
"Πολύ ωραίος ο πλανήτης σας. Μήπως έχει ωκεανούς, 
πολιτείες, ποτάμια, έρημους;;"

"Που να ξέρω;", είπε ο γεωγράφος.

"Μα είστε γεωγράφος!“

"Ασφαλώς", είπε ο γεωγράφος, "αλλά δεν είμαι 
εξερευνητής... Δεν είναι δουλειά του γεωγράφου να μετρά 
πολιτείες, ποτάμια, θάλασσες, ωκεανούς και έρημους". 



Η Γεωγραφία ως επιστήμη δεν 
περιγράφει αλλά ερμηνεύει!

 Τι ερμηνεύει;  
Φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα.
(κλίμα, φυσικές καταστροφές… ανεργία, 

συγκρούσεις, ανάπτυξη, μετανάστευση…) 

Ποια η διαφορά της Γεωγραφίας από 
τις άλλες επιστήμες;



Γεωγραφία = ;

Εξετάζει και αναδεικνύει τη σημασία του 
χώρου στην εξέλιξη ενός ζητήματος

Ανθρωπογεωγραφία = ;

Σημασία του ανθρωπογενούς χώρου:

Των τόπων που φτιάχνουν / χρησιμοποιούν 
/ εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι…



• Τόπος (που;…)

Διαμόρφωση ΧΩΡΟΥ από τις ανθρώπινες 
σχέσεις και δράσεις (πως;…)



• Γιατί;

Η κατανόηση της διαδικασίας συγκρότησης του 
‘χώρου’ μας βοηθά στην εξεύρεση τρόπων 

αντιμετώπισης προβλημάτων

Φαβέλες Καταυλισμός Ρομά
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Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Μαθήματα

Μαθήματα
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από 1 + 1 Κατεύθυνση

Μαθήματα 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Φυσική Γεωγραφία
Περιβάλλον Γεωπληροφορική

Ανάπτυξη και 
Σχεδιασμός
του Χώρου 

Ανθρωπο-
Γεωγραφία



Οικονομική Γεωγραφία & Περιφερειακή Ανάπτυξη :
η μελέτη της χωρικής διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων, των χωροθετήσεων και των κατανομών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική οικονομία
οικονομική του χώρου 

ειδικά θέματα οικονομικής γεωγραφίας
παγκοσμιοποίηση & άνιση ανάπτυξη



Κοινωνική Γεωγραφία
η μελέτη των χωρικών διαστάσεων των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών 
ανισοτήτων & διακρίσεων (με βάση την τάξη, το φύλο, την εθνοτική ομάδα, κ.α.)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

μετανάστευση 
γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωγραφία της εργασίας και της αναδιάρθρωσης



Αστική Γεωγραφία
η εξέταση και η ερμηνεία των πλαισίων της αστικής αλλαγής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

γεωγραφία της κατοικίας
υποδομές και χωρική ανάπτυξη

πόλεις και περιφέρειες στη Λατινική Αμερική
γεωγραφία μητροπολιτικών περιοχών



Πληθυσμιακή Γεωγραφία
η μελέτη της κατανομής και των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης
γεωγραφία του αναπτυσσόμενου κόσμου



Πολιτισμική Γεωγραφία
η μελέτη των τρόπων με τους οποίους τα πολιτισμικά συστήματα παράγονται, 
αναπαράγονται και βιώνονται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και χωρικά πλαίσια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

γεωγραφίες της καθημερινής ζωής
ανάλυση και αντίληψη του τοπίου
γεωγραφίες της καθημερινής ζωής



Πολιτική Γεωγραφία & Γεωπολιτική
η μελέτη του πολιτικού χώρου, του εθνικού χώρου, των συνόρων και των εξουσιών  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

σύνορα και διασυνοριακές ζώνες
πολιτική γεωγραφία του Βαλκανικού και ανατολικο-Μεσογειακού χώρου

μετανάστευση στην Ευρώπη
θέματα γεωπολιτικής ανάλυσης



Άλλες γεωγραφικές θεματικές περιοχές
Ιστορική Γεωγραφία, Τουρισμός, Περιφερειακές Γεωγραφίες,

Γεωγραφία της Υπαίθρου…

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ιστορική γεωγραφία
ιστορία της γεωγραφίας
τουρισμός και ανάπτυξη

περιφερειακή γεωγραφία και ανάπτυξη 
γεωγραφία της υπαίθρου

νησιωτική γεωγραφία 



Ερευνητική Μεθοδολογία 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

σχεδιασμός εφαρμοσμένης έρευνας στη γεωγραφία 
ποσοτικές μέθοδοι στη γεωγραφία 
ποιοτικές μέθοδοι στη γεωγραφία 
μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης



…καλώς ήρθατε στη Γεωγραφία ! 
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