
- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι ορατές και οι Αθέατες Όψεις των 

Πόλεων 
 

2Ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων 

Τμήμα Α’3 
Ιανουάριος 2014 

 



- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΛΠΕΡΤ ΜΟΥΣΚΑΙ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΗΤΣΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΡΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥΔΗ 

ΜΕΓΑ ΑΘΗΝΑ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΙΣΙΟ ΓKENTIANA 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΝΕΡΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΜΟΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΞΕΚΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΟΥΣΚΑΙ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 

ΟΙ ΑΧΤΥΠΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο 
ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΣ 

ΜΕΓΑ ΑΘΗΝΑ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΙΣΙΟ ΓKENTIANA 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΝΕΡΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΜΑΡΚΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ 

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΟΥΣΚΑΙ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 

THREE AND THREE 

ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΜΟΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΑΚΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΜΟΥΣΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΞΕΚΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΟΥΣΚΑΙ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 



- 3 - 
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καβάφης «Η Πόλις» 

 

Είπε «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· 
κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμμένη. 

Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. 
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, 

που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.» 
 

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. 
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 
Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις— 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 
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Πρόλογος 

Η πόλη είναι ένας αντικατοπτρισμός του οποίου η αντανάκλαση «φωτίζει» 

συνήθως το εμφανές, αυτό που εμείς έχουμε την ανάγκη να βλέπουμε γιατί 

ικανοποιεί τις δικές μας πεποιθήσεις περί της ιδανικής κοινωνίας.  

 

Έτσι, λοιπόν, στις σύγχρονες πόλεις υπάρχει το εμφανές και το «αόρατο». 

Όμως, έτσι όπως «αχνοφωτίζεται» αυτό το αθέατο, το άσχημο, το 

αντιαισθητικό, αυτό που προσπαθούμε και προτιμούμε να αγνοούμε, εντείνει 

με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο το συναίσθημα της πικρίας που 

προσπαθούμε να αποφύγουμε.  

Αυτή μας, όμως, η στάση δεν δίνει λύση σε κανένα πρόβλημα που μαστίζει τις 

πόλεις στις μέρες και γενικώς δεν οδηγεί πουθενά. 

Για να εξερευνήσουμε τις πόλεις και να δούμε τι κρύβεται πίσω από το 

εμφανές, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη στάση μας και να καταλάβουμε ότι 

είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου. 

 Και δεν πιστεύουμε, πως κανείς από εμάς θα ήθελε να είναι μια «μαριονέτα» 

στα χέρια των προνομιούχων, αυτών που επιλέγουν από ποια γωνία θα 

στρέψουν τον καθρέπτη και ποιο κομμάτι της πόλης θα φωτιστεί. 
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Εισαγωγή 

Οι πόλεις, μέσα στις οποίες γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, έχουν τόσο 

αντιφατική όψη. Η έννοια «πόλη» είναι ένας θεσμός ο οποίος εμφανίζει δύο 

όψεις, συχνά συγκρουόμενες, αλλά και πολλές φορές μπορούν να «καλύψουν» 

η μία την άλλη και να συνθέσουν τις ιδανικές πόλεις.  

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν τα εμφανή στοιχεία, όπως είναι η ψυχαγωγία, η 

ιστορία, τα κτήρια, οι τέχνες, ο πολιτισμός, που αποσκοπούν στην παροχή 

μίας καλής ποιότητας ζωής στους πολίτες. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν 

και στοιχεία που δεν είναι απόλυτα εμφανή, αλλά χρειάζεται να τα ανακαλύψει 

κάποιος και υποθάλπουν την αρνητική τους όψη. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι τα συχνά φαινόμενα ρατσισμού, εγκληματικότητας, 

φτώχειας, ανεργίας και άλλων πολλών προβλημάτων που μαστίζουν τις 

σύγχρονες πόλεις.  

Η έννοια της πόλης έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια, 

εξαιτίας αυτής της έμφυτης προσέλκυσης του για ότι φαντάζει 

«ανεξερεύνητο». Έτσι, προσπαθεί να ερμηνεύσει, όχι μόνο τις ορατές, αλλά 

και τις αόρατες όψεις των πόλεων.  

Αυτός, λοιπόν, είναι και ο στόχος της συγκεκριμένης εργασίας. Να 

παρουσιάσει τις δύο αυτές αντιφατικές όψεις, καθώς οι πόλεις αποτελούσαν 

ανέκαθεν  ένα βασικό θεμέλιο για την οργανωμένη ζωή των κατοίκων των 

πόλεων για τον άνθρωπο.  

 

Είστε έτοιμοι, λοιπόν;  
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Σκοπός έρευνας  

Σκοπός της ερευνητικής μας εργασίας είναι να ερευνήσουμε τις θεατές και να 

ανακαλύψουμε τις αθέατες όψεις των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Να 

δημιουργήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις πόλεις. 

 

 Ερευνητικά Ερωτήματα  

 Τι κρύβεται πίσω από τις ομορφιές μιας πόλης; 

 Ποια είναι η επίδραση του ανθρώπου στην εξέλιξη των πόλεων; 

 Πως διαφοροποιείται η ανάπτυξη των πόλεων σε σχέση με το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον; 

 Άραγε υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν ιδανικές πόλεις;  

 

Mεθοδολογία  

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας ασχοληθήκαμε με τις θεατές και τις 

αθέατες όψεις των πόλεων. Προκειμένου να επιτύχουμε όσο το δυνατόν 

καλύτερα τον παραπάνω σκοπό, δουλέψαμε σύμφωνα με την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο.  

Αρχικά, θέσαμε κανόνες και δεσμευτήκαμε ότι θα τους τηρήσουμε. Αφού 

καταλήξαμε στους θεματικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα 

ασχοληθούμε, χωριστήκαμε σε ομάδες. Κατόπιν, ανατρέξαμε σε ποικίλες 

πηγές, όπως διαδίκτυο, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, άρθρα από εφημερίδες 

και συντάξαμε τα κείμενα μας.  

Έχοντας ως βασική προϋπόθεση την επιστημονική ορθότητα των κειμένων 

μας, αξιολογήσαμε και συγκρίναμε τις πληροφορίες και τις πηγές, διορθώσαμε 

τις τυχόν   «ατέλειες» του τελικού κειμένου (γραμματικά - συντακτικά λάθη). 

Έτσι, ώστε, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα, 

δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. 

 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώθηκε με την επιλογή ορισμένων βασικών ιδεών για 

την παρουσίαση που συνοδεύει την εργασία μας και της προσφέρει μια 

θεματική πληρότητα. 
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Θεωρίες για την πόλη 

Αναμφίβολα, η δημιουργία των πρώτων κοινωνικών συμβιώσεων, και 

ειδικότερα, της πόλης υπήρξε ένα θέμα, το οποίο πραγματεύτηκαν, ήδη από 

την αρχαιότητα, οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι. Από την <<Πολιτεία>> του 

Πλάτωνα, λοιπόν, και τα <<Πολιτικά>> του Αριστοτέλη μέχρι τις σύγχρονες 

θεωρίες των Γουίρθ, Ζίμμελς και Παρκ, η πόλη παρουσιάζεται ως μία 

θεμελιώδης κοινότητα πολιτών. Η κοινότητα αυτή, άμεσα συσχετιζόμενη με 

τις ανάγκες των ανθρώπων κι ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες τους, 

υποδηλώνει την αέναη προσπάθεια του ανθρώπινου είδους να ζήσει 

οργανωμένα (και πολιτικά).                                                  

 Ο πρώτος που ασχολήθηκε εκτεταμένα και διεξοδικά με το θέμα αυτό 

υπήρξε ο Πλάτων. Ο μεγάλος Αθηναίος φιλόσοφος, ήδη από την Πολιτεία  

του, παραλληλίζει την πολιτική κοινωνία με ένα σπήλαιο, οι κάτοικοι του 

οποίου ζουν αλυσοδεμένοι και μακριά από το φως από την παιδική τους 

ηλικία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν επίγνωση του κόσμου που βρίσκεται έξω 

από τη σπηλιά και χλευάζουν όλους, όσοι επιχειρούν να δραπετεύσουν. Οι 

τελευταίοι αυτοί, δηλαδή οι φιλόσοφοι, 

έχοντας αντικρύσει το φως της αλήθειας 

ζουν μακάρια κι ευτυχισμένα αγνοώντας τους 

δεσμώτες. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η 

πνευματική αυτή ελίτ είναι υποχρεωμένη να 

κατεβεί στο σπήλαιο και να πάρει μαζί της 

τους <<τυφλούς>> συνανθρώπους της. 

