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Γιάννης Ρένηζος
Πνιύ ζπρλά, από ιόγoπο νηθoλoκίαο θαη ηαρύηεηαο, ε γεσγξαθηθή ζηαηηζηηθή
πιεξνθνξία δηαηππώλεηαη ιεθηηθά, αιιά απηό δελ είλαη πάληα εύθνιν θαη θαηαλνεηό. Ζ
γξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηεο απνηειεί ζθνπό θαη κέζν ηεο γεσγξαθηθήο δηδαζθαιίαο θαη
έξεπλαο. Δμάιινπ ν Σύπνο θαη ε ηειεόξαζε έρνπλ ηελ αλάγθε ζπλνπηηθώλ θαη
εθθξαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, νπόηε θαηαθεύγνπλ ζε πνιπάξηζκεο «γξαθηζηηθέο»
ιύζεηο. θνπόο ηνπο είλαη λα απνδώζνπλ ην «πνύ-ηη-πόζν». Έλαο επθάληαζηνο
γξαθίζηαο ηνπ πεξηνδηθνύ ΤΙΜΕ εκπλεύζηεθε ηελ παξαθάησ αλαπαξάζηαζε ηεο
εμέιημεο ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1976-1982 θαη απέδσζε έηζη ην
πώο «θάκθζεθαλ» νη Άξαβεο ιόγσ απσιεηώλ θεξδώλ.

Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή απνδίδεηαη εδώ κε ηελ εηθόλα ηνπ Άξαβα, πνπ ζπκβνιίδεη βέβαηα
ηηο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε πεηξέιαηα.
Δάλ ζέινπκε λα αξηζηνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γεσγξαθηθήο
ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο ζπλδπάδνληαο θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο δπν ζπληζηώζεο
ηεο (πνύ - πόζν), πξέπεη λα κελ αξθεζηνύκε ζε κηα απιή «γξαθηζηηθή» απόδνζε αιιά
λα αλαδεηήζνπκε ηελ θαηαιιειόηεξε θάζε θνξά αμηνπνίεζε ησλ εηδηθώλ κεζόδσλ
γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο (βιέπε ζρεηηθά ηελ εμαηξεηηθή ζπκβνιή από ηελ νπνία
δαλεηδόκαζηε πνιιά από ηα εθηηζέκελα παξαδείγκαηα: Herbert Koberstein, Statistik in
Bildern, Stuttgart, Sammlung Poeschel, 1973). Δμάιινπ θαη ε επαλαζηαηηθή είζνδνο ηεο
πιεξνθνξηθήο ζηε Χαξηνγξαθία, πνπ ζπλέβε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζπλερώο
εληππσζηάδεη, δελ απαιιάζζεη ην δάζθαιν ηεο ζρνιηθήο εηζαγσγηθήο γεσγξαθίαο από
ην πξνθαηαξθηηθό ζηάδην κηαο ηέηνηαο δηδαθηηθήο αλάιπζεο.
Ζ αλαθνξά ζηηο ρώξεο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ αθνξά ν θάζε ζηαηηζηηθόο πίλαθαο κπνξεί
βέβαηα λα γίλεη κε απιή αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο, όπσο θαίλεηαη πην θάησ ή κε ρξήζε,
όπσο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηεο αληίζηνηρεο ζεκαίαο.
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Eμάιιoπ, ε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο αλαπαξηζηάκελεο ζηαηηζηηθήο πιεξoθopίαο κπνξεί λα
βειηησζεί αλ αληί γηα ην όλνκα ηεο ρώξαο ή ηεο αλζpσπνγεσγξαθηθήο πεξηoρήο δνζεί
θαη ην πεξίγξακκα (ζηινπέηα). ηελ πεξίπησζε απηή ν γξαθίζηαο κπνξεί λα πέζεη ζην
ζνβαξό παηδαγσγηθό ζθάικα λα ζρεδηάζεη κηα πειώξηα ρώξα ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε
κηα κηθξή (π.ρ. ΔΓ - ρώξεο BENELUX). Αο ππελζπκίζνπκε πσο επί Γ’ Ράηρ απηό ήηαλ
κηα ζπλήζεο ραξηνγξαθηθή ηαρηηθή. Να ζρεδηάδνπλ ηε Γεξκαλία ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε
άιιεο κεγάιεο ρώξεο θαη όρη ζε αλαινγίεο πνπ επηβάιιεη ε ραξηνγξαθηθή θιίκαθα.
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Όηαλ ε αλαπαξηζηάκελε ρσξηθή κνλάδα δελ έρεη ζαθέο ή γλσζηό πεξίγξακκα, ε
ζηινπέηα ηεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ην ζήκα ή ην ζύκβνιό ηεο πνπ είλαη
ζuλήζσο έλα θπζηθό ραξαθηεξηζηηθό, έλα κλεκείν ή κηα κεγάιε θαηαζθεuή (π.ρ.
γέθπξα). Απηό ζπκβαίλεη πάληα κε ηηο πόιεηο νη νπνίεο, ιόγσ ηεο ζπλερνύο επέθηαζήο
ηνπο, δελ έρνπλ έλα κόληκν θαη ζηαζεξό πεξίγξακκα.

