Ο ΝΟΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ
© Απόζπαζκα από ηο βηβιίο: Γηάλλες Ρέληδος Ανθρωπογεωγραφία
Ο άλζξσπνο δεη ζε έλα ζεκείν ηνπ νηθνχκελνπ ρψξνπ, βηψλεη φκσο ζε θάπνην
βαζκφ θαη ηα άιια ζεκεία ηνπ. Γειαδή αληηιακβάλεηαη έλαλ θνληηλφ ή καθξηλφ
λννχκελν ρψξν ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν δηθφο ηνπ νηθνχκελνο
ρψξνο. Ωζηφζν, ελψ ε ζέζε ηνπ θαη ε θίλεζή ηνπ ζηνλ νηθνχκελν ρψξν
θαζνξίδεηαη απφ γλσζηνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο (θαηνηθία, εξγαζία,
ηαμίδηα), ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην λννχκελν ρψξν ππαθνχεη ζε λφκνπο
ιηγφηεξν γλσζηνχο.
Ήδε, πέξα απφ ην ζσκαηηθφ, δσκαηηθφ (απφ ην "δψκα") θαη νηθηαθφ ρψξν, ε
γεηηνληά απνηειεί γηα ην θάζε άηνκν έλαλ εηδηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ρψξν, πιήξε
λνεκάησλ θαη ζεκαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ αξθεί έλαο μεξφο ηνπνγξαθηθφο
θαζνξηζκφο. Πην πέξα, ε πεξηθέξεηα ζεσξείηαη θαηά ηελ επηγξακκαηηθή έθθξαζε
θαη ηίηιν βηβιίνπ (ηνπ Γάιινπ Α. Frémont) «ν βησκέλνο ρψξνο».
Γεληθά, νη ςπρνγεσγξαθηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζχγρξνλεο γεσγξαθίαο
(Αληηιεπηηθή Γεσγξαθία, πκπεξηθνξηθή Γεσγξαθία) δηδάζθνπλ φηη νη εηθφλεο
πνπ ζρεκαηίδνπκε γηα ην ρψξν θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο καο
πξνθχπηνπλ απφ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία αθαίξεζεο, αλαδφκεζεο θαη
απνζήθεπζεο ηεο ρσξηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δερφκαζηε.
Πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ε έλλνηα ηνπ λννχκελνπ ρψξνπ (φπσο θαη αλ
ιέγεηαη απηφο ζηηο επηκέξνπο γεσγξαθηθέο ζρνιέο θαη γιψζζεο) δελ απνηειεί
κφλν έλα ςπρνγεσγξαθηθφ δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο,
παηδαγσγηθήο, αιιά αθνξά ηε γεσγξαθία θαη σο εθαξκνζκέλε επηζηήκε.
Πξαγκαηηθά, αθνχ ε επέκβαζε ζην ρψξν (δξφκνη, γέθπξεο αιιά θαη ε απιή
δηαίξεζε ή ε δηαθφζκεζε κηθξφηεξσλ ρψξσλ) πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή αληίιεςε
ησλ πθηζηακέλσλ ρσξηθψλ δνκψλ, έρεη ηδηαίηεξε αμία ε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ
λφκσλ αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΗ
Θεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ είλαη ε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο
πνπ δερφκαζηε ή ν αξηζκφο ησλ κελπκάησλ ζρεηηθά κε ή απφ έλαλ θνληηλφ ή
καθξηλφ ηφπν. Απηή ε πνζφηεηα ειαηηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε. Έλα
πνιχ ζπκπαζέο αληηθείκελν γηα ηνπο γεσγξάθνπο, πνπ κάιηζηα δελ ην δηεθδηθεί
θακηά άιιε επηζηήκε (φπσο ε Οηθνλνκηθή ή ε Κνηλσληνινγία) είλαη ν λφκνο
κείσζεο κε ηελ απφζηαζε (distance decay), πνπ εθαξκφδεηαη ζε πνιιά
δεηήκαηα ζηα νπνία ε απφζηαζε είλαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.
Σα επφκελα δηαγξάκκαηα ζε ζπλήζεηο άμνλεο θαη ζε ινγαξηζκηθνχο, καο δείρλνπλ
πσο ειαηηψλεηαη ε πιεξνθνξία κε ηελ απφζηαζε. εκεηψλνπκε φηη ηα
ινγαξηζκηθά δηαγξάκκαηα πξνθχπηνπλ αλ, αληί γηα ηηο ηηκέο ησλ κεγεζψλ, πνπ
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εδψ είλαη ην πιήζνο ησλ κελπκάησλ θαη ε απφζηαζε πάξνπκε ηνπο ινγαξίζκνπο
ηνπο. Απηφ καο παξέρεη ην πιενλέθηεκα λα κπνξνχκε λα παξαζηήζνπκε ην
θαηλφκελν πνπ κειεηάκε κε επζεία γξακκή, νπφηε καο δίδεηαη ε επθαηξία κηαο
απιήο γεσκεηξηθήο κειέηεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ επφκελε πεξίπησζε πνπ
ζα δνχκε εδψ πην θάησ.

ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΟΗ ΣΗ ΥΩΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σα εκπφδηα ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ δέρεηαη ην επηκέξνπο άηνκν. Σα εκπφδηα ελδέρεηαη λα είλαη
θσζικά, δειαδή ε ίδηα ε θπζηθή δηακφξθσζε (ε ζάιαζζα, έλαο πνηακφο ή έλα
φξνο, θ.ιπ.) ή πολιηικά/πολιηιζηικά. Σα ζχλνξα πάλσ ζην έδαθνο είλαη θαζαξά
πνιηηηθά εκπφδηα, ελψ ε γιψζζα απνηειεί πνιηηηζηηθφ εκπφδην. Σέινο, εκπφδην
ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί θαη ν θόρσβος.
ηα δεηήκαηα πιεξνθνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ζφξπβνο είλαη θάζε αλεπηζχκεην
κήλπκα. Γηα παξάδεηγκα, ε ιεπηνκεξεηαθή ηειενπηηθή ελεκέξσζε γηα έλα
δεπηεξεχνλ εζληθφ δήηεκα, πνπ γίλεηαη ζε βάξνο θάπνηνπ ζεκαληηθφηεξνπ
δεηήκαηνο πνπ αθνξά κηα καθξηλή ηξηηνθνζκηθή ρψξα, απνηειεί εκπφδην ζηε
δηάδνζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο. Σα εκπφδηα ζηε δηάδνζε ηεο ρσξηθήο
πιεξνθνξίαο έρνπλ γηα απνηέιεζκα λα «απνκαθξχλνπλ» λνεηηθά ην ρψξν πξνο
ηνλ νπνίν παξεκβαίλνπλ ηα εκπφδηα.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ
ΥΖΜΑΣΟ
Σε δεδομένη απόζηαζη (d1), αθού
έτει ήδη παρεμβληθεί ηο εμπόδιο,
ηα μηνύμαηα μειώνονηαι (πέθηοσν)
καηά ένα ποζοζηό. Ασηό ιζοδσναμεί
με "απομάκρσνζη" ηοσ τώροσ
προέλεσζης ηοσς. Δηλαδή ηα ίδια
(ελαηηωμένα) μηνύμαηα θα έθηαναν
από μεγαλύηερες αποζηάζεις (d2).
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Σν πξνεγνχκελν δηάγξακκα θαη ν ράξηεο εθθξάδνπλ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ λνεηηθή απνκάθξπλζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ ρψξνπ πνπ
εκπνδίδεηαη λα καο ζηείιεη κελχκαηα. Γηα ηελ θαηαλνήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο
παξαπέκπνπκε ζηελ επεμεγεκαηηθή ιεδάληα, ελψ ν ράξηεο παξνπζηάδεη ην
απνηέιεζκα ηεο απνκάθξπλζεο ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ πνιηηηθνχ ζπλφξνπ πνπ
ππήξρε ζηελ Δπξψπε κεηαμχ δπηηθψλ / θαπηηαιηζηηθψλ θαη αλαηνιηθψλ /
θνκκνπληζηηθψλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε νιιαλδνχο
θνηηεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα εθηηκήζνπλ απνζηάζεηο θαη λα
ηνπνζεηήζνπλ ζε ράξηε ζέζεηο δηαθφξσλ επξσπατθψλ πφιεσλ, παξαηεξήζεθε
φηη πφιεηο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ (Βαξθειψλε, Αζήλα, Βηέλλε, θ.ά.) ζεκεηψλνληαλ
ζε ζέζεηο πιεζηέζηερες απφ απηέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαλ, ελψ πφιεηο ησλ
αλαηνιηθψλ ρσξψλ (Μφζρα, Κίεβν, Βνπδαπέζηε, θ.ά.) ζεκεηψλνληαλ ζε ζέζεηο
πεξηζζφηεξν αποκαθρσζκέλες απφ ηηο θαλνληθέο. Αο ζεκεησζεί φηη κεξηθέο
ραξαθηεξηζηηθέο ηνπξηζηηθέο πφιεηο, φπσο ην Παξίζη θαη ην Βεξνιίλν,
απνδφζεθαλ θαλνληθά.
ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΔ ΦΤΛΑΚΔ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΟΙ ΥΑΡΣΔ
Απηή ηελ έθθξαζε πεξηέρεη ν ηίηινο ελφο θεθαιαίνπ ελφο βηβιίνπ ηνπ Peter Gould
(ηνπ νπνίνπ ην φλνκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα ζέκαηα πνπ ζίγνπκε εδψ). Καη
απηή ππνλνεί φηη ε κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο ή, αληίζεηα, ε έιιεηςε
πιεξνθνξίαο, ζε ζρέζε κε ην ρψξν ζηεξίδνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ αληίιεςε πνπ
έρεη ην θάζε επηκέξνπο άηνκν γηα ην ρψξν.
ηα εζληθά φξηα ελφο θξάηνπο, ε πιεξνθνξία πνπ δέρεηαη ην κέζν άηνκν έρεη γηα
θέληξν ηεο ηε ρψξα φπνπ θαηνηθεί ην άηνκν απηφ. Γελ είλαη παξάμελν φηη ν
πεξνπβηαλφο Σχπνο επλνεί ζηελ εηδεζενγξαθία ηνπ ην Πεξνχ. Σν ίδην γίλεηαη θαη
ζηελ Διιάδα. Δμάιινπ ην φπνην «θνζκνπνιίηηθν» ηδεψδεο δελ είλαη ρσξίο
ηνπνγξαθηθή επηθέληξσζε: Οη κεγάιεο πξσηεχνπζεο --θαη φρη βέβαηα φινο ν
θφζκνο-- απνηεινχλ ρσξίο ακθηβνιία, ην θέληξν αλαθνξάο θάζε «θνζκνπνιίηε».
Μαθάξη λα ζπλέβαηλε αιιηψο.
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ην αλσηέξσ ραξηφγξακκα (= ζρεκαηνπνηεκέλνο ράξηεο) έρνπλ απνδνζεί νη
αλαινγίεο κε ηηο νπνίεο εκθαλίζηεθε ην Πεξνχ θαη νη άιιεο ρψξεο θαη πεξηνρέο
ηεο γεο, ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζην Σχπν ηεο ρψξαο απηήο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ην δήηεκα έρεη θαη άιιεο δηαζηάζεηο, αθνχ νη αλαθνξέο ζηνλ
επλννχκελν ρψξν γίλνληαη κε πνιιέο γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη
άιιεο
επθαηξίεο.
Γηα
παξάδεηγκα,
αλαθέξνληαη
πφιεηο,
πεξηνρέο,
θπζηθνγεσγξαθηθέο νληφηεηεο θαη πξφζσπα, θ.ά. Δλψ αληίζεηα, γηα ηνπο κε
επλννχκελνπο ρψξνπο, νη αλαθνξέο είλαη ζπλήζσο κνλνδηάζηαηεο, δειαδή
κπνξεί λα αλαθέξεηαη π.ρ. απνθιεηζηηθά θαη θαη’ επαλάιεςε ε πξσηεχνπζα
κφλν, απφ φπνπ δηαβηβάδνληαη ζπλήζσο νη δεκνζηεπφκελεο εηδήζεηο.

