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© Απόσπασμα από το βιβλίο: Γιάννης Ρέντζος Ανθρωπογεωγραφία 
 

 

Πην πξνεγνχκελν κάζεκα καο δφζεθε ε επθαηξία λα κειεηήζνπκε ηελ θαηαζθεπή κεξηθψλ ζρεκάησλ 
(κνληέισλ), κε ηα νπνία απνδίδνπκε θαη πεξηγξάθνπκε ηηο αλζξσπνγεσγξαθηθέο ηδηφηεηεο κηαο 
πεξηθέξεηαο ή κηαο ρψξαο. Χξήζε ζρεκάησλ (κνληέισλ) θάλνπκε επίζεο ζην κάζεκα γηα ην «θέληξν», 
φπνπ απνδίδνπκε ηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ πφιεσλ, ηνπνζεηψληαο θαηάιιεια ην θέληξν ηνπο. Ρέινο ε 
ζεσξία ηνπ Christaller, ζηε νπνία αλαθεξζήθακε ζηε εηζαγσγή (8), απνηειεί κηα ζεκαληηθή 
αλζξσπνγεσγξαθηθή ζρεκαηνπνίεζε Πην κάζεκα πνπ αθνινπζεί ζα αζρνιεζνχκε κε κηα ζπλνιηθή 
παξνπζίαζε ησλ ζρεκάησλ. Αλ θαη βαζηθά, πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληνινγία, απηά 
καο πξνζθέξνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ην αλζξσπνγεσγξαθηθφ 
πξίζκα. 
 

Σο ζτήμα ηοσ J.H. Von Thünen: Θεωρία ηης γεωργικής τωροθέηηζης 
 
Ρν πξψην αλζξσπνγεσγξαθηθφ ζρήκα (κνληέιν). πνπ απνηειεί ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα θαη εξκελεπηηθφ 
πξφηππν ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ αλζξσπνγεσγξαθηθνχ κεραληζκνχ, είλαη απηφ πνπ εθπφλεζε ν πξψζνο 
θηεκαηίαο Johann Heinrich Von Thünen (θνλ Ρίλελ, 1783-1850) θαη παξνπζίαζε ζηελ εξγαζία ηνπ κε 
ηίηιν "Ρν απνκνλσκέλν θξφηνο ζε ζρέζε κε ηε γεσξγία θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία", ην 1826. 
 
Ξξφθεηηαη γηα έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν εθαξκνζκέλν ζην ρψξν, φπνπ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο γίλνληαη 
δηάθνξεο απινπνηεηηθέο ππνζέζεηο. Ήδε απφ ηνλ ηίηιν επηζεκαίλνπκε φηη ε αλζξσπνγεσγξαθηθή 
κνλάδα, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο, ην θξφηνο (δειαδή θξαηίδην ή πφιε) είλαη απνκνλσκέλε ζην 
ρψξν. Πηελ εξγαζία γίλεηαη κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ απηήο ηεο πφιεο κε ηελ αγξνηηθή ηεο 
πεξηθέξεηα απφ ηελ νπνία εθνδηάδεηαη κε αγξνηηθφ πξντφληα γηα ηηο αλάγθεο δηαβίσζεο. (Κεηαβείηε εδψ 
γηα λα δείηε θπθιηθά θαη φρη εκηθπθιηθά ζρέδηα). 
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Κε ην ζρήκα (κνληέιν) ηνπ Von Thünen έρνπκε κηα κειέηε ρσξνζέηεζεο ησλ γεσξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά (πνπ εδψ πινπνηείηαη απφ ην θέληξν ηεο πφιεο). Όπσο 
παξαηεξνχκε απφ ην ζρήκα (θαη κάιηζηα ην αξηζηεξφ κέξνο πνπ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ 
απνδίδεηαη σο εκηθχθιην αληί γηα θχθινο), νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη πεξηθεξηθά 
γχξσ απφ ην ζεκείν θαηαλάισζεο, πνπ είλαη ε πφιε. Νη δηαδνρηθέο νκφθεληξεο γεσξγηθέο ρξήζεηο γεο 
δελ είλαη ηπραίεο, αιιά αθνινπζνχλ θάπνηα νηθνλνκηθή ινγηθή ζηελ νπνία ππεηζέξρεηαη ην θφζηνο ηεο 
γεο θαη ηα κεηαθνξηθά. Πχκθσλα κ' απηή, γηα παξάδεηγκα, ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιίζθνληαη 
ζπρλφηεξα θαη θξέζθα θαιιηεξγνχληαη πιεζηέζηεξα (νπσξνθεπεπηηθά, γαιαθηνθνκηθά). Δπίζεο, νη 
αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνπλ κεγαιχηεξε έθηαζε ζην ρψξν. (Κειεηήζηε εδψ δηαινγηθά 
πξφηππα). 
 
