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Ως ανθρωπογεωγραφία των πόλεων και γενικότερα του αστικού χώρου εννοούµε την
πολύπλευρη και συνολική γεωγραφική περιγραφή, σύγκριση, ταξινόµηση και κατάταξη των
πόλεων του κόσµου τόσο από πλευράς καθαρά χωρογραφικής όσο και από πλευράς οικονοµικών
δραστηριοτήτων και λοιπών κοινωνικών λειτουργιών. Την ταξινόµηση την αντιλαµβανόµαστε ως
προς ορισµένους ποιοτικούς µη µετρήσιµους -σε πρώτη φάση- χαρακτήρες ενώ η κατάταξη
θεωρούµε ότι γίνεται ως προς µετρήσιµα µεγέθη.
ΠΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η ανθρωπογεωγραφία των πόλεων µπορούµε να δεχτούµε ότι έχει ποικίλες µορφές και
περιεχόµενα αφού την περιγραφή και ταξινόµηση των πόλεων την πραγµατοποιούσαν και την
πραγµατοποιούν µε τη χρήση διαφόρων µέσων στα οποία συµπεριλαµβάνουµε και την
προεπιστηµονική ανθρωπογεωγραφία.
Ως προεπιστηµονική ανθρωπογεωγραφία των πόλεων εννοούµε τις διηγήσεις για τις πόλεις και
τις ενγένει λογοτεχνικές και λοιπές λεκτικές αναφορές σ'αυτές (όπως η διαφήµιση ή η ποίηση),
οι οποίες
γίνονται χωρίς να τηρούνται συγκεκριµένες επιστηµονικές προϋποθέσεις ή να
ακολουθείται κάποια ειδική ελέγξιµη µέθοδος. Εννοούµε ακόµα τη ζωγραφική, φωτογραφική και
κινηµατογραφική απεικόνιση των πόλεων
που γίνονται µε στόχο που δεν είναι ειδικά
τεκµηριωτικός, αλλά συµβαίνει να είναι γενικά εµπορικός (π.χ. καρτ ποστάλ και τουριστικές
διαφηµίσεις) ή καλλιτεχνικο-εµπορικός (π.χ. µια κινηµατογραφική ταινία).
Μολονότι η ανθρωπογεωγραφία ως επιστήµη ξεχωρίζει τη θέση της από την προεπιστηµονική
ανθρωπογεωγραφία, όπως αυτή αναφέρεται εδώ, ωστόσο δεν απορρίπτει µαζικά κάθε
λογοτεχνική, δηµοσιογραφική ή καλλιτεχνική ανθρωπογεωγραφική περιγραφή για τις πόλεις. Και
µάλιστα συµβαίνει ίσως το αντίθετο, αφού έτσι (1) διευρύνονται τα όρια µιας
ανθρωπογεωγραφικής προσέγγισης που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε ανθρωπολογική αφού
έχει, πολλές φορές, ως κέντρο συγκεκριµένες ανθρώπινες υπάρξεις (στη λογοτεχνία, το θέατρο
και
τον κινηµατογράφο) ή (2) προσφέρεται ως υλικό άµεσης ανθρωπογεωγραφικής και
χωρογραφικής τεκµηρίωσης. Ας θυµηθούµε τη γνωριµία µε το δίκτυο υπονόµων του Παρισιού
στους Άθλιους του Β. Ουγκό και την επιβλητική µορφή των ουρανοξυστών της Νέας Υόρκης
που µάθαµε να αναγνωρίζουµε από τις συνηθισµένες φωτογραφίες της µεγαλούπολης αυτής.

1.

