα του κόσµου η Ιστορία δεν είναι τόσο στενά συνδεδεµένη µε τη Γεωγραφία
όσο στην περίπτωση της Κύπρου. Η Γεωγραφία επηρέασε σηµαντικά την ιστορική µοίρα του νησιού και την
εξελικτική του πορεία κάτω από τη διακυβέρνηση των εκάστοτε ισχυρών, αλλά και η Ιστορία µε τη σειρά της
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επηρέασε κυρίως την ανθρωπινή, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική γεωγραφία της Κύπρου, ώστε σήµερα να
παρουσιάζει µια ξεχωριστή γεωγραφική οντότητα.” (Σοφοκλέους 1995 p.7).
Η Κύπρος βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο µε γεωγραφικό πλάτος που εκτείνεται από 34° 33΄εως 35° 34΄βορεια
του Ισηµερινού και γεωγραφικό µήκος που εκτείνεται από 32° 15΄µεχρι 34° 37΄ ανατολικά του µεσηµβρινού του
Γκρήνουιτς. Απέχει 60 χιλιόµετρα από τις νοτιότερες ακτές της Τουρκίας προς βορρά, 100 χιλιόµετρα από τις δυτικές
ακτές της Συρίας προς την ανατολή και 330 χιλιόµετρα από τις βόρειες ακτές της Αίγυπτου προς νότο. Το
ανατολικότερο τµήµα της Ελλάδας, που είναι το νησί Καστελόριζο, απέχει 270 χιλιόµετρα, ενώ η απόσταση από τα
νησιά Ρόδο και Κρήτη είναι 300 και 500 χιλιόµετρα αντίστοιχα. Έχει µέγιστο µήκος 225 χιλιόµετρα µε διεύθυνση
ανατολή – δύση και µέγιστο πλάτος 97 χιλιόµετρα µε διεύθυνση βορρά – νότο. Η συνολική της έκταση είναι 9250
τετραγωνικά χιλιόµετρα και το συνολικό µήκος της είναι 853 χιλιόµετρα.

Ο µεσανατολικός αυτός χώρος, µεταξύ τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής ήταν πάντοτε
ιδιαίτερα ευαίσθητος, από τα αρχαιότατα χρόνια µέχρι σήµερα. ∆ιότι, είναι ο χώρος αλληλεπίδρασης αλλά και
αντιπαράθεσης µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, που πρόδιδε και προσδίδει µεγάλη στρατηγική σηµασία στο νησί. “Η
καίρια θέση του νησιού σηµάδεψε ανεξίτηλα την ιστορική του εξέλιξη.” ( Κωνσταντίνου, Παναγίδης 2013 p. 26). Η
γεωγραφική θέση του νησιού το τοποθέτησε όµως και ανάµεσα ή πλησίον σε πανάρχαιους πολιτισµούς µε πλούσια
παράδοση και δηµιουργία, όπως οι πολιτισµοί των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων, των Χετταίων, των Αιγυπτίων, των