Πην δεμηφ εκηθχθιην ηνπ ζρήκαηνο, ν ρψξνο γχξσ απφ ηελ πφιε δελ έρεη ηφζν απιή κνξθή φζν 
αξηζηεξφ. Ξξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα (α) κε ηελ χπαξμε θαη κηαο κηθξφηεξεο πφιεο 
(επάλσ δεμηά) θαη (β) κε ηελ χπαξμε ελφο πισηνχ πνηακνχ ν νπνίνο επηηξέπεη λα κεηαθέξνληαη ηα 
γεσξγηθφ πξντφληα θαη κε πνηακφπινηα θαη φρη κφλν κε ρεξζαία κέζα. 
 
Δίλαη θαλεξφ φηη ην ζρήκα ηνπ Von Thünen, φπσο θάζε ζρεκαηνπνηεκέλν πξφηππν, δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηελ πνιχπινθε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα. Αο ζθεθηνχκε θπξίσο φηη ε ζχγρξνλε 
πφιε κε ηελ αλάπηπμή ηεο (ζε πιεζπζκφ θαη έθηαζε) φρη κφλν έρεη απμεκέλεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο 
αιιά κε ηελ αζηηθνπνίεζε (νηθνπεδνπνίεζε) ηεο γεο αθαλίδεη ηνπο εγγχο γεσξγηθνχο ρψξνπο. Ωζηφζν, 
φπσο ππνζηεξίδνπλ νη αλαιπηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ Von Thünen, απηφο είρε ζε κεγάιν βαζκφ δηαηζζαλζεί 
θαη δηαηππψζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο αιιαγήο ζην ρψξν. 
 
Σο ζτήμα ηοσ Α. Weber: Θεωρία ηης βιομητανικής τωροθέηηζης 
 
Ζ παιηά δπζνπνηία ηνπ ΦΗΜ ήηαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Θαη ζε ρψξεο κε απζηεξή ρσξνηαμία φπσο ε 
Γεξκαλία, βιέπεη θαλείο δπζνπνηίεο-κππξαξίεο κέζα ζηηο πφιεηο. Έηζη βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνπο 
θαηαλαισηέο θαη κεηψλνπλ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο απνζηνιήο ηνπ πξντφληνο. 
 

 

http://www.casa.ucl.ac.uk/software/vonthunen.asp
http://www.casa.ucl.ac.uk/software/vonthunen.asp
http://www.casa.ucl.ac.uk/software/vonthunen.asp
http://www.emst.gr/GR/museum/building/Pages/history.aspx
http://www.koelschfuehrer.de/brauereien/gaffel-koelsch.html