Με την αλληγορία αυτή ο Αθηναίος 

φιλόσοφος διατείνεται ότι για να υπάρξει  

ιδανική πολιτεία πρέπει να κυβερνιέται από 

τους φιλοσόφους. Αυτοί οι πνευματικά <<ανώτεροι>> άνθρωποι θα δώσουν τα 

φώτα τους στους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κοινότητας 

που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως. Βασική επιδίωξη, λοιπόν, 

του Πλάτωνα είναι να πείσει τους συμπολίτες του να οραματιστούν το ιδανικό 

αυτό πολίτευμα, στο οποίο οι άνθρωποι του πνεύματος θα κυβερνούν αλλά 

και θα υπηρετούν το σύνολο. 
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Παράλληλα, πολλές θεωρίες για την πόλη και το αστικό περιβάλλον  έχουν 

διατυπωθεί και από  σύγχρονους επιστήμονες, με κυριότερο το Μαρξ. Ο 

γερμανός κοινωνιολόγος, αν και δεν καταπιάστηκε με αυτό το θέμα σε μεγάλο 

βαθμό, ωστόσο αναφέρεται συχνά στη δημιουργία των πόλεων, κάτι που 

προέκυψε  από τη συνεργασία του με τον Έγκελς στις Βρυξέλλες και υπό το 

πρίσμα του  καταμερισμού της εργασίας και της εξέλιξης στη διαδικασία 

παραγωγής γύρω από τη θεματική <<πόλη>>. Διαβάζοντας το έργο του, 

λοιπόν, παρατηρούμε ότι ο Μαρξ  περιορίζεται στο σύγχρονο τρόπο 

κατανομής της εργασίας, μολονότι βάσει αυτού έχει εξεταστεί ολόκληρη η 

ανθρώπινη ιστορία από την αρχαιότητα. Συμπερασματικά, ο αστικός χώρος, 

σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία, αντιστοιχεί και στις τρεις μορφές της 

ιδιοκτησίας. Στην πρώτη, η οποία αναφέρεται στην πρωταρχική και 

πρωτόγονη εγκατάσταση των ανθρώπων στις πόλεις. Στη δεύτερη, η οποία 

μιλάει για την κρατική και κοινοτική ιδιοκτησία  αλλά και στην τρίτη που 

αφορά τη φεουδαρχική ιδιοκτησία. Ακόμη, ο Μαρξ με τον Έγκελς κατέληξαν 

σε μία νέα διαπίστωση σχετικά με τις πόλεις. Θεωρούν βιομηχανικές τις 

πόλεις, στις οποίες εμφανίστηκαν οι πρώτοι παραγωγικοί κλάδοι και 

<<μανιφακτούρες>>, οι οποίες, σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο, 

«…προϋποθέτουν μια μηχανή έστω και στη στοιχειώδη της μορφή...αφορούν 

την υφαντουργία...κι αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στη Φλάνδρα...στη 

συνέχεια στην Αγγλία και στη Γαλλία>>. 

Ο σπουδαίος όμως αυτός κοινωνιολόγος 

ασχολήθηκε και με το διαχωρισμό των πόλεων από 

την αγροτική γη και την ύπαιθρο. Ειδικότερα, 

αναφέρει ότι <<η ύπαρξη της πόλης συνεπάγεται 

την ανάγκη διοίκησης, αστυνομίας, φόρων, με λίγα 

λόγια της αυτοδιοίκησης κι έτσι της πολιτικής 

γενικά>>. Με αυτά του τα λόγια ο Μαρξ 

παρουσιάζει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο 

χώρων και επικεντρώνεται στην κυρίαρχη θέση 

των πόλεων έναντι της υπαίθρου. Παράλληλα, 

θεωρεί ότι η πόλη σχετίζεται με τον πληθυσμό, την παραγωγή, το κεφάλαιο, 

τη ψυχαγωγία, τις ανάγκες, ενώ  αντίθετα η ύπαιθρος συμβολίζει τη μοναξιά 

και την απομόνωση. Σε άλλα του βιβλία σχετίζει τη διάκριση μεταξύ των δύο 

αυτών χώρων με τη διάκριση κεφαλαίου και γαιοκτησίας, τονίζει δηλαδή τη 

διαφορά της οικονομικής βάσης τους. Έτσι, οι πόλεις, σε αντίθεση με την 
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αγροτική οικονομία, βασίζονται στην ανάπτυξη ενός κεφαλαίου, το οποίο δε 

στηρίζεται στη γη και στα προϊόντα της αλλά στην προσπάθεια κάλυψης των 

αναγκών των κατοίκων της. 

 

Ένας άλλος  κοινωνιολόγος που ασχολήθηκε με το θεμελιώδες θέμα της 

αστικής ανάπτυξης υπήρξε ο Μαξ Βέμπερ, ο οποίος επικεντρώθηκε στην 

ιστορική του προσέγγιση. Ο Βέμπερ κάνει μία διεξοδική σύγκριση ανάμεσα 

στις πόλεις της Ανατολής με αυτές της Δύσης. θεωρεί, λοιπόν, ότι το κύριο 

χαρακτηριστικό της Δύσης είναι ο εξορθολογισμός, κάτι που απουσιάζει από 

τις ανατολικές κοινωνίες. Έτσι, σε όλες τις δυτικές πόλεις παρατηρείται 

ανάπτυξη των επιστημών, των τεχνών και γενικότερα του πολιτισμού, 

φαινόμενο που βασίζεται, σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο, στην έννοια του 

εξορθολογισμού. Η λογική και η, σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, 

ενατένιση της καθημερινότητας  λοιπόν είναι χαρακτηριστικό του δυτικού 

ανθρώπου, με αποτέλεσμα η Δύση  να πρωτοστατεί στη δημιουργία ενός 

πολιτισμού απαλλαγμένου από τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες της 

Ανατολής. Πρόκειται, επομένως, για έναν εμπειρικό πολιτισμό (θεωρεί ως 

μόνη πηγή αυθεντίας, όσα  μπορούν να δουν οι άνθρωποι), ο οποίος 

προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό το ιδανικό της τέλειας πολιτείας. 

 

Παράλληλα, την ίδια περίπου εποχή, η δημιουργία των πόλεων απασχόλησε 

και τον Ντυρκάιμ. Ο μεγάλος κοινωνιολόγος παρατήρησε κυρίως την αντίθεση 

μεταξύ της συγκέντρωσης και της διασποράς του πληθυσμού, κάτι το οποίο 

έγινε ιδιαίτερα προφανές τις τελευταίες δεκαετίες. Η πόλη δίνει τη 

δυνατότητα έκφρασης και ανάπτυξης μορφών συλλογικής ζωής, άρα 

οποιαδήποτε αδυναμία υπέρβασης της ατομικότητας αποτελεί παρακώλυση 

της κοινωνικής συμβίωσης. Σύμφωνα με το έργο του Ντυρκάιμ, λοιπόν, η 

πόλη συμβάλλει στην εκδήλωση πρωτοφανών ψυχοπαθολογικών 

καταστάσεων, μέρος των οποίων αποτελεί και η ηθική συνείδηση του να ζει 

κανείς σε μία ομάδα. 
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Εμπνεόμενοι από το έργο των προηγούμενων ορισμένοι σύγχρονοι 

κοινωνιολόγοι ίδρυσαν τη <<Σχολή του Σικάγο>>, η οποία ασχολήθηκε κυρίως 

με τις αρνητικές πλευρές των πόλεων. Ένας από αυτούς υπήρξε ο Γκέοργκ 

Ζίμμελς,  ο οποίος με το έργο του <<Η πόλη και η διανοητική ζωή>> ανέλαβε 

να περιγράψει τη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις επιδράσεις που αυτή 

ασκεί στην νοοτροπία των ανθρώπων. Αν και ο ίδιος ο κοινωνιολόγος 

αναφέρει ότι η επιρροή αυτή δεν είναι απόλυτα επιβλαβής για το άτομο, 

ωστόσο παραδέχεται ότι έχει προκαλέσει πολλές αλλοιώσεις στα παλαιά 

πρότυπα κοινωνικής συμβίωσης. Πιστεύει, λοιπόν, ότι η διάχυτη ελευθερία 

που προσφέρει ο αστικός τρόπος ζωής ίσως να επηρεάζει την αντίληψη των 

πολιτών σχετικά με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που υφίστανται μέσα σε 

ένα κοινωνικό σύνολο προκαλώντας συγχύσεις και παρεξηγήσεις (<<Τα 

μεγαλύτερα προβλήματα στις πόλεις δημιουργούνται από την προσπάθεια του 

ανθρώπου να διατηρήσει την ελευθερία και την 

ατομικότητά του>>). 

Το έργο του Ζίμμελς όμως επηρέασε και έναν 

άλλο μεγάλο της <<Σχολής του Σικάγο>>, τον 

Ρόμπερτ Παρκ. Ο Παρκ, έντονα επηρεασμένος 

από την πόλη, στην οποία μεγάλωσε, το Σικάγο, 

θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτή ως παράδειγμα, 

για να ερμηνεύσει και να εξηγήσει την παρακάτω 

θεωρία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάθε πόλη 

είναι ένα οικοσύστημα, όπως αυτά που συναντάμε 

στη φύση, αλλά και μία εκδήλωση του ανταγωνισμού των μελών της, όσον 

αφορά το έδαφος και, γενικότερα, τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα σε 

αυτή. Παράλληλα, ο αμερικανός κοινωνιολόγος, διατύπωσε μια νέα θεωρία για 

τους μετανάστες μέσα στις πόλεις και την τελική τους προσαρμογή. 

Υποστήριξε, λοιπόν, ότι η ένταξη των μεταναστών στις νέες τους πόλεις 

γίνεται με τέσσερα βήματα. Αρχικά, έρχονται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα 

μέλη της κοινότητας, στην οποία επιλέγουν να διαμείνουν, κάτι που δεν 

μπορεί να αποσοβήσει τις μεταξύ τους συγκρούσεις και διενέξεις που θα 

ακολουθήσουν. Αμέσως μετά, ο μετανάστης επιζητά εναγώνια τη στέγαση, η 

οποία, όταν ολοκληρωθεί, συμβάλλει στην αφομοίωση του από τη νέα 

κοινωνία και στην τελική του ένταξη, στάδιο κατά το οποίο ο ίδιος μπορεί να 

προσφέρει υπηρεσίες σε αυτή. Ως αποτέλεσμα της έντονης μετανάστευσης 
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στην  πόλη του, ο Παρκ διαπίστωσε ότι τα πλουσιότερα κοινωνικά στρώματα 

μετακινήθηκαν προς τα βόρεια, παρατήρηση που τον οδήγησε εν τέλει στη 

θεωρία περί διαχωριζόμενων ζωνών, την οποία εκθέτει στο βιβλίο του <<Η 

πόλη>>. 

