ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΥΗΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΗ.
ΥΗΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ – Η ΥΩΡΗΜΑΣΙΚΗ
Σπκπιεξώλνληαο ηα καζήκαηα γηα ηνπο ράξηεο, ζπλερίδνπκε εδώ κε ζηνηρεία γηα ηε
κνληεινπνηεκέλε
αλαπαξάζηαζε
ηνπ
θπζηθνγεσγξαθηθνύ
ρώξνπ
θαη
ησλ
αλζξσπνγεσγξαθηθώλ δξαζηεγξηνηήησλ. Η κνληεινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε, δειαδή ε
ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ράξηε, έρεη ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα:
■ Αλαδεηθλύεη ην κειεηώκελν κέγεζνο ή θαηλόκελν αλεμάξηεηα από ην θπζηθό κέγεζνο πνπ
εθθξάδεηαη από ηελ έθηαζε∙
■ ελζαξξύλεη ηε ινγηθή απόδνζε ηνπ ππό κειέηε ηκήκαηνο ηνπ γήηλνπ ρώξνπ (θαη όρη ηελ
εηθνλνγξαθηθά ραξηνγξαθηθή)∙
■ νδεγεί ζε παξαγσγή πιηθνύ ραξηνγξαθηθήο θαη αλζξσπνγεσγξαθηθήο ζύλζεζεο∙ θαη
■ απνηειεί ζνβαξή βάζε απνκλεκόλεπζεο ηεο ζεσξίαο, θαηά ηε θάζε ηεο εθκάζεζεο.

Αλαινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο
Τα παξαδείγκαηα I, II, III θαη IV (Εηθ. 1) έρνπλ ιεθζεί από ην θπζηθνγεσγξαθηθό θαη
αζξσπνγεσγξαθηθό ρώξν ησλ ΗΠΑ. Τα Ι θαη ΙΙ απνηεινύλ ζυγχρονική αλαινγηθή
αλαπαξάζηαζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπγθνηλσληώλ ζηηο ΗΠΑ. Με ην ΙΙΙ θαη IV έρνπκε
διαχρονική αλαινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ρώξνπ ησλ ΗΠΑ θαη ησλ
θαηαθξεκληζκάησλ (βξνρή, ρηόλη θαη μεξαζία σο έιιεηςε θαηαθξεκληζκάησλ). Τα
παξαδείγκαηα I θαη IV απνηεινύλ θπζηθνγεσγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελώ ηα II θαη III
αζξσπνγεσγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο.

Δηθ. 1. Αλαινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ακεξηθαληθνύ εδάθνπο (ΗΠΑ) θαηά Knafou
(1995).

πκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο
Όηαλ απνκαθξπλόκαζηε πνιύ από ηε θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ
γεσγξαθηθνύ/ραξηνγξαθηθνύ ρώξνπ, κηιάκε γηα ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Καη νη
ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο απνξξένπλ από ηελ θπζηθή αλαπαξάζηαζε αιιά βαζίδνληαη
πεξηζζόηεξν ζηε ζεσξεηηθή απεηθόληζε όπσο απηή απνξξέεη από ηε κειέηε πνπ κεζνιαβεί.
Αξθνύκαζηε εδώ λα παξαζέζνπκε κηα ζπκβνιηθή ζρεκαηνπνίεζε πνπ αθνξά ηελ Κίλα
(Εηθ. 2 θαη 3). Τν απνηέιεζκα ηεο κειέηεο είλαη ν «εμακειηζκόο» ηνπ θηλέδηθνπ ρώξνπ. Η
θάζε κία πεξηνρή –π.ρ. ην 5 αληηζηνηρεί ζην Θηβέη– απνηειεί κηα ηδηαίηεξε γεσγξαθηθήαλζξσπνγεσγξαθηθή νληόηεηα.
Δηθ. 2. Από ηε θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Κίλαο ζπγθξαηνύκε ηνλ θπθιηθό ραξθηήξα
ηεο αθηήο θαη ηελ πξνεμάξρνπζα δηαγώλην από ΝΑ πξνο ΒΓ
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Δηθ. 3. πκβνιηθή ζρεκαηνπνίεζε ηνπ θηλεδηθνύ εδάθνπο: ν εμακειηζκόο ηεο Κίλαο.