Γηα κηα μέλε ρψξα, ζπρλά δηαβάδνπκε γηα κηα επαξρία «ζηα λφηηα ηεο ρψξαο» ή
κηα πφιε «πνπ βξίζθεηαη 200 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πξσηεχνπζα», ρσξίο λα
αλαθέξεηαη ην φλνκα. Αο πξνζζέζνπκε αθφκα φηη νη κε επλννχκελεο ρψξεο
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παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο σο απιέο γεσπνιηηηθέο νληφηεηεο (φπσο ζηε ρψξα
καο, θαη' εμνρήλ, ε Σνπξθία) ή σο θπζηθνγεσγξαθηθέο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο
εθδειψλνληαη δηάθνξα θαηλφκελα (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο). Γεληθά, νη
επλννχκελνη ρψξνη έρνπλ κηα πιεξέζηεξε θαη ρπκψδε αλζξσπνγεσγξαθηθή
θάιπςε, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο κε επλννχκελνπο ρψξνπο. Οη
πξνεγνχκελεο δχν εηθφλεο γηα ηελ Αγγιία θαη ηελ Ηαπσλία δίλνπλ αθφκα δχν
παξαδείγκαηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πεξηγξαθήο ησλ γεσγξαθηθψλ
«άιισλ» ζηηο ρψξεο απηέο.
ΝΟΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΟ ΥΑΡΣH - ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, ν νηθηαθφο θαη ν ζρνιηθφο πεξίγπξνο θαζνξίδνπλ κε ηηο
θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο θαη ηε δηδαζθαιία ην λννχκελν γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ
παηδηνχ.

ρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο καο επηηξέπνπλ λα
παξαηεξήζνπκε ηη πεξηιακβάλεη θαη πψο δηεπξχλεηαη κε ηελ ειηθία ν λννχκελνο
ρψξνο. Μπνξνχκε κάιηζηα λα ζπιιέμνπκε ζε κηα ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε
ηα ζεκεία πνπ είλαη γλσζηά θαη πξνηηκνχληαη εθ κέξνπο φισλ ησλ παηδηψλ. Δίλαη
θαλεξφ φηη ηα πιεζηέζηεξα ζεκεία ζηελ πφιε φπνπ γίλεηαη ε έξεπλα θαζψο θαη
ηα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία, φπσο ε πξσηεχνπζα ή έλα γλσζηφ ηνπξηζηηθφ λεζί, ζα
απνηεινχλ γλψζε θαη πξνηίκεζε γηα πεξηζζφηεξα παηδηά, νπφηε ε ραξηνγξαθηθή
αλαπαξάζηαζε ζα απνηειεί έλαλ λοεηηθό τάρηε ή τάρηε ηοσ λοούκελοσ
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τώροσ. ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο έλαο πξαγκαηηθφο ράξηεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί
κε θακπχιεο ίζσλ πξνηηκήζεσλ θαη ηζφπνζσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ γηα
ηνπο ηφπνπο.
Ο αλσηέξσ λνεηηθφο ράξηεο καο δείρλεη φηη ζηε νπεδία, παηδηά πνπ θαηνηθνχλ
ζηελ πφιε Γελζέπηλγθ (Jönköping) έρνπλ, θπζηθά, πνιιέο πξνηηκήζεηο θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πφιε απηή θαη ηελ πεξηθέξεηά ηεο (θακπχιε κε
δείθηε 80). Δπεηδή φκσο θνληά βξίζθεηαη θαη ε πφιε Γθέηεκπνξγθ (ζνπεδηθά:
Göteborg, πξνθέξεηαη Γηεηεκπφξηε, «Γνηζηθφο Πχξγνο»), πνπ είλαη ε δεχηεξε
κεγαιχηεξε πφιε ηεο ρψξαο, δεκηνπξγείηαη θαη ζ’ απηή έλαο ηζνδχλακνο πφινο
πξνηηκήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ (θακπχιε κε δείθηε 80). εκαληηθφο πφινο
δεκηνπξγείηαη θαη γχξσ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνθρφικε, αιιά, ιφγσ ηεο
απφζηαζεο, είλαη αζζελέζηεξνο (θακπχιε κε δείθηε 60). Αο πνχκε πσο ηα
παηδηά αθνχλ ζπρλφηεξα θξάζεηο ηνπ ηχπνπ π.ρ. «αχξην ζα πάκε ζην
Γθέηεκπνξγθ», «δνπιεχεη θνληά, ζην Γθέηεκπνξγθ». Μπνξνχκε λα νλνκάζνπκε
ηηο θακπχιεο απηέο «ηζνπξνηηκεζηαθέο» (παξάβαιε: ηζνυςείο, ηζφζεξκεο,
ηζνβαξείο).