 

Τελευταίος εκπρόσωπος και ίσως ο σημαντικότερος εκφραστής της <<σχολής 

του Σικάγο>> υπήρξε ο ΛούιςΓουίρθ, ο οποίος όντας Εβραίος μετανάστης 

στην αστική Αμερική ασχολήθηκε εκτεταμένα με το φαινόμενο της 

αστικοποίησης και των επιπτώσεών του στη σύγχρονη ζωή. Θεωρεί, μάλιστα, 

ότι ο αστικός τρόπος ζωής ευθύνεται για τη μοναξιά, την εξάλειψη των 

παραδόσεων και την εξαφάνιση, όπως αναφέρει ο ίδιος, της γειτονιάς. 

Ειδικότερα, οι οικογένειες που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα αποκτούν, 

σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο, λιγότερα παιδιά, ο θεσμός του γάμου τείνει να 

εξαφανιστεί, ενώ παράλληλα η 

ανισορροπία στις σχέσεις των 

ανθρώπων δημιουργεί δυσάρεστες 

καταστάσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα 

αυτά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Γουίρθ, δεν υποσκελίζουν τη 

σπουδαιότητα του θεσμού της πόλης 

ως σημαντικότατου  ανθρώπινου 

επιτεύγματος, καθώς σε αυτήν το 

άτομο έρχεται σε επαφή με αξίες, όπως ο πολιτισμός, τις οποίες αδυνατεί να 

ανακαλύψει οπουδήποτε αλλού. 

 

Μάριος Μωραΐτης 
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ΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΝΝ  

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  
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H ιστορική εξέλιξη των πόλεων 

Ο θεσμός των πόλεων έχει υποστεί πολλές διαφοροποιήσεις κατά την 

διάρκεια της ιστορίας. Με την ανακάλυψη καινούριων τόπων, τη διευκόλυνση 

του ανθρώπου από μηχανές σε διαφόρους τομείς και την ανακάλυψη του 

εμπορίου από μια κλειστή κοινωνία μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο κέντρο. Ας 

ερευνήσουμε λοιπόν αυτήν την εξέλιξη. 

Οι πρώτες πόλεις εμφανίστηκαν κατά την 7η χιλιετία π.Χ. με την πρώτη 

αναφορά στην Μεσοποταμία και αργότερα γύρω από μεγάλους ποταμούς, 

όπως ο Νείλος. 

Κατά τον 8ο αιώνα εμφανίστηκε η ανώτατη μονάδα ανεξάρτητης πολιτικής και 

θρησκευτικής οργάνωσης, η πόλη. Οι πόλεις 

ήταν αστικοί οικισμοί που λειτουργούσαν ως 

πολιτικά και θρησκευτικά κέντρα. Οι 

συνθήκες και η διαδικασία δημιουργίας των 

πόλεων μένουν αδιευκρίνιστες, αλλά την 

περίοδο της δημιουργίας τους παρατηρείται 

αύξηση του πληθυσμού και η δημιουργία των 

πρώτων ναϊκών οικοδομημάτων. 

 

Κατά τη διάρκεια της Αρχαϊκής εποχής (750-480 π. Χ) παρατηρείται στον 

Ελλαδικό χώρο κάτι πρωτάκουστο για την εποχή. Ιδρύθηκαν τα πρώτα 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά κέντρα, οι Πόλεις -κράτη. Οι 

ιστορικοί έδωσαν το όνομα αυτό για να μπορέσουν να εξηγήσουν την έννοια 

του χώρου, αλλά και την εξουσία των πόλεων, την οποία θα πρέπει να 

ακολουθούν και να ζουν αρμονικά με αυτήν οι πολίτες. 

 

Τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τις πόλεις-κράτη αποτελούν τον 

«πρόδρομο» της μελλοντικής ανάπτυξης κι εξέλιξης της Αθηναϊκής 

κοινωνίας στην κλασσική εποχή και στο «χρυσό αιώνα». Ως προς τη 

γεωγραφική θέση, ήταν συνήθως τειχισμένη για εχθρικές επιθέσεις, ενώ 

γύρω από αυτήν βρισκόταν η ύπαιθρος χώρα, δηλαδή οι κώμοι κι οι αγροτικοί 

οικισμοί. Σύμφωνα με πολιτική άποψη, οι πολίτες αυτών των πρώτων πόλεων 

είχαν δικαίωμα στην άσκηση της εξουσίας, πράγμα το οποίο υπήρξε η βάση 

για τη σύγχρονη οργάνωση της κοινωνίας. Παράλληλα, οι ανάγκες των 

πολιτών ήταν για ελευθερία, δηλαδή για ανεξαρτησία, για αυτονομία , δηλαδή 

για ισότητα απέναντι στο νόμο και για αυτάρκεια, δηλαδή για την παραγωγή 

ντόπιων προϊόντων για αυτοκατανάλωση. 
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Οι αρχαίες πόλεις κράτη, αν και παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 

ως προς την πολιτική διαχείριση που ακολουθούν, παρουσιάζουν σημαντικά 

κοινά χαρακτηριστικά που θεμελιώνονται κυρίως στην ύπαρξη: 

1.Πλήρους αυτονομίας. 

2.Διοικητικού ή/και θρησκευτικού κέντρου 

3.Περιφέρειας που μπορεί να ποικίλλει από καλλιεργούμενες εκτάσεις  

4.Καλλιεργητικών εκτάσεων σημαντικών για την επιβίωση της πόλης 

 

Με την οργάνωση, όμως, αυτών των πρώιμων μορφών πόλης, οι πολίτες 

οδηγήθηκαν σε εθνικιστικά αισθήματα και σε αισθήματα φανατισμού, κάτι το 

οποίο δεν επέτρεπε την ένωσή τους σε ένα ενιαίο ελληνικό κράτος. Αν και 

τέτοιου είδους θεσμοί είχαν ξαναεμφανιστεί στην παγκόσμια ιστορία και 

κυρίως στις περιοχές της Μεσοποταμίας, η πόλη-κράτος αποτελεί 

αξεπέραστη ενέργεια των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό συμβαίνει, διότι ποτέ πριν 

δεν είχαν επανεμφανιστεί τόσο σημαντικές έννοιες, όπως η έννοια της 

ελευθερίας, του θεάτρου, της δημοκρατίας, της επιστήμης και της 

φιλοσοφίας, που αποτελούν  θεμέλιο της οργάνωσης των σύγχρονων 

κοινωνιών. 

Πολύ αργότερα, το 1760, ξέσπασε η Βιομηχανική επανάσταση. Ήταν ένα 

σύστημα μεταβολών και ανακατατάξεων 

τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

πνευματικών - οι οποίες οδήγησαν για 

πρώτη φορά στην εμφάνιση της σύγχρονης 

«εκβιομηχανισμένης» πόλης. 

Μαζί της, όμως, έφερε και διάφορα 

προβλήματα, όπως ρύπανση και ερήμωση 

της υπαίθρου που υπάρχουν μέχρι σήμερα. 

Η αστικοποίηση, ένα πρόβλημα που αυξήθηκε κατά τη Βιομηχανική 

Επανάσταση, είναι η τάση των ανθρώπων για συγκέντρωση στις μεγάλες 

πόλεις.  

 

Θανάσης Μιχαλάκης 
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«Οι Διχοτομημένες πόλεις» 

 

Αν ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία θα δούμε κάποιες πόλεις που είχαν 

διχοτομηθεί, δηλαδή που είχαν χωριστεί σε δυο μέρη, λόγω διαφορετικών 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών πεποιθήσεων και συμφερόντων.  

Βερολίνο 

Ας ξεκινήσουμε από το επίκεντρο της Ευρώπης 

μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή το 

Βερολίνο το οποίο πια μετά τον αιματηρό αυτό 

πόλεμο είχε χάσει την ισχύ και το σεβασμό που 

ενέπνεε παλαιότερα και αντιμετώπιζε εσωτερικά 

προβλήματα.  

Αρχικά η πόλη αυτή είχε χωριστεί σε τέσσερις 

ζώνες κατοχής.  

Οι Δυτικές ζώνες σχημάτιζαν το Δυτικό Βερολίνο ενώ το 1961 διχοτομήθηκε 

οριστικά σε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, παρά τις προσπάθειες αποφυγής 

αυτής της ενέργειας. 

Οι τομείς των δυτικών συμμαχιών ενώθηκαν και σχημάτισαν το Δυτικό 

Βερολίνο ενώ ο Σοβιετικός το Ανατολικό Βερολίνο. Οι εντάσεις, όμως, που 

άρχισαν να φουντώνουν ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση οδήγησαν στη 

δημιουργία του τείχους του Βερολίνου. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν 

περιφράγματα μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Το 1971 η 

συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων δυνάμεων (Η.Π.Α, Βρετανία, Γαλλία, 

Σοβιετική Ένωση) εξασφάλισε τη πρόσβαση στο Δυτικό Βερολίνο και έτσι 

απομακρύνθηκε ο κίνδυνος της ολοκληρωτικής απομόνωσης της πόλης από 

το Δυτικό Βερολίνο το 1989, ενώ η πίεση από τους κατοίκους της 

Ανατολικής Γερμανίας οδήγησε στην κατεδάφιση του τείχους. Έτσι στις 3 

Οκτώβριου 1980, οι δυο «Γερμανίες» ενώθηκαν ως Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας, σύμφωνα με τη συνθήκη επανένωσης και το 

Βερολίνο ορίστηκε ως πρωτεύουσα της ενιαίας πλέον Γερμανίας.  

