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Γηάλλες Ρέληδος
Θώζηας Θαδούθας



Η ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ράξηε

Χωξεκαηηθή θαη γεωπνιηηηθή ραξηνγξαθία

Σρεκαηνπνίεζε ηνπ ράξηε ηεο Πξέβεδαο

Μέπη τηρ παποςσίασηρ



Η ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ράξηε

Χωξεκαηηθή θαη γεωπνιηηηθή ραξηνγξαθία

Σρεκαηνπνίεζε ηνπ ράξηε ηεο Πξέβεδαο

Μέπη τηρ παποςσίασηρ



Σσγτροληθή αλαιογηθή αλαπαράζηαζε:
δηαζηάζεης θαη κεγάιοη δηάδροκοη ζηης ΗΠΑ



Γηατροληθή αλαιογηθή αλαπαράζηαζε:
θαηάθηεζε ηοσ τώροσ θαη θαηαθρεκλίζκαηα ζηης 

ΗΠΑ



Άιια παραδείγκαηα:
δηαηιαληηθό εκπόρηο θαη ιεηηοσργίες ηοσ ΒΑ ηκήκαηος 

ηωλ ΗΠΑ



Σσκβοιηθή

κειέηε

ηες

Κίλας: 
ταρηογραθηθό 

κλεκόληο  



Σσκβοιηθή ζτεκαηοποίεζε 
ηες Κίλας



Σσκβοιηθή ζτεκαηοποίεζε
ηες Ιλδίας



Άιιο

παράδεηγκα:

Σύλζεζε ηες Γερκαλίας 



Αλαδεηθλύεη ην κειεηώκελν κέγεζνο

Ελζαξξύλεη ηε ινγηθή απόδνζε ηνπ ππό 
κειέηε ηκήκαηνο ηνπ γήηλνπ ρώξνπ (θαη όρη 
ηελ εηθνλνγξαθηθή)

Οδεγεί ζε παξαγωγή πιηθνύ ζύλζεζεο 

Απνηειεί ζνβαξή βάζε απνκλεκόλεπζεο, 
θαηά ηε θάζε εθκάζεζεο θαη εμάζθεζεο



Παραηήρεζε:
ηα ζτήκαηα κορθώλοσλ ή παρακορθώλοσλ; 





Τπίγωνα, τετπάγωνα, εξάγωνα ... 



...και Εξάγωνο



Χωπημαηική και γεωπολιηική

Roget Brunet και Yves Lacoste



Η σωπημαηική ηος Roget 

Brunet: ηα σωπήμαηα 



Το ςπόδειγμα ηηρ «Μπανάναρ» για ηην οπγάνωζη ηος εςπωπαϊκού 

σώπος καηά Roget Brunet



Η γεωπολιηική ηος Yves

Lacoste: ένα παπάδειγμα



Το λεξικό γεωπολιηικήρ ςπό ηη διεύθςνζη ηος Yves Lacoste και ηο 

πεπιοδικό γεωγπαθίαρ και γεωπολιηικήρ Hérodote





Πρέβεδα, … Πρέβεδα



Πρέβεδα, … Πρέβεδα



Πρέβεδα, … Πρέβεδα



Πρέβεδα, … Πρέβεδα



Πρέβεδα, … Πρέβεδα



Πρέβεδα, … Πρέβεδα



1) Μεζνγεηαθή ηζηνξία

2) Έληαμε ηεο πόιεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (1912)

3) Η ζέζε ηεο πόιεο ζηε γεωγξαθία ηνπ λνκνύ

4) Η πόιε θαη ε πεξηθέξεηά ηεο 

5) Η «εληόο ηωλ ηεηρώλ» πόιε 

6) Τν θέληξν θαη ε «παξαγωγή ζεκαζηώλ»

















ΤΕΛΟΣ 

Εςσαπιζηούμε