[ηα ανωηέρω ζτήμαηα ηα δεδομένα είναι ασθαίρεηα. Πρέπει πάνηως να καθοριζηεί πως
μια ζιλοσέηα ανηιζηοιτεί ζε έναν ή περιζζόηεροσς καηοίκοσς, π.τ. 10, και ηο κάθε
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«ηεηράγωνο» ζε 100 m ή 1 km ].

ε θάζε κηα από ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, ελώ ην «πνύ;» απνδόζεθε κε έλαλ από
ηνπο ηξόπνπο πνπ εθζέζακε, ην «πόζν;» έγηλε αληηθείκελν κηαο εηδηθήο θαηά πεξίπησζε
απεηθόληζεο. Έηζη, ε παξαγσγή ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ράιπβα αλαπαξίζηαηαη κε πξντόληα
θαη βηνκεραληθά κέζα ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ζηδήξνπ, νη θάηνηθνη αλαπαξίζηαληαη κε
ζηινπέηεο αλζξώπσλ, νη κνλάδεο ρηηζηήο αζηηθήο επηθάλεηαο κε έλα πεξίγξακκα
ηεηξαγώλνπ θ.ιπ. Ζ θίλεζε (π.ρ. εηζαγσγέο-εμαμσγέο) κπνξεί λα παξαζηαζεί κε έλα
απιό ή ακθίδξνκν βέινο.
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Όηαλ νη ρσξηθέο κνλάδεο ή νη γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο δελ αλαθέξνληα ζην ζηαηηζηηθό
πίλαθα πνπ αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά θαη’ επηινγή (π.ρ. ΖΠΑ, ΟΓΓ, Ηαπσλία θ.ιπ.) αιιά
απνδίδνληαη σο ζύλνιν, κέζα ζηε γεσγξαθηθή ηνπο ζπλέρεα (όπσο: όινη νη λνκνί ηεο
Κξήηεο, όιεο νη ρώξεο ηεο ΔΔ ή όιεο νη ρώξεο ηνπ θόζκνπ), ηόηε ε αλαπαξάζηαζε
κπνξεί λα γίλεη πάλσ ζε έλα «βνπβό» γεσγξαθηθό ράξηε (δει. ρσξίο ιεπηνκέξεηεο θαη
όξηα ή πεξίγξακκα).

Πην εθθξαζηηθό, πάλησο, είλαη έλα «ραξηόγξακκα» όπνπ ε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή
παξίζηαηαη ηεηξαγσληζκέλε ή νξζνγσληζκέλε θαη θαηαιακβάλεη επηθάλεηα αλάινγε κε
ην παξηζηώκελν κέγεζνο (π.ρ. πιεζπζκόο) θαη όρη αλάινγε κε ην πξαγκαηηθό ηεο
κέγεζνο (δειαδή ηελ έθηαζή ηεο πάλσ ζηε γήηλε ζθαίξα).
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Ζ βειηίσζε ηεο ηερληθήο ησλ ραξηνγξακκάησλ επηηξέπεη λα δηαηεξνύληαη νη ηνπνινγηθέο
δεζκεύζεηο (δειαδή πνηα ρσξηθή νληόηεηα ζπλνξεύεη κε πνηα) θαη λα παξάγεηαη έηζη
έλαο απιά παξακνξθσκέλνο ράξηεο, όπσο ν θαησηέξσ