Νοηηικός τάρηης ιηαλού μαθηηή – Λείπει η Ελλάδα!

Ο μαθηηής ζηοσς τώροσς ηης Ιζηορίας

Θα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο θαη ε ζρνιηθή δηδαζθαιία επηβάιιεη ηε δηθή
ηεο «ηνπνινγία» πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ζ
ίδηα ε «πεξηνδνιφγεζε», γηα παξάδεηγκα, ηεο Ηζηνξίαο πνπ δηαηξεί ην ρξφλν,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεκαρίδεη θαη ην ρψξν. «Αξραία Ηζηνξία» ζεκαίλεη, θαηά
θάπνην ηξφπν, απιά, «Ηζηνξία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Διιάδαο». Σν
ίδην πξάγκα γίλεηαη θαη γηα ηηο άιιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο πνπ κειεηνχλ θπξίσο
έλα κφλν γεσγξαθηθφ ρψξν. Αο ζεκεηψζνπκε, φπσο δεκνζηεχηεθε ζε ηηαιηθφ
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ γεσγξαθίαο, ζην λνεηηθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο πνπ έρεη
ζρεδηάζεη έλαο ηηαιφο καζεηήο ιείπεη ε Διιάδα. Πνηνο θηαίεη; Σν εθπαηδεπηηθφ
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ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπ; Ζ κηθξή ζεκαζία πνπ απνδίδεη έλαο λένο ζηηο πξνο
αλαηνιάο ρψξεο;
Ο ΝΟΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ
Η βηωκαηηθή περηγραθή ποσ
γίλεηαη ζε έλα κσζηζηόρεκα
αλαδεηθλύεη ηολ ζσγγραθέα ως
ταρηογράθο.