Σα ρωξήκαηα θαη ε ρωξεκαηηθή
Η ζρεκαηνπνίεζε ζπλερίδεηαη ζε αλώηεξεο βαζκίδεο πνπ δελ απνβιέπνπλ κόλν ζηελ
απεηθόληζε ησλ εκθαλώλ δνκώλ αιιά θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ «ελ ιεηηνπξγία»
δνκώλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα ζηε Γαιία, γύξσ από ηνλ Roger Brunet, κηα ζεκαληηθή
ζρνιή γεσγξαθηθήο ζθέςεο πξνηάζζεη κε ηα «ρωξήκαηα» θαη ηε «ρωξεκαηηθή»
(1) ηελ αληίιεςε ησλ ζηνηρεησδώλ δνκώλ ηνπ ρώξνπ
(i) ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη
(ii) ζε ζρέζε κε ηηο ρσξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ,
(2) ηελ αλαγλώξηζή ηνπο ζε δηάθνξα θαη πνηθίια γεσγξαθηθά πεξηβάιινληα θαη
(3) ηε κνληεινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε.
Σην πιαίζην ηεο ζρεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ρσξώλ παξνπζηάδνπκε εδώ ηε
ρσξεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Ειβεηηαο όπσο ηελ πξνηείλεη ν Roger Brunet.

Δηθ. 4. Υωξεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Διβεηίαο.
Οη νρηώ θπθιηθέο «εηθόλεο» ηεο Ειβεηίαο πξνβάιινπλ/ζπκίδνπλ ηα δηάθνξα
θπζηθνγεσγξαθηθά θαη αλζξσπνγεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρώξαο απηήο. Απηά
αλάκεζα ζε άιια είλαη (βι. Εηθ. (4)., από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, πξώηα ε επάλσ ζεηξά): Η
αηώληα ιεηηνπξγία ηεο σο «πξνκαρώλα», ε δηάηξεζή ηεο ζε θαληόληα, ε ύπαξμε
βηνθιηκαηηθώλ δσλώλ, ε ιεηηνπξγία ηεο σο «κηθξνθξάηνπο» (κεηαμύ κεγάισλ ρσξώλ) όπνπ
ππάξρεη π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθή θαη ηξαπεδηθή αλνρή, ε ύπαξμε γισζζν-πνιηηηζκηθώλ
πεξηνρώλ (γεξκαληθή, γαιιηθή θαη ηηαιηθή), ε αληίζεζε βνπλνύ-πεδηάδαο, ε έληαμε ηεο ρώξαο
ζηελ επξσπατθή κεγαιόπνιε, ε ύπαξμε κεγάισλ θπζηθνγεσγξαθηθώλ εκπνδίσλ ζην
έδαθόο ηεο.

Άιιεο ζρεκαηνπνηήζεηο θαη
κνξθώλνπλ ή παξακνξθώλνπλ;

αλαπαξαζηάζεηο: ηα ζρήκαηα

Η ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξακνξθσηηθή σο πξνο ηε ζπλήζε
ραξηνγξαθηθή απεηθόληζε. Είλαη ε Ειβεηία πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο θύθινο; Όρη βέβαηα
αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηδάζθεη θάηη ή πρέπει λα δηδαζθεη
θάηη. Σπγθεθξηκέλα, επεηδή είλαη αλαπόθεπθηε ε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο (όρη κόλν σο

ππνδείγκαηνο θαη κνληέινπ) αιιά π.ρ. πξόρεηξα ζην καπξνπίλαθα, αθόκα θαη ε πξόρεηξε
απεηθόληζε πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα απνδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ
αλαπαξηζηώκελσλ επηθαλεηώλ, πνπ ζπλήζσο δηαθεύγνπλ ηεο πξνζνρήο.
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Δηθ. 5. Μνινλόηη παξακνξθωηηθή, ζε θάζε πεξίπηωζε, ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε
δηδάζθεη θάηη ή πρέπει λα δηδαζθεη θάηη.
Τα παξαδείγκαηα πνπ επηιέμακε έρνπλ ζθνπό λα καο ππελζπκίζνπλ κεξηθά ζηνηρεία
από γλσζηέο επηθάλεηεο θαη ζεκεία ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ. (VIII) Η δπηηθή αθηή ηεο Νόηηαο
Ακεξηθήο είλαη ζρεδόλ θάησ από ηε Νέα Υόξθε∙ (ΙΦ) ππελζύκηζε ηεο βνξεηναλαηνιηθήο
δηακόξθσζεο ηεο Ιλδίαο∙ (Φ) ε Λέζβνο είλαη όρη κόλν αλαηνιηθόηαηα ζην Αηγαίν αιιά θαη
λνηησο ελόο ηκήκαηνο ηεο Τνπξθίαο∙ (ΦΙ) ε ζέζε ηεο ηνκήο Ιζεκεξηλνύ θαη Μεζεκβξηλνύ ηνπ
Γθξήλνπηηο∙ (ΦΙΙ) ην ΙΦ αιιά ηεηξαγσληζκέλν∙ (ΦΙΙΙ) ε Πξέβεδα θαη ε ηδηαίηεξε ζέζε ηεο
Πάξγαο ζην Ννκό Πξέβεδαο.

Δηθ. 6. ρεκαηνπνίεζε ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ.

Τν πην πάλσ ζρήκα απνδίδεη ρνλδξηθά (αδξνκεξώο) ηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ εζληθνύ
ειιαδηθνύ ρώξνπ.
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