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Στις 13 Νοεµβρίου 2019 γιορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρα των Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών. Είναι ένα ετήσιο γεγονός που γιορτάζει και να αποδείξει εφαρµογές από τον
πραγµατικό κόσµο που κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία µας. Είναι µια µέρα για όλους να
συµµετάσχουν και να τους δώσει την πρωτοβουλία να µάθουν για τη γεωγραφία και τις
χρήσεις των GIS.
Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών είναι ένα σύστηµα, που αποτελείται από την συσκευή
(Hardware), το λογισµικό η πρόγραµµα (Software), τα γεωγραφικά δεδοµένα (Data) και τον
άνθρωπο (Brainware) και που µπορεί να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει, να διερευνά, να
αναλύει, να δηµιουργεί και να παρουσιάζει συµφώνα µε προκαθορισµένες εντολές και
πληροφορίες όλα τα γεωγραφικά δεδοµένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αντιπροσωπεύουν τον πραγµατικό κόσµο σε έναν υπολογιστή, αναπτύσσει υψηλής ποιότητας
χάρτες καθώς επίσης και διαγράµµατα που χρησιµοποιούνται µε πολλούς και διάφορους
τρόπους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και επιχειρήσεις στην επίλυση προβληµάτων, στην
ανεύρεση οποιονδήποτε χαρακτηριστικών της γης, στη λήψη αποφάσεων και για µελλοντικό
προγραµµατισµό. Τα αποτελέσµατα µπορούν να εµφανιστούν στο χάρτη, για να δίνουν µια
απλή προβολή των γεωγραφικών δεδοµένων.
Η συνειδητοποίηση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS)
εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Οι άνθρωποι µπορούν
πλέον να αναγνωρίσουν τοποθεσίες, γεωγραφικές πληροφορίες και δεδοµένα σε χάρτες που
χαρτογραφήθηκαν µέσα από την χρήση του Η/Υ. Είναι πλέον κατανοητό ότι σήµερα οι
περισσότεροι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εξελιγµένους χάρτες GIS, σε γεωγραφικά δεδοµένα,
και άλλα εργαλεία µέσω του διαδικτύου, κινητών συσκευών και από επαγγελµατικές άδειες για
τις εφαρµογές στο γραφείο.
Σήµερα πολύ περισσότερο από ποτέ η ανθρωπότητα αντιπαρατίθεται µε σωρεία θεµάτων µε
έντονη τη γεωγραφική διάσταση: Η δυναµική του πληθυσµού, τα δηµογραφικά µιας χώρας, η
ανισότητα, η αστικοποίηση, η περιβαλλοντική υποβάθµιση, οι κοινωνικές, οικονοµικές και
πολιτικές διαφορές, η µετανάστευση / πρόσφυγες, η µείωση των φυσικών πόρων, ο εθνικισµός,
οι κλιµατικές αλλαγές, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όλα τα πιο πάνω θέµατα
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 λύση των πιο πάνω θεµάτων.

