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Θεματικός Συμβολισμός  
Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 

Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζη-
τούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη. 
Είναι το κύριο μέσο του χαρτογράφου για τη σύνθεση κατάλληλων πληροφορι-
ών και τη «μεταφορά» τους σε ένα φύλλο ψηφιακού ή αναλογικού χάρτη. Το εύ-
ληπτο αποτέλεσμα, η άμεση αναγνωσιμότητα, ο επαρκής διαφορισμός μεταξύ 
των χαρτογραφικών συμβόλων, η σημειολογική συγγένεια συμβόλου - πληρο-
φορίας και η αποφυγή οπτικών συγχύσεων είναι παράγοντες από τους ο  ποίους 
εξαρτάται η πληροφοριακή και αισθητική ουσία του χάρτη. Στο παρόν και το 
επόμενο κεφάλαιο μελετώνται οι μεθοδολογίες επιλογής και υλοποίησης του 
θεματικού χαρτογραφικού συμβολισμού σε συνάρτηση με το είδος των προς 
χαρτογράφηση δεδομένων.

Στόχος του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη μεθοδολογιών συμβολισμού δεδομέ-
νων τα οποία διακρίνονται μεταξύ τους ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηρι-
στικά, την ποιοτική τους διάσταση. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν το πρωτογενές 
υλικό για μία σειρά θεματικών χαρτών που ονομάζονται χάρτες ποιοτικής διά
κρισης των πληροφοριών. Αναφέρονται σε αντικείμενα ή φαινόμενα τα οποία 
μελετώνται σε σχέση με το είδος ή την τυπολογία τους, χωρίς να υπόκεινται σε 
διαφοροποιήσεις που αφορούν την ποσότητα, την ένταση ή την πυκνότητά 
τους στο γεωγραφικό χώρο. Είναι δηλαδή φαινόμενα που δεν ιεραρχούνται, δεν 
αξιολογούνται με κάποια σειρά «σπουδαιότητας» και συνήθως δε μετρώνται.

Η προσοχή του χαρτογράφου επικεντρώνεται στην απλή ταυτοποίηση των 
χαρακτηριστικών του χώρου απαντώντας στο ερώτημα «πού συμβαίνει και  τι 
συμβαίνει». Τα σύμβολα, επομένως, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δηλώ-
νουν ή να «υποκρύπτουν» ποσοτικές μεταβολές, ιεραρχική κατάταξη ή ταξινο-
μήσεις κατά τάξη μεγέθους. Οι οπτικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι 
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το σχήμα, το μοτίβο και η απόχρωση. Η χρήση του μεγέθους, της έντασης και 
της φωτεινότητας της απόχρωσης ή ακόμη και αποχρώσεων τοποθετημένων 
κατά τη φασματική τους διαδοχή (π.χ., κίτρινο-πορτοκαλί-κόκκινο) υποδηλώνει 
ποσοτική διαβάθμιση και πρέπει να αποφεύγεται.

Η διάκριση των δεδομένων, ανάλογα με το γεωμετρικό χαρακτήρα τους 
(όπως αυτός επιβάλλεται από την κλίμακα του χάρτη), ακολουθεί το κλασικό 
σχήμα του διανυσματικού μοντέλου δεδομένων: «σημείο - γραμμή - επιφά-
νεια». Ανάλογη είναι και η αντιμετώπισή τους από τη θεματική χαρτογραφία. 

5.1 Σημειακά δεδομένα

Τα σημειακά δεδομένα αντιστοιχούν σε αδιάστατες –σύμφωνα με την κλίμα-
κα της απεικόνισης– χωρικές οντότητες, χωρίς αυτό να είναι αυστηρό. Έτσι, τα 
σημειακά σύμβολα μπορούν να εκπροσωπούν μια μεγαλύτερη έκταση γεωγρα-
φικής επιφάνειας (π.χ., ένας οικισμός εμβαδού 1.000 στρεμμάτων σε ένα χάρ-
τη κλίμακας 1:1.000.000 έχει υποχρεωτικά σημειακό χαρακτήρα, ενώ σε χάρτη 
κλίμακας 1:50.000 μπορεί εναλλακτικά να έχει είτε σημειακό είτε επιφανειακό. 

Οι γεωγραφικές πληροφορίες οι οποίες αποδίδονται με σύμβολα σημειακής 
υφής διακρίνονται σε τρεις τύπους:

 � Πληροφορία που αφορά την περιγραφή ή την ταυτότητα ενός συγκεκρι-
μένου σημείου στο χώρο, όπως, για παράδειγμα, ένας φάρος, ένα μονα-
στήρι, μία υπηρεσία, ένα θέατρο κ.ο.κ. 

