ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η)
© Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία
1. Οη πνιύπινθεο κνξθέο πνπ απεηθνλίδεη ν γεσγξαθηθόο ράξηεο θαη ην πιήζνο
ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε γηα ηε κειέηε ησλ
δηαθόξσλ δεηεκάησλ, κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε ηξόπν ζπλνπηηθό αλ
θάλνπκε ρξήζε ησλ .ζρεκάησλ (κνληέισλ) θαη ηεο ηερληθήο ηεο ζρεκαηνπνίεζεο
(κνληεινπνίεζεο) .
Σν ζρήκα, δειαδή ην γξαθηθό κνληέιν, αrηoηειεί έλα είδνο ράξηε ζηνλ νπνίν
απεηθνλίδνληαη όρη κόλν νη ηνπνγξαθηθέο ζρέζεηο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηνπ
xώξoπ θαη ησλ θνηλσληώλ πoπ ηνλ θαηνηθνύλ αιιά θαη νη ππόινηπεο
αλζξσπνγεσγξαθηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ην ρώξν θαη ηηο θνηλσλίεο. Σέηνηεο
είλαη ηα ζεκεία κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, νη γξακκέο επαθήο ή δηαρσξηζκνύ, ε
θνξά εθδήισζεο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ, νη επηθάλεηεο κε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά, θ.ά.
Σν ζρήκα αμηνπνηεί θαη γεληθεύεη ηνλ ηνπνγξαθηθό θαζώο θαη ην ζεκαηηθό ράξηε.
Μπνξεί λα ηνπο έρεη γηα αθεηεξία ηνπ ή λα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε απηνύο ζην
ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ. Ο ράξηεο γίλεηαη από έλαλ θαιό ηερλίηε
ραξηνγξάθν, ελώ ην ζρήκα από έλαλ θαιό επηζηήκνλα γεσγξάθν. Καη κάιηζηα
από ηελ ηζόηηκε ζπλεξγαζία ηνπο.
Ζ θύξηα όκσο δηαθνξά κεηαμύ ράξηε θαη ζρήκαηνο ε[λαη όηη ν ράξηεο αλαδεηθλύεη
ζηαηηθέο δνκέο ελώ ην ζρήκα ππνδεηθλύεη δπλακηθέο ιεηηνπξγίεο. Καη’ απηή ηελ
έλλνηα, ην ζρήκα κπνξεί λα εξκελεύζεη ηζηνξηθνγεσγξαθηθά δεδνκέλα ή λα
πξνβιέςεη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. πλεπώο ην ζρήκα θαη ε
ζρεκαηνπνίεζε βνεζνύλ ζηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ
κέζα από ην πξίζκα ηεο νξγάλσζήο ηνπ, ηεο αλάπηπμήο ηνπ ή ηεο επέκβαζεο ζε
απηόλ. Σν ζρήκα καο επηηξέπεη, ηέινο, λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ηδηνγέλεηα (δει.
ηελ «ηαπηόηεηα»), ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ θαη λα ηνλ αληηιεθζνύκε σο ηκήκα
ή ζύλνιν κηαο πεξηθέξεηαο (πεξηθεξεηoπoίεζε).
2. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κεραληζκό κε ηνλ νπνίν πξνρσξνύκε ζηε
ζρεκαηνπνίεζε ελόο xώξoπ, κπνξνύκε λα πάξνπκε έλα παξάδεηγκα από
άγλσζηε πεξηνρή. Δπεηδή ε δηακόξθσζή ηεο παξνπζηάδεη νκνηόηεηεο κε
ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, ηελ παξνπζηάδνπκε σο ππόδεηγκα. Πξόθεηηαη γηα ηελ λόηηα
πεξηθέξεηα ηεο Γαιιίαο Languedoc – Roussillon [Λαλγθεληόθ – Ρνπζηγηόλ].
Τπνζέηνπκε όηη ν δεδνκέλνο ρώξoο (βι. επόκελε ζειίδα) έρεη σο «γεσγξαθηθό
πιαίζην» ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνθαιύπηνπκε κεηά από αλάιπζε
ραξηoγξαθηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ πιεξoθoξηώλ: (1) ππάξρεη ε εγθαηάζηαζε ελόο
αζηηθνύ πιεζπζκνύ, (2) απνηειεί παιηό πέξαζκα θνληά ζηα Ππξελαία, (3)
ραξαθηεξίδεηαη από κηα παξαδνζηαθή νηθνλνκία, (4) έρεη θαη κηα κνληέξλα
ηνπξηζηηθή νηθνλνκία, (5) επηζεκαίλνληαη κεγάιεο δηαθνξέο ππθλόηεηαο
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πιεζπζκνύ θαη (6) θαλεξώλεηαη κηα αζπκκεηξία κεηαμύ αλαηoιηθήο θαη δπηηθήο
πιεπξάο.