Σα θείκελα καο επηηξέπνπλ λα αλαδεηήζνπκε
θαη λα επηηχρνπκε κηα γεληθή αλαπαξάζηαζε
ηνπ
λννχκελνπ
ρψξνπ
φπσο
ηνλ
αληηιακβάλεηαη
κηα
θνηλσλία
ή
έλαο
ζπγγξαθέαο ή νη ήξσέο ηνπ. Αξθεί λα
ραξηνγξαθήζνπκε
ηνπο
αλαθεξφκελνπο
ηφπνπο ιακβάλνληαο κέξηκλα
γηα
ηε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αλαθνξψλ ζην έξγν
ησλ ζπγγξαθέσλ. ηελ κπζνπιαζία, ν
ζπγγξαθέαο
αλαδεηθλχεηαη
ζαλ
έλαο
πξαγκαηηθφο ραξηνγξάθνο θαη γεσγξάθνο. Ο
Ρφκπεξη Λνχηο ηήβελζνλ (1850 – 1894)
ππνζηήξηδε ζρεηηθά: «Ο ζπγγξαθέαο πξέπεη
λα γλσξίδεη ηνλ ηφπν ηνπ, είηε πξαγκαηηθφο
είηε θαληαζηηθφο είλαη απηφο, φζν θαη ην ρέξη
ηνπ. Οη απνζηάζεηο, ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα θαη
κάιηζηα ε Αλαηνιή, νη ζέζεηο ηεο ειήλεο,
πξέπεη λα κε ηνπ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα»
(Τπνγξακκίζακε).
ην «Γηπιφ βηβιίν», ν Γεκήηξεο Υαηδήο
πεξηγξάθεη ηελ πφιε πνπ βηψλεη ν κεηαλάζηεο.
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο Φσηεηλήο
Μαξγαξίηε, ν ρψξνο ηνπ κεηαλάζηε δελ είλαη
βέβαηα ε θνζκηθή κεγαινχπνιε ζην ζχλνιφ
ηεο, αιιά ηα δηάθνξα επί κέξνπο ηνπνγξαθηθά
ζηνηρεία (ν ζηαζκφο, ην εξγνζηάζην θ.ιπ.) πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή κίδεξε δσή ηνπ
ήξσα ηνπ βηβιίνπ θνπξνγηάλλε (βι. ζρέδην).
Αναπαράζηαζη ηης πόλης. Η πόλη είναι: 1. Το εργοζηάζιο
(ΑΟΥΤΕΛ -ΑΟΥΤΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚΑ). 2. Ο ζηαθμός. 3. Το Kένηρo, η
μεγάλη λεωθόρος.
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Απφ ηνπο αξραίνπο έιιελεο ζπγγξαθείο κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε κηα εηθφλα
γηα ηελ «αζελατθή» φςε ηνπ θφζκνπ, δειαδή ηνλ «ηφηε» θφζκν, φπσο πηζαλψο
ηνλ «έβιεπαλ» νη Αζελαίνη ηνπ 6νπ π.ρ. αηψλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε κηα
κέζνδν πνπ έρεη επηλνεζεί, αλαπαξίζηαληαη πξνζεγγηζηηθά-ραξηνγξαθηθά νη
γεσγξαθηθέο αλαθνξέο (νη ηφπνη) κε ππνινγηζκφ ηνπ ινγαξίζκνπ «ηνπ πιήζνπο
ησλ αλαθνξψλ» θαη «ηνπ κεγέζνπο ησλ απνζηάζεσλ» απφ ηελ Αζήλα.
Γεκηνπξγνχληαη έηζη θαηεγνξίεο νκφθεληξσλ ηφπσλ ζε απνζηάζεηο αθηίλσλ α,
2α, 3α θ.ιπ.), γχξσ απφ ηελ Αζήλα. Με πνιχ κειεηεκέλε γεινηνγξαθηθή
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απφδνζε ηεο ζχγρξνλεο Αζήλαο ν Ζιίαο Σακπαθέαο θζάλεη ζε αλάινγα
απνηειέζκαηα.
Ο ΝΟΟΤΜΔΝΟ ΥΩΡΟ Ω ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΓΟΥΗ
Σν θάζε άηνκν έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ λνεηηθνχο ράξηεο πνπ ηνλίδνπλ ή
εμαζζελίδνπλ ή θαη εμαθαλίδνπλ ηηο δηάθνξεο ρσξηθέο νληφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα
δεηήκαηα κε επξχηαηε θνηλσληθή απνδνρή ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, πνπ ζπρλά
επηθξίλνληαη γεινηνγξαθηθά. Πην θάησ απνδίδεηαη ζε γεινηνγξαθηθή απφδνζε πνπ
πάλησο
απνηειεί
εμψθπιιν
ελφο
ζνβαξφηαηνπ
βηβιίνπ
αλζξσπνγεσγξαθίαο- ν λνεηηθφο ράξηεο ησλ ππεξήθαλσλ γηα ηελ πνιηηεία ηνπο
Σεμαλψλ. Σα βφξεηα ζχλνξα ηνπ Σέμαο θηάλνπλ ζηνλ Καλαδά, ελψ φιεο νη άιιεο
πνιηηείεο έρνπλ ζηξηκσρζεί ζε δπν γσληέο!