 3 

Ζ ινγηθή απηή είλαη πνιχ γλσζηή ζηα ζέκαηα ηεο βηνκεραληθήο ρσξνζέηεζεο θαη νθείινπκε ηελ 
γλσζηφηεξε ζεκειίσζε ηνπ δεηήκαηνο ζηνλ Alfred Weber (1868-1958). Πχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 
Weber νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο είλαη (α) ηα 
ζπλνιηθά έμνδα ησλ εηζεξρνκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη (β) ηα ζπλνιηθά έμνδα ησλ εμεξρνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ αγνξά. Φπζηθά, εθηφο απφ ηα κεηαθνξηθά παξεκβαίλνπλ 
πνιπάξηζκνη άιινη παξάγνληεο (φπσο ε ελέξγεηα θαη ηα εκεξνκίζζηα) πνπ φκσο δελ ηξνπνπνηνχλ ηε 
βαζηθή απηή ζχιιεςε. Δμάιινπ ην δήηεκα έρεη πξνεθηάζεηο ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο 
δξάζεο (lnternational Business), ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
Γηα έλα δεδνκέλν ζεκείν ηνπ ρψξνπ, είλαη θαλεξφ φηη ηα ζπλνιηθφ έμνδα ησλ εηζεξρφκελσλ πξψησλ 
πιψλ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα απφ ηα ζπλνιηθφ έμνδα ησλ εμεξρνκέλσλ πξντφλησλ, 
φπσο απηά θζάλνπλ ζηελ θαηαλάισζε. Πην παξάδεηγκα ηεο δπζνπνηίαο, ην λεξφ πνπ είλαη ην θχξην 
εηζεξρφκελν, δελ έρεη κεηαθνξηθφ έμνδα θαη ζπλεπψο ηα έμνδα απνζηνιήο ηνπ πξντφληνο, πνπ θεξδίδεη 
βάξνο θαηά ηελ επεμεξγαζία, ειαρηζηνπνηνχληαη αλ ε δπζνπνηία βξίζθεηαη θνληά ζηελ αγνξά ή κέζα 
ζηελ πφιε. Αληίζεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ηνπ κεηάιινπ (φπσο 
ην παξάδεηγκα ηεο βηνκεραλίαο ςεπδαξγχξνπ πνπ είρε πάξεη ν Βέκπεξ), ηα ηειεησκέλα πξντφληα 
ράλνπλ βάξνο, νπφηε έρνπλ ιηγφηεξα κεηαθνξηθά έμνδα απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ε βηνκεραλία έρεη φθεινο λα εγθαηαζηαζεί θνληά ζην ρψξν ησλ πξψησλ πιψλ. 
 
Πην ζρήκα βιέπνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρσξνζέηεζεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξψησλ 
πιψλ (κηαο ή δχν) θαη ηνπ πξντφληνο. Ζ ζεσξία ηνπ Βέκπεξ θέξεηαη σο «ζεσξία ηνπ ειάρηζηνπ 
θφζηνπο» θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ζεσξία ηνπ August Lösch (1906-1945), πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 
πξνζέγγηζε ηεο «κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο». Θαη νη δπν ζπλαληνχλ ζνβαξή θξηηηθή ζε ζρέζε κε ην 
γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε ξεαιηζκνχ σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ην θπζηθφ ρψξν θαη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα πνπ νη ζεσξίεο απηέο 
αληηκεησπίδνπλ κε απινπνηεκέλν ηξφπν. 
 

Σο ζτήμα ηοσ Christaller: Η κρσθή γεωμεηρία ηων οικιζμών 
 
Ζ ζεσξία ηνπ νηθνλνκνιφγνπ θαη γεσγξάθνπ Walter Christaller (1893-1969) απνηειεί έλα εληππσζηαθφ 
αλζξσπνγεσγξαθηθφ ζρήκα (κνληέιν) πνπ πξνβιέπεη ζεσξεηηθά ην κεραληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 
θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζην ρψξν νη νηθηζκνί. 
 
Όπσο είρακε δεη θαη ζηα εηζαγσγηθφ καζήκαηα, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή) 
«Oη θεληξηθνί ηφπνη ζηε Λφηηα Γεξκαλία» ην 1933, ν Walter Christaller ζπλέβαιε ζηε ζεσξεηηθή 
ζεκειίσζε ηεο πνζνηηθήο γεσγξαθίαο. Κε αθεηεξία έλα νηθνλνκηθφ δήηεκα (γηα ηηο ζέζεηο ησλ αγνξψλ) 
έδηλε ηαπηφρξνλα απάληεζε θαη ζε έλα αληηθείκελν γεσγξαθηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ (γηα ηηο ζέζεηο ησλ 
νηθηζκψλ). 
 