 � Πληροφορία της οποίας οι γεωμετρικές διαστάσεις δεν έχουν φυσική ση-
μασία στη συγκεκριμένη κλίμακα απεικόνισης (οικισμός, λιμάνι, αεροδρό-
μιο κ.ο.κ.). 

 � Πληροφορίες για φαινόμενα τα οποία, ανεξαρτήτως μεγέθους της περιο-
χής στην οποία έχουν επιρροή, εμφανίζονται ή απεικονίζονται σε συγκε-
κριμένα σημεία του γεωγραφικού χώρου (π.χ., το κέντρο βάρους ενός πο-
λυγώνου για την ταυτοποίηση μιας περιοχής, η εστία σεισμικής δόνησης 
κ.λπ.). 

5.1.1 Μεθοδολογία συμβολισμού

Στο συμβολισμό καλή επιλογή είναι η αντίθεση του σχήματος ή η αντίθεση της 
απόχρωσης. Στη λογική αυτή όσο μικρότερη είναι η εννοιολογική συγγένεια 
ανάμεσα σε δύο απεικονιζόμενα στοιχεία τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και 
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η οπτική διαφοροποίηση ανάμεσα στα σύμβολα (π.χ., ο συμβολισμός ενός μο-
ναστηριού μπορεί να είναι παρεμφερής με το συμβολισμό μιίας εκκλησίας, αλλά 
όχι με εκείνον ενός αρχαιολογικού χώρου ή ενός μεταλλείου). Τα σύμβολα πρέ-
πει να είναι ευανάγνωστα, ευκρινή και διακριτά μεταξύ τους. Δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται σύμβολα που υποδηλώνουν κλιμάκωση (π.χ., χρήση του ίδιου 
συμβόλου με διαφοροποίηση ως προς το μέγεθος ή τη χρωματική ένταση).

Στα σημειακά σύμβολα γίνεται συχνή χρήση της όποιας σημειολογικής συγ-
γένειας υπάρχει καθιερωμένη ανάμεσα στο σύμβολο και την απεικονιζόμενη 
έννοια, με στόχο την ακριβέστερη απόδοση της ταυτότητάς της και συνεπώς 
την ταχύτερη μετάδοση του μηνύματος. Επιτυγχάνεται με τη χρήση εικονογρα-
φικών συμβόλων, η οποία όμως θα πρέπει να συναρτάται με το επίπεδο της 
αντιληπτικής ικανότητας και τις ειδικές απαιτήσεις του αναγνώστη (π.χ., χρήση 
εικονογραφικών συμβόλων σε ένα σχολικό άτλαντα και πιο αφηρημένων συμ-
βόλων ή συμβολισμού βάσει ειδικών προδιαγραφών σε μία εξειδικευμένη με-
λέτη). Στη χρήση εικονογραφικών συμβόλων πρέπει να δίνεται προσοχή στην 
οπτικό διαφορισμό τους. Πολύπλοκες μορφές στα σύμβολα έχουν μικρή οπτική 
ευκρίνεια. 

Εικόνα 5‑1. Παράδειγμα οπτικού διαφορισμού σημειακών συμβόλων. α) 
γεω μετρικού τύπου, β) εικονογραφικού τύπου και γ) ειδικών προδιαγραφών.

5.1.2 Χαρτογραφικό παράδειγμα

Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι ένας τυπικός χάρτης της κατηγορίας αυτής, 
στον οποίο απεικονίζονται δύο στοιχεία του μεταφορικού δικτύου της περιοχής 
του Εύξεινου Πόντου: Τα λιμάνια σε τρεις κατηγορίες (κύρια εμπορικά – εμπορι-
κά – δευτερεύοντα και μαρίνες) και τα αεροδρόμια σε τέσσερις κατηγορίες (πο-
λιτικά – πολιτικά & στρατιωτικά – στρατιωτικά – δευτερεύοντα).
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Στη χρησιμοποιούμενη κλίμακα μπορούμε να εντοπίσουμε πρόβλημα ευ-
κρίνειας ορισμένων συμβόλων λόγω του μεγέθους τους, αλλά και λόγω της 
πυκνότη τας της πληροφορίας κατά τόπους. Λύση στο πρόβλημα μπορεί να δο-
θεί: 

 � είτε με αλλαγή της χαρτογραφικής κλίμακας, που απαιτεί φυσικά μεγαλύ-
τερη διαθέσιμη χαρτογραφική επιφάνεια,

 � είτε με αύξηση της κλίμακας συμβολισμού (μεγαλύτερα σύμβολα), η οποία 
ενδεχομένως θα δημιουργήσει νέο πρόβλημα «χωρητικότητας» λόγω της 
πυκνότητας των δεδομένων, κατά περιοχές,

 � είτε με χαρτογραφική γενίκευση (παράλειψη στοιχείων δευτερεύουσας 
σημασίας).

Εικόνα 5‑2. Χαρτογραφική απεικόνιση σημειακών δεδομένων με χρήση των οπτικών με-
ταβλητών του σχήματος και του χρώματος. 
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5.2 Επιφανειακά δεδομένα

Η ποιοτική διάκριση δεδομένων που αναφέρονται σε επιφάνειες αποτελεί θε-
ματολογία πολλών και κλασικών χαρτών. Κατ’ αναλογία με το συμβολισμό ση-
μειακών δεδομένων, οι ιδιότητες των περιοχών μελετώνται ως προς το είδος 
και την ταυτότητα του χαρακτήρα τους. Αντίστοιχη είναι και η αντιμετώπιση 
σε επίπεδο συμβολισμού. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι χάρτες χρήσεων, 
κάλυψης ή άλλων ταξινομήσεων γης, οι γεωλογικοί χάρτες, οι κλιματολογικοί 
χάρτες κ.λπ. 

5.2.1 Μεθοδολογία συμβολισμού

Σε αυτή την κατηγορία δεδομένων συνιστάται η χρήση επιφανειακών συμβό-
λων. Ο οπτικός τους διαφορισμός ανάγεται στην απόχρωση ή το μοτίβο, δύο 
δηλαδή μεταβλητές οι οποίες υποδηλώνουν διαφορές σε σχέση με την ταυτό-
τητα των δεδομένων. Ο αριθμός των αποχρώσεων θεωρητικά δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 12, για δε το μοτίβο το 7-8. Μη αποδεκτή γενικά θεωρείται η χρή-
ση της έντασης στην απόχρωση, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα πολύ συνηθι-
σμένο χαρτογραφικά λάθος λόγω των δυσκολιών χρωματικής διαφοροποίησης 
σε περιπτώσεις πληθώρας κατηγοριών. Η χρήση της έντασης είναι ενίοτε επι-
βεβλημένη και αφορά περιπτώσεις όπου υπάρχουν κάποιες «εσωτερικές» πο-
σοτικές διακρίσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, σε ένα χάρτη 
κάλυψης εδάφους, με 30 ή 40 διαφορετικές κατηγορίες κάλυψης, υπάρχουν πε-
ριοχές με πυκνό δάσος, περιοχές με μέτρια βλάστηση, θαμνώδεις περιοχές και 
περιοχές με μεικτή κάλυψη. Στην εσωτερική αυτή ταξινόμηση μοιραία θα υπάρ-
ξει «λελογισμένη» χρήση των οπτικών μεταβλητών της φωτεινότητας και της 
έντασης του χρώματος. 

Η χρήση του μοτίβου (pattern) είναι πλέον σπανιότερη έπειτα από την ευρεία 
διάδοση της χρήσης του χρώματος στη χαρτογραφία, αλλά αποτελεί μια κλα-
σική μεθοδολογία με καλή θεωρητική υποστήριξη και με αυξημένες δυνατότη-
τες οπτικής αντίθεσης. Είναι χρήσιμη στις μαυρόασπρες απεικονίσεις αλλά και 
σε περιπτώσεις πληθώρας και πολυπλοκότητας της απεικονιζόμενης πληροφο-
ρίας. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνεται συνδυασμένη χρήση με το χρώ-
μα.
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Εικόνα 5‑3. Ποιοτική διάκριση δεδομένων: Χρήση του μοτίβου για 
την κάλυψη επιφανειών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή των μοτίβων. Συχνό εί-
ναι το φαινόμενο των οπτικών συγχύσεων ανάμεσα στις απεικονιζόμενες κατη-
γορίες, αλλά και των οπτικών ενοχλήσεων που προέρχονται από το είδος του 
μοτίβου (π.χ., διαγράμμιση, ιδίως σε πλάγια διάταξη, σε μεγάλες επιφάνειες). Η 
διαγράμμιση - γραμμοσκίαση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όταν αντιμετωπίζεται 
μεγάλος αριθμός κατηγοριών και ποικιλία στα εμβαδά ή όταν υπάρχει η από-
φαση για την απόδοση διαβάθμισης ποσοτικών μεταβλητών.

Εικόνα 5‑4. Διαγραμμίσεις έντονης απόχρωσης (π.χ., μαύ-
ρης) σε μεγάλες επιφάνειες δημιουργούν οπτική ενόχληση.

Αντίστοιχα με τα σημειακά σύμβολα, πολύ συχνά χρησιμοποιείται η σημειο-
λογική συγγένεια ανάμεσα στο επιφανειακό σύμβολο και την απεικονιζόμενη 
έννοια (π.χ., μικροί σταυροί σε διάταξη κανάβου για ένα κοιμητήριο, μικροί θά-
μνοι για την απόδοση θαμνώδους περιοχής). 

Δε συνιστάται η ανάμειξη πολλών τύπων επιφανειακών συμβόλων μέσα 
στην ίδια χαρτογραφική σύνθεση. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση συμ-
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βόλων μεγάλου όγκου ή πάχους (π.χ., διαγράμμιση με παχιές γραμμές) εάν οι 
επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν είναι μικρού σχετικά εμβαδού. 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει επικάλυψη δύο ιδιοτήτων 
που πρέπει να απεικονιστούν ταυτόχρονα σε ένα χάρτη. Στις περιπτώσεις αυτές 
γίνεται κατάλληλη επιλογή δύο συμβόλων σαφούς οπτικής διάκρισης, εκ των 
οποίων το ένα έχει «διαφανή» χαρακτήρα και τοποθετείται σε ρόλο πρώτου 
πλάνου και το δεύτερο σε ρόλο φόντου, με προσοχή στο χρωματικό συνδυασμό 
(π.χ., μαύρη γραμμοσκίαση σε γκρι φόντο).

Αποδεκτή, ανάλογα με την περίπτωση, είναι η χρήση σημειακών συμβόλων 
που τοποθετούνται στο κέντρο βάρους του πολυγώνου το οποίο ταυτοποιούν. 
Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δημιουργεί μεγάλα κενά στη χαρτογραφι-
κή επιφάνεια, δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τα όρια του φαινομένου και γενικά 
το αποτέλεσμα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εύληπτο.

5.2.2 Ταξινομήσεις στο συμβολισμό επιφανειών 

Η ταξινόμηση δεδομένων και συμβολισμού είναι μία απαραίτητη διαδικασία 
γενικά στη χαρτογραφική απόδοση ποιοτικού τύπου πληροφορίας, αλλά και 
ειδικότερα στα επιφανειακά μεγέθη. Πραγματοποιείται σύμφωνα με λογικές 
ομαδοποιήσεις στη σειρά των δεδομένων και με καθορισμό επιλογών στο συμ-
βολισμό, ιδίως στις περιπτώσεις μεγάλης ποικιλομορφίας και πληθώρας δε-
δομένων. Η εννοιολογική ταξινόμηση των δεδομένων στοχεύει στην ανάδειξη 
χωρικών κατανομών και συσχετίσεων μεταξύ των κατηγοριών, καθώς επίσης 
και στην αποφυγή συγχύσεων από την ταυτόχρονη χρήση πολλών χρωμάτων 
και μοτίβων. Σχηματικά, η διαδικασία αναπτύσσεται σύμφωνα με τα εξής βή-
ματα:

 � Βήμα 1. Ταξινόμηση δεδομένων. Αναζητούνται λογικά κριτήρια «ομοιογέ-
νειας» - «συγγένειας» των δεδομένων, σε συνάρτηση με τη φύση και τον 
αντικειμενικό σκοπό του χάρτη, με τη δημιουργία αντίστοιχων κατηγορι-
ών ή και υποκατηγοριών.

 � Βήμα 2. Επιλογή γενικού πλαισίου συμβολισμού. Αποφασίζεται το είδος 
του χάρτη (π.χ., έγχρωμος ή μαυρόασπρος, μοτίβα ή αποχρώσεις κ.λπ.). 
Αποφασίζεται η κλίμακα συμβολισμού (το μέσο μέγεθος των συμβόλων, 
το μέγεθος της χρωματικής έντασης ή αντίθεσης κ.λπ) σε συνάρτηση με 
τη φύση, την ποσότητα, τη θέση, την πυκνότητα και την πολυπλοκότητα 
των δεδομένων. 



ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ200

 � Βήμα 3. Επιλογή του συμβολισμού ανά κατηγορία. Ορίζεται η γενική κατεύ-
θυνση συμβολισμού ανά κατηγορία μέσω των μεθόδων της οπτικής ομα-
δοποίησης (βλ. και κεφ. 3), με την επιλογή οπτικώς συγγενών μοτίβων ή 
αποχρώσεων. Επιζητούνται επίσης ενδεχόμενες σημειολογικές συγγένειες 
συμβόλου – δεδομένου (π.χ., δάσος πράσινο, ύδατα μπλε).

 � Βήμα 4. Επιλογή συμβόλων εντός κατηγορίας. Αναλυτική επιλογή όλων 
των συμβόλων εντός των κατηγοριών ή και υποκατηγοριών εάν υπάρ-
χουν. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ορισμένες γενικές κατευθύνσεις που 
δόκιμα χρησιμοποιούνται στη θεματική χαρτογραφία, με την αίρεση ότι δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που επιβάλλονται από το χρήστη του 
χαρτογραφικού προϊόντος.

 

Πίνακας 5‑1. Δόκιμες αποχρώσεις για το συμβολισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών.