ε δεύηεξε θάζε κπνξνύκε λα θάλνπκε ζύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξόεθπςαλ
από ηελ αλάιπζε. Έηζη επηζεκαίλνπκε: (1+2) ηελ ύπαξμε ελόο αζηηθνπνηεκέλνπ
δηαδξόκνπ, (3+4) κηα νηθνλνκηθή εμέιημε θαη (5+6) ζεκαληηθέο ειιείςεηο
ηζνξξνπίαο.
Μεηά από ηε ζύλδεζε απηή ‒πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη κoλαδηθή‒ πξνρσξνύκε
ζε κηα ζύλζεζε, πνπ απνηειεί ηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ πνπ κειεηνύκε θαη
πνπ είλαη ηαπηόρξνλα κηα ελλνηνινγηθή παξάζηαζε ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ. Αο
ππνγξακκίζνπκε όηη ε γpαθηθή παξάζηαζε (δειαδή ε ηειεπηαία εηθόλα) έρεη αμία
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κόλν σο πεξίιεςε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίζακε θαη αλαιύζακε ην
δήηεκά καο. Σν ζπoπδαίo είλαη ην ζύλνιν ησλ ελλoηώλ πνπ ρξεζηκoπoηήζακε γηα
λα βάινπκε ηάμε ζην ζύλνιν ησλ αξρηθώλ καο ραξηνγξαθηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ
πιεξνθνξηώλ.

ΥΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΥΩΡΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΤΖ, ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ
ΤΝΘΔΖ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΟΤ
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3. Όπσο είδακε ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ζρεκαηνπνίεζεο, αθεηεξία γηα
ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρήκαηνο ππήξμε ε ραξηνγξαθηθή παξάζηαζε ηεο
πεξηθέξεηαο Λαλγθεληόθ-Ρνπζηγηόλ, ζηελ νπνία πξνζηέζεθαλ θαη έλλνηεο
θαζαξήο αλζξσπνγεσγξαθίαο (νηθνλνκία, ππθλόηεηεο πιεζπζκνύ θ.ιπ.). Μηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απνηειεί κηα αλαινγηθή ζρεκαηνπνίεζε.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην δήηεκα ηεο αλαινγηθήο ζρεκαηνπνίεζεο ζα
κειεηήζνπκε ηνλ πξώελ ζνβηεηηθό ρώξν θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα αλαινγηθό
ζρήκα. Φπζηθά, εθηόο από ηνλ ηνπνγξαθηθό ράξηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο θαη ζεκαηηθνύο ράξηεο. ε απηνύο ζα βξνύκε ζηνηρεία πνπ
ζα καο επηηξέςνπλ λα αλαγλσξίζνπκε δνκέο (πέξα από ηηο θπζηθνγεσγξαθηθέο)
θαη επηζεκάλνπκε ιεηηνπξγίεο (βι. επόκελε ζειίδα).
Ζ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηελ αλαινγηθή ζρεκαηνπνίεζε είλαη γεληθά
απηή πνπ δίλεη ην παξαθάησ δηάγξακκα:

Υσξίο λα επηκέλνπκε ζηηο ιεπηoκέξεηεο (πνπ νδήγεζαλ ζε ηζηνξηθή
αλαζπγθξόηεζε ηνπ ξσζόθσλνπ θαη ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόζκνπ) επηζεκαίλνπκε
(Η) ηελ ηζηνξηθή αληίζεζε κεηαμύ Δπξώπεο θαη Αζίαο, (2) ηελ ύπαξμε ησλ
πνιπάξηζκσλ εζληθνηήησλ θαη εζλνηήησλ, (3) ηνλ θεληξηθό ραξαθηήξα ηεο
ζνβηεηηθήο Δμνπζίαο, (4) ηελ θεληξνκόιν ξνή ησλ πξώησλ πιώλ θαη ηεο
ελέξγεηαο, (5) ηελ αληζόηεηα ππθλνηήησλ πιεζπζκνύ, (60 ηα απνηειέζκαηα ηεο
θνξάο ηνπ επνηθηζκoύ από ηε Ρσζία πξνο αλαηνιάο θαη ζε ηεξάζηηεο
απνζηάζεηο, (7) ηα θιηκαηηθά εκπόδηα , (8) ηα θπζηθνγεσγξαθηθά εκπόδηα, (9) ηηο
πνιύπινθεο γεσπνιηηηθέο ζρέζεηο κε ην δπηηθό θόζκν.