4

Μυκηναίων, των Αχαιών, των Ρωµαίων, των Βυζαντινών, των Ενετών, των Φράγκων. Η Ιστορία έφερε στην Κύπρο
τους Μυκηναίους και τους Αχαιούς Έλληνες που κυριάρχησαν για αιώνες στο νησί και έθεσαν τις βάσεις του
ελληνικού πολιτισµού πριν από 3000 χρόνια. Έφερε επίσης πολύ νωρίς τον Χριστιανισµό µε τους Αποστόλους
Παύλο και Βαρνάβα και για αρκετούς αιώνες το Βυζαντινό πολιτισµό, εδραιώνοντας έτσι τον Ελληνοχριστιανικό
πολιτισµό στην Κύπρο.
Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ανάµεσα στο Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο και την Ανατολία
διαδραµάτισε σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση του πολιτισµού της ∆ύσης και της Ανατολής. Για
πολλούς αιώνες ένωνε τους λαούς της Μεσογείου. Τα κυπριακά προϊόντα, κυρίως ο χαλκός, εξάγονταν σ’ολόκληρη τη
Μεσόγειο, από τη Μέση Ανατολή ως την Ισπανία, από τη Μικρά Ασία ως την Αίγυπτο. Μέσω της Κύπρου ο
πολιτισµός της Μυκηναϊκής Ελλάδος διαδόθηκε και επηρέασε τις χώρες της Ανατολικής Μεσόγειου. Ο φυσικός
πλούτος και η γεωστρατηγική θέση του νησιού προκάλεσε τις επεκτατικές διαθέσεις των λαών και των αυτοκρατοριών
που επεδίωκαν ηγεµονικό ρόλο στη Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή, από τους Ασσυρίους, τους Φοίνικες, τους
Πέρσες, τους Ρωµαίους, τους Οθωµανούς και τους Άγγλους.
“Ταυτόχρονα, όµως, η Γεωγραφία τοποθέτησε το νησί σε µια περιοχή που περιβάλλεται από ισλαµικές χώρες και
ιδιαίτερα στα βόρεια της Κύπρου, µια µεγάλη χώρα,

µε συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού

να είναι

µουσουλµανική, µια περιφερειακή δύναµη, η Τουρκία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η νεότερη ιστορία της Κύπρου να
χαρακτηρίζεται από τις αρνητικές επιδράσεις αυτής της γειτνίασης που τελικά οδήγησε σε δυο µεγάλες συρράξεις και
καταστροφές.” (Σοφοκλέους 1995 p.8). Η πρώτη έγινε το 1571 µ.χ. και είχε ως αποτέλεσµα την κατάκτηση της Κύπρου
από τους Τούρκους και τη µακραίωνη τουρκική σκλαβιά, που κράτησε µέχρι το 1878. Η δεύτερη µεγάλη καταστροφή
έγινε το 1974, όπου η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, µε αποτέλεσµα το ένα τρίτο του νησιού να βρίσκεται µέχρι και
σήµερα κάτω από την τουρκική κατοχή.
Ο πρόσφατος εντοπισµός του πλούτου που χάρισε στο νησί µας η φύση σε υδρογονάνθρακες, αναβαθµίζει τη
γεωστρατηγική του σηµασία και το εισάγει στον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη. Του δίνει την ευκαιρία να
διαδραµατίσει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραµάτισε στην αρχαιότητα και του διανοίγει καινούργιες ευοίωνες
οικονοµικές προοπτικές για το µέλλον της. Η ανεύρεση φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ)
της Κύπρου δηµιουργεί νέες και µεγάλες προοπτικές για τη χώρα µας στο γεωστρατηγικό, πολίτικο και οικονοµικό
πεδίο. Αναβαθµίζει τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική σηµασία της Κύπρου, αφού εντάσσεται πλέον στον ενεργειακό
χάρτη της Ευρώπης, µε προοπτικές ουσιαστικής συµβολής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
µπορεί να αποτελέσει εργαλείο και κίνητρο για τερµατισµό της παράνοµης κατοχής και την επίλυση του Κυπριακού
προβλήµατος. Ανοίγει καινούργιες ευοίωνες οικονοµικές προοπτικές για το µέλλον του νησιού και για µεγάλη,
µακρόχρονη οικονοµική ανάπτυξη, από την οποία θα επωφεληθούν τόσο οι σηµερινές όσο και οι επόµενες γενιές.
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Ο ακόλουθος χάρτης δείχνει ξεκάθαρα την οριοθέτηση της ΑΟΖ των χωρών της Μεσογείου θάλασσας µε βάση το
∆ίκαιο της Θάλασσας. Εύκολα αντιλαµβάνεται
κανείς το µεγάλο πρόβληµα της Τουρκίας και το
λόγο που δεν επιθυµεί καµία διαπραγµάτευση µε
την Ελλάδα σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ
στο Αιγαίο Πέλαγος. Από τον ίδιο χάρτη
διαπιστώνουµε, επίσης, τη µεγάλη ζηµιά που κάνει
το Καστελόριζο στην Τουρκία, αγκάθι πραγµατικό
για τα πονηρά της σχέδια στη Μεσόγειο.
ΧΑΡΤΗΣ 2: Απεικονίζει την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΑΟΖ)
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ και της ΕΛΛΑ∆ΑΣ.