Αλάινγε
είλαη
θαη
ε
παξακνξθσηηθή απφδνζε ηνπ
θφζκνπ,
ζε
εμψθπιιν
ηνπ
βξεηαληθνχ
πεξηνδηθνχ
The
Economist
κε
αζχκκεηξε
κεγέζπλζε
ησλ
Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ, γηα ηηο νπνίεο, ε
Δπξψπε θαη νη άιιεο ήπεηξνη είλαη
ζέαηξα καρψλ θαη εθκεηάιιεπζεο
ελψ, γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο, ε ίδηα
ηνπο ε ρψξα είλαη ρψξνο
ςαξέκαηνο,
θπλεγηνχ
θαη
surfing…
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Καη ν πξαγκαηηθφο φκσο. ράξηεο κπνξεί λα δψζεη δηάθνξεο εληππψζεηο γηα ην
ρψξν. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπλεζηζκέλνο ράξηεο «κεξθαηνξηθήο πξνβνιήο»,
φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηαπσλία, δίλνληάο ηεο θεληξηθή ζέζε, γηα πξνθαλείο
επηθνηλσληαθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, αθήλεη ηελ εληχπσζε φηη ε ρψξα
είλαη ζην θέληξν, νη ΖΠΑ βξίζθνληαη «απέλαληη», ελψ ε Δπξψπε «εθεί ζηελ
άθξε». Πξαγκαηηθά, νη ραξηνγξαθηθέο ζπλήζεηεο καο απαγνξεχνπλ λα
θαηαλνήζνπκε αξθεηέο ηνπνγξαθηθέο θαη πηζαλψο γεσνηθνλνκηθέο ή
γεσπνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Ση είλαη γηα παξάδεηγκα αξδελία; Έλα απιά
πεξηθεξεηαθφ λεζί ηεο Ηηαιίαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ηηαιηθνχο ράξηεο ε ην
θέληξν ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ, φπσο ηζρπξίδνληαη νη θάηνηθνί ηνπ; Καη αθφκα, ηη
είλαη ν Καλαδάο γηα ην ΝΑΣΟ; Μηα απνκαθξπζκέλε εθηεηακέλε ρψξα ή, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε ρψξα πνπ ρσξίδεη ηηο ΖΠΑ απφ ηε Ρσζία (φηαλ θνηηάμνπκε
ηελ πδξφγεην απφ ηνλ Β. Πφιν);
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Ωζηφζν γεληθά θαη εθ θαηαζθεπήο ν κεξθαηνξηθφο ράξηεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο
ζπλήζεηέο καο λα ηνλ θξεκάκε ή λα ηνλ πξνζέρνπκε, εηζάγεη κεξηθέο αιινηψζεηο
ηνπ ρψξνπ, αθνχ είλαη γεσκεηξηθά αδχλαην λα αλαπαξαζηαζεί ε ζθαηξηθή γήηλε
επηθάλεηα πάλσ ζε κηα επίπεδε. Να κεξηθά ιάζε πνπ καο «δηδάζθεη» ν ζπλήζεο
κεξθαηνξηθφο ράξηεο:

(1) Ο ρψξνο ηεο πξψελ νβ. Έλσζεο κε 22,4 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά
ρηιηφκεηξα θαίλεηαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ Αθξηθή πνπ έρεη 30 εθηκ.ηεηξ.ρηικ.
(2) Ζ Γξνηιαλδία (2,1 ε.η.ρ.) θαίλεηαη κεγαιχηεξε απφ ηελ Κίλα (9,5 ε.η.ρ.).
(3) Σν Β. Ζκηζθαίξην θαίλεηαη κεγαιχηεξν απφ ην λφηην.
Θα ιέγακε κάιηζηα πσο απηή ε εηθφλα ηνπ θφζκνπ δηθαηνινγεί θάπσο θαη ηελ
απνηθηνθξαηία, αθνχ νη κεγάιεο ρψξεο θπξηάξρεζαλ ζηηο κηθξέο! εκεηψλνπκε
εδψ κε ηελ επθαηξία απηή πσο, γηα λα απνθαηαζηαζεί ε "ραξηνγξαθηθή" ηάμε
θπθινθνξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ράξηεο ηνπ Arno Peters, πξνβνιήο αλαινγηθψλ
επηθαλεηψλ, φπνπ νη ρψξεο αλαπαξίζηαληαη ζε αλάινγεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα
εθηάζεηο. Ο ράξηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΖΔ θαη δηάθνξνπο
θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο.
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Η ΥΡΟΝΟΑΠΟΣΑΗ Ω ΝΟΗΣΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΗ ΣΗ
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Έλαο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ησλ πξαγκαηηθψλ
δηαζηάζεσλ, ζπκβαίλεη θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, φηαλ θαληαδφκαζηε ην
ρψξν σο απνζηάζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρχηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
Οη πεξηνρέο κε ππθλφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη πην
ζπκπαγείο θαη πην «κηθξέο».