ε δεύηεξν επίπεδν κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία
αλάιπζεο: (1+2) πνιπεζληθό θξάηνο ρσξίο ηζνξξνπία ή ζπλνρή, (3+4) θαλεξή
θέληξσζε θαη ζπγθέληξσζε, (5+6) αζπκκεηξία ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ
θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκoύ, (7+8+9) ζηξαγγαιηζηηθέο δπζθνιίεο αλάπηπμεο
λαπηηιίαο.
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Σέινο, ζε ηξίην επίπεδν, κπνξνύκε λα ζπλζέζνπκε έλα κέξνο ηνπ αλαιoγηθoύ
ζρήκαηνο. Ζ ζύλζεζε ηνπ 3+4 κε ην 5+6 καο δίλεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
αληηνηθνλνκηθή έιιεηςε ηζνξξνπίαο ζηε αμηνπνίεζε ηνπ πειώξηoπ ζoβηεηηθνύ
ρώξνπ Ζ γεληθόηεξε ζύλζεζε βξίζθεηαη ζηελ απεηθόληζε ηεο ζειίδαο απηήο. ε
απηή αλαδεηθλύνληαη νη ηξεηο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο ππν-ρώξνη ηνπ ζoβηεηηθoύ
ρώpoπ: θπξίαξρνο ρώξνο, xώξoο ακθηζβεηήζεσλ θαη πεξηθεξεηαθόο ρώξoο. Αο
ππνγξακκίζνπκε όηη νη παξαπνκπέο 1 - 7 ζην ππόκλεκα δελ απνηεινύλ κόλν
ππνκλήζεηο γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ αιιά ππελζύκηζε ελλνηώλ πνπ είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δπλακηθήο (δει. ιεηηνπξγίαο θαη θίλεζεο) ηνπ
ζνβηεηηθνύ ρώξνπ: π.ρ. Γεκνθξαηίεο ηνπ Καπθάζνπ - ζπγθξνύζεηο.

4. Όκσο ην δήηεκα ηεο ζρεκαηνπνίεζεο θηάλεη ζε έλα κεγαιύηεξν βαζκό
αλεμαξηεηνπνίεζεο από ηνλ ηνπνγξαθηθό ράξηε ζηελ πεξίπησζε ηεο
ζπκβνιηθήο ζρεκαηνπνίεζεο.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κεραληζκό θαη θαηάξηηζεο ελόο ζπκβνιηθνύ ζρήκαηνο
αζρνινύκαζηε κε ηνλ θηλέδηθν αλζξσπνγεσγξαθηθό ρώξν, όπνπ αλαγλσξίδεηαη
όηη ηα πνιηηηζκηθά - αλζξσπνγεσγξαθηθά ζηνηρεία παίδνπλ κεγάιν ξόιν. Γηα
παξάδεηγκα ε δηαγώληνο πνπ δηαζρίδεη ην θηλεδηθό έδαθνο από ηα
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βνξεηναλαηνιηθά πξνο ηα λνηηνδπηηθά ρσξίδεη ην ρώξν ηεο θπξίαξρεο εζλόηεηαο
ησλ Υαλ από ηηο άιιεο εζλόηεηεο. Δίλαη θπζηθό πσο κηα εζλνηηθή αληηπαξάζεζε
απνηειεί έθθξαζε θαη άιισλ δηαθνξνπνηήζεσλ (βι. επόκελε ζειίδα θαη ράξηε).

Πην πέξα, ε κειέηε ηεο γεσγξαθίαο ηνπ θηλέδηθνπ ρώξνπ καο επηηξέπεη λα
επηζεκάλνπκε δπν ζεκαληηθέο θαη θαζαξέο αληηζέζεηο. Ζ κία είλαη ε αληίζεζε
Aλαηoιήο-Γύζεο ή αθηήο-ελδνρώξαο (πνπ ρσξίδνληαη από ην Μεζεκβξηλό ησλ
1100) θαη όπνπ αληηπαξαηίζεηαη ν πινύηνο θαη θηώρεηα. Ζ άιιε είλαη ε αληίζεζε
Βνξξά-Νόηνπ (πνπ ρσξίδνληαη από ηνλ Παξάιιειν ησλ 32 0) θαη όπνπ
αληηπαξαηίζεηαη ν βηνκεραληθόο θαη ν αγξνηηθόο θόζκνο ή ν αζηηθόο θαη
αγξνηηθόο πιεζπζκόο. Αλ ζπλδπάζνπκε απηέο ηηο δύν αληηζέζεηο παίξλνπκε
ηέζζεξα ηέηαξηα δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο.