Μας δείχνει, επίσης, την ΑΟΖ της Κύπρου,
Ελλάδας

και της Αιγύπτου όπου ξεκάθαρα

φαίνεται ότι η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα µε την Αίγυπτο. Για να καταλάβουµε καλύτερα το πρόβληµα της
Τουρκίας πρέπει να κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στην ιστορία του ∆ίκαιου της Θάλασσας. Η Τουρκία και η
Βενεζουέλα είναι δύο κράτη που δεν υπέγραψαν τη Σύµβαση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας το 1982 και αρνούνται
µέχρι σήµερα να προσχωρήσουν σ’ αυτήν. Το πρόβληµά τους είναι παρόµοιο, γιατί και τα δύο κράτη έχουν µπροστά
στις ακτές τους νησιά που δεν τους ανήκουν. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβληµα της Τουρκίας, γατί έχει µια πολύ
περιορισµένη ΑΟΖ στο Αιγαίο Πέλαγος µια και απέναντι από τις ακτές της υπάρχουν ελληνικά νησιά που διαθέτουν
δική τους ΑΟΖ όπως ορίζει το άρθρο 121 της Συνθήκης του ∆ίκαιου της Θάλασσας.
Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της θάλασσας, αποκλειστική οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ)
θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωµα έρευνας ή άλλης εκµετάλλευσης των
θαλασσίων πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεµο. Γενικά, η ΑΟΖ µιας
χώρας εκτείνεται στα 200 ναυτικά µίλια (370 χλµ) από την ακτογραµµή της. Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν
οι περιπτώσεις όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσοτέρων χωρών αλληλοεφάπτονται, όταν δηλαδή οι ακτογραµµές των εν
λόγω χωρών απέχουν λιγότερο από 400 ναυτικά µίλια (740 χλµ). Στην περίπτωση που οι ΑΟΖ αλληλοεφάπτονται,
έγκειται στις χώρες που τις διεκδικούν να ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα. Γενικά, κάθε σηµείο εντός
αλληλοεφαπτόµενης περιοχής περιέρχεται στη δικαιοδοσία της εγγύτερης χώρας. Στην έκταση της ΑΟΖ
συνυπολογίζεται και η συνοριακή ζώνη, η οποία εκτείνεται για 12 ναυτικά µίλια. πέραν του ορίου των εθνικών
υδάτων. Οι χώρες µπορούν να αξιώνουν δικαίωµα και στην υφαλοκρηπίδα, η οποία µπορεί να εκτείνεται έως και 350
ναυτικά µίλια από την ακτογραµµή και πέραν την ΑΟΖ, ωστόσο αυτές οι περιοχές δεν λογίζονται ως µέρος της ΑΟΖ
τους. Ο δια νόµου ορισµός της υφαλοκρηπίδας δεν αντιστοιχεί επακριβώς στη γεωλογική σηµασία του όρου, καθώς
περιλαµβάνει το υποθαλάσσιο µέρος της ξηράς, όπως επίσης και τον πυθµένα εντός της ΑΟΖ. Η διαφορά χωρικών
υδάτων και ΑΟΖ είναι πως τα χωρικά ύδατα αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, ενώ η ΑΟΖ αποτελεί απλό κυριαρχικό
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δικαίωµα, το οποίο αναφέρεται στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους µέχρι και κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Η επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα.
Το Οικόπεδο 12 «Αφροδίτη» είναι µια διερευνητική άδεια
γεώτρησης που βρίσκεται στα ανοικτά της νότιας ακτής της
Κύπρου και στη θαλάσσια Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
(ΑΟΖ) της χώρας. Βρίσκεται 34 χιλιόµετρα δυτικά του
κοιτάσµατος φυσικού αερίου Λεβιάθαν (του µεγαλύτερου
κοιτάσµατος φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε την
τελευταία δεκαετία) του Ισραήλ. Πιθανολογείται ότι το
Οικόπεδο 12 µπορεί να περιέχει τεράστια κοιτάσµατα
ΧΑΡΤΗΣ 3: ΚΥΠΡΙΑΚΗ (ΑΟΖ) – ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12