Πολύ συχνά οι λογοτέχνες περιγράφουν µε αρκετή λεπτοµέρεια και ενάργεια πόλεις στις
οποίες έζησαν ή στις οποίες ταξίδεψαν. Τοποθετούν εκεί τους ήρωες των έργων τους ή
καταθέτουν άµεσα τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους. Μια σηµαντική έκδοση, «Ο
Άτλαντας της Λογοτεχνίας» (The Atlas of Literature, Malcolm Bradbury, 1996), περιγράφει και
χαρτογραφεί όλους τους γνωστούς τόπους όπου έζησαν οι διάσηµοι συγγραφείς των τελευταίων
αιώνων, χώρες, πόλεις και συνοικίες, από τις οποίες εµπνεύσθηκαν στοιχεία που συµπεριέλαβαν
στα έργα τους. Στον Άτλαντα βλέπουµε πως ο «ανατόµος της ανθρώπινης ψυχής» Φιοντόρ
Ντοστογιέφσκι [Εικ. 4, σελ. 2] κάνει µια µικρή χαρτογραφική ανατοµία της γειτονιάς του, που
περιγράφει στο «Έγκληµα και Τιµωρία», για να αποδώσει µε χωρογραφική ακρίβεια την κυκλική
κίνηση του Ρασκόλνικοφ, µετά το φόνο της γρηάς ενεχυροδανείστριας. Πολλές φορές η ιστορία
των πόλεων προσφέρει συµβολισµούς που αξιοποιούνται δραµατικά από τους συγγραφείς ή οι
περιπέτειες των ηρώων παραλληλίζονται αλληγορικά µε τις πόλεις. Στο µυθιστόρηµά του µε
τίτλο Κιότο, [Εικ. 2, σελ. 2] ο ιάπωνας συγγραφέας Γιασουνάρι Καβαµπάτα (1899-1972, Νόµπελ
λογοτεχνίας 1968) τοποθετεί στην παλιά ιαπωνική πρωτεύουσα «µε τα 100 τεµένη και ιερά» την
ιστορία δυο δίδυµων κοριτσιών που χωρίστηκαν µετά τη γέννησή τους και ανατράφηκαν
ξεχωριστά. Οι δυο νέες ξανασυναντιούνται µετά από χρόνια, πρόκειται όµως και πάλι να
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χωρίσουν σαν δυο ξένες.
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Στο πρόσωπο των δυο κοριτσιών βλέπουµε, ίσως, τις δυο Ιαπωνίες, εκείνη της παράδοσης και τη
µοντέρνα βιοµηχανική χώρα. Ανεξάρτητα πάντως από την ενδεχόµενη αλληγορία, η ανάγνωση
του κειµένου, που είναι κατάσπαρτο από περιγραφές και αναφορές στο Κιότο, µας δίνει ένα
πλήθος πληροφοριών όχι µόνο για τις γιορτές και το φυσικό περιβάλλον της πόλης αλλά ακόµα
και για το τραµ -το πρώτο της χώρας- ή και για κάποια γραφικά µικροµάγαζα που ακόµα
επιβιώνουν.
Οι ταξιδιωτικές περιγραφές µας προσφέρουν κι αυτές πολλά. Έχουµε µάλιστα την τύχη να
έχουµε και στη σύγχρονη γλώσσα µας αξιόλογα ταξιδιωτικά ανθρωπογεωγραφικά κείµενα «Η
ελληνική ταξιδιογραφία έχει διανύσει αποστάσεις πολλών εκατοντάδων ετών και πολλών
χιλιάδων σελίδων» γράφει η κριτικός λογοτεχνίας Αννίτα Παναρέτου. Και συνεχίζει: «Ευτύχησε,
στον αιώνα µας, να περάσει από τα στιβαρά χέρια των συγγραφέων της εποχής του
Μεσοπολέµου (ξεκινώντας από τους Καζαντζάκη, Παπαντωνίου, Ουράνη, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο
και περιλαµβάνοντας τους κυριότερους εκπροσώπους της γενιάς του '30) και να αποδοθεί στο
κατά καιρούς αναγνωστικό κοινό ως ένα σηµαντικό, αυτόνοµο και γοητευτικό λογοτεχνικό
είδος». Ο λογοτέχνης Γιώργος Ιωάννου, περα από τα κείµενά του µε καθαρά
ανθρωπογεωγραφικό-κοινωνιολογικό
περιεχόµενο
για
τη
Θεσσαλονίκη,
«πόλη
των
προσφύγων», µας άφησε και ένα σύντοµο αφήγηµά του, όπου -ως κάτοικος και των δυο
πόλεων- συγκρίνει την Αθήνα µε τη Θεσσαλονίκη.
Θα µπορούσαµε στο σηµείο αυτό να αναφερθούµε και στους ταξιδιωτικούς οδηγούς που -και
αυτοί- αποτελούν ένα ξεχωριστό είδος συγγραφής µε µεγάλη παράδοση. Οι Guides bleu, οι
Baedekers, οι Michelin, οι Compass American Guides και άλλες παρόµοιες εκδόσεις επιχειρούν
και κατορθώνουν µοναδικές ανθρωπογεωγραφικές συγγραφικές συνθέσεις. Συµβάλλουν µάλιστα
στην πραγµατοποίηση µιας ιδεώδους γεωγραφικής διδασκαλίας, µέσα στην ίδια την πόλη και
στον τόπο που περιγράφουν.
Και η ποίηση προσφέρει σηµαντικά στοιχεία ενόρασης για µια καλύτερη µατιά στις πόλεις του
κόσµου. Το ποίηµα του Κάρλ Σάντµπεργκ (1878-1967) για το Σικάγο -αυτός είναι και ο τίτλος
του-, που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Poetry το 1914 , δίνει κατά τη γνώµη πολλών ειδικών
την πεµπτουσία της µεγαλύτερης πόλης της µεσοδυτικής Αµερικής, «της πόλης µε τους
φαρδειούς ώµους»:
Χασάπη τού Κόσµου,
Εργαλειοµάστορα και σιτοκουβαλητή!
Παίχτη των Τραίνων και των Φορτίων του 'Εθνους Χειριστή,
Σικάγο, ορµητικό, γεροδεµένο και βουερό,
Πόλη µε τους φαρδειούς ώµους ...[Απόσπασµα]
Βλέπουµε πως όλες οι αναφορές γίνονται κατευθείαν στις κύριες οικονοµικές δραστηριότητες
του Σικάγου (σφαγεία, εµπόριο σιτηρών, µεταφορές) για τις οποίες έγινε πολύ γνωστή η πόλη
αυτή.
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‘Οταν η περιγραφή της πόλης βασίζεται στο εικαστικό στοιχείο, µε τη ζωγραφική, τη
φωτογραφία ή τον κινηµατογράφο, η γεωγραφική αναπαράσταση µπορεί να φτάσει σε
βαθµό τελειότητας. Χρειάζεται βέβαια να επιστρατευτούν γνώσεις σηµειολογίας της
εικόνας για να αναγνωσθεί πλήρως το περιεχόµενο των εικόνων που επιδεικνύονται.
Ο έλληνας ζωγράφος ∆ανιήλ Γουναρίδης στον πίνακα µε τίτλο «Η πόλις» (1974) παρουσιάζει µια
άναρχη κυτιο-ποιηµένη πολυκατοικιούπολη που παραπέµπει σε από αέρος φωτογραφίες µερικών
βιαστικά αναπτυγµένων νεοελληνικών οικισµών. Ο γάλλος ζωγράφος Γουστάβος Καγεµπότ
(1848-1894), που το έργο του επηρεάστηκε σηµαντικά από τους πρωτοπόρους του
ιµπρεσιονισµού, απέδωσε µε θαυµαστή ακρίβεια της προοπτικής πολλούς δρόµους και κτίρια του
Παρισιού [Εικ. 3, σελ. 2]. Η πόλη, στη κλίµακα του δωµατίου, του κτιρίου και της γειτονιάς,
κυριαρχεί και στο έργο του αµερικανού ζωγράφου Έντουαρντ Χόπερ (1882-1967). Από το έργο
του αναδεικνύεται επίσης και η διάσταση της µοναξιάς στη σύγχρονη πόλη.
Η στατική µη κινηµατογραφική εικόνα και συνηθέστατα η ασπρόµαυρη φτάνει πολλές φορές σε
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επίπεδο φωτογραφικού ανθρωπογεωγραφικού δοκιµίου. Παράδειγµα αποτελεί η φωτογραφία της
Margaret Bourke-White µε τίτλο «Louisville Flood Victims», (1937), όπου σε πρώτο επίπεδο
βλέπουµε [Εικ. 1, σελ. 2] µια σειρά µαύρων -µόνο- Αµερικανών που περιµένουν περίλυποι για
µια διανοµή τροφίµων, ενώ στο δεύτερο επίπεδο είναι τοιχοκολληµένη µια γιγανταφίσα που
διαλαλεί το υψηλότατο επίπεδο διαβίωσης της χώρας τους προβάλλοντας µια ευτυχισµένη
οικογένεια λευκών σε µια πολυτελή Chrysler! Σε περιοδικά όπως το National Geographic και σε
άλλα που ακολούθησαν το υπόδειγµά του, η εικόνα και το κείµενο συνιστούν πλήρεις
µονογραφίες για τις περιγραφόµενες πόλεις και την κοινωνία τους. Το δηµοσίευµα που είναι
αφιερωµένο στη Χιροσίµα (Αύγουστος 1995, σελ. 78-101) αρχίζει µε µια φωτογραφία του
επιµελώς ανακατασκευασµένου δρόµου —«σηµείο ground zero»— πανω από τον οποίο έγινε η
έκρηξη της αµερικανικής ατοµικής βόµβας τον Αύγουστο του 1945, σε ύψος 600 περίπου
µέτρων. Σε µια άλλη φωτογραφία ιάπωνες µαθητές επισκέπτονται το Μουσείο Ειρήνης της
Χιροσίµα. Ένας µαθητής περιεργάζεται σιωπηλός τα οµοιώµατα απανθρακωµένων θυµάτων του
ατοµικού βοµβαρδισµού. (Μια λεπτοµέρεια της φωτογραφίας, ότι δηλαδή το T-shirt, που φοράει
ανυποψίαστα ο µαθητής, φέρει τα χρώµατα της αµερικανικής οµάδας µπάσκετ Chicago Bulls,
µας επιβάλλει να θυµηθούµε πως η πρώτη αλυσωτή πυρηνική αντίδραση είχε επιτευχθεί, τρία
χρόνια πριν από το βοµβαρδισµό της Χιροσίµα, στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου...).
Τέλος, ο κινηµατογράφος αποτελεί µιαν αστείρευτη πηγή ανθρωπογεωγραφικής πληροφόρησης.
Oι κινηµατογραφικοί δηµιουργοί, µέσω της προσεγµένης αισθητικής προσέγγισής τους, χωρίς να
απογράφουν ή απλώς να φωτογραφίζουν, µας προσφέρουν γόνιµα γνωστικά στοιχεία για τη
ζωή των πόλεων. Αν η εξέλιξη της Έβδοµης Τέχνης δεν είχε ευνοήσει -πάνω στην οθόνη και
πίσω από αυτήν- την καθαρά µυθιστορηµατική και προσωπολατρική γωνιά (σταρ, ζεν-πρεµιέ,
δακρύβρεκτα σενάρια, «εστετίστικες» προσεγγίσεις, κ.λπ.), θα αναδυόταν περισσότερο η
τεκµηριωτική, γνωστική και απογραφική πλευρά του κινηµατογραφικού έργου. Στην
πραγµατικότητα, µόνο σε ταινίες δεύτερης ποιότητας, «χολυγουντιανές», µε καρτποσταλικές
τυποποιήσεις ή µε ανθρωποκηνυγητά στους δρόµους των µεγαλουπόλεων, έχουµε την ευκαιρία
να δούµε µερικές πλευρές των πόλεων, χωρίς πάντως να έχει ληφθεί µέριµνα από τους
δηµιουργούς αυτών των ταινιών για τη σωστή τεκµηριωτική υποστήριξη. Μερικές φορές ο
συνδυασµός περιπέτειας και τεκµηρίωσης πετυχαίνει [Εικ. 5 και 6 σελ. 2]. Στην ταινία «Η γυµνή
πόλη», (1948), ο σκηνοθέτης της Ζυλ Ντασέν εκµεταλλέυεται την αστυνοµική αναζήτηση για να
µας παρουσιάσει, σε πολλές περιπτώσεις και µε ποικίλες προσεγγίσεις, εικόνες της ζωής στη Νέα
Υόρκη. Η ανθρωπογεωγραφική εικονογράφηση της ταινίας αυτής είναι πράγµατι αρκετά πλούσια
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Είναι δεδοµένο ότι η προσοχή του γεωγράφου επικεντρώνεται στις χωρικές εκδηλώσεις των
µελετώµενων φαινοµένων. Ωστόσο η ανθρωπογεωγραφία των πόλεων αποτελεί στην
πραγµατικότητα ένα κατ'εξοχήν πολυκλαδικό ή πολυεπιστηµονικό αντικείµενο. Επιστήµες τέτοιες
όπως η λαογραφία, η κοινωνιολογία, η οικονοµία, η δηµογραφία και η ιστορία, για να
αναφερθούµε σε µερικές µόνο συναφείς προς την ανθρωπογεωγραφία επιστήµες, προσεγγίζουν
για το δικό τους ερευνητικό συµφέρον την πόλη, ενώ η πολεοδοµία επωφελείται στις εφαρµογές
της από τη συσσωρευµένη αυτή γνώση βασιζόµενη και σε πληθώρα τεχνικών κλάδων.

1.Η

σύγχρονη λαογραφία, ως πολιτισµικός επιστηµονικός κλάδος, εµβαθύνει ιδιαίτερα στην

πολύπλευρη και συνολική γεωγραφική περιγραφή επιµέρους πόλεων και πετυχαίνει σε µεγάλο
βαθµό µια ανθρωπογεωγραφική σύνθεση, διεκδικώντας, άλλωστε, την κυριαρχία σε πεδία που
θα µπορούσαν να θεωρηθούν καθαρά γεωγραφικά. Στη λαογραφική εξέταση της πόλης
Πρέβεζας, που κάνει ο Βαγγέλης Αυδίκος στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, επιµένει ιδιαίτερα
στην επιλογή-παραγωγή του συγκεκριµένου οικιστικού χώρου και στον ιδιάζοντα γεωγραφικό
ρόλο του («πανελλήνια Σαγκάη επί Ενετοκρατίας»).

2.Η κοινωνιολογική έρευνα, πριν φτάσει στο

επίπεδο της θεωρητικής τυποποίησης, όπως τη

συναντούµε σε µερικά εγχειρίδια, είναι σε πρώτη προσέγγιση αρκετά ανθρωπογεωγραφική,
αφού η περιγραφή της εντοπίζει µε µεγάλη ακρίβεια στο χώρο και σε συγκεκριµένη πόλη τα υπό
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παρατήρηση υποκείµενα. Η περίφηµη κοινωνιολογική σχολή του Σικάγου απέγραψε µε κάθε
χωρογραφική και κοινωνική ακρίβεια τη ζωή των µεταναστών που έφταναν στο Σικάγο στην
αρχή του αιώνα και µας άφησε µνηµειώδη έργα για την ενσωµάτωσή των µεταναστών στο χώρο
της πόλης και την ένταξή τους στην οικονοµία της χώρας.