Το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1989, μια μέρα 

που θεωρείται σύμβολο της ελευθερίας, όχι μόνο στην ιστορία της Γερμανίας, 

αλλά και στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Τέλος, το 1990 η Γερμανία 

ξαναενώθηκε, μετά από διαπραγματεύσεις. 
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Κύπρος 

Την ίδια περίπου περίοδο, γίνονται παρόμοιες 

ανακατατάξεις στο γειτονικό μας νησί, την 

Κύπρο, οι οποίες οδηγούν στη διχοτόμηση της.  

Η Κύπρος, επίσημα Κυπριακή Δημοκρατία, 

ιδρύθηκε το 1960, στη βάση των συμφωνιών 

Ζυρίχης-Λονδίνου που προέβλεπαν την  

aανεξαρτητοποίηση της από την Βρετανία. 

Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία πρακτικά 

ελέγχει μόνο τα 2/3 του νησιού, ενώ το άλλο τρίτο κατέχεται παράνομα από 

την Τουρκία. Το 1983 η Τουρκία παρανόμως ανακήρυξε τα κατεχόμενα εδάφη 

σε κράτος, ονομάζοντας τις κτήσεις της στη βόρεια πλευρά του νησιού 

Τουρκική Δημοκρατία, με σκοπό να τα κάνει μέρος της χώρας.  

 

 

 

 

Μπέλφαστ της Ιρλανδίας 

Μια άλλη πόλη η όποια ανέλαβε να λύσει τα 

προβλήματα της και οδηγήθηκε σε λύσεις, 

όπως οι παραπάνω, ήταν το Μπέλφαστ της 

Ιρλανδίας. Το Μπέλφαστ είναι η πρωτεύουσα 

της βόρειας Ιρλανδίας, η μεγαλύτερη πόλη 

της και η δεύτερη μεγαλύτερη στο νησί της 

Ιρλανδίας.  

Οι Ιρλανδία είχε χωριστεί σε δύο ζώνες, τη 

βόρεια Ιρλανδία όπου την κατείχαν οι 

προτεστάντες και τη νότια Ιρλανδία η όποια διοικούνταν από καθολικούς.  
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Οι καθολικοί της βόρειας Ιρλανδίας ήθελαν να ενωθούν με τους νοτίους, 

όμως οι προτεστάντες της βόρειας δεν τους το επέτρεψαν.  

Το 1916 η προσπάθεια των Ιρλανδών να απελευθερωθούν από τους Άγγλους 

και να επιβάλλουν την καθολική θρησκεία σε ολόκληρη την Ιρλανδία, 

εκφράζεται με το νέο κόμμα Sinn fein (εμείς μόνοι μας). Δημιουργηθήκαν 

τείχη με την ονομασία «Γραμμές της ειρήνης». Πρόκειται για τείχη που 

διαχωρίζουν τις καθολικές από τις προτεσταντικές κοινότητες και 

εκτείνονται έως και πέντε χιλιόμετρα. Μάλιστα, το πρώτο τείχος ανεγέρθηκε 

το 1969, ύστερα από αναταραχές που σημειώθηκαν στο δυτικό μέρος του 

Μπέλφαστ και το τελευταίο πριν από λίγα χρόνια σε ένα δημοτικό σχολείο. 

 

 

 

Παλαιστίνη 

Και τέλος, μεταφερόμαστε στην Παλαιστίνη. Από το 16ο αιώνα η ιστορία της 

Παλαιστίνης ταυτίζεται με τους 

Εβραίους. Εκείνη την εποχή υπήρχαν 

όμως και φανατικοί Εβραίοι οι οποίοι 

επιδίωκαν τη δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου Εβραϊκού κράτους στην 

Παλαιστίνη.  Με  τη βοήθεια των 

Άγγλων 250.000 Εβραίοι 

εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη το 

1822, και αφού ο Ο.Η.Ε κήρυξε τη 

διχοτόμηση της σε δυο κράτη, Αραβικό 

και Εβραϊκό(1947), οι Εβραίοι 

δημιούργησαν το Ισραήλ (1948).Το 1967 ξεσπά ο πόλεμος των έξι ημερών. 

Οι Ισραηλινοί επεκτείνονται και καταλαμβάνουν Αραβικά εδάφη. 

Εγκλωβίζουν χιλιάδες γηγενείς κατοίκους στη Γάζα, με τη δημιουργία τείχους 

(1994) και λίγο αργότερα στη δυτική όχθη με τείχος μήκους 800 χιλιόμετρων 

(2002).Οι συγκρούσεις και η γενικότερη έχθρα και αντιπαλότητα των δυο 

πληθυσμών δεν παύει να υπάρχει και σήμερα, ενώ η λύση του Μεσανατολικού 

προβλήματος αποτελεί μια από τις δυσκολότερες πολιτικές ενέργειες της 

εποχής μας… 

 

Άγγελος Μουσκάι 
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Ολυμπιακές πόλεις 
 

Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρωτάρχισαν το 

776 π.Χ. στην Ολυμπία της Ήλιδας, με τη συμμετοχή αθλητών απ' όλο τον 

Ελληνικό Κόσμο της αρχαιότητας. Κατά τη 

διάρκεια των Αγώνων κηρυσσόταν 

εκεχειρία και οι πολεμικές επιχειρήσεις 

διακόπτονταν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

πέρασαν από διάφορες φάσεις ακμής και 

παρακμής, έως ότου καταργήθηκαν από 

τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο 

τον Μέγα το 393 μ.Χ ως ειδωλολατρικοί. 

1503 χρόνια αργότερα αναβίωσαν. 

Οι πόλεις οι οποίες οργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες είναι: 

1896 ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) 

1900 ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ)  

1904 ΣΕΝ ΛΟΥΙΣ (Η.Π.Α.)  

1908 ΛΟΝΔΙΝΟ (Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ)  

1912 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (ΣΟΥΗΔΙΑ)  

1920 ΑΜΒΕΡΣΑ (ΒΕΛΓΙΟ)  

1924 ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ)  

1928 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)  

1932 Λ. ΑΝΤΖΕΛΕΣ (Η.Π.Α.)  

1936 ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)  

1948 ΛΟΝΔΙΝΟ (Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ)  

1952 ΕΛΣΙΝΚΙ (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)  

1956 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)  

1960 ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ)  

http://www.softlab.ntua.gr/facilities/public/olympics/ol1221.html
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1964 ΤΟΚΙΟ (ΙΑΠΩΝΙΑ)  

1968 ΜΕΞΙΚΟ (ΜΕΞΙΚΟ)  

1972 ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)  

1976 ΜΟΝΤΡΕΑΛ (ΚΑΝΑΔΑΣ)  

1980 ΜΟΣΧΑ (πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.)  

1984 Λ. ΑΝΤΖΕΛΕΣ (Η.Π.Α.)  

1988 ΣΕΟΥΛ (Ν. ΚΟΡΕΑ)  

1992 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)  

1996 ΑΤΛΑΝΤΑ (ΗΠΑ) 

2000 ΣΙΔΝΕΥ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 

2004 ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ) 

2008 ΠΕΚΙΝΟ (ΚΙΝΑ) 

2012 ΛΟΝΔΙΝΟ (Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 

Τρεις Ολυμπιάδες αναβλήθηκαν εξαιτίας των δύο παγκοσμίων πολέμων . 

Όμως και άλλες Ολυμπιάδες χαρακτηρίστηκαν από θλιβερά γεγονότα, όπως :  

 Η Ολυμπιάδα του 1936 στο ναζιστικό Βερολίνο.  

 Η τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ισραηλινής αποστολής, το 1972 στο 

Μόναχο, με πολλά θύματα.  

 Το μποϋκοτάζ των αφρικανικών χωρών το 1976 στο Μόντρεαλ, σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας για το φυλετικό καθεστώς της Νοτίου Αφρικής.  

 Το μποϋκοτάζ χωρών του δυτικού μπλοκ το 1980 στη Μόσχα, στα 

πλαίσια του ψυχρού πολέμου.  