φυσικού αερίου. Συντεταγµένες, Γεωγραφικό Πλάτος: 33°
5′ 40″Βόρεια και Γεωγραφικό Μήκος: 32° 59′ 0″ Ανατολικά.

Η αµερικανική εταιρεία Noble Ενεργειακή έλαβε την παραχώρηση για τη διερεύνηση στο Οικόπεδο 12 τον Οκτώβριο
του 2008.Τον Αύγουστο του 2011, η Noble σύναψε συµφωνία κατανοµής της παραγωγής µε την Κυπριακή κυβέρνηση
σχετικά µε την εµπορική ανάπτυξη του οικοπέδου. Η Noble τελικά ξεκίνησε τις γεωτρήσεις στο Οικόπεδο 12 τη
∆ευτέρα 19 Σεπτεµβρίου 201, πολύ πριν την 1η Οκτωβρίου που είχε ανακοινώσει αρχικά και επισήµανε πως θα
απαιτηθούν 90 έως 120 µέρες για την εξόρυξη. Ευχή όλων µας σύντοµα να γίνει η εξόρυξη και η διανοµή για κάλυψη
των δικών µας αναγκών εδώ στην Κύπρο, καθώς επίσης να δηµιουργηθεί σύντοµα ο αγωγός, µέσα από τον οποίο θα
γίνεται η διανοµή ή καλύτερα η εµπορική εξαγωγή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που επίσης το έχουν τόση πολλή
ανάγκη.
Επίλογος:
H Ανθρωπογεωγραφία ασχολείται µε τον κόσµο, όπως είναι, και µε τον κόσµο όπως θα µπορούσε να είναι. Έµφαση
δίνει στους ανθρώπους: Πού βρίσκονται, τι τους αρέσει, πώς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους πάνω στο χώρο που ζουν,
και τι είδους τοπία της ανθρώπινης χρήσης ανεγείρουµε εµείς οι άνθρωποι µέσα από τα φυσικά τοπία που
καταλαµβάνουν τον πλανήτη γη. Το περιεχόµενο της Ανθρωπογεωγραφίας παρέχει µια αλληλεπίδραση για όλες τις
κοινωνικές επιστήµες και βασίζεται στην ανάλυση άλλων κλάδων της όπως η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική
γεωγραφία. Μας βοηθά να κατανοήσουµε τον κόσµο που καταλαµβάνουµε και να εκτιµήσουµε τις περιστάσεις που
επηρεάζουν τους λαούς και τα έθνη µας. ∆ιευκρινίζει τις αντιθέσεις στις κοινωνίες και τους πολιτισµούς και τα
ανθρώπινα τοπία που έχουν δηµιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της γης. Τα µοντέλα και οι εξηγήσεις της για τη
χωρική αλληλεπίδραση, µάς επιτρέπουν να κατανοήσουµε καλύτερα τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά
συστήµατα µέσα στο οποίο όλοι µας, µεµονωµένα και συλλογικά ζούµε και λειτουργούµε. Οι αναλύσεις των
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συστηµάτων µας δίνουν µια καλύτερη επίγνωση της πραγµατικότητας και στις προοπτικές της δικής µας κοινωνίας
µέσα στον ανταγωνιστικό και προβληµατικό κόσµο µας.
Η µελέτη της ανθρώπινης γεωγραφίας, ως εκ τούτου, µπορεί να µας βοηθήσει και να µας κάνει καλύτερα
ενηµερωµένους πολίτες, να κατανοήσουµε τα σηµαντικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι κοινότητες µας και οι χώρες
µας έτσι που να µας προετοιµάσει για να συµβάλουµε στην επίλυσή τους.
Μεθοδολογία:
Αρχικά διαχωριστήκαµε µε βάση το ακόλουθο δενδροδιάγραµµα συνεργασίας και ακολούθως εργαστήκαµε σε
συγκεκριµένες µελέτες που µας ανατέθηκαν από τον καθηγητή µας κ. Γιώργο Σεκκέ και την κ. Μαρία Χατζησάββα:
PROJECT MANAGERS
Γιώργος Σεκκές
Μαρία Χατζησάββα