3.Η οικονοµία, πέρα

από την αναφορά της σε οικονοµίες (δηλαδή σε χώρες ή κράτη) και σε

µαθηµατικοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη, βασίζεται ιδιαίτερα στην ανθρωπογεωγραφία των
πόλεων αφού είναι βέβαιο ότι η παραγωγή και η κατανάλωση πολλών αγαθών και υπηρεσιών
εξαρτάται από τις αστικές συγκεντρώσεις και την υποδοµή τους. Η δηµογραφία, ιδιαίτερα τις
τελευταίες δεκαετίες κατά τις οποίες έχει γίνει φανερό ότι ο αστικός πληθυσµός, ιδίως του Τρίτου
Κόσµου, αυξάνεται µε φρενήρη ρυθµό, αφιερώνει ιδιαίτερα κεφάλαια στη σχετική προβληµατική.
Και τελευταία, αλλά όχι έσχατη, η ιστορία του πολιτισµού σφραγίζει πάντα µε το δικό της βάρος
την µελέτη της πόλης, αφού µε την πόλη ξεκινούν οι γνωστοί πολιτισµοί και µε συγκεκριµένες
µεγάλες «Πόλεις Πεπρωµένου» (Αθήνα, Ρώµη, ή, ακόµα, Ισφαχάν και ∆ελχί), σύµφωνα µε τον
τίτλο έργου του Arnold Toynbee, εκφράστηκαν οι µεγάλοι πολιτισµοί της δύναµης και του
πλούτου.
Γίνεται φανερό από τα προηγούµενα ότι η επιστηµονική ανθρωπογεωγραφία των πόλεων,
δέχεται πολυκλαδικές-πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις που φωτίζουν από κάθε πλευρά το
αστικό φαινόµενο. Εξάλλου, η ανάλυση των πόλεων που γίνεται από τους γεωγράφους, µπορεί
να έχει και αυτή ποικίλες µορφές. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους.
α. Οφείλεται, πρώτα-πρώτα, στο γεγονός ότι στην εξέλιξή της η γεωγραφία πέρασε από το
ποιοτικό και περιγραφικό στάδιο στο ποσοτικό και το στατιστικό.
β. Οφείλεται επίσης στο γεγονός
ότι οι διάφορες σχολές γεωγραφικής σκέψης επιλέγουν τα
δικά τους εργαλεία και τις δικές τους µεθόδους.
γ. Ακόµα, η διαφοροποίηση της ανθρωπογεωγραφικής περιγραφής της πόλης οφείλεται στο
γεγονός ότι η ανθρωπογεωγραφία, ως θεωρητική και ως εφαρµοσµένη επιστήµη, έχει
διαφορετικούς στόχους κάθε φορά.
δ. Τέλος, στον τοµέα των εφαρµογών µπορούµε να διακρίνουµε ιδιαίτερες περιπτώσεις µελέτης
των πόλεων π.χ. αν στόχος είναι -για παράδειγµα- η πολεοδοµική επέκταση της πόλης, η
σχεδιαζόµενη εγκατάσταση µιας βιοµηχανίας στην περιφέρεια µιας πόλης ή
η επικείµενη
µετακόµιση µιας οικογένειας δηµοσίων υπαλλήλων. Όλα τα ενδιαφέροντα καλύπτονται, σε
πολλές χώρες, από ειδικές έρευνες και εκδόσεις.

∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Με βάση τα προηγούµενα, τίθεται συνεπώς το ερώτηµα για το αν είναι δυνατή µια ενιαία και
διακλαδική ή διεπιστηµονική προσέγγιση της πόλης µέσα στα πλαίσια της ανθρωπογεωγραφίας.
Η διακλαδικότητα θα προϋπέθετε συνεργασία µεταξύ των διαφόρων επιστηµονικών κλάδων και,
κυρίως, συντονισµό µέσα από ανωτέρου επιπέδου έννοιες.
Οι έννοιες ανωτέρου επιπέδου πρέπει προφανώς να ξεπερνάν τα περιχαρακωµένα όρια των
επιστηµονικών κλάδων που κάνουν την παρατήρηση όχι µόνο για να τους φέρουν σε καλύτερη
επαφή, αλλά και µε σκοπό να προσεγγίσουν αυτοί και να υπηρετήσουν την κοινωνία και το
χώρο που υφίστανται την παρατήρηση. Ένα εργαλείο αναζήτησης αυτών των εννοιών φαίνεται
πως αποτελεί η κοινωνιοχωρική διαλεκτική προσέγγιση. Αυτή θεµελιώνει την έρευνα της πόλης
πάνω στο γεγονός ότι ο αστικός χώρος δηµιουργείται από την κοινωνία που τον κατοικεί, αποκτά
τα χαρακτηριστικά του από αυτήν την κοινωνία και στη συνέχεια αναπλάθει διαρκώς αυτήν την
κοινωνία που προσπαθεί να προσαρµοστεί σ’αυτό το κατασκεύασµά της. Καθώς σε κάθε φάση
της εξέλιξής της η πόλη είναι αποτέλεσµα της ιστορικής, πολιτικής και οικονοµικής µήτρας που
την παρήγαγε και τη διαµορφώνει διαρκώς, είναι συνεπακόλουθο ότι η µελέτη της πρέπει να
γίνεται µε αναφορά στις ιστορικά, πολιτικά και οικονοµικά διαµορφωµένες σχέσεις.
Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται και αποτυπώνονται στο χώρο
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• ως
• ως
αλλά και
• ως
• ως

οργάνωσή του (η οποία ευνοεί ορισµένα συµφέροντα),
εδαφικότητα (που αποτελεί έκφραση της ιδιοποίησής του),
απόσταση (που αποµακρύνει από το «άστυ» ένα µερος του πληθυσµού) και
διάσταση (που αλλοιώνει την νοητική εικόνα της πόλης).

Ο κλάδος της Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας επιχειρεί και κατορθώνει µια σηµαντική
διακλαδική/διεπιστηµονική σύνθεση σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Όπως προκύπτει από το σχετικό βιλίο του Paul Knox, ο γεωγράφος έχει κάθε αρµοδιότητα
περιγραφής και αποτύπωσης του αστικού χώρου. Έχει ακόµα την ικανότητα ο γεωγράφος να
συνθέσει µια µεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών
του αστικού χώρου, να αναγνωρίσει τον ιδιάζοντα ή προβληµατικό χαρακτήρα της κάθε αστικής
περιοχής και να επισηµάνει τις δοµές ανισότητας και αδικίας. Από εκεί απορρέει και το καθήκον
του γεωγράφου, να αγωνιστεί για µια άρση των κοινωνικών αδικιών και ανισοτήτων, τις οποίες,
όπως το τονίζουν οι John Cater και Trevor Jones, αυτός αγωνίζεται τίµια να καταγράψει.
∆εν µας εκπλήσσει µέσα στο πλαίσο αυτό ότι ένα ευαγγέλιο του κλάδου της αστικής κοινωνικής
γεωγραφίας, γραµµένο από τον David Harvey, έχει τον τίτλο «Πόλη και κοινωνική δικαιοσύνη».
Η διακλαδικότητα, που πάντα αναζητά έννοιες ανωτέρου επιπέδου, βρίσκει εδώ µια από τις
καλύτερες εφαρµογές της.
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Με τον όρο παράσταση της πόλης εννοούµε τη νοητική εικόνα που έχουµε για µια πόλη και
ενδεχοµένως και την εικονογραφική ή λεκτική απόδοση που µπορούµε να κάνουµε της εικόνας
αυτής.Το ζήτηµα αυτό αποτελεί αντικείµενο του κλάδου της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας.
Ταυτόχρονα είναι και θεµελιώδες ανθρωπογεωγραφικό ζήτηµα αφού η θεωρητική γνώση του
αστικού χώρου και η πρακτική των εφαρµογών και των επεµβάσεων σ'αυτόν σχετίζονται µε την
παράσταση της πόλης που έχουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της.
Μια εµπεριστατωµένη και εκτεταµένη εργασία για την παράσταση της πόλης οφείλουµε στον
Kevin Lynch ο οποίος, µε το έργο του The Image of the City (1960), κατέγραψε µε κάθε
λεπτοµέρεια τους µηχανισµούς ανάγνωσης και αντίληψης του αστικού περιβάλλοντος. όπως
αυτοί λειτουργούν στους κατοίκους της πόλης.
Ο Lynch χρησιµοποιήσε, στις πόλεις που µελέτησε, µια διπλή προσέγγιση και ανάλυση. Με τη
βοήθεια ειδικευµένων συνεργατών έκανε, πρώτα, µια αναγνώριση πεδίου µέσα στην πόλη, µε
βάση την οποία απογράφηκαν και περιγράφηκαν τα σηµεία και τα στοιχεία της πόλης που
αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Σε δεύτερη φάση πήρε µεγάλες συνεντεύξεις καθώς
και σχέδια από κατοίκους της πόλης στους οποίος υπέβαλε πολυάριθµες ερωτήσεις και
φωτογραφικά τέστ σε σχέση µε τη ζωή τους και την κίνησή τους στην πόλη και µάλιστα σε
σχέση και µε φανταστικές ή πιθανές µετακινήσεις µέσα σ’ αυτή.
Οι αµερικανικές πόλεις στις οποίες έγινε η έρευνα είναι η Βοστώνη, η Τζέρσεη Σίτι και το Λος
Άντζελες, οι οποίες διαφέρουν πολύ µεταξύ τους ως προς τα γενικά και ειδικότερα αστικά
χαρακτηριστικά. Η παλιά ιστορική πόλη της Νέας Αγγλίας, η Βοστώνη, βρίσκεται σε µια
χερσόνησο, που προσδιορίζει τις διαστάσεις του κέντρου της, που διατηρεί αρκετό από το χρώµα
του παρελθόντος του. Πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία του χώρου της προσφέρονται για µια
εύκολη αναφορά, άλλοτε ευνοϊκή και άλλοτε δυσµενή. Η Τζέρσεη Σίτυ είναι πολύ διαφορετική
αφού, για τους περισσότερους που έλαβαν µέρος στην έρευνα, αποτελεί «περισσότερο ένα
µέρος που διασχίζεις παρά ένα τόπο όπου ζεις». Και µάλιστα µερικές αναφορές δεν έγιναν στην
πόλη την ίδια, που είναι αρκετά µονότονη και επαναλαµβανόµενη, αλλά στην κοντινή Νέα Υόρκη
και στους ουρανοξύστες της, που συναντά κανείς καθώς φεύγει από τη Τζέρσεη Σίτυ. Τέλος η
τρίτη πόλη της έρευνας, το Λος Άντζελες, διαφέρει τόσο από τη µία όσο και από την άλλη από
τις δυο άλλες προηγούµενες κυρίως κατά το γεγονός ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό κέντρο
που αποτελεί κεντρικό πόλο µιας τεράστιας και εξακτινωµένης αστικής περιοχής µε
δευτερεύοντα κέντρα.
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Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι οι αναφορές των προσώπων που έλαβαν µέρος στην
έρευνα είχαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τα στοιχεία της πόλης που πρόβαλαν ως στοιχεία
της παράστασης της πόλης. Είναι ενδιαφέρον να δούµε ποια είναι αυτά:
•
•
•
•
•