Κε κηα ζεηξά απινπνηεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βξίζθνπκε ην θέληξν 
κηαο πεξηθέξεηαο θαη ηε κνξθή ηεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηα εθπαηδεπηηθφ 
ηδξχκαηα δηαθφξσλ βαζκίδσλ κηαο κηθξήο ρψξαο, ζηελ νπνία ε κεηάβαζε απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα δελ 
γίλεηαη απηφκαηα, νπφηε κεξηθνί καζεηέο δελ ζπλερίδνπλ. Έλα γεληθφ γπκλάζην αληηζηνηρεί ζε κηα 
πεξηνρή κηαο πφιεο ή θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κηα θσκφπνιεο. Ρν κνπζηθφ γπκλάζην αληηζηνηρεί ζε 
κεγαιχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ή θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κεξηθψλ ρσξηψλ. Ζ ίδηα ινγηθή ζπλερίδεηαη θαη 
γηα ην ιχθεην θαζψο θαη γηα ην παλεπηζηήκην. Θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα εμππεξεηεί κηα πεξηθέξεηα πνπ 
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κεγαιψλεη φζν ν ξφινο ηνπ γίλεηαη πην εηδηθφο. Θαη βξίζθεηαη ζε έλα «θεληξηθφ ηφπν» γηα ηελ 
πεξηθέξεηα απηή. Νη πεξηθέξεηεο είλαη ρνλδξηθά θπθιηθέο, αιιά, γηα λα κπνξνχλ λα εθάπηνληαη ρσξίο λα 
ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θελά ή λα γίλνληαη επηθαιχςεηο, ηηο ζεσξνχκε εμαγσληθέο. Ζ ινγηθή ηεο 
πεξηθέξεηαο πνπ ηζρχεη γηα ηα εθπαηδεπηηθφ ηδξχκαηα ηζρχεη θαη γηα ηα δηθαζηήξηα ‒πνιιά εηξελνδηθεία 
αιιά έλαο Άξεηνο Ξάγνο‒ θαη γηα ηα πάζεο θχζεσο θαηαζηήκαηα, δειαδή ηειηθά ηηο αγνξέο θαη ηνπο 
νηθηζκνχο σο ζχλνια. 
 

 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΚΡΙΣΑΛΕΡ 
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Χξεζηκνπνηψληαο ηε Λφηηα Γεξκαλία (θαη ηνλ φκνξν γεξκαλφθσλν ρψξν) σο πεξηνρή εθαξκνγήο θαη 
δνθηκήο ηηθ; ζεσξίαο ηνπ, ν Christaller αλαθάιπςε κηα ηεξάξρεζε ησλ πφιεσλ θαη κηα αληίζηνηρε 
γεσκεηξηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πξσηεχνπζεο πφιεηο έρνπλ πιεζπζκφ ηεο 
ηάμεσο ησλ 500.000 θαηνίθσλ θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά 187 km. Κεηά έξρνληαη νη κεγάιεο πφιεηο 
κε πιεζπζκφ 100.000 θαη ελδηάκεζε απφζηαζε 109 km. Νη κηθξφηεξνη νηθηζκνί έρνπλ 1.000 θαηνίθνπο 
θαη απέρνπλ θαηά 7 km κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ, απφ ηηο πξσηεχνπζεο κέρξη ηνπο 
κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο γίλεηαη ζε 7 επίπεδα. πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηα γξάκκαηα L, Ο, G, Β, Kr, Α, Κ απφ 
ηα αξρηθά ησλ αληηζηνίρσλ γεξκαληθψλ ιέμεσλ. Πηα ζρήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπνπκε ηε 
ζρεκαηνπνίεζε επάλσ εληειψο ζεσξεηηθφ θαη θάησ φπσο εθαξκφδεηαη ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία (κέξνο) 
θαη ηελ Διβεηία (κέξνο). Δπίζεο ζηε ζειίδα απηή βιέπνπκε πψο κε ηελ έλλνηα ηεο εμαγσληθήο πεξηνρήο 
έρεη δηαηξεζεί ην θξφηνο ηνπ Ινπμεκβνχξγνπ (Κεγάιν Γνπθάην) ζε ίζεο πεξηθέξεηεο. 
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Ρν ζρήκα ηνπ Christaller επαιεζεχζεθε θαη ζηηο πφιεηο ησλ ΖΞΑ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζρεδηαζκφ 
ησλ νηθηζκψλ ζηα παξαζαιάζζηα απνμεξακέλα πφιληεξ ηεο Νιιαλδίαο, φπνπ απνθηήζεθαλ λέεο 
εθηάζεηο γεο. Ξαξάδεηγκα είλαη ην Noordoostpolder (Βνξεηναλαηνιηθφ Ξφιληεξ) φπνπ βιέπνπκε κηα 
θεληξηθή πφιε θαζψο θαη κηθξφηεξεο πφιεηο, φιεο κε ηηο πεξίπνπ εμαγσληθέο πεξηθέξεηέο ηνπο, φπσο 
πξνβιέπεη ε ζεσξία ηνπ Christaller. 
 

 
 
Όπσο φια ηα ζρήκαηα (κνληέια) έηζη θαη ην ζρήκα ηνπ Christaller πθίζηαηαη θξηηηθή ηφζν απφ 
θπζηθνγεσγξαθηθή πιεπξά (ν ξφινο ηνπ αλαγιχθνπ) φζν θαη απφ θνηλσληθννηθνλνκηθή. Κάιηζηα θαη 
«εθ ηνπ αληηζέηνπ» ππάξρεη θξηηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηίζεηαη ην εξψηεκα γηαηί ζε κε θεληξηθά 
ζεκεία ζπκβαίλεη λα δηακνξθψλνληαη γχξσ ηνπο ζπλζήθεο θέληξνπ, κε δξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζ' απηά 
θαζψο θαη πεξηθεξεηαθνχο δξφκνπο γχξσ ηνπο. Ν Jacques Scheibling (Εαθ Πεκπιέλ, γάιινο 
γεσγξάθνο) παίξλεη ην παξάδεηγκα ηεο ηηαιηθήο πφιεο Foggia (Φφηδηα). Απηή, κνινλφηη, ιφγσ ηνπ 
κεγέζνπο ηεο, δελ δηθαηνινγεί «θεληξνπνίεζε», φκσο εκθαλίδεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθφ. Ν ίδηνο 
γεσγξάθνο, αλαηξέρνληαο ζηηο πάληα νπζηψδεηο αλζξσπνγεσγξαθηθέο πεξηγξαθέο ηνπ Fernand 
Braudel αλαδεηεί ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 
Ζ πεξηνρή ηεο Φφηδηα ήηαλ ρψξνο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αληίζηξνθεο» επνρηθήο 
κεηαθίλεζεο ησλ θηελνηξφθσλ. Θνπάδηα θαη βνζθνί ‒πνπ δελ ήηαλ άλζξσπνη ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ‒ 
θαηέβαηλαλ απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο γηα ηε δηαρείκαζε (θαηλφκελν ηνπ λνκαδηζκνχ). Απηή n θίλεζε 
«απέθεξε θνξνινγηθέο πξνζφδνπο πνπ γηα θαλέλα θξφηνο δελ κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέεο, γη' 
απηφ έζπεπδε λα ηνπο δψζεη νξγαλσκέλε κνξθή θαη λα ηηο ζέζεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ. Πηα κέζα ηνπ 
15νπ αη. (1442-1447), ν Αιθφλζνο Α' ηεο Αξαγνλίαο, βαζηιηάο ηεο Λάπνιεο, δηέηαμε λα γίλεηαη n θίλεζε 
πξνο ηηο πεδηάδεο κέζσ πξνβαηφδξνκσλ κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηειψλ θαη αλαγθαζηηθή πψιεζε ηνπ 
καιιηνχ ζηε Φφηδηα Έηζη παξαηεξνχκε εδψ φηη n ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο δνκήο ζην 
ρψξν δελ πξνέθπςε απφ κε ζπλεηδεηνχο θαη καθξνρξφληνπο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξσπνγεσγξαθηθνχο 

http://146.101.143.15/world/NL/Flevoland/Noordoostpolder
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB
http://www.maplandia.com/italy/puglia/foggia/foggia/
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κεραληζκνχο, αιιά απφ ηελ απηαξρηθή επηβνιή ηεο θνξνεηζπξαρηηθήο βνχιεζεο ελφο άξρνληα! Ωζηφζν, 
φπσο παξαηεξνχκε ζην ράξηε νη δνκέο ηνπ θέληξνπ ζεκάδεςαλ γηα πάληα ην ρψξν... 
 

 
 