Ζ απόδνζε κεξηθώλ γεσγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηα ιεγόκελα
«ηξηγσληθά δηαγξάκκαηα». Απηά ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ πξόθεηηαη λα παξαζηαζνύλ ηξία
κεγέζε, πνπ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη ζηαζεξό, ζε θνηλό ζύζηεκα αμόλσλ. Σν ζύζηεκα
αμόλσλ είλαη, ζην ηξηγσληθό δηάγξακκα, ηα ηξία ύςε ελόο ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ, ή, γηα
ζρεδηαζηηθή επθνιία θαη εύθνιε αλάγλσζε, νη ηξεηο πιεπξέο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο
απαζρόιεζεο ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ην
άζξνηζκα ησλ ηξηώλ επηκέξνπο πνζνζηώλ είλαη θπζηθά 100%.

5

ην ζρεδηαζκέλν δηάγξακκα έρνπλ ηνπνζεηεζεί έμη ρώξεο. Σν ζεκείν ζην νπνίν
βξίζθεηαη ε Γαιιία αληηζηνηρεί ζε 13% απαζρόιεζε ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα, 42% απαζρόιεζε ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη 45% απαζρόιεζε ζηνλ
ηξηηνγελή ηνκέα. Όπσο παξαηεξνύκε, νη εθβηνκεραληζκέλεο ρώξεο (ή πεξηνρέο)
ηνπνζεηνύληαη δεμηά θαη επάλσ ελώ νη κε εθβηνκεραληζκέλεο ηνπνζεηνύληαη ζηελ θάησ
γσλία.
Δμάιινπ, θαη ην δηάγξακκα ζπζρέηηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απεηθνλίζεη ηηο
ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κεηαμύ δύν ζεηξώλ δεδνκέλσλ. εκεηώλνπκε πσο όηαλ δπν κεγέζε
είλαη θαιά ζπζρεηηζκέλα (όπσο ην κέζν θαηά θεθαιή εηζόδεκα θαη ε ελέξγεηα πνπ
θαηαλαιίζθεηαη γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο) νη δύν ζεηξέο δεδνκέλσλ παξίζηαληαη κε
ζεκεία πνπ ζρεδόλ ζρεκαηίδνπλ κηα αλεξρόκελε επζεία θαη όρη έλα αθαζόξηζην λέθνο ή
κηα θαηεξρόκελε επζεία.

ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
Με ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα γίλεη επεμεξγαζία ησv αθόινπζσλ
εξσηήζεσλ.
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Σί ζπκβνιίδεη ην θάζε ζρήκα ζηελ παξαγσγή ζηδήξνπ θαη ράιπβα;
Σί ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά ΖΠΑ, ΔΕΔ, ΔΓ, ΔΟΚ;
Πνηεο πεξηνρέο θαιύπηεη ε έθθξαζε «Λαηηληθή Ακεξηθή».
Ση ζεκαίλεη ΟΓΓ;
Πνηεο είλαη νη ρώξεο ΒΔNELUX;
Πνηα είλαη ηα ζήκαηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο πόιεηο ηνπ ζρεηηθνύ ζρήκαηνο;
Ση ζεκαίλεη ΛΓΓ;
Πόζνο είλαη ν νιηθόο πιεζπζκόο ηεο γεο ζην αληίζηνηρν δηάγξακκα;
Να επξεζεί ν πιεζπζκόο κηαο από ηηο ρώξεο ηνπ ραξηνγξάκκαηνο.
Να ππνινγηζζεί ε απαζρόιεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηνλ Καλαδά θαη ηελ Γθακπόλ . Να
γίλεη πξνζπάζεηα λα ζηξνγγπιεπηνύλ ηα απνηειέζκαηα έηζη ώζηε ην άζξνηζκά ηνπο
λα είλαη 100% .
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