Τα µονοπάτια, που είναι οι διάδροµοι µέσω των οποίων κινούνται τα άτοµα (δρόµοι,
πεζόδροµοι, παραποτάµιοι δρόµοι).
Τα άκρα, δηλαδή παρόµοια µε τα µονοπάτια γραµµικά στοιχεία που όµως δεν
επιτρέπουν την κίνηση αλλά αντίθετα τη διακόπτουν (όχθες, µεγάλες περιφράξεις,
απότοµες φυσικές ή τεχνητές διαµορφώσεις).
Οι περιοχές, δηλαδή τα χαρακτηριστικά µέρη µέσα στην πόλη, µε κάποια οικιστική ή
κοινωνική και οικονοµική συνοχή (όπως το Κολωνάκι στην Αθήνα ή το Καρτιέ Λατέν στο
Παρίσι).
Οι κόµβοι, που είναι κεντρικά σηµεία διακίνησης του πληθυσµού, όπως τα Χαυτεία σην
Αθήνα, και φυσικά το τέρµα των συγκοινωνιακών γραµµών και οι σταθµοί.
Τα ορόσηµα, που αποτελούν σηµεία µε ιδιάζοντα ή µοναδικό χαρακτήρα για την πόλη
και σε µερικές περιπτώσεις και για ολόκληρο τον κόσµο (µνηµεία και ορισµένα κτίρια).

Τελειώνοντας τη σύντοµη παρουσίαση της συµβολής του Lynch, που µε κατοπινές έρευνες
δέχτηκε επαληθεύσεις και συµπληρώσεις, προσθέτουµε και τα εξής. Ενώ η πόλη είναι «µία», η
παράσταση της διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Στοιχεία τέτοια όπως ο τρόπος ζωής, η εξοικείωση
και αλληλεπίδραση µε το χώρο της πόλης, η γενικότερη κοινωνική εµπλοκή και η
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του ατόµου οδηγούν σε παραστάσεις της πόλης οι οποίες είναι
αντικαθρέφτισµα αυτών των δεδοµένων. Ζούµε σε µία πόλη αλλά βιώνουµε πολλές...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Παρά την πολυµορφία που εµφανίζουν οι πόλεις, µε τις διαφορές τους η µία ως προς την άλλη,
αλλά και από σηµείο σε σηµείο στο εσωτερικό τους, πολύ συχνά γίνεται αναζήτηση των
οµοιοτήτων τους και των κοινών χαρακτηριστικών τους. Στο ερώτηµα αν το σύνολο των πόλεων
και µάλιστα των πιο µεγάλων υπάγεται σε κανόνες κάποιων γενικότερων µορφοσχηµάτων
(patterns) και συµµετριών , η απάντηση είναι καταφατική. Πρόκειται βέβαια για θεωρητικά
σχήµατα ή µοντέλα
Η πόλη ως κυβερνητικό σχήµα και σύστηµα Σε ένα µεγάλο βαθµό αφαίρεσης, η πόλη µπορεί να
θεωρηθεί απλώς ως ένα σύστηµα στο οποίο λαµβάνει χώρα µια εξαιρετικά έντονη αξιοποίηση ή
κατανάλωση και µετασχηµατισµός των µορφών της βιοτικής τριάδας που την αποτελούν η ύλη,
η ενέργεια και η πληροφορία. Κάθε διαδικασία και λειτουργία µέσα στην πόλη συνδέεται
άµεσα µε µία ή περισσότερες συνιστώσες της βιοτικής τριάδας. Η πόλη αποτελεί ένα τεράστιο
κόµβο παραγωγής, ανταλλαγών και κατανάλωσης ύλης, ενέργειας και πληροφορίας. Κατά την
έννοια αυτή, η πόλη είναι ένας οργανισµός και µάλιστα ένας αυτορυθµιζόµενος οργανισµός που
γεννάται, αυξάνεται και ζει διακινδυνεύοντας µάλιστα κάποτε να πεθάνει! Ο οργανισµός αυτός
βρίσκεται σε µια ειδική ισορροπία µε τους εργαζοµένους οι οποίοι «έλκονται» κάθε πρωί προς το
κέντρο της και «απωθούνται» κάθε απόγευµα προς τις περιοχές κατοικίας που βρίσκονται πέρα
και µακριά από αυτό.
Σε βραχυπρόθεσµη (π.χ. ηµερήσια) θεώρηση η πόλη είναι επίσης ένας οργανισµός που
χαρακτηρίζεται από "µεταβολισµό". Μια πόλη ενός εκατοµµυρίου κατοίκων απαιτεί 2.000 τόνους
τροφίµων και αποβάλλει ίση ποσότητα αποβλήτων, εκτός του νερού και της ενέργειας. Σε
µακροπρόθεσµη βάση, αν η πόλη δανείζεται αλλά και επιστρέφει ισότιµα ότι δανείστηκε απο το
περιβάλλον της «κυκλικά», η πόλη -όπως οι παλιές κινέζικες πόλεις- είναι βιογόνος, σέβεται
τους κύκλους της φύσης και συµµετέχει σ'αυτούς. ∆ιαφορετικά, αν η πόλη λειτουργεί γραµµικά,
αφαιρώντας από το περιβάλλον αλλά και επιβαρύνοντάς το συνεχώς, τότε η πόλη είναι
βιοκτόνος και δεν συµµετέχει στους κύκλους του εγγύς περιβάλλοντός της. Παρόµοιες απόψειςαν και φαίνονται τόσο θεωρητικές- έχουν αρκετά προβληθεί τα τελευταία χρόνια µε την
ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήµατα. Ήδη, µάλιστα, από το τέλος του
προηγούµενου αιώνα ο Βρετανός Ebenezer Howard υποστήριζε πρακτικά τις κηπουπόλεις
(Garden Cities) που θα αποτελούσαν τον ιδεώδη συνδυασµό πόλης και υπαίθρου. Η Welwyn
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Garden City, κοντά στο Λονδίνο αποτελεί µια τέτοια περίπτωση.
Αριθµητικές και χωρικές συµµετρίες. Η επιλογή του τόπου ίδρυσης των πόλεων, η ιστορία τους
και η ανάπτυξή τους εισάγει πολλούς χαρακτήρες τυχαίου και ασύµµετρου. Ωστόσο,
η
συσχέτιση των µεγεθών πληθυσµού και της θέσης µεταξύ των διαφόρων πόλεων εµφανίζει
πολλά στοιχεία συµµετρίας. Ο γεωγράφος αλλά και ο απλός πολίτης πρέπει να τα γνωρίζουν
αυτά αφού είναι βέβαιο ότι η εξέλιξη των πόλεων ακολουθεί κάποιες αναπότρεπτες νοµιµότητες
και, συνεπώς, η διαχείρισή τους πρέπει να βασιστεί στα δεδοµένα αυτά.
Τα πληθυσµικά µεγέθη των πόλεων δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ο γερµανός
γεωγράφος Felix Auerbach επεσήµανε ήδη από το 1913 το εξής: Αν κατατάξουµε τις πόλεις
µιας χώρας σύµφωνα µε τον πληθυσµό τους, από τη µεγαλύτερη προς την µικρότερη, (1η,
2η, 3η, ..., νυοστή, κ.λπ.), οι πληθυσµοί τους έχουν κάποια σχέση. ∆ηλαδή, ο πληθυσµός της
νυοστής είναι ίσος µε το 1/ν του πληθυσµού της πρώτης, αν βέβαια δεν έχουν µεσολαβήσει
συνθήκες υδροκεφαλικής ανάπτυξης της πρώτης και µεγαλύτερης πόλης. (Κανόνας της κατά
µέγεθος κατάταξης).

1.

2.Στο

γεωγραφικό χώρο επισηµαίνονται επίσης µερικές συµµετρίες που αφορούν την

κατανοµή των πόλεων ανάλογα µε το µέγεθός τους. Πρόκειται για τις ιεραρχίες των κεντρικών
θέσεων που παρετήρησε και επαλήθευσε ο Γερµανός Walter Christaller (1893-1969). Όπως
αναπτύσσουµε και σε άλλη θέση, η κατανοµή των µεγαλουπόλεων, των µικρών πόλεων και των
µικρότερων οικισµών θυµίζει ένα πλανητικό σύστηµα µε το κεντρικό ουράνιο σώµα (όπως ο
ήλιος) που έλκει µερικούς πλανήτες (όπως η γη) και τους δορυφόρους των πλανητων.

3.Η

κατανοµή των πόλεων, που θυµίζει κατανοµή ουρανίων σωµάτων, απορρέει από τις

ανάγκες και την εξυπηρέτηση του πληθυσµού: Όσο µεγαλύτερη είναι η πόλη, τόσο περισσότερα
είδη αναγκών εξυπηρετεί και σε µεγαλύτερη ακτίνα, που προέρχονται δηλαδή και από
µικρότερες πόλεις. Όµως η ίδια η αλληλεπίδραση µεταξύ των πόλεων µοιάζει και αυτή µε την
αλληλεπίδραση των πλανητών! ∆εχόµαστε δηλαδή ένα βαρυτικό µοντέλο. Με µικρές
τροποποιήσεις µπορούµε να εφαρµόσουµε τον τύπο

M1M2
F = α -----r2
που ισχύει µεταξύ των ουρανίων σωµάτων.
To F µετρά την αλληλεπίδραση, όπως τα ταξίδια , τα δροµολόγια των µέσων µεταφοράς ή τα
τηλεφωνήµατα µεταξύ των δύο πόλεων, το M1 µετρά τον πληθυσµό της µιας πόλης, το M2
µετρά τον πληθυσµό της δεύτερης πόλης, το r µετρά την απόσταση µεταξύ των πόλεων και το α
είναι συντελεστής.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Είναι ένα βέβαιο γεγονός ότι ο πληθυσµός και η έκταση των πόλεων συνεχώς αυξάνονται. Οι
εκτιµήσεις για το µέγεθος πολλών µεγάλων πόλεων οδηγούν στην πρόβλεψη ότι το µέγεθός
τους θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο και κυρίως το πλήθος τους. Για σύγκριση αναφέρουµε ότι το
1950 µόνο εφτά πόλεις ξεπερνούσαν το όριο του πληθυσµού ενός εκατοµµυρίου: Νέα Υόρκη,
Λονδίνο, Παρίσι, το σύµπλεγµα Ρήνου-Ρουρ (Κολωνία, Μπόχουµ, Ντόρτµουντ, κ.λπ.), το
σύµπλεγµα Τόκιο-Γιοκοχάµα, Σαγκάι και
Μπουένος Άιρες. Σχεδόν όλες βρίσκονταν σε
ανεπτυγµένες χώρες. Η Πόλη του Μεξικού, που δεν αναφερόταν στην προηγούµενη εφτάδα,
αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη πόλη του κόσµου µε πληθυσµό της τάξεως των 30
εκατοµµυρίων. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το έτος 2025 θα
υπάρχουν 100 περίπου πόλεις µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 5 εκατοµµύρια. Από αυτές
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περισσότερες από 80 θα βρίσκονται στις αναπτυσσόµενες χώρες.
∆εδοµένου ότι: (α) η πόλη συνδέεται µε λειτουργίες και παροχές οι οποίες προϋποθέτουν την
ύπαρξή της και το µέγεθός της για να εκδηλωθούν (παιδεία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, κ.ά.) και
ότι (β) όσο µεγαλώνει η πόλη τόσο περισσότερο εκδηλώνονται σ'αυτή µερικά φαινόµενα
δυσλειτουργίας (ρύπανση, συγκοινωνιακή συµφόρηση, αποκέντρωση αγοραστικών κέντρων,
κ.λπ.), τίθεται πάντα το ερώτηµα αν υπάρχει ένα άριστο µέγεθος πληθυσµού και διαστάσεων της
πόλης τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται οι λειτουργίες ενώ ταυτόχρονα να αποτρέπεται η ανάπτυξη
των δυσλειτουργιών.
Ο Paul Bairoch, σε πολυσέλιδη µελέτη του, εξετάζει ένα πλήθος παραγόντων που συνδέονται µε
τη λειτουργία και τη δυσλειτουργία των πόλεων του κόσµου και επιχειρεί να καθορίσει ένα
αριθµητικό µέγεθος του πληθυσµού που να αντιστοιχεί σε µια άριστη κατάσταση συνθηκών
διαβίωσης στις πόλεις. Καθ'όλη την έκταση της µελέτης, ο συγγραφέας, καθηγητής του
Πανεπιστηµίου της Γενεύης, κάνει τη διάκριση µεταξύ πόλεων του ανεπτυγµένου κόσµου και
τριτοκοσµικών πόλεων, αφού είναι βέβαιο ότι οι γενικότεροι οικονοµικοί και κοινωνικοί
παράγοντες που ισχύουν για τις επί µέρους χώρες επιδρούν και στη λειτουργία των πόλεων της
συγκεκριµένης χώρας.
Οι παράγοντες τους οποίους µελετά ο Paul Bairoch είναι κλίµα και ρύπανση, υγεία,
εγκληµατικότητα,
στέγη,
εκπαίδευση
και
πολιτισµός,
καινοτοµία
και
έρευνα,
αναψυχή/ψυχαγωγία, εµπορική διανοµή και υπηρεσίες, κόστος των αστικών υποδοµών,
παραγωγικότητα των αστικών υπηρεσιών, κυκλοφορία και συµφόρηση.
Σχετικά µε τον παράγοντα του κλίµατος και της ρύπανσης, οι έρευνες στις οποίες αναφέρεται ο
Bairoch υποδεικνύουν ότι η νέφωση και η οµίχλη είναι 5 έως 30% συχνότερες στην πόλη.
Επίσης, η αύξηση του µεγέθους της πόλης (σε κατοίκους) συνδέεται µε την αύξηση της
θερµοκρασίας, λόγω δηµιουργίας νησίδας θερµότητας. Για παράδειγµα, περνώντας από τους
100.000 κατοίκους στους 500.000 παρατηρούµε αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 2°C στις
αµερικανικές πόλεις και 1,5°C στις ευρωπαϊκές. Οι άνεµοι εµφανίζονται κατά 5 έως 30%
ασθενέστεροι. Αντίθετα από ό,τι θα περίµενε κανείς, τα αιωρούµενα ατµοσφαιρικά σωµατίδια
είναι περισσότερα στις µικρότερες πόλεις. Για παράδειγµα, οι τιµές 90,0µg/m3 και 87,5µg/m3
αντιστοιχούν σε αµερικανικές πόλεις 50.000 και 700.000 κατοίκων. Το γεγονός αυτό
ερµηνεύεται αν ληφθεί υπόψη ότι κοντά σε σχετικά µικρές πόλεις εγκαθίσταται µονάδες βαρειάς
βιοµηχανίας, που έχουν πλέον αποµακρυνθεί από το χώρο των παλιότερων µεγάλων πόλεων. Σε
ακόµα µεγαλύτερες πόλεις (π.χ. άνω του ενός εκατοµµυρίου) τα αιωρούµενα σωµατίδια έχουν
πάλι µεγάλες τιµές.
Σε σχέση µε την υγεία και συγκεκριµένα σε σχέση µε την παιδική θνησιµότητα
των
ανεπτυγµενων δυτικών χωρών, βρίσκεται ότι πόλεις µε µεγαλύτερο πληθυσµό έχουν
µεγαλύτερη παιδική θνησιµότητα από ότι πολλές µικρότερες πόλεις. Είναι πιθανό ότι κακές
τιµές παιδικής θνησιµότητας σε µερικές µεγάλες πόλεις να οφείλονται σε φαινόµενα µαζικής
αγροτικής εξόδου που συνδυάστηκαν µε δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης στη µεγάλη πόλη
εγκατάστασης. Στις αναπτυσσόµενες όµως χώρες το αστικό περιβάλλον βρίσκεται σαφώς
ευνοηµένο από την άποψη αυτή, σε σχέση µε το αγροτικό περιβάλλον. Εξάλλου, ως προς τα
ζητήµατα γενικής θνησιµότητας φαίνονται ευνοηµένες οι πόλεις µε πληθυσµό µεταξύ 300.000
και 500.000 κατοίκων οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξελιγµένο εξοπλισµό ιατρικής περίθαλψης
χωρίς να επιβαρύνουν τους κατοίκους τους µε τα αρνητικά στοιχεία της µεγαλούπολης.
Ο παράγοντας αναψυχή/ψυχαγωγία όπως εκφράζεται, για παράδειγµα, από τον πλήθος των
παραστάσεων που παρακολουθούν ετησίως οι κάτοικοι των πόλεων είχε, την ακόλουθη µορφή
για τη Γαλλία και τη ∆υτική Γερµανία στα τέλη της δεκαετίας 1960-70, οπότε δεν είχε ακόµα
υποχωρήσει η κινηµατογραφική ψυχαγωγία απέναντι στην τηλεόραση και το βίντεο:
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΧΩΡΕΣ

100-200
χιλιάδες

200-300
χιλιάδες

300-500
χιλιάδες

10

500 χιλιάδες
- 1 εκατοµ.

1-2,5
εκατοµµύρια

>2,5
εκατοµ.

∆υτ. Γερµανία
Γαλλία

4,92
5,18

5,23
4,79

5,43
7,57

5,20
6,52

5,28
7,00

8,09

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ∆υτική Γερµανία το µέγιστο µε 5,43 παρακολουθήσεις ετησίως
κείται στις πόλεις µεταξύ 300 και 500 χιλιάδων κατοίκων. Στη Γαλλία υπάρχει ένα µέγιστο στη
ίδια περιοχή µε 7,57 παρακολουθήσεις ετησίως και µετά παρουσιάζονται πάλι µεγάλες τιµές στις
πολύ µεγάλες πόλεις. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι µεγάλες τιµές στις πολύ µεγάλες πόλεις
οφείλονται στον διακινούµενο πληθυσµό (ταξιδιώτες, τουρίστες) και όχι στους µόνιµους
κατοίκους οι οποίοι λόγω ακριβώς του µεγάλου µεγέθους της πόλης δυσχεραίνονται στην κίνησή
τους προς τις κινηµατογραφικές αίθουσες του κέντρου της πόλης. Μπορούµε συνεπώς να
συµπεράνουµε ότι υπάρχει ένα άριστο µέγεθος του πληθυσµού της πόλης, ως προς µερικές
µορφές αναψυχής και ψυχαγωγίας, γύρω στις 300 έως 500 χιλιάδες, που παρέχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης κάποιων θεαµάτων στους κατοίκους.
Στις αστικές υποδοµές περιλαµβάνονται υλικές παροχές (όπως στέγη, ηλεκτρική ενέργεια,
µεταφορές) και παροχές που απαιτούν υλική υποδοµή (όπως εκπαίδευση, περίθαλψη). Οι
πρωτοποριακές µελέτες που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία ήδη το 1900 υπήρχαν 33
πόλεις µε πάνω από 100.000 κατοίκους, αποδεικνύουν ότι οι πόλεις µε 100.000 έως 250.000
κατοίκους χαρακτηρίζονταν από το χαµηλότερο κόστος αστικών υποδοµών ανά κάτοικο.
Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη και το βασικό γεγονός ότι ο εξαιρετικά πολλαπλός
χαρακτήρας του αστικού φαινοµένου δεν επιτρέπει εύκολες κωδικοποιήσεις ως προς το άριστο
µέγεθος του πληθυσµού της πόλης, µπορούµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι για πολλές
λειτουργίες της πόλης το όριο των 300-500 χιλιάδων ενδέχεται να αποτελεί έναν ικανοποιητικό
αριθµό. Κατά την έννοια αυτή, το δεύτερο, το τρίτο και µάλιστα το τέταρτο εκατοµµύριο του
πληθυσµού του λεκανοπεδίου της Αττικής, θα µπορούσαν να είχαν δώσει µια πλειάδα όµορφων
ελληνικών πόλεων, που θα χαρακτηρίζονταν από ικανοποιητικές συνθήκες λειτουργίας.
ΓΚΥ ΜΠΥΡΖΕΛ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙ'ΑΥΤΗΝ
Ο γάλλος γεωγράφος Guy Burgel, διευθυντής του εργαστηρίου γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου
Paris X, έβαλε την Αθήνα, ως σύγχρονη πόλη, στο χάρτη της σύγχρονης αστικής γεωγραφίας.
Το βιβλίο του µε τίτλο "Αθήνα, η ανάπτυξη µιας µεσογειακής πρωτεύουσας" αποτελεί µια
σηµαντική κατάθεση ανθρωπογεωγραφικού υλικού µε κέντρο την ελληνική πρωτεύουσα.
Σε µια συνέντευξή του δηλώνει: "Ως προς το ρυθµό ανάπτυξης η Αθήνα µοιάζει µε τις
αµερικανικές πόλεις, είτε του Νότου είτε του Βορρά. Βέβαια, οι τρόποι κοινωνικότητας
παραµένουν µεσογειακοί, αλλά οι ρυθµοί ανανέωσης και αλλαγής του αστικού ιστού, ακόµη και
οι δηµογραφικοί ρυθµοί, θυµίζουν αµερικανικούς ρυθµούς και όχι µεσογειακούς ή ευρωπαϊκούς.
Οι διαφορές της Ρώµης και της Αθήνας -για να πάρω δυο πρωτεύουσες του αρχαίου κόσµουείναι ως προς αυτό το σηµείο χαώδεις".
Μολονότι έχει προσφέρει πολλά στην κατανόηση του αστικού µας χώρου και για τους µαθητές
του - πολλούς έλληνες αρχιτέκτονες που έχουν συνεργαστεί ή σπουδάσει µαζί του- είναι
τιµητικά ένας Έλληνας, µιλάει πάντα µε διακριτικότητα γαι την εξέλιξη της Αθήνας.
Σε µια συλλογή κειµένων για την νεοελληνική πόλη που εκδόθηκε µε επιµέλειά του στα γαλλικά
και τα ελληνικά, προλογίζοντας γράφει: "Παρά την αίγλη και την ανθεκτικότητα των
τοπωνυµίων, η ιστορία του [αστικού φαινοµένου στην Ελλάδα] είναι ολιγόχρονη και
κυριαρχείται εξ ολοκλήρου από την εθνική παλινόρθωση του δέκατου ένατου αιώνα". Γενικά ,
είναι βέβαιο ότι ο ελλαδικός χώρος, αν και λαµπρύνθηκε από πόλεις που αποτέλεσαν αιώνια
ιστορικά σύµβολα, όπως η Αθήνα και η Κόρινθος, δεν χαρακτηρίζεται από συνεχή παρουσία
πόλεων στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Καθώς επί πολλούς αιώνες η Ελλάδα δεν έγινε πεδίο
συσσώρευσης πλούτου και συγκέντρωσης πολιτικής δύναµης δεν έχει κληρονοµήσει πόλεις µε
τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, η επανίδρυση της Αθήνας και κυρίως η αλµατώδης
ανάπτυξή της τον τελευταίο αιώνα απορρόφησε κάθε αναπτυξιακό στοιχείο που θα µπορούσε να
διοχετευθεί συµµετρικά σε µικρότερους -έστω- οικισµούς που υπήρξαν πριν από τη δική της
ανασύσταση.
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Στην ίδια συλλογή κειµένων προσεγγίζονται όψεις της Αθήνας, που σχετίζονται µε τη
µορφολογία της, όπως οι πλατείες της, και την κατανοµή και τη µορφή των σχολείων της.
Καθώς η δηµόσια πλατεία είναι αποτέλεσµα σχεδιασµού και βούλησης, στην Αθήνα που
χαρακτηρίζεται από άτακτη αστικοποίηση δεν προέκυψαν πλατείες. Η µελέτη της κατανοµής
των σχολείων, εξάλλου, οριοθετεί µε κατοπτρική ακρίβεια την παρουσία τεσσάρων κοινωνικών
οµάδων πο είναι η µεγαλοαστική, η εύπορη τάξη του κέντρου, η µικροαστική οµάδα του κέντρου
και οι κάτοικοι κατοίκους των περιφερειακών συνοικιών.
Πολλοί παρατηρητές της εικόνας και της ζωής της Αθήνας και των ελληνικών πόλεων είναι
εξαιρετικά αυστηροί στην κριτική τους. Ο Νίκος Βατόπουλος, σε σηµείωµά του στην Καθηµερινή,
προετοιµάζοντας µια έρευνα για τη «σωτηρία» της Αθήνας, γράφει: «Η εικόνα των ελληνικών
αστικών κέντρων παραπέµπει σε έναν απογοητευτικό µέσο όρο, άδικο και υποτιµητικό για το
παρελθόν των πόλεών µας, αλλά ευκόλως ερµηνεύσιµο από ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές
παραµέτρους. Η Αθήνα δεν µπορεί να λειτουργήσει ως τουριστικός κόµβος παρά το γεγονός ότι
διαθέτει σηµαντικά θέλγητρα, απλώς και µόνο διότι η εντυπωσιακή αποτυχία της ως σύγχρονης
µητρόπολης την καθιστά απωθητική: το Αρχαιολογικό της Μουσείο θυµίζει επαρχία του '50, το
περιβάλλον των αθηναϊκών αρχαιολογικών χώρων είναι σκουπιδότοπος, το αεροδρόµιό της είναι
τριτοκοσµικό,
ο σιδηροδροµικός της σταθµός είναι προσβλητικά βρώµικος και
αντιλειτουργικός». Και συµπεραίνει: «Στο αρχιτεκτονικό λεξικό του µέλλοντος η Αθήνα του
1990 θα απουσιάζει ως λήµµα. [...].Η Αθήνα δύσκολα θα γίνει µια όµορφη πόλη. Μπορεί όµως
να γίνει µια πολύ καλύτερη πόλη [...]».
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Μια συγκριτική κατάταξη των Ελληνικών πόλεων µε ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια και µε στόχο
την εκτίµηση του αστικού χαρακτήρα ή της «αστικότητας» των πόλεων επιχειρεί σε εργασία
του ο Μιχαήλ Παπαδάκης.
Τα κριτήρια υπάγονται σε τρεις κατηγορίες: δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά. Για να
διευκολυνθεί η ταξινόµηση, στα κριτήρια αντιστοιχούν µικροί αριθµητικοί δείκτες (1, 2, 3,
κ.λπ.), οπότε η άθροιση των επιµέρους δεικτών, για κάθε πόλη, καταλήγει σε ένα µοναδικό
δείκτη για την κάθε πόλη, ο οποίος και χρησιµεύει για τη κατάταξη.
Το ζήτηµα γίνεται περισσότερο κατανοητό αν δούµε πως έχουν συγκροτηθεί οι επί µέρους
δείκτες. Ο δηµογραφικός δείκτης αποτελεί άθροισµα δύο επιµέρους δηµογραφικών δεικτών. Ο
πρώτος αναφέρεται στο µέγεθος του πληθυσµού και ο δεύτερος στο ρυθµό µεταβολής του
πληθυσµού. Με βάση τα αποτελέσµατα της απογραφής του 1981, οι πόλεις διακρίνονται σε
τέσσερις κατηγορίες: Μεγάλες (µε πληθυσµό πάνω από 100.000 κατοίκους), µεσαίες (µε
πληθυσµό µεταξύ 40.000 και 100.000 κατοίκων), µικρές (µε πληθυσµό µεταξύ 20.000 και
40.000 κατοίκων) και πολύ µικρές (κάτω των 20.000 κατοίκων). Προκύπτουν έτσι οι αριθµητικοί
δείκτες 4, 3, 2, και 1. Ο δεύτερος δηµογραφικός δείκτης, που αφορά το ρυθµό µεταβολής του
πληθυσµού, κλιµακώνεται επίσης σε τέσσερα επίπεδα αριθµητικών δεικτών: 3 µονάδες για τις
πόλεις υψηλού ρυθµού αύξησης (>2% ετησίως), 2 µονάδες για τις πόλεις µέσου ρυθµού (12%), 1 µονάδα για τις πόλεις χαµηλού ρυθµού (0-1%) και 0 για τις πόλεις αρνητικού ρυθµού
αύξησης (των οποίων µειώνεται ο πληθυσµός). Οι δυο δείκτες είναι για τη Λάρισα 4 και 3
αντίστοιχα ενώ για τη Μυτιλήνη 2 και 0 αντίστοιχα.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ (Β) ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΗ
Αθήνα
Πάτρα
Θεσσαλονίκη
Ρόδος
Γιάννενα
Λαµία
Καβάλα
Ηράκλειο
Λάρισα

Β
35
35
31
31
31
29
28
28
28

ΠΟΛΗ
Ρέθυµνο
Κόρινθος
Αλεξανδρούπολη
Χαλκίδα
Αχαρνές
∆ράµα
Καρδίτσα
Βόλος
Ξάνθη

Β
24
24
24
23
23
23
23
22
22

ΠΟΛΗ
Ελευσίνα
Σπάρτη
Τρίκαλα
Ερµούπολη
Άνω Λιόσα
Κως
Καστοριά
Έδεσσα
Πτολεµαϊδα
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Β
19
18
18
18
18
18
17
17
17