GIS
Geographical Information
Systems

ANALYSIS
TEAM

Έχοντας ως βάση την Κοινωνική, Οικονοµική και Πολιτική σκοπιά της ανθρωπογεωγραφίας, µέσα από πολλές πηγές,
όπως το διαδίκτυο, τα βιβλία, τις εφηµερίδες και άλλα άρθρα, καταφέραµε να βρούµε πληροφορίες να κατανοήσουµε
και να αναλύσουµε τα πιο πάνω θέµατα, που πραγµατικά είναι µια τόσο πολυδιάστατη ενότητα.
Γράψαµε και συνδέσαµε και για τις τρεις κατηγορίες, πραγµατικά παραδείγµατα που επικρατούν σήµερα στην Κύπρο,
αλλά και άλλα γεγονότα που έπαιξαν και διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία και ανάπτυξη του κυπριακού
πολιτισµού µας. Επίσης, δώσαµε έµφαση και στη σηµασία της οικονοµικής πτυχής που επηρεάζει σηµαντικά στην
ανάπτυξη του νησιού µας.
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∆ώσαµε έµφαση στην εξέλιξη κάποιων γεωπολιτικών εξελίξεων που αντιµετωπίζει η Κύπρος σήµερα. Εξετάσαµε και
αναλύσαµε την κυπριακή Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ), τους κινδύνους που διατρέχει, αλλά παράλληλα και τα
πλεονεκτήµατα που υπάρχουν στη συγκεκριµένη περιοχή. Αποτελεί ένα θέµα ζωτικής σηµασίας για τα κυπριακά
δεδοµένα, αφού µέσα από µια σωστή αειφόρο διαχείριση θα µπορέσει να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα που όλοι
οι κύπριοι προσδοκούν.
Στη µελέτη µας εντάξαµε, επίσης, πήγες από τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών γνωστά GIS όπως το λογισµικό
ArcGIS, Google Earth maps και από το National Geographic maps. Είναι πλέον σαφές ότι αυτή η τεχνολογία έχει µπει
για τα καλά στις εργασίες µας, αφού βελτιώνουν σηµαντικά την ικανότητα να συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να
δηµιουργούν και να διαχειρίζονται γεωγραφικές πληροφορίες, σε πολλούς οργανισµούς, σε επαγγελµατίες, σε
επιστήµονες από διάφορους τοµείς, αλλά πάνω από όλα στην ακαδηµαϊκή έρευνα και µελέτη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1.

Ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων.

2.

Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος εργασίας / συνεργασίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές.

3.

Να αναληφθούµε τα γεωγραφικά ερωτήµατα Τι, Πού, Πώς και Γιατί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα
συνδέουν.

4.

Να µάθουµε τι είναι η επιστήµη της χαρτογραφίας και τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών.

5.

Τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ ανθρώπου-γεωγραφικού χώρου και περιβάλλοντος.

6.

Να µάθουµε τι προσπαθεί να µας εξηγήσει η ανθρωπογεωγραφία, µέσα από τις υποκατηγορίες που την
συνδέουν, δηλαδή την Οικονοµική, Πολιτική και Πολιτιστική γεωγραφία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χρονοδιάγραµµα :∆υο µήνες. Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2016
Προϋπολογισµός για αγορά λογισµικού προγράµµατος: Τίποτα.
Χρήση Λογισµικού: ArcGIS Version 10.1
Αριθµός µαθητών / τριών που έλαβαν µέρος: 5
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