Μηα ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη επίζεο λα απνδνζεί ζηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
αγθάεο. εκεηώλνπκε πσο ε αγθάε θαιύπηεη κε 1,2% ηνπ πιεζπζκνύ , ηα 7%
ηεο βηoκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηα 14% ησλ εμαγσγώλ. Φπζηθά, θαη νη άιιεο
δπν κεγάιεο πόιεηο, πην βόξεηα, ην Πεθίλν θαη ε Σηεληζίλ ζπκβάιινπλ ζε απηή
ηελ θέληξσζε εμαθηηλώλνληαο ππό κνξθή θσηνζηέθαλνπ («άισο») ηα θαηλόκελα
.πνπ ζπλδένληαη κε ηε βηνκεραλία θαη ηνλ αζηηθό πιεζπζκό. Έηζη πξνθύπηνπλ ηα
«ρξήζηκα ηεηαξηνθύθιηα».
Σέινο, ελδηαθέξνπζα είλαη αθόκε ε γεληθόηεξε έληαμε ηνπ (θξαηηθνύ) θηλεδηθνύ
ρώξνπ ζην γεσπνιηηηθό θαη γεσνηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε
ηελ Μνγγoιία, ηελ Σατβάλ θαη ην Υνγθ-Κνγθ (πνπ ήηαλ «κηζζσκέλν» ζηελ Αγγιία
έσο ην 1997). Απηή ε ζπζρέηηζε απνηειεί πιηθό γηα κηα ζηξαηεγηθή κειέηε, πνπ
εδώ δελ καο ελδηαθέξεη.
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Σν ζύλνιν ησλ δηαηξέζεσλ πνπ θάλακε ζηνλ θηλεδηθό αλζξσπνγεσγξαθηθό ρώξν
έρεη γηα απνηέιεζκα ηνλ εμακεξηζκό ή εμακειηζκό ηνπ, δειαδή ηελ αλαγλώξηζε
έμη πεξηθεξεηώλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κηα. ε απηό όκσο ην ζεκείν,
δεδνκέλνπ όηη θάλακε κηα ζπκβνιηθή ζρεκαηνπνίεζε (αθνινπζώληαο ηα βήκαηα
ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ) ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ έμη
πεξηθεξεηώλ ζηνλ πξαγκαηηθό γεσγξαθηθό ράξηε. Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα
γίλεη κε ρξήζε ηνπ πίλαθα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαη ηνπ πην πάλσ ράξηε.
Σειεηώλνπκε κε ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκό ηεο Κίλαο ζε ζρέζε κε ηνπο έμη ηνκείο:
1 [LIAONING – ΠΔΚΗΝΟ – ΣΗΔΝΣΗΝ – ΑΓΚΑΖ]: Πνιύ εθβηνκεραληζκέλεο
πεξηνρέο. Τςειό εηζόδεκα. Αλώηεξεο ζπνπδέο. Αζηηθόο, γεξαζκέλνο
πιεζπζκόο. 2 [HEBEI – SHANDONG – HENAN - HUBEI]: Αξθεηά
αζηηθνπνηκέλνο πιεζπζκόο. Μέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο. 3 [GUANGDONG
(Καληόλα)- HUNAN – ANHUI - FUJIAN] Πεξηνρέο πνπ είραλ ήδε ζηξαθεί ζηελ
νηθνλνκία ηεο αγνξάο αιιά κε κέηξην βηνηηθό επίπεδν – «Νόηνο». 4 [SICHUAN
(εηζνπάλ) – GUIZHOU – YUNNAN – GUANGXI – JIANGXI] Αγξνηηθό
ζύκπιεγκα. Νεαξόο πιεζπζκόο κηθξήο ππθλόηεηαο. Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Υακειό ηαηξνλνζειεπηηθό επίπεδν. 5 [ΘΗΒΔΣ + JIANGSU – ZHEJIANG] Μηθξήο
ζεκαζίαο γηα πνιινύο ιόγνπο. 6 [ΜΑΝΣΕΟΤΡΗΑ – ΜΟΓΓΟΛΗΑ – ΒΑ SHANXI]
Mέζν βηνηηθό επίπεδν.
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