 Το μποϋκοτάζ χωρών του ανατολικού μπλοκ το 1984 στο Λος 

Aντζελες.  
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Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 

 Σαμονί (Γαλλία) 1924 

 Σεν Μόριτζ (Ελβετία) 1928 

 Λέικ Πλάσιντ (ΗΠΑ) 1932 

 Γκάρμις-Παρτενκίρχεν (Γερμανία) 1936 

 Σεν Μόριτζ (Ελβετία) 1948 

 Όσλο (Νορβηγία) 1952 

 Κορτίνα Νταμπέτσο (Ιταλία) 1956 

 Σκουά Βάλλεϊ (ΗΠΑ) 1960 

 Ίνσμπρουκ (Αυστρία) 1964 

 Γκρενόμπλ (Γαλλία) 1968 

 Σαπόρο (Ιαπωνία) 1972 

 Ίνσμπρουκ (Αυστρία) 1976 

 Λέικ Πλάσιντ (ΗΠΑ) 1980 

 Σαράγεβο (Γιουγκοσλαβία) 1984 

 Κάλγκαρυ (Καναδάς) 1988 

 Αλμπερβίλ (Γαλλία) 1992 

 Λίλεχαμερ (Νορβηγία) 1994 

 Ναγκάνο (Ιαπωνία) 1998 

 Σολτ Λέικ Σίτυ (ΗΠΑ) 2002 

 Τορίνο (Ιταλία) 2006 

 Βανκούβερ (Καναδάς) 2010 

 Σότσι  (Ρωσία)2014 

 

Άλμερτ Μουσκάι 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%84_%CE%9B%CE%AD%CE%B9%CE%BA_%CE%A3%CE%AF%CF%84%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B9
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Μνημεία, η πολιτιστική ταυτότητα των πόλεων 

Κάθε πόλη έχει τα δικά της μνημεία που την καθιστούν ιδιαίτερη και μοναδική 

και τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες. Τα μνημεία αυτά, πέρα από το 

γεγονός ότι μας δίνουν πληροφορίες για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 

της εποχής (άνθιση πολιτισμών, ακμή, παρακμή, καταπίεση, δουλεία), 

αποτελούν σύμβολα του πολιτισμού κάθε πόλης και μας δίνουν στοιχεία για 

την κουλτούρα των ανθρώπων. Μας πληροφορούν τόσο για την τέχνη και τις 

παραδόσεις κάθε τόπου όσο και για την κοσμοθεωρία των ανθρώπων δηλαδή 

τον τρόπο που αυτοί αισθάνονται, σκέφτονται και πράττουν. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι τα μνημεία αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα της 

δημιουργικής ευφυΐας του ανθρώπου, αφού είναι τεκμήρια μιας σημαντικής 

ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών και παρέχουν μια μοναδική ή τουλάχιστον 

εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτισμικής παράδοσης ή ενός πολιτισμού που 

μπορεί να ζει ακόμα ή να έχει εξαφανιστεί. Μπορεί πολλοί από εμάς σήμερα 

να μην το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει αλλά τα μνημεία είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ιστορίας και για το λόγο 

αυτό έχουν εξέχουσα οικουμενική αξία και αποτελούν τμήμα της κοινής 

κληρονομιάς της ανθρωπότητας. 

Γι'αυτό, λοιπόν, ας ταξιδέψουμε σε μερικές από τις σημαντικότερες πόλεις 

του κόσμου για να γνωρίσουμε τα μνημεία τους καθένα από τα οποία θα μας 

μεταδώσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και θα μας μαγνητίσει με το δικό του 

τρόπο.  

Πρώτος σταθμός η Ακρόπολη, ο ιερός βράχος της Αθήνας, ένα από τα πιο 

αξιόλογα, αν όχι το πιο αξιομνημόνευτο, 

αξιοθέατα όλου του κόσμου. Στην 

Ακρόπολη υπάρχουν τρεις   αρχαίοι ναοί, 

ο   Παρθενώνας, το   Ερέχθειο και ο ναός 
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της  Απτέρου Νίκης. Επίσης, υπάρχει και η μνημειακή είσοδος, τα   

Προπύλαια. Όλα τα μνημεία της Ακρόπολης είναι κατασκευασμένα από 

Πεντελικό μάρμαρο και χτίστηκαν κατά το Χρυσό αιώνα του Περικλή, την 

επονομαζόμενη Κλασική Περίοδο (450-330 π.χ.). Ο Παρθενώνας ήταν 

αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, την προστάτιδα της πόλης. Χτίστηκε από τους 

αρχιτέκτονες   Ικτίνο και  Καλλικράτη   υπό την εποπτεία του Αθηναίου 

γλύπτη Φειδία. Στο χώρο υπήρχαν επίσης δύο κολοσσιαία αγάλματα της θεάς 

Αθηνάς, έργα του Φειδία. Το ένα από τα δύο αγάλματα βρισκόταν μέσα στον 

Παρθενώνα, ήταν φτιαγμένο από χρυσό και ελεφαντόδοντο και είχε ύψος 9 

μέτρα. Το άλλο, εξίσου μεγάλο, ήταν φτιαγμένο από χαλκό και βρισκόταν έξω 

από το  ναό. Ακριβώς απέναντι από τον Παρθενώνα βρίσκεται το   Ερέχθειο. 

Είναι ο ναός του οποίου οι 6 κίονες έχουν τη μορφή νεαρών κοριτσιών, των   

Καρυάτιδων. Χτίστες, χαλκουργοί, εργάτες της πέτρας, ζωγράφοι, 

μεταλλουργοί, μαραγκοί, πλάστες, βαφείς, χρυσοχόοι, τεχνίτες του 

ελεφαντόδοντου, καλλιτέχνες, και πολλοί άλλοι δούλεψαν επί οκτώ χρόνια για 

να κατασκευάσουν αυτά τα υπέροχα και μοναδικά μνημεία τα αφιερωμένα 

στους Θεούς. Όπως είπε ο Περικλής «φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για 

τους ανθρώπους». Κανένα άλλο αρχαίο κτίριο δεν ήταν τόσο έξοχα 

φιλοτεχνημένο με γλυπτά και ανάγλυφα όπως ο Παρθενώνας. Το 

εντυπωσιακό αυτό μνημείο αποτελεί στοιχείο που αποδεικνύει την μεγάλη 

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αθήνας κατά τον 5ο αι. π.Χ. 

Αναπτύχθηκαν τα γράμματα, οι τέχνες και δημιουργήθηκαν έργα απαράμιλλα 

σε πνευματική και καλλιτεχνική λαμπρότητα, πρότυπα για τους δημιουργούς 

των μεταγενέστερων εποχών. 

Ένας όμως ακόμη εξαίρετος προορισμός που προτείνεται ανεπιφύλακτα σε 

όλους τους οπαδούς της ιστορίας και τους εραστές της τέχνης, είναι η 

Κωνσταντινούπολη πόλη που σμίγουν δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής, δύο 

διαφορετικοί πολιτισμοί, η Ανατολή και 

η Δύση. Το πλέον χαρακτηριστικό 

μνημείο της Πόλης είναι η Αγία Σοφία, 

πηγή δέους και θαυμασμού. Η Αγία 

Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίσμα της 

βυζαντινής τέχνης και εκπροσωπεί το 

νέο ρυθμό βασιλική μετά τρούλου. Οι 

αρχιτέκτονες, Ανθέμιος από τις 
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Τράλλεις και Ισίδωρος από τη Μίλητο, αποπεράτωσαν ένα από τα πιο 

επιβλητικά και εντυπωσιακά μνημεία της Χριστιανικής Εκκλησίας σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Ποτέ πριν δεν είχε ανεγερθεί ένας τρούλος τέτοιων διαστάσεων, 

βασιζόμενος απολύτως σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Στους πιστούς που 

επισκέπτονταν τον ναό για να προσευχηθούν δημιουργείτο η εντύπωση ότι ο 

θόλος επέπλεε πάνω από τα κεφάλια τους. Με μάλλον τετραγωνική πρόσοψη, 

ο εσωτερικός χώρος της Αγίας Σοφίας είναι πλημμυρισμένος από το άπλετο 

φως που σκορπίζουν τα πολυάριθμα παράθυρα και αποτελεί την πιο τέλεια 

διαμορφωμένη βασιλική στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ο ιστορικός 

Προκόπιος εξαίρει το κάλλος και το μέγεθος της Αγίας Σοφίας. Από τους 

τριάντα δύο ναούς που ο Ιουστινιανός έχτισε στην Κωνσταντινούπολη η Αγία 

Σοφία ήταν η μόνη που άντεξε στο χρόνο, υμνήθηκε και έγινε σύμβολο και 

πηγή έμπνευσης όχι μόνο για το μεσαιωνικό αλλά και για το νεότερο 

Ελληνισμό. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται από το 

εντυπωσιακό αυτό κτίσμα είναι η ευημερία που γνώρισε η Πόλη στα χρόνια 

του Ιουστινιανού σε διάφορους τομείς όπως στην οικονομία, στις τέχνες και 

στα γράμματα καθώς επίσης και στις επιστήμες. 

 

Ας αφήσουμε όμως τώρα τα ευρωπαϊκά μνημεία και ας μεταφερθούμε στα 

βάθη της Ασίας όπου βρίσκεται το Μεγάλο Τείχος της Κίνας, μια κατασκευή 

ανθρώπου που μπορεί να γίνει ορατή από το διάστημα! Ξεκινώντας στα 

ανατολικά από Shanhaiguan να Λοπ Νουρ στη Δύση, το υπέρογκο αυτό 

αμυντικό σύστημα φτάνει στο νότιο 

άκρο της εσωτερικής Μογγολίας  Το 

Μεγάλο Τείχος της Κίνας, μήκους 

6.520 χιλιομέτρων, είναι σίγουρα το 

μεγαλύτερο ανθρώπινο δημιούργημα 

πάνω στη γη με τις προσπάθειες του 

μεγαλύτερου αριθμού εργατών. 

Αστροναύτες μετά από μια αποστολή 

στη σελήνη διαπίστωσαν ότι το 

μοναδικό ανθρώπινο κατασκεύασμα στον πλανήτη μας που μπορεί να γίνει 

ορατό από το διάστημα δια γυμνού οφθαλμού ήταν το Μεγάλο Τείχος. Ακόμα 

σε εκείνα τα σημεία όπου το τείχος έχει καταρρεύσει ,είναι σύμφωνα με τα 

λόγια του Γάλλου συγγραφέα Αντρέ Μαλρό: «Ένας σωζόμενος προϊστορικός 
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δράκος που απλώνει το σώμα του πάνω στους λόφους». Η πραγματικά 

θαυμάσια δουλειά του Τείχους ξεκίνησε τον 3ο αι. π.Χ. και χρειάστηκαν 

περίπου 2000 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η απίστευτη αυτή κατασκευή όμως 

μας φανερώνει πως κόστισε τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. 

