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1. ε έλα πεξηπεηεηώδεο θηλεκαηνγξαθηθό έξγν κε ηνλ Μπξνπο Γνπίιηο βιέπνπκε
όηη ν ήξσαο ρξεζηκνπνηεί έλα γεσγξαθηθό ράξηε ηεο πόιεο όπνπ δεη γηα λα
πξνβιέςεη ζε πνην ζεκείν ζα μαλαρηππήζεη ν δνινθόλνο θαη λα εθηηκήζεη κεηά,
από ην κέζν όξν ησλ απνζηάζεσλ, πνύ βξίζθεηαη ην θέληξν δξάζεο ηνπ
δνινθόλνπ - άξα θαη ε πηζαλή θαηνηθία ηνπ.
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2. Πξηλ κεξηθά ρξόληα, όπσο πεξηγξάθεη ην National Geographic, κηα
κνζρνβίηηζζα κεηέξα, ε Tamara Kapanadze, πνπ είρε θέξεη ζην θόζκν, γηα
ιόγνπο αλεμήγεηνπο, έλα αγόξη κε αηειή άθξα, έθαλε κηα ελζηηθηώδε γεσγξαθηθή
έξεπλα. Από λνζνθνκεία θαη έλα κεγάιν νίθν θαηαζθεπήο πξνζέζεσλ γηα
αλαπήξνπο πήξε ηηο δηεπζύλζεηο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ είραλ παηδηά κε ειιηπή
άθξα (πόδηα ή ρέξηα). Σνπνζέηεζε, ζηε ζπλέρεηα, πάλσ ζε ράξηε ηεο Μόζραο
κηα θνπθίδα γηα θάζε δηεύζπλζε νηθνγέλεηαο κε βεβαξεκέλν παηδί θαη κειέηεζε ηε
ζρεκαηνκνξθή (pattern) πνπ πξνέθπςε. Γειαδή πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεη ηε
κνξθή πνπ ζρεκαηίζηεθε από ηηο θνπθίδεο. Απηό πνπ είδε ήηαλ n θαηά
πξνζέγγηζε ζηινπέηα κηαο πεξηνρήο κε πςειή ξύπαλζε από ηηο εθπνκπέο ηεο
βηνκεραλίαο. Οη νηθνγέλεηεο πνπ θαηνηθνύζαλ εθεί είραλ απνθηήζεη παηδηά κε
αηξνθηθό ή αλύπαξθην ην αξηζηεξό ρέξη.
3. ηε γεσγξαθία ζεσξνύκε σο γελέζιηα ζηηγκή ηεο ηερληθήο αλαδήηεζεο
αλζξσπνγεσγξαθηθώλ λόκσλ κέζσ ηνπ ράξηε ην έηνο 1854. Σελ επνρή εθείλε,
πνπ ζην Λνλδίλν είρε μεζπάζεη κηα επηδεκία ρνιέξαο, ν γηαηξόο John Snow
έθαλε ηελ ππόζεζε όηη ν θνξέαο δηάδνζεο ηεο ρνιέξαο ήηαλ ην λεξό θάπνηαο
δεκόζηαο βξύζεο. Με ζθνπό λα απνκνλώζεη ηελ ύπνπηε βξύζε ηνπνζέηεζε ζε
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έλα ράξηε ηνπ Λνλδίλνπ κηα θνπθίδα γηα θάζε αζζελή ζε όια ηα ζπίηηα κε
θξνύζκαηα ηεο λόζνπ.

Μηα απόδνζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ John Snow ζην όρν ηνπ Λνλδίλνπ.

Η ζεκεξηλή Broad Street σο νδόο Broadwich κε νκνίσκα ηεο αληιίαο
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Έηζη πξνέθπςε ε εηθόλα, ή ζρεκαηνκνξθή, ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο. Δπεηδή ηα
θξνύζκαηα είλαη ζπγθεληξσκέλα γύξσ από ηελ βξύζε (αληιία) ηεο Broad Street
ζην όρν, ν λόνπ ελνρνπνΙεζε απηή ηελ πεγή θαη δήηεζε λα δηαθνπεί ε παξνρή
λεξνύ από εθεί. Όηαλ απνκαθξύλζεθε ν κνριόο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο, νπόηε νη
πεξίνηθνη έπαςαλ λα παίξλνπλ λεξό από εθεί, δελ ζεκεηώζεθαλ άιια θξνύζκαηα
ζηελ πεξηνρή. Με ηνλ ηξόπν απηό ε ππόζεζε ηνπ λνόπ γηα ηελ αληιία-θνξέα ηεο
ρνιέξαο επαιεζεύζεθε.