Αλ αλαπαξαζηήζνπκε ηε θσηία κε βάζε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκψλ ησλ
ηξέλσλ θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ ζα πάξνπκε έλα ράξηε πνπ πιαηαίλεη
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θαη επηκεθχλεηαη ζην βφξεην άθξν ηεο Νήζνπ Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ο
ρξνλνκεηξηθφο ράξηεο (δεμηά), δείρλεη κε εηδηθή κέζνδν πνπ ιέγεηαη
«αλακφξθσζε» ηηο παξακνξθψζεηο πνπ πθίζηαηαη ν ζθσηζέδηθνο γεσγξαθηθφο
ρψξνο ζε ζρέζε κε ην ρηιηνκεηξηθφ ράξηε (αξηζηεξά). Σν Berwick-on-Tweed
«πιεζηάδεη» ζηε Γιαζθφβε, ελψ ην Kyle of Lochalsh «απνκαθξχλεηαη» απφ ην
ηφζν θνληηλφ ηνπ Mallaig. Ζ αλακφξθσζε, δειαδή, καο βνεζά λα απνδψζνπκε
ηηο παξακνξθψζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην λνεηηθφ καο ράξηε.
Απηά είλαη κελ ζρέδηα αιιά απνδίδνπλ, σο θάπνην βαζκφ, ηελ «αίζζεζε» ηνπ
αηφκνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο απνζηάζεηο σο «ρξνλναπνζηάζεηο» θαη
«πξνζηηφηεηεο» πνπ ζεκαίλεη («πφζν θνληά» ή «πφζν καθξηά» ζε ρξφλν
ηαμηδηνχ θαη αλακνλήο γηα ηελ επηβίβαζε ζην επφκελν ζπγθνηλσληαθφ κέζν).

Μπνξνχκε επίζεο λα δνχκε πψο αλακνξθψλεηαη ν αηγαηνπειαγίηηθνο ρψξνο
(δειαδή πσο παξακνξθψλνληαη νη πξαγκαηηθέο ραξηνγξαθηθέο απνζηάζεηο θαη
δηαζηάζεηο) αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ
ζθαθψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα δηάθνξα λεζηά θαη δηακνξθψλνπλ
«ρξνλναπνζηάζεηο». Ζ Μχθνλνο ζα πιεζηάζεη ηνλ Πεηξαηά. Σν ίδην θαη ηα Υαληά
πνπ «αλαγθάδνπλ» ηελ Κξήηε λα «πεξηζηξαθεί» ψζηε λα πιεζηάζνπλ ηνλ
Πεηξαηά, απφ ηνλ νπνίν απνκαθξχλεηαη π.ρ. ν Άγηνο Νηθφιανο (Λαζίζη). Ζ Ρφδνο
επίζεο απνκαθξχλεηαη.
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Καηά παξφκνην ηξφπν, κεξηθέο ρψξεο π.ρ. ηεο ΝΑ Αζίαο, πνπ είραλ ερζξηθέο
ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ θαη είραλ επίζεο κηθξφ εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ βξίζθνληαλ
ρξνλνκεηξηθά αιιά θαη λνεηηθά πην καθξηά απφ φζν άιιεο. Απηφ ζπλέβαηλε
επεηδή κηα αεξνπνξηθή ζχλδεζε, γηα παξάδεηγκα, ιφγσ αξαηψλ πηήζεσλ θαη
ελδηάκεζσλ αιιαγψλ αεξνπιάλνπ δηαξθνχζε αληηθεηκεληθά πεξηζζφηεξν αιιά
επίζεο θαη νη πηζαλνί ηαμηδηψηεο θαζψο θαη νη δηαθεκίζεηο ησλ αληηζηνίρσλ
ηαμηδηψλ ήηαλ ζπάληα πξάγκαηα .
ΔΡΩΣΗΔΙ ΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΗΝ

ΚΑΣΑΝΟΗΗ

ΚΑΙ

ΣΗΝ

ΔΜΒΑΘΤΝΗ

ΣΟΤ

1. Πσο ζα είλαη ην δηάγξακκα δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα
δηφδεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ κελπκάησλ κεηαμχ Παξηζηνχ θαη Επξίρεο;
2. ην "ραξηφγξακκα" ηεο πεξνπβηαλήο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ αλαθέξεηε κεξηθέο
κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ.
3. Να εμεηάζεηε ζε πην βαζκφ επηδξά ε απφζηαζε θαη ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο
ησλ πφιεσλ ηεο Θεζζαιίαο ζηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε
έλαλ νηθηζκφ ηεο θαη λα θαηαζθεπάζεηε έλα λνεηηθφ ράξηε.
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