Συγκεκριμένα, τα τείχη διασχίζουν βουνά και πεδιάδες. Τα υλικά λοιπόν 

έπρεπε να μεταφερθούν κάτω από συνθήκες αποπνικτικής ζέστης και 

τσουχτερού κρύου. Λαξεμένες πέτρες που ζύγιζαν 12 κιλά καθεμιά έπρεπε να 

μεταφερθούν σε μακρινές αποστάσεις μαζί με πολλές μικρότερες, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν στο τείχος, του οποίου το ύψος είναι μεγαλύτερο από 12 

και το πλάτος από 8 μέτρα. Λέγεται μάλιστα ότι την περίοδο διακυβέρνησης 

του πρώτου αυτοκράτορα περίπου 300.000 στρατιώτες και 500.000 αγρότες 

αναγκάστηκαν να εκτελέσουν σκληρές και επίπονες εργασίες στο έργο. Σε 

μεταγενέστερους χρόνους 1.800.000 αγρότες εργάστηκαν δίπλα σε 

καταδίκους. Πέρα όμως από αυτή την σκληρή αλήθεια γίνεται φανερό ότι 

αυτός ο τεράστιος αριθμός των εργατών δε θα μπορούσε να επιτύχει την 

ολοκλήρωση αυτού του έργου χωρίς τη διάνοια και το οργανωτικό ταλέντο 

των ανδρών που ηγούνταν του εγχειρήματος. 

Συνεχίζοντας την περιήγηση μας στην Ασία, 

κατευθυνόμαστε στην Ιερουσαλήμ, την 

Ιερή Πόλη. Ιερή για τους Χριστιανούς, 

τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους. 

Μια πόλη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

αξίζει πραγματικά να επισκεφτούμε. Οι ναοί 

των τριών μεγαλύτερων μονοθεϊστικών 

θρησκειών στον κόσμο δεν προσεγγίζουν πουθενά αλλού τόσο πολύ ο ένας 

τον άλλο όσο στην Ιερουσαλήμ με το χριστιανικό ναό του Πανάγιου Τάφου, το 

εβραϊκό Τείχος των Δακρύων και τον Ναό του Όρους, και το μουσουλμανικό 

Τέμενος του Βράχου. Επί αιώνες οι πιστοί των τριών θρησκειών κατοικούσαν 

στην οχυρωμένη με τείχη εσωτερική πόλη της Ιερουσαλήμ. Αποτελούσε 

παραδοσιακά ένα μέρος θρησκευτικής ανοχής, αν και ήταν μια πόλη με 

ακραίες αντιθέσεις και βίαιες συγκρούσεις. 

Και βέβαια μιλώντας για χαρακτηριστικά μνημεία των πόλεων δεν θα πρέπει 

να ξεχάσουμε και το σύμβολο της 

Αιγύπτου, τις πυραμίδες της Γκίζας, 

κοντά στο Κάιρο. Όλοι μας λίγο πολύ 
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έχουμε κάτι ακούσει γι'αυτά τα εντυπωσιακά δημιουργήματα. Ας πάρουμε 

όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους 

βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός τους  ήταν να «στεγάσουν» το 

νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Οι μεγαλύτεροι 

τύμβοι του κόσμου βρίσκονται στην Γκίζα, κοντά στο Κάιρο. Η Πυραμίδα του 

Χέοπος είναι  ένα από τα εφτά θαύματα του κόσμου και η μεγαλύτερη από τις 

τρεις πυραμίδες της Γκίζας  καθώς είναι 147 μέτρα. Χρονολογείται γύρω στο 

2550 π. Χ. Παρόλο το μεγαλείο της πυραμίδας, η μούμια του Φαραώ  Χέοπα 

δεν βρέθηκε ποτέ ενώ μερικοί από τους θησαυρούς του βρέθηκαν εκεί. 

Αναλυτικότερα, οι υπήκοοι του Χέοπος συσσώρευσαν 2.400.000 κομμάτια 

βράχων βάρους 2,5 τόνων το καθένα, με τη βέβαιη γνώση ότι αυτό θα 

καθιστούσε τον φαραώ-θεό τους αθάνατο και ότι θα μπορούσαν να τον 

ακολουθήσουν. Μπορεί σήμερα αντικρίζοντας τις πυραμίδες να αισθανόμαστε 

δέος και θαυμασμό αλλά αυτό που σίγουρα διαφαίνεται πίσω από αυτά τα 

εντυπωσιακά έργα είναι πως για την κατασκευή τους στην αρχαία Αίγυπτο 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές χιλιάδες σκλάβοι από πολεμικές αιχμαλωσίες. 

Σκλάβοι οι οποίοι δούλευαν εξαναγκαστικά μέρα νύχτα και βέβαια πάντα υπό 

τον έλεγχο των ανθρώπων του Φαραώ. 

Είδαμε λοιπόν ορισμένα από τα 

αρχαιότερα και σημαντικότερα 

μνημεία όλου του κόσμου. Ωστόσο 

υπάρχουν και πολλά σύγχρονα 

δημιουργήματα τα οποία  κοσμούν 

τον πλανήτη μας και είναι 

πραγματικά αξιοθαύμαστα. Ποιος 

από εμάς δεν έχει ακούσει ή 

διαβάσει τουλάχιστον μια φορά για την Όπερα του Σύδνεϋ Το έμβλημα της 

μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας είναι το κτίριο της Όπερας το οποίο 

αποτελεί ένα από τα πιο τολμηρά της εποχής μας. Διάφορες περιγραφές 

έχουν δοθεί γι'αυτό το κτίσμα, οι οποίες ποικίλλουν από σπασμένα τσόφλια 

αυγών, γιγαντιαία κελύφη μυδιών, φουσκωμένα πανιά ιστιοφόρου, ή συλλογή 

από εξέδρες ορχήστρας. Ο Δανός αρχιτέκτων Γερν Ούτζον κέρδισε το 1957 

τον διαγωνισμό με το σχέδιό του για ένα πρωτοποριακό Μέγαρο Μουσικής. Οι 

τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες για την ολοκλήρωση του έργου, όμως, 

ήταν τόσο μεγάλες, ώστε ο Δανός αρχιτέκτων παραιτήθηκε και έτσι το έργο 
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ολοκλήρωσαν Αυστραλοί αρχιτέκτονες. Φυσικά το κτίριο δεν ολοκληρώθηκε 

μέσα στο σχεδιαζόμενο χρονικό διάστημα των 5 χρόνων αλλά χρειάστηκαν 16 

χρόνια πριν τελειώσει τελικά η κατασκευή του. Επίσης, το κόστος κατασκευής 

του ξεπέρασε την αρχική οικονομική εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων δολαρίων 

και έφτασε τελικά τα 102 εκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά τα προβλήματα 

σύντομα ξεχάστηκαν. Αν και υπήρχαν πολλοί που αρχικά είχαν θεωρήσει το 

σχέδιο υπερβολικά φουτουριστικό, κανένας δεν αμφισβητεί πλέον την 

αναμφίβολη ομορφιά του κτιρίου της Όπερας του Σύδνεϋ. Η φόρμα του είναι 

ασυνήθιστη αλλά εκπληκτικά επιτυχημένη φανερώνοντας έτσι πέρα από τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία, την οικονομική ευχέρεια της Αυστραλίας 

του 20ού αιώνα. 

 

Τελειώνοντας την περιήγηση μας στα διάφορα μνημεία θα μιλήσουμε για ένα 

τεχνικό θαύμα, τη γέφυρα του Γκόλντεν Γκέιτ, που εκτείνεται πάνω από τον 

όρμο του Σαν Φρανσίσκο. Ο κατασκευαστής της γέφυρας Τζόζεφ Μπέρμαν 

έδωσε μάχη με τα στοιχεία της φύσης 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

κατασκευή της κρεμαστής γέφυρας. 

Αντιμετώπισε τις παλίρροιες του 

Ειρηνικού ωκεανού, τις δυνατές 

καταιγίδες που ξεσπούν στις δυτικές 

ακτές της Αμερικής, τον κίνδυνο 

σεισμών και θριάμβευσε πάνω σε όλα 

αυτά. Το τελικό δέσιμο της γέφυρας το οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν «έβδομο 

θαύμα του κόσμου κατασκευασμένο από ανθρώπινα χέρια», ολοκληρώθηκε 

στις 27 Μαΐου 1937. Η ολοκλήρωση της κατασκευής εορτάστηκε πολλές 

ημέρες και δεκάδες χιλιάδες πεζών διέσχισαν τη νέα γέφυρα. Η κατασκευή 

αυτή γρήγορα απόσβησε τα χρήματα της επένδυσης. Τα πρώτα χρόνια ένας 

μέσος όρος 4 εκατομμυρίων οδηγών διέσχιζαν τη γέφυρα κάθε χρόνο. Μισό 

αιώνα μετά, το 198, έγιναν δέκα φορές περισσότεροι. Αυτός ο αριθμός δεν 

περιλαμβάνει τους πεζούς και τους δρομείς που χρησιμοποιούν τη γέφυρα 

χωρίς την υποχρέωση να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων, 

απολαμβάνοντας μια θέα από τις πιο μαγευτικές του κόσμου. Η πιο διάσημη 

κρεμαστή γέφυρα του κόσμου προσελκύει επίσης αυτούς που θέλουν να 

θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι έχουν πέσει 
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από τη γέφυρα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα θλιβερό και τραγικό και 

δείχνει μία αθέατη, για τους περισσότερους τουλάχιστον ανθρώπους, όψη του 

σπουδαίου αυτού έργου. 