4. Αο ζεκεηώζνπκε εδώ πσο ν εκπεηξηθόο αιιά κεγάιεο δηαίζζεζεο ηξόπνο
πξνζέγγηζεο ηνπ λόνπ είλαη πάληα ρξήζηκνο ζηε γεσγξαθία. Ωζηόζν ε
εθαξκνγή ηνπ θηλδπλεύεη λα κε δώζεη ηα ζσζηό απνηειέζκαηα αλ ηεκαρίζνπκε
(δηαηξέζνπκε) ην ρώξν ζπζηεκαηηθό κελ αιιά απζαίξεηα, (π.ρ. ζε ηεηξάγσλα 10
νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ). Αλ εξεπλήζνπκε κεηά λα βξνύκε πνύ έρνπκε
ζπγθεληξσκέλε εκθάληζε ησλ αλακελόκελσλ θαηλνκέλσλ ή θξνπζκάησλ,
ελδέρεηαη λα κελ επηζεκάλνπκε πνπζελά ηελ αλακελόκελε ζπγθέληξσζε ή λα
βξνύκε δύν ή πεξηζζόηεξεο γεηηνληέο κε ππεξβνιηθά πνιιά θξνύζκαηα.

Έλαο γεσγξάθνο , ν Mark Monmonier, θάλεη ηέηνηεο «αλαθαηαλνκέο» ηνπ ρώξνπ
γύξσ από ηελ αληιία, νπόηε αθελόο (Ι.) πξνθύπηεη ζπγθέληξσζε θξνπζκάησλ
γύξσ από ηε γλσζηή αληιία, αθεηέξνπ (ΙΙ.) δελ πξνθύπηεη θακηά ζπγθέληξσζε,
ελώ ζηελ ηξίηε πεξίπησζε (ΙΙΙ.) πξνθύπηνπλ δύν ζπγθεληξώζεηο πνπ θαίλνληαη
ύπνπηεο!
5. Με κεζόδνπο απηνκαηνπνηεκέλεο ραξηνγξαθίαο, από έλαλ αθξηβή ζεκαηηθό
ράξηε, όπσο απηόο ηεο επόκελεο ζειίδαο (ράξηεο Α), όπνπ απεηθνλίδεηαη ην
πνζνζηό γελλεηηθόηεηαο, ζηνπο δηαθόξνπο λνκνύο ηεο Γαιιίαο, κπνξνύκε λα
κεηαπέζνπκε ζε έλα γεληθεπκέλν ράξηε όπνπ εκθαλίδεηαη θαιύηεξα έλαο ρσξηθόο
αλζξσπνγεσγξαθηθόο λόκνο (ράξηεο Β). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε βιέπνπκε
θαζαξά όηη νη βνξεηόηεξεο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε γελλεηηθόηεηα.
Δίλαη βέβαηα θαζαξή θαη κηα επζύγξακκε πξνεμάξρνπζα θαηεύζπλζε από ΒΓ
πξνο ΝΑ. Ωζηόζν κε άιιε πξνζέγγηζε (ράξηεο Γ) πξνθύπηεη έλαο αθξηβέζηεξνο
θακππισκέλνο γεληθεπκέλνο ράξηεο. ' απηόλ παξνπζηάδεηαη κία θπθινηεξήο
δηακόξθσζε γύξσ από ηε λνηηόηεξε πεξηνρή.
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6. Ο Yves Lacoste επηκέλεη ηδηαίηεξα ζηε ρξήζε ηνπ ράξηε θαη ησλ ραξηώλ
δηαθόξσλ θιηκάθσλ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ αλζξσπνγεσγξαθηθώλ λόκσλ θαη
γηα ηε γεσπνιηηηθή ηνπο εξκελεία. ε έλα άξζξν ηνπ ζρεηηθό κε ηελ επηθαηξόηεηα
ηεο εκθάληζεο ηζιακηθώλ θηλεκάησλ ζην Μαγθξέκπ (Γπηηθή Μεζνγεηαθή Αθξηθή)
θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηε Γαιιία, πξνηείλεη έλα θνίηαγκα ηνπ ράξηε ζε πνιιά
επίπεδα αλάιπζεο δειαδή κε ρξήζε επάιιεισλ θιηκάθσλ ραξηνγξάθεζεο ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο.
Υσξίο λα κπνύκε ζηηο ιεπηνκέξεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόζθαηε ηζηνξία
ηεο Αιγεξίαο, δίλνπκε εδώ ην βαζηθό θνξκό ηεο αλάιπζεο ηνπ Λαθόζη (βι. θαη
ρόξηεο ηεο κεζεπόκελεο ζειίδαο, πνπ ηνπο δηαβάδνπκε από ηνλ ηειεπηαίν πξνο
ηνλ πξσην).
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- ε πιαλεηηθή θιίκαθα (πδξόγεηνο, βι. Ι) ηα πξνβιήκαηα Αιγεξίαο-Γαιιίαο
κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο πεξίπησζε ηεο γλσζηήο ζύγθξνπζεο Βνξξά-Νόηνπ.
Πξόθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα κηα γεληθεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ δε ιακβάλεη
ππόςε ηελ ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή ηδηαηηεξόηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ρσξώλ.
Γηα
λα
δνύκε
ζσζηόηεξα ηηο ζρέζεηο
ησλ
δπν
ρσξώλ
πεξλάκε
ζε
έλα
κεζνγεηαθό
ραξηνγξαθηθό επίπεδν
(ΙΙ) αλάιπζεο αθνύ νη
δπν ρώξεο κόιηο θαη
ρσξίδνληαη
από
ηε
Μεζόγεην. πγθξαηνύκε
εδώ ην γεγνλόο όηη ε
Γαιιία
ήηαλ
ε
απνηθηνθξαηηθή δύλακε
πνπ
ζηελ
πεξίνδν
1830-1962 είρε σο
απνηθία
ηεο
ηελ
Αιγεξία.
- ε έλα ηξίην επίπεδν
αλάιπζεο
(ΙΙΙ)
πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά
θαη γεσγξαθηθά ηελ
ΑιγεξΙα
θαηά
ηελ
επνρή ηνπ πνιέκνπ ηεο
αλεμαξηεζίαο
ηεο
(1954-1962).
Eπηζnκαίλoπκε εδώ ηελ
εκθύιηα αληηπαξάζεζε
αλάκεζα ζην Μέησπν Δζληθήο Απειεπζέξσζεο πνπ ζπζηάζεθε ζην Μαξόθν θαη
ηελ Σπλεζία θαη ηνπο αληάξηεο (καθηδάξ) από ηελ νξεηλή Μεγάιε Καβπιία.
- ε ηέηαξην επίπεδν αλάιπζεο (IV), εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε Μεγάιε
Καβπιία, ηεο νπνΙαο ν πιεζπζκόο παξνπζηάδεη κηα πνιηηηζηηθή θαη εζλνινγηθή
δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνύο Αιγεξηλνύο. Πξόθεηηαη γηα Βέξβεξνπο
κε θάπνηα ζηξνθή ζηε βηνηερληθή νηθνλνκία θαη απνδνρή ηεο γαιιηθήο
θνπιηνύξαο, πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζε κεγάιν αξηζκό ζηε Γαιιία.
- Έλα πέκπην επίπεδν ραξηνγξαθηθήο αλάιπζεο (V) ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε ηε
βνήζεηα ηεο ραξηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο κηαο θησρηθήο ζπλνηθίαο ηεο
Μαζζαιίαο ή ηνπ Παξηζηνύ. Δθεί κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα
ηζιακηθά θηλήκαηα ηνπ Μαγθξέκπ γηα ηε ιεηηνπξγΙα ηεο γαιιηθήο πόιεο. Οη
βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο ζην Παξίζη (θαινθαίξη 1995), αλ πξνέξρνληαη από
Μνπζνπικάλνπο, καο πείζνπλ όηη n παγθόζκηα γεσπνιηηηθή αλάιπζε
ζπλαξζξώλεηαη πνιύ θαιά θαη κε ηε γεσπνιηηηθή ηεο πόιεο.

5

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. National Geographic. Vol. 186. Νν 2. August 1994) ζει. 70
2. Sylvie Rimbert, Carto-graphies. HERMES. 1990
3. Yves Lacoste, L’exemple algérien (Sciences Humaines. hs 8.1995. p. 10-13)
4. Mark Monmonier, How to Lie with Maps, University of Chicago Press, 1991.
ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
1. Μήπσο έρεηε δεη ην θηλεκαηνγξαθηθό έξγν γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο ζηελ
αξρή ηνπ καζήκαηνο; Πώο ηηηινθνξείηαη; Πνύ δηαδξακαηίδεηαη; Πνηνο ήηαλ ν
αξρηθόο ηίηινο ηνπ; Γηαηί;
2. Θέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην θέληξν κηαο πόιεο κε δηαδηθαζία αλάινγε κε
απηή ηνπ λόνπ. Ωο «θξνύζκα λόζνπ» ζεσξνύκε θάπνηα νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ επηρσξηάδεη ζην θέληξν ηεο πόιεο. Πνηα ζα είλαη απηή;
Τπνδείμηε ηη ζα θάλνπκε παξαθάησ.
3. Λέκε όηη ηα θξνύζκαηα είλαη συγκεντρωμένα γύξσ από ηελ αληιία. Θα ήηαλ
δηαθνξεηηθή ε έλλνηα αλ ιέγακε όηη ηα θξoύζκαηα είλαη μαζεμένα ή μαζωμένα
γύξσ από ηελ αληιία ή πξόθεηηαη κάιινλ γηα κηα ιεθηηθή δηαθνξνπνίεζε;
4. Η δεύηεξε αλαθαηαλνκή ηνπ Monmonier έδσζε έλα πεξίεξγν εμηζσηηθό
απνηέιεζκα. Με πνην δήηεκα από ηελ Οηθνλνκία κνηάδεη θάηη ηέηνην; Μπνξνύκε
ινηπόλ λα ςεπζζνύκε κε ηνπο ράξηεο θαη λα κελ νδεγεζνύκε ζε ζσζηνύο
λόκνπο;
5. Πσο εμειίζζνληαη νη θιίκαθεο ησλ ραξηώλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Λαθόζη; Πόζν
εθηηκάηε ηελ θιίκαθα ηνπ θαζελόο;
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