ΠΟΛΗ
Νάουσα
Άργος
Ασπρόπυργος
Κατερίνη
Μέγαρα
Αίγιο
Κορωπί
Αλεξάνδρεια
Κάλυµνος

Β
15
14
14
14
12
11
11
11
10

Κέρκυρα
Ναύπλιο
Κοζάνη
Χανιά
Μυτιλήνη
Σέρρες
Τρίπολη

27
27
26
26
26
26
27

Πύργος
Άρτα
Καλαµάτα
Φλώρινα
Σαλαµίνα
Χίος
Μεσολόγγι

22
22
21
21
21
20
20

Θήβα
Λιβαδειά
Πρέβεζα
Κοµοτηνή
Κιλκίς
Αγρίνιο
Βέροια

17
17
17
16
16
16
15

Γιαννιτσά
Αµαλιάδα
Ορεστιάδα
Τύρναβος

10
10
9
7

Από τους τρεις δείκτες που αντιστοιχούν στα οικονοµικά κριτηρία παρουσιάζουµε το δείκτη που
εκφράζει τους κυριότερους τοµείς παραγωγής. Με βάση το δείκτη αυτό χαρακτηρίζεται η πόλη
ως κέντρο υπηρεσιών (6 µονάδες του αριθµητικού δείκτη), κέντρο εµποροβιοµηχανικό (5),
κέντρο εµποροαγροτικό (4), κέντρο βιοµηχανικό (3), κέντρο αγροτοβιοµηχανικό(2) και κέντρο
αγροτικό (1). Ο αριθµητικός δείκτης για τις πόλεις Καστοριά, Άργος και Τρίπολη είναι: 3, 2 και 6
αντίστοιχα.
Επίσης από τους τέσσερις δείκτες που αντιστοιχούν στα κοινωνικά κριτήρια παρουσιάζουµε το
βαθµό απασχόλησης των γυναικών σε έµµισθες θέσεις. Μπορούµε να διακρίνουµε τρία επίπεδα
ανάλογα µε την έµµισθη γυναικεία απασχόληση: υψηλή (>15%), µέση (12-15%) και χαµηλή
(<12%). Οι αριθµητικοί δείκτες είναι 3, 2 και 1.
Ο πίνακας παρουσίαζει την κατάταξη των πόλεων όπως αυτή προκύπτει από την προκαταρκτική
βαθυµολόγησή τους. Σε µερικές περιπτώσεις η βαθµολογική σύµπτωση υποδηλώνει και κάποια
οµοιότητα (π.χ. Μυτιλήνη-Χανιά, µε 26 µονάδες αστικότητας). Σε πολλές όµως περιπτώσεις (π.χ.
Ερµούπολη-Άνω Λιόσια µε 18 µονάδες, ή Κάλυµνος-Γιανιτσά µε 10 µονάδες) η βαθµολογική
σύµπτωση είναι παραπειστική.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η Population Crisis Committee, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον βαθµολόγησε (1990) τις
συνθήκες διαβιώσεως σε 45 χώρες. Οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη περιλάµβαναν τη
δηµόσια ασφάλαια, την υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγη και το κόστιος διατροφής,
Ελ΄φθησαν επίσης υπόψη περιβαλλοντικοί παράγοντες που αφορούν τη ζωή στις µεγάλες πόλεις
όπως ο θόρυβος. Εξαιρέθηκαν πάντως οι πολιτιστικές παροχές λόγω των διαφορών που
συνπάγονται από κοινωνία σε κοινωνία. Υψηλότερη βαθµολογία συγκέντρωσε η Μελβούρνη µε
86 µονάδες στις 100. Ακολουθούν µε 85 µονάδες, η Ατλάντα και το πολεοδοµικό συγκρότηµα
Έσεν, Ντόρτµουντ, Ντούισµπουργκ. Τελευταίες κατάσσονται µερικές αφρικανικές και ασιατικές
χώρες, όπως το Λάγκος (19 µονάδες), η Κινσάσα (29) και η Καλκούτα (34). Η Αθήνα
συγκεντρώνει 62 µονάδες, µετά από τη Ρώµη (68), τη Μαδρίτη (73) και τη Βουδαπέστη (65).

1.

Το κόστος διαβίωσης στις πόλεις του κόσµου συνδέει το επί µέρους άτοµο µε το χώρο µέσα
από το χρήµα. Κατά κάποιο τρόπο, το κόστος διαβίωσης εκφράζει το βαθµό εµπλοκής του
ντόπιου ή του ξένου στη ζωή της πόλης, όταν το άτοµο λαµβάνεται υπόψη µονοδιάστατα ως
καταναλωτής. Ωστόσο για τις κυβερνήσεις και για τις διεθνείς επιχειρήσεις, που οργανώνουν
αποστολές αντιπροσώπων τους στο εξωτερικό, η γνώση του κόστους διαβίωσης είναι για κάθε
πόλη απαραίτητη για τις αµοιβές και τις δαπάνες στο εξωτερικό.

2.

Η ελβετο-αγγλική εταιρεία Corporate Resources Group (SRG) διενεργεί σε εξαµηνιαία βάση
έρευνες µε σκοπό να προσδιορίσει το κόστος ζωής στις διάφορες πόλεις και να σταθµίσει και
όλους τους άλλους παράγοντες διαβίωσης σ’αυτές. Η έρευνα καλύπτει πολυάριθµα προϊόντα
(τροφή, ρουχισµό, κ.λπ.) και υπηρεσίες (ηλεκτρικό, µεταφορές, αναψυχή, κ.λπ.). Με βασική
αναφορά στην περιοχή της Νέας Υόρκης που βαθµολογείται µε 100, προκύπτει µια κατάταξη των
διαφόρων πόλεων.
Το Τόκιο έρχεται πρώτο, ως πιο ακριβό ενώ η Πόλη του Μεξικού στο τέλος. Συµπτωµατικά, η
Νέα Υόρκη και η Χο Τσι Μινχ καταλαµβάνουν κοινή θέση (56η θέση). Η 26η θέση
καταλαµβάνεται, σχεδόν όλη, από µια πραγµατική γεωγραφική περιφέρεια (Βερολίνο,
Βρυξέλλες, Ντύσελντορφ, Φραγκφούρτη). Σε µερικές χώρες-περιφέρειες του πλανήτη
παρατηρούνται µεγάλες εσωτερικές ασυµµετρίες, όπως στη Ρωσία (Μόσχα 3η θέση ενώ Αγιο13

Πετρούπολη 17η θέση) και τις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη 56η θέση ενώ Ατλάντα 123η θέση).
Σε κατάταξη της ίδιας εταιρείας Corporate Resources Group (1997), που περιελάµβανε 192
πόλεις καταταγµένες µε βάση 42 κριτήρια, πρώτη πόλη κατατάχτηκε το Βανκούβερ του
Καναδά, που προφανώς προσφέρει στους κατοίκους του την καλύτερη ποιότητα ζωής απ'
όλες τις µεγαλουπόλεις στον πλανήτη. Η Αθήνα βρίσκεται στην 73η θέση µετά από τις
µεγαλουπόλεις της Μεσογείου, όπως η Μαδρίτη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη και η Ρώµη, αλλά πριν
από τις µεγάλες πόλεις των Βαλκανίων. Με βάση αναφοράς το 100 για τη Νέα Υόρκη το
Βανκούβερ βαθµολογείται µε 105,47, ενώ η Αθήνα µε 88. (Το ζήτηµα, σε σχέση µε τη θέση της
Αθήνας, έτυχε µεγάλης δηµοσιοτήτας στη χώρα µας, το ∆εκέµβριο του 1997).

3.