Κλείνοντας, νομίζω ότι είναι φανερό πως οι ταξιδιώτες των αρχαίων χρόνων 

θαύμαζαν επτά θαύματα κατασκευασμένα από ανθρώπινο χέρι (πυραμίδες του 

Γκίζας, φάρος της Αλεξάνδρειας, Κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας, 

Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Κολοσσός της Ρόδου, ο ναός της Αρτέμιδος 

και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός). 

Σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερα αξιοθέατα τα οποία μπορεί 

κανείς να αντικρίσει με δέος. Παρ' όλα αυτά η ιστορία των πιο υπέροχων και 

επιβλητικών ανθρώπινων δημιουργημάτων έχει κρυμμένες μελανές σελίδες. 

Πέρα όμως από αυτές αξίζει να θαυμάσουμε τη θρυλική και μοναδική ομορφιά 

τους αναγνωρίζοντας τα ως στοιχεία της παγκόσμιας ανθρώπινης 

κληρονομιάς. 

Εύη Μουρτζούκου 
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ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ::  ΕΕΚΚΦΦΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΒΒΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  
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Η Τέχνη: Μητέρα κάθε έμπνευσης            

Βιβλία...Θέατρο...Κινηματογράφος, τρείς έννοιες βαθιά συνδεδεμένες τόσο 

μεταξύ τους όσο και με την κάθε πόλη, σε αυτό τον κόσμο, ξεχωριστά. Οι 

άνθρωποι κάθε πολιτείας θέλησαν με κάθε τρόπο να εκφράσουν τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους χρησιμοποιώντας 

την τέχνη. Αρχικά, ανέπτυξαν το γραπτό λόγο του οποίου κατέγραψαν άμεσα 

ή έμμεσα τα γεγονότα που χάραξαν τις ζωές τους δοσμένα με λογοτεχνικό 

τρόπο κάνοντάς τα να τα βιώνουν οι ήρωες των έργων τους κάθε φορά. Στη 

συνέχεια δημιουργήθηκε το θέατρο, στο οποίο οι άψυχοι και βουβοί ήρωες 

των μυθιστορημάτων παίρνουν σάρκα και οστά, αναπτύσσουν το λόγο και τις 

σκέψεις τους  πάνω στη σκηνή του θεάτρου. Η τέχνη έρχεται να ολοκληρωθεί 

με τον κινηματογράφο, εκεί οι θεατές πραγματοποιούν μαζί με τους 

ηθοποιούς ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο του κάθε έργου, γίνονται μέλη του 

ίδιου σώματος. Το σώμα είναι ο πολιτισμός, η καρδιά του οποίου είναι η τέχνη 

και το μυαλό. Η πόλη μέσω των διάφορων ερεθισμάτων που προσφέρει στους 

ανθρώπους που ζουν σ' αυτή, δίνει και τις αντίστοιχες εντολές στα μέλη, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη και αρμονική λειτουργία της. 

Στα έργα των περισσότερων συγγραφέων πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν  οι 

πόλεις καταγωγής τους, άραγε κάτι τέτοιο είναι τυχαίο; Το έργο ορισμένων 

συγγραφέων αφομοιώνεται και γίνεται κτήμα των ανθρώπων όλου του κόσμου. 

Ο Μπρεχτ από το Βερολίνο, ο Καμύ και ο Σaρτρ από το Παρίσι, η Γουλφ και 

ο Ντίκενς από το Λονδίνο, ο Τσέχοφ από τη Μόσχα, ο Καζαντζάκης από το 

Ηράκλειο και άλλοι πολλοί ανήκουν στους παγκόσμιους συγγραφείς, στους 

συγγραφείς πολλές φορές προκειμένου να «μεταφέρουν» τους αναγνώστες 

τους από κάθε γωνία του κόσμου στο δικό του, προσωπικό μικρόκοσμο, 

αναφέρουν στο έργο τους πολλά στοιχεία των πόλεων, στις οποίες βίωσαν τις 

πρώτες τους εμπειρίες. 

Είναι γεγονός πως το θέατρο είναι ο καθρέφτης, του πολιτισμού μιας χώρας. 

Και ο μεγάλος Ρώσος ποιητής 

και θεατρικός συγγραφέας, 

Μαγιακόφσκι, είπε πως: <<Το 
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θέατρο είναι ένας μεγεθυντικός φακός για να δεις μια κοινωνία>>. Για 

πολλούς, το θέατρο είναι η κορυφή  των τεχνών, αφού όλες οι υπόλοιπες 

εμπεριέχονται σε αυτά: μουσική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, φωτογραφία, 

τραγούδι, γραφή.  

 

Τα διασημότερα θέατρα στον κόσμο είναι τα 

εξής: 

La Scala DiMilano: Θεωρείται το πιο γνωστό 

θέατρο στον κόσμο. Εκεί κορυφαία ονόματα της 

όπερας έδωσαν αξέχαστες ερμηνείες, ανάμεσά 

τους και η Μαρία Κάλλας. 

 

TeatroColon στο BuenoAires: Θεωρείται 

σημείο αναφοράς στα θεατρικά δρώμενα όλης  της 

Λατινικής Αμερικής, ενώ φημίζεται για την 

εξαιρετική ακουστική του. 

TheLiceo στη Βαρκελώνη: Βρίσκεται σε έναν από τους 

πιο γνωστούς δρόμους της Βαρκελώνης, στην 

LasRamblas, και είναι το παλαιότερο (και ομορφότερο) 

θέατρο στην  πόλη. 

 

CoventGarden στο Λονδίνο: Είναι γνωστό ως 

«TheRoyalOperaHouse» και συγκεντρώνει θεατές 

όχι μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και από 

όλο τον κόσμο. 

 

TeatroLaFenice στη Βενετία: Το πενταόροφο 

κόσμημα της Βενετίας. Στη ιστορική σκηνή  του 

ανέβηκε ο ίδιος ο Verdi το 1851, όταν τον 

αποθέωσε το κοινό για την πρεμιέρα του 
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Rigoletto. 

 

WienerStaatsoper στη Βιέννη: Είναι γνωστό για 

το χορό της «Νύχτας της Όπερας», μια βραδιά 

όπου προσωπικότητες απ' όλο τον κόσμο 

χορεύουν βαλς κάτω από τη στέγη του 

WienerStaatsoper. 

TeatroReal στη Μαδρίτη: Στην καρδιά της Μαδρίτης, 

στην PlazadeOriente, το TeatroReal είναι από τα 

σημαντικότερα της Ισπανίας και φιλοξενεί συχνά τα 

μέλη της βασιλικής οικογένειας. 

MoscowBolshoi στη Μόσχα: Θεμελιώθηκε το 

1776 από την αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β' και 

για πολλά χρόνια στα θεωρεία του συγκέντρωνε 

την «καλή κοινωνία» της Ρωσίας. 

TheSydney ΟperaHouse στο Σύδνεϋ: Μοντέρνο 

τόσο στην αισθητική όσο και στον τεχνολογικό 

εξοπλισμό, εγκαινιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου 1973 

από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β'. 

 

Η πόλη μέσα από τον κινηματογράφο 

Ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται ως πηγή τα τελευταία 20-30 χρόνια. Κατά 

τον ίδιο τρόπο, αξιοποίησή του υφίσταται και σε έναν άλλο πεδίο, αυτό της 

ιστορίας των πόλεων. Ο  κινηματογράφος αποτελεί μια κατά κύριο λόγο 

οπτική πηγή τεράστιας σημασίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο 

κινηματογράφος θα μπορούσε να μιλήσει 

μόνο για τον 20ο αιώνα. Κι όμως έχει το 

προνόμιο να μην περιορίζεται μόνο στο 

παρόν αλλά περικλείει ολόκληρο το 

χρονικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένου του 

παρελθόντος και του μέλλοντος. Εφέσου 
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μέσα από αυτόν μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιες ήταν οι βλέψεις των 

ανθρώπων για το μέλλον και πως αντιλαμβάνονταν το παρελθόν. Μετά το 

τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Η νέα τάση που διαμορφώνεται, ιταλικός 

νεορεαλισμός και απαιτεί την μυθοπλασία κοντά στην καθημερινή 

πραγματικότητα και τους χαρακτήρες πλήρως ενταγμένους στο κοινωνικό 

σύνολο. Τα γυρίσματα μέσα στα στούντιο είναι παρελθόν και τώρα η πόλη 

αποτελεί το φυσικό σκηνικό. Αυτά πάνω-κάτω είναι τα χαρακτηριστικά ενός 

νέου κινηματογραφικού ρεύματος που αντιπροσωπεύεται κυρίως από Ιταλούς 

σκηνοθέτες και «ανθεί» αμέσως σχεδόν το τέλος του πολέμου. Σχεδόν 

παράλληλα με την άνθηση του νεορεαλισμού ένα νέο είδος κινηματογραφικής 

καταγραφής κάνει την εμφάνισή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και 

επεκτείνεται σταδιακά στην Ευρώπη, το Φιλμ Νουάρ. Με το Φιλμ Νουάρ η 

πόλη πέρα από τον χώρο και τον άνθρωπο αποκτά και το χρόνο. Όχι τον 

ιστορικό χρόνο αλλά τον 

καθημερινό ο  οποίος συνδέεται 

και καθορίζει τόσο τον χώρο όσο 

και τον άνθρωπο της πόλης. 