Αθφκα επηζεκαίλεηαη θαη ην εμήο: Νη πξαγκαηηθέο δψλεο επηξξνήο ησλ πφιεσλ έρνπλ πνιχ πεξίεξγεο 
κνξθέο θαη φρη θπθιηθέο ή (πεξίπνπ) εμαγσληθέο. Κηα «πφισζε» δειαδή έλα ηξάβεγκα ηνπ θπθιηθνχ ή 
φπνηνπ ζπκκεηξηθνχ ζρήκαηνο, κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ έλαλ απηνθηλεηφδξνκν ή απφ κηα πνιηηηζηηθή 
αηηία φπσο n δηαθνξεηηθή γιψζζα ‒ αθφκα θαη κέζα ζην ίδην θξάηνο. Θάηη ηέηνην θαίλεηαη θαη απφ ηηο 
δψλεο επηξξνήο ησλ κεγάισλ πφιεσλ ηνπ Βειγίνπ. Ζ πφιε Αξιφλ, ζε απφζηαζε 200 km πεξίπνπ απφ 
ηηο Βξπμέιιεο, έιθεηαη απφ ηελ πφιε απηή, πνπ είλαη άιισζηε ε πξσηεχνπζα. 
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Αο ζεκεηψζνπκε θιείλνληαο ην δήηεκα φηη ε εμαγσληθή δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ 
ζπρλά. Ρα ζχγρξνλα αζχξκαηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ ιέγεηαη επίζεο θαη 
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«θπςεισηή» (cellular), βαζίδνληαη ζε κηα ηέηνηα δηαίξεζε. Ρν θάζε θηλεηφ ηειέθσλν βξίζθεηαη θάζε 
ζηηγκή ζε έλα εμάγσλν πνπ είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ δέθηε (Γ). Ν δέθηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κέζσ 
ελφο θέληξνπ (Θ), κε ην θαλνληθφ ηειεθσληθφ δίθηπν. κε ην φπνην είλαη ζπλδεδεκέλα θαη ηα ππφινηπα 
ηειέθσλα.  
 

Σο ζτήμα ηοσ Burgess: Η «κσκλική» δομή μερικών πόλεων 
 
Πηηο αξρέο αηψλα ην Πηθάγν έγηλε έλα πξαγκαηηθφ εξγαζηήξη αλζξσπνγεσγξαθίαο κε φιεο ηηο έλλνηεο 
πνπ κπνξεί λα έρεη απηφ. Ξξψηα-πξψηα, αληηθεηκεληθά, κε ηε ζπλερή άθημε κεηαλαζηψλ, ηελ αχμεζε 
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε θαζψο θαη ηε κεηέπεηηα θξίζε θαη ηε ζπλεπαθφινπζε 
εγθιεκαηηθφηεηα. Έπεηηα, κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη κειέηε ησλ πνιιαπιψλ θνηλσληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ εθδειψζεθαλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο θεληξηθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ΖΞΑ κεγαινχπνιεο απηήο ζηελ αθηή ηεο Ιίκλεο Κίζηγθαλ. 
 

 
Νη κεηαλάζηεο, νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, ν πεξηζσξηαθφο θαη ν απνθιίλσλ άλζξσπνο, καδί κε ηελ 
εγθιεκαηηθφηεηα απνηέιεζαλ αληηθείκελν ιεπηνκεξεηαθήο κειέηεο απφ ην Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Πηθάγνπ. Ζ θνηλσληνινγηθή «Πρνιή ηνπ Πηθάγνπ» (‒ππάξρεη θαη ε νηθνλνκηθή, αιιά 
δε κηινχκε γηα απηή‒) ζθξάγηζε ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ πφιε ζην ζχλνιφ ηεο 
ππήξμε θαη απηή αληηθείκελν βαζεηάο κειέηεο. Έηζη κε ην έξγν The City (1925) ησλ Burgess, McKenzie 
θαη Park έρνπκε ην ζρήκα ηνπ Burgess γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
πφιεο ζε νκφθεληξνπο θχθινπο γχξσ απφ ηνλ αξρηθφ θεληξηθφ ηεο ππξήλα. 

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo3636460.html
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Αο ζεκεηψζνπκε φηη ην Πηθάγν, φπσο θαίλεηαη απφ ην ράξηε, είλαη απζηεξά ξπκνηνκεκέλν. Δμάιινπ, ην 
γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζηελ αθηή κηαο ιίκλεο δελ είλαη ηφζν επλντθφ γηα κηα θπθιηθή αλάπηπμε. Ωζηφζν, 
ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Burgess, ε νκφθεληξε δηαδνρή θαη ε θπγφθεληξε ηαμηλφκεζε ησλ άλεησλ 
εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ θαίλεηαη λα είλαη έλαο ρσξηθφο λφκνο ηεο πφιεο. Ξην αλαιπηηθά: 
 

 Πην θέληξν (1), πνπ ζην Πηθάγν νλνκάδεηαη Loop (= βξφρνο, ίζσο απφ ην βξφρν ηνπ ππέξγεηνπ 
κεηξφ), είλαη ε θεληξηθή πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ (CBD), φπνπ βξίζθνληαη νη ηξάπεδεο, νη 
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη δηάθνξα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. 

 Πηε δψλε 2, είλαη ε κεηαβαηηθή πεξηνρή, κε κηθηφ πεξηερφκελν, φπνπ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο θαη 
ειαθξά βηνκεραληθφ θαηαζηήκαηα. Απηφ ην ρψξν δηαιέγνπλ γηα ηελ πξψηε ηνπο πξψηε ηνπο 
εγθαηάζηαζε νη λεναθηθφκελνη ζηελ πφιε. 

 Ζ δψλε 3 είλαη κηα ζρεηηθά ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή. φπνπ θαηνηθνχλ νη βηνκεραληθνί εξγάηεο, 
πνπ κεηαθηλήζεθαλ εθεί απφ ηε δψλε 2. 

 Ζ δψλε 4 είλαη ε πεξηνρή θαηνηθίαο κε πνιπθαηνηθίεο πνιπηεινχο θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξεο 
πεξηνρέο κνλνθαηνηθηψλ. 

 Ζ δψλε 5 είλαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο πφιεο. Δίλαη ν ρψξνο ησλ «παιίλδξνκσλ εξγαδνκέλσλ» 
(commuters) ησλ πξναζηίσλ θαη ησλ πφιεσλ-δνξπθφξσλ. Δίλαη ζε θάπνην βαζκφ έλα 
ζπγθξφηεκα ππλσηεξίσλ! 

 
Γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο ζπκπιεξψλνπκε εδψ φηη ζην Πηθάγν, πνπ απνηέιεζε θαη ην πεδίν έξεπλαο γηα ηε 
δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο, νη δηάθνξεο δψλεο είραλ πνιιά ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βιέπνπκε θαη απφ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_business_district
http://en.wikipedia.org/wiki/Commuting
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ην ζρέδην (εβξατθή ζπλνηθία-γθέην, εμαζιησκέλεο ζπλνηθίεο κε παξάγθεο, θαη πνιιέο εζληθέο 
«παξνηθίεο»). Κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πεξηγξαθή ησλ άζηεγσλ θαη άλεξγσλ «Ζνbν» πνπ 
πεξηθέξνληαλ ζηε δψλε 2 έγηλε απφ ηνλ Nel Anderson, πνπ έδεζε καδί ηνπο γηα λα θάλεη ηελ 
θνηλσληνινγηθή ηνπ έξεπλα. Ν ρψξνο δηακνλήο θαη θπθινθνξίαο ησλ Hobo νλνκάζηεθε ηφηε 
Hobohemia, δειαδή Χν-Βνεκία!... 
 
Όπσο θαη ηα άιια ζρήκαηα έηζη θαη απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ήδε ην 
ηνκεαθφ ζρήκα (κνληέιν) ηνπ Hoyt, πνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ 
απνδίδεη θαηά θπθιηθνχο ηνκείο ηε γεσγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο. 'Άιισζηε ην ζρήκα ηνπ 
Burgess απεηθνλίδεη θπξίσο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Γεληθφηεξε θξηηηθή, βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη  θαη απφ 
νηθνλνκηθή καξμηζηηθή (αληηθαπηηαιηζηηθή) ζθνπηά, φπσο ην πξάηηεη επί πνιιά ρξφληα ηψξα ν 
ζεκαληηθφηαηνο βξεηαλφο γεσγξάθνο ηεο επνρήο καο, David Harvey. Κεηαμχ άιισλ απηφο εηζάγεη ηε 
ζεκειηψδε έλλνηα ηεο ρσξηθήο θνηλσληθήο αδηθίαο, φπσο απηή αλαδεηθλχεηαη απφ ηνλ ίδην ην ρψξν απφ 
ηε ρξήζε-εθκεηάιιεπζή ηνπ γηα θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζπζζψξεπζε πινχηνπ. Αο αλαινγηζηνχκε ηη 
«δπζνηθνηθνλνκία» ππάξρεη φηαλ θαηαλαιίζθνπκε θαχζηκν, επηβαξχλνληαο ην πεξηβάιινλ, γηα λα 
κεηαθέξνπκε κε θνξηεγά απηνθίλεηα θνπηηά θφθα-θφιαο (δειαδή 90% λεξφ) αληί λα παξαζθεπάδνπκε 
έλα παξφκνην αλαςπθηηθφ ζηνλ ηφπν ηεο θαηαλάισζήο ηνπ.  
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