Τα 42 κριτήρια βαθµολόγησης καλύπτουν όλους τους τοµείς της ζωής των πόλεων (και των
αντιστοίχων κρατών ή πολιτειών), από την πολιτική και κοινωνική ασφάλεια και σταθερότητα,
µεχρι τα καταναλωτικά αγαθά, την ψυχαγωγία και το περιβάλλον. Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι
ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ας σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας βασίζονται
σε αξιολόγηση στην οποία συµµετέχουν πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι ζουν στις
αξιολογούµενες πόλεις.
Ως γενικό γεωγραφικό σχόλιο, θα µπορούσαµε να πούµε για τις παγκόσµιες κατατάξεις τα εξής:
Τα αποτελέσµατα
των κατατάξεων, που έχουν αναµφισβήτητη πρακτική αξία,
ανασυντάσσουν τον πραγµατικό χώρο και στη θέση του ανακατασκευάζουν µια «αχωρική»
παράσταση υπό µορφή λίστας, από τις καλύτερες πόλεις προς τις χειρότερες: Όσο ανακριβής
και ταπεινωτική είναι η χαρτογραφική αναπαράσταση µε το Βορρά επάνω και το Νότο κάτω,
άλλο τόσο ανακριβής και ταπεινωτική είναι και η λεπτοµερής κατάταξη των πόλεων µε τις
ευνοηµένες πόλεις στην κορυφή και τις φτωχές πόλεις στον πυθµένα. Πραγµατικά, ο µανδύας
του ενιαίου βαθµού µε τον οποίο χαρακτηρίζεται µια πόλη ως σύνολο αποτελεί µια υπερβολή,
αφού από σηµείο σε σηµείο µέσα στην πόλη υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ενώ ταυτόχρονα
στον πληθυσµό υπάρχουν σοβαρές ανισότητες.
Τα κείµενα και οι πίνακες που συνοδεύουν τις κατατάξεις των πόλεων βρίσκουν µεγάλη
δηµοσιότητα και χαίρουν συνήθως µεγάλης αναγνωσιµότητας. Είναι όµως ξεκοµµένα από το
συγκεκριµένο ερευνητικό και οικονοµικό περιβάλλον που τα παρήγαγε ή τα αξιοποιεί.
Κατ'αυτή την έννοια, οι απλές κατατάξεις των πόλεων (ή των χωρών), όπως και κάθε
πληροφορία για το χώρο, έχουν µια σίγουρη εσωτερική γεωπολιτική διάσταση και
βρίσκουν πρόχειρη πολιτική αξιοποίηση ως στοιχείο της επιχειρηµατολογίας στον πολιτικό
λόγο. Πραγµατικά, σε σχέση µε τη Αθήνα, στη δεδοµένη συγκυρία των συζητήσεων για τις
υποψηφιότητες των δηµοτικών εκλογών, η ανακοίνωση της 73ης θέσης προσέφερε
επιχειρήµατα για την κατάσταση της πόλης.
ΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Ο David Savageau, µε συνεργάτες, επιµελείται ανά τετραετή χρονικά διαστήµατα την έκδοση
PLACES RATED ALMANAC, η οποία µελετά, βαθµολογεί και
παρουσιάζει λεπτοµερώς τα
πολεοδοµικά συγκροτήµατα των Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά και πραγµατοποιει,
κατόπιν, µια γενική κατάταξη (ranking). Ο υπότιτλος του βιβλίου που είναι "ο οδηγός σας για να
βρείτε τα καλύτερα µέρη να ζήσετε στη Βόρεια Αµερική", µας καθοδηγεί ως προς τον ιδιαίτερο
ανθρωπογεωγραφικό στόχο που επιδιώκουν οι συγγραφείς.
Στη έκδοση του 1993 τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα ΗΠΑ-Καναδά που παρουσιάζονται είναι
343. Πρόκειται για πόλεις ή ευρύτερες αστικοποιηµένες περιοχές µε πληθυσµό 50.000-100.000
κατοίκους τουλάχιστον (ανάλογα µε τις περιπτώσεις). Επισηµαίνεται ότι δεν πρόκειται για
ανεξάρτητες πόλεις αλλά για πολεοδοµικά συγκροτήµατα τα οποία αποτελούν λειτουργικές
περιφέρειες, όπως ακριβώς συµβαίνει στην Αθήνα, όπου για την εργασία, την εκπαίδευση, την
αναψυχή κ.λπ. το λεκανοπέδιο της Αττικής θεωρείται ως ενιαίος χώρος. Αυτό βέβαια δεν
σηµαίνει ότι ένας µέσος βαθµολογικός όρος που οδηγεί σε µια κατάταξη, γίνεται πρακτικά και
βιωµατικά αντιληπτός κατά τον ίδιο τρόπο από όλους τους κατοίκους του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος.
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Τα µεγέθη που µελετούν οι συγγραφείς είναι τα εξής 10: Κόστος διαβίωσης, Απασχόληση,
Στέγη, Μεταφορές, Εκπαίδευση, Φροντίδα υγείας, Έγκληµα, Τέχνες, Αναψυχή και Κλίµα.
Το κόστος διαβίωσης υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες ενός νοικοκυριού για τη στέγη, τις
παροχές υπηρεσιών κοινής ωφελείας, το φόρο ιδιοκτησίας, τα δίδακτρα, τα έξοδα διατροφής, τα
έξοδα φροντίδας υγείας και τα έξοδα συγκοινωνιών. Οι πρώτες στην κατάταξη και πιο φτηνές ως
προς τη διαβίωση πόλεις ή περιοχές είναι ασήµαντες και γι’αυτό µας είναι άγνωστες. ∆εν τις
αναφέρουµε. Αντίθετα, οι ακριβές πόλεις των ΗΠΑ (και του Καναδά) είναι πασίγνωστες σε όλο
τον κόσµο. Πιο ακριβή πόλη εκτιµάται ότι είναι το Σαν Φρανσίσκο (έρχεται 343ο) ακολουθούµενο
από τη Νέα Υόρκη, τη Χονολουλού (Χαβάη), το Λος Άντζελες και τη Βοστώνη. Το Βανκούβερ
του Καναδά είναι η πρώτη καναδέζικη πόλη (322η) που συναντούµε κοιτάζοντας από τις
ακριβότερες προς τις φθηνότερες πόλεις, ακολουθούµενο από το Τορόντο (318ο).
Οι ακριβές πόλεις βρίσκονται επικεφαλής και στην κατάταξη ως προς τις καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις και πολιτιστικές παροχές («Τέχνες»). Η σειρά είναι η εξής: Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες,
Ουάσιγκτον, Σικάγο, Τορόντο, Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη, Φιλαδέλφεια και άλλες. Τα ακριβή
στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάταξη ως προς τις «Τέχνες» είναι ο αριθµός των
τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών µε σοβαρή µουσική, οι προγραµµατισµένες ετήσιες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι τοπικοί οργανισµοί συµφωνικής µουσικής, όπερας, χορού και
θεάτρου, τα µουσεία, οι αίθουσες εκθέσεων και οι δηµόσιες βιβλιοθήκες. Στο Σικάγο υπάρχουν
271 παραρτήµατα βιβλιοθηκών µε συνολικό αριθµό 19 εκατοµµυρίων τόµων.
Στο σηµαντικότατο τοµέα της απασχόλησης, ως κριτήρια για την κατάταξη ελήφθησαν η
πρόβλεψη αύξησης των θέσεων εργασίας σε ορισµένο χρονικό διάστηµα (ως ποσοστό, π.χ. 5%)
και το πλήθος των αντίστοιχων θέσεων εργασίας που προβλέπεται να δηµιουργηθούν. Οι θέσεις
είναι χωρισµένες κατά τον παραδοσιακό αµερικανικό τρόπο σε blue-collar (αγρότες,
εργατοτεχνίτες) και white-collar (υπηρεσίες). Πρώτη στην κατάταξη έρχεται η Orange County,
στην Καλιφόρνια, 315.000 κάτοικοι, που αν και άγνωστη (για τους εκτός Αµερικής) πόλη είναι
εξαιρετικά σηµαντική. Πραγµατικά, στην κατάταξη του 1997 (στην νέα έκδοση του PLACES
RATED ALMANAC), η Orange County έρχεται πρώτη από όλες τις αµερικανικές πόλεις (ΗΠΑ Καναδάς) στη γενική κατάταξη.
Στη γενική κατάταξη του 1993 πρωτεύει το Σινσινάτι του Οχάιο. Πρόκειται για µια πόλη
χτισµένη από γερµανούς, κυρίως, µετανάστες στις όχθες του ποταµού Οχάιο, που αναπτύχθηκε
αρκετά κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα και διατηρεί ακόµα στοιχεία οικονοµικού και
κοινωνικού προβαδίσµατος.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ (1993) ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κατάταξη-Όνοµα
01-Σινσινάτι
02- Σιάτλ
03- Φιλαδέλφεια
04- Τορόντο
07- Ουάσιγκτον
12- Ατλάντα
17- Βοστώνη
18- Σ. Φρανσίσκο
44- Σικάγο
94- Ντάλας
105- Νέα Υόρκη
154- Ν. Ορλεάνη

PO
1556375
2178199
4978037
4077472
4466545
3174100
3805910
1644301
6985302
2850369
8607521
1299325

PC
4,6
21,0
1,8
18,8
17,0
18,8
2,7
3,5
0,2
13,0
1,6
-6,1

CO
203
302
313
318
308
212
329
343
296
250
342
154

JO
034
016
021
009
005
004
076
071
050
014
343
325

HS
206
312
297
316
314
244
325
343
285
256
332
193

TR
046
015
043
030
010
005
004
021
001
053
003
109

ED
043
031
007
010
006
025
004
023
003
008
002
062

HC
066
030
003
021
010
093
007
008
004
136
002
035

CR
131
240
171
111
215
318
221
288
330
338
342
334

AR
056
024
008
005
003
026
007
006
004
039
001
142

RE
064
006
081
076
105
106
063
005
069
189
077
049

CL
101
015
055
112
054
027
061
001
213
166
047
229

SC
0950
0991
0999
1008
1030
1060
1097
1109
1255
1449
1491
1632

Σηµείωση: Βαθµολογία της κάθε πόλης σε κάθε µέγεθος, είναι η κατάταξη της πόλης (π.χ. 21η) ως προς το µέγεθος
αυτό. Όσο µικρότερη είναι η βαθµολογία, τόσο καλύτερη είναι η κατάταξη. Τα σύµβολα σηµαίνουν PO: Πληθυσµός, PC:
Εκατοστιαία (%) αύξηση του πληθυσµού, CO: Κόστος διαβίωσης, JO: Απασχόληση, HS: Στέγη, TR: Μεταφορές, ED:
Εκπαίδευση, HC: Φροντίδα υγείας, CR: Έγκληµα, AR: Τέχνες, RE: Αναψυχή, CL: Κλίµα, SC: Συνολικό άθροισµα
βαθµών. Προφανώς, όσο µικρότερο είναι το άθροισµα τόσο καλύτερη είναι η συνολική κατάταξη.

Ο πίνακας παρουσιάζει δώδεκα από τις πόλεις, σύµφωνα µε την κατάταξη του 1993. ∆ίνονται οι
τιµές των δέκα εξεταζόµενων µεγεθών καθώς και ο πληθυσµός και η αύξηση του πληθυσµού για
την περίοδο 1986-1993.
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Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουµε τις κατατάξεις κατά µέγεθος, και να υπολογίσουµε µάλιστα το
συντελεστή συσχέτισης για κάθε ζεύγος µεγεθών. Εξάγονται µερικά χρήσιµα συµπεράσµατα.
Στον πίνακα συντελεστών συσχέτισης έχουµε συµπεριλάβει και τους συντελεστές που
προκύπτουν από συσχέτιση µε τον πληθυσµό και από συσχέτιση µε την αύξηση του πληθυσµού.
Από τον πίνακα ελέγχοµε ότι ο µεγαλύτερος συντελεστής συσχέτισης (0,963) αφορά το ζεύγος
κόστος διαβίωσης (CO) και στέγη (HS). Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ πληθυσµού (PO) και
αύξησής του (PC) είναι σχεδόν µηδενικός (0,093). Αυτό σηµαίνει ότι οι µεγαλύτερες πόλεις δεν
αυξάνουν περισσότερο από τις µικρές. Τα JO και PC έχουν έναν µετρίως καλό συντελεστή
συσχέτισης (0,463). Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση του πληθυσµού συνδέεται µε την πιθανότητα
ανεύρεσης εργασίας. Το έγκληµα (CR) δεν παρουσιάζει καλές συσχετίσεις µε τα άλλα µεγέθη,
εκτός -κάπως- µε τον πληθυσµό (PO) µε το οποίο εµφανίζει την τιµή 0,379. Αυτό επαληθεύει το
γεγονός ότι στις µεγαλύτερες πόλεις υπάρχει µεγάλη εγκληµατικότητα.
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