Ο ζωτικής σημασίας χώρος για το 

Φιλμ Νουάρ είναι τα προάστια, οι 

υπόνομοι, τα στενά σοκάκια και σε 

καμία περίπτωση οι 

πολυσύχναστοι δρόμοι, οι 

πλατείες και τα κεντρικά σημεία-σύμβολα μιας πώληση πόλη του Φιλμ Νουάρ 

είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τους ήρωες. Μ' αυτό τον τρόπο κάθε χώρος 

στην πόλη αποκτά τη δική του σημασία και λειτουργία. Κατά την περίοδο 

1915-30 πολλοί γερμανοί κινηματογραφιστές εισάγουν νέα στοιχεία στον ως 

τότε κινηματογράφο. Αποστασιοποιούνται από τον ρεαλισμό και αποδίδουν τις 

ιστορίες τους με μια πιο εξπρεσιονιστική μορφή, αυτός είναι ο γερμανικός 

εξπρεσιονισμός. Οι κινηματογραφιστές της εποχής αδυνατώντας να 

αποδώσουν τις πόλεις με τρόπο ικανοποιητικό-λόγω τεχνικών δυσκολιών-και 

προσπαθώντας να αποδώσουν τις φανταστικές ιστορίες τους σε έναν ανάλογο 

φανταστικό χώρο κατασκευάζουν οι ίδιοι πόλεις μέσα στα στούντιο. 

Όσον αφορά τον ελληνικό κινηματογράφο, γνωρίζουμε ότι από τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια και με κορύφωση τις δεκαετίες του 60 και 70 η 

ελληνική κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο της αστυφιλίας. Έτσι 
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και οι ελληνικές ταινίες που γυρίζονται την εποχή αυτή μοιάζουν να είναι 

κλεισμένες στους τοίχους ενός τυπικού αστικού διαμερίσματος. Οι 

εξωτερικές λήψεις γίνονται κυρίως σε χώρους σύμβολα της Αθήνας όπως 

π.χ. η Ακρόπολη ή η Ομόνοια και ο πανοραμικός τους χαρακτήρας θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι αποσκοπεί σε τουριστικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι 

ελληνικές ταινίες αφήνουν ασχολίαστες τις αντιλήψεις της ελληνικής 

κοινωνίας σε σχέση με την κατοικία και του κοινωνικού κύρους ή πλούτου 

που αυτή εκφράζει. Ένα άλλο φαινόμενο που επικρατεί στην Αθήνα αυτή την 

εποχή είναι το φαινόμενο της αντιπαροχής. Ωστόσο, υπάρχουν και ταινίες 

αυτής της περιόδου που ξεφεύγουν από τους τοίχους του διαμερίσματος και 

το οικιστικό περιβάλλον αποτυπώνεται ως φυσικό ντεκόρ. Όταν πια οι 

αρνητικές επιπτώσεις της αστυφιλίας έρχονται στην επιφάνεια και παράλληλα 

με τον ερχομό του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου η αποτύπωση της πόλης 

στο πανί δίνει τη θέση της στην ύπαιθρο και την επαρχία. Ωστόσο την 

τελευταία κυρίως δεκαετία η Ελλάδα από χώρος αποστολής των μεταναστών 

δεν μπορεί να ξεφύγει από το μάτι της κινηματογραφικής κάμερας το οποίο 

την αποτυπώνει με μια νέα αισθητική. Ο κινηματογράφος ως μορφή 

ψυχαγωγίας με έντονες επιρροές από το θέατρο και την λογοτεχνία 

εγκαταστάθηκε αρχικά στις πόλεις και συνεχίζει μέχρι σήμερα να θεωρείται 

ένα είδος αστικής ψυχαγωγίας. 

 Οι σημαντικότερες ταινίες που αναφέρονται σε πόλεις είναι οι εξής: 

WoodyAllen: 

1)Στη Ρώμη με αγάπη  

2)Μεσάνυχτα στο Παρίσι  

3)Μυστηριώδες φόνοι στο Μανχάταν  

4)Το πορφυρό Ρόδο του Καϊρου  

5)VickyCristinaBarcelona 

JamesBond: Από τη Ρωσία με αγάπη  

 Ποιός όμως είναι ικανός να δώσει τέλος στην τέχνη; 

Φυσικά Κανείς! Όσο υπάρχει η πόλη μέσα στην οποία 

ζουν οι άνθρωποι και δέχονται ερεθίσματα από αυτήν 
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πάντα θα αναπτύσσεται η τέχνη. Άλλωστε, πρόκειται για έννοιες που είναι 

αλληλένδετες καθώς η ζωή μας χωρίς την τέχνη θα ήταν άδεια, βαρετή και 

δε θα είχαμε λόγο ύπαρξης, αφού τα όσα θα αισθανόμασταν ή θα 

σκεφτόμασταν θα έμεναν εγκλωβισμένα μέσα μας και η ουσιαστική 

επικοινωνία μεταξύ μας θα ήταν ανέφικτη. 

Ουρανία Ξεκούκη 

 

Γκουέρνικα 

 

Ένα χαρακτηριστικό έργο τέχνης που μας δημιουργεί το αίσθημα της 

μελαγχολίας, της συμπόνιας,  αλλά και του 

μίσους, εξαιτίας της αδικίας που πάντα 

κυριαρχούσε στον κόσμο, είναι η 

Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο. Είναι 

ένας πίνακας που αποτυπώνει τα 

αποτελέσματα του βομβαρδισμού της 

πόλης Γκουέρνικα της Ισπανίας, μια μικρή 

κωμόπολη της χώρας των Βάσκων. Σ΄  

αυτό το έργο εκφράζονται η βιαιότητα, η απανθρωπιά και ο πόνος που 

προκάλεσε ο βομβαρδισμός της πόλης, τόσο στους ανθρώπους που το 

βίωσαν, τόσο σε εμάς που το βιώνουμε με το δικό μας τρόπο.  

Η Γκουέρνικα  ήταν μια πολύ σημαντική πόλη για τους Βάσκους, καθώς στο 

κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα κάτω από μια βελανιδιά, συνήθιζε να 

συνεδριάζει η τότε βουλή τους. Η Γκουέρνικα, εξαιτίας της στρατηγικής της  

θέσης, αποτέλεσε εμπόδιο στους εθνικιστές του Φράνκο που ήθελαν να 

επεκτείνουν την κυριαρχία τους και στο Βορρά. Η ομάδα κάποιων Γερμανών 

εθελοντών με το όνομα λεγεώνα Κόνδωρ έριξε στην πόλη τη νύκτα της 26ης 

Απριλίου το 1972, τριάντα δύο τόνους εκρηκτικά με αποτέλεσμα το θάνατο 

1654 ανθρώπων και 889 τραυματιών. Για αυτό το λόγο αποτελεί και μεγάλο 

ιστορικό γεγονός που προκαλεί τρόμο και θλίψη. Ο πίνακας ήταν παραγγελία 

της Ισπανικής δημοκρατικής κυβέρνησης για να αντιπροσωπεύσει την 

αγωνιζόμενη Ισπανία στη διεθνή θέση του Παρισιού το 1937. Απεικονίζει 

σκηνές θεάτρου, διαμελισμένα ζώα και ανθρώπους, γυναίκες να κρατάνε 

νεκρά μωρά κλαίγοντας και κατεστραμμένα κτίρια. Ο Πικάσο διάλεξε το 

άσπρο, το μαύρο και το γκρι για να δώσει μεγαλύτερη ένταση στο έργο του. 

Μετά από πολλές μετακινήσεις του έργου του σε πολλές πόλεις ώστε να 

μαζευτούν χρήματα για την προάσπιση της Δημοκρατίας στην Ισπανία, τελικά 
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το έργο κατέληξε στο μουσείο Μοντέρνας Τέχνης «βασίλισσα Σοφία» της 

Μαδρίτης και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πίνακες όλων των 

εποχών. 

 

Γκράφιτι, σύγχρονος τρόπος έκφρασης στις πόλεις 
 

Η τέχνη, όμως, δεν αποτυπώνεται πάντα σε καμβά και δε μας δημιουργεί 

πάντα στενάχωρα συναισθήματα. Η  τέχνη μπορεί να αποτυπωθεί και σε 

τοίχους που τις περισσότερες φορές είναι βαμμένοι με έντονα χρώματα, 

δημιουργώντας μας αισθήματα χαράς και αισιοδοξίας. Δίνοντας μας μηνύματα 

για την ειρήνη, την ελευθερία, κατά του ρατσισμού μας κάνει να 

συνειδητοποιήσουμε και να δράσουμε για διάφορα θέματα που απασχολούν 

την ανθρωπότητα. Το βλέπουμε καθημερινά στην εξωτερική όψη των πόλεων 

και αυτό είναι το γκράφιτι. 

 

Περπατώντας κανείς στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, μπορεί να δει και να 

σκεφτεί πολλά. Άλλοτε χρώματα στους τοίχους, 

γραμμένα συνθήματα χαράς κι αισιοδοξίας, 

άλλοτε γκρίζες τσιμεντουπόλεις που όμως μέσα 

τους μπορεί να βρίσκονται θησαυροί και αυτοί 

είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.  

Πολλές φορές στα μάτια των ανθρώπων  

αντικατοπτρίζονται η φτώχεια, ως συνέπεια της 

ανεργίας, η μιζέρια και ο ρατσισμός που 

μαστίζουν στις μέρες μας, δηλαδή, επώδυνες 

καταστάσεις για τον άνθρωπο. Κι όμως αυτά τα 

μέρη είναι που οι άνθρωποι θα διαμορφώσουν την προσωπικότητα τους, και 

μέσα από την τέχνη θα εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 

 

Ξεκινώντας πάντοτε από την καλλιτεχνική μορφή των πόλεων, το graffiti 

είναι κάτι που τις χαρακτηρίζει. Είναι ένα είδος ζωγραφικής, μια έκφραση 

συναισθημάτων που χρησιμοποιεί την αναγραφή κειμένου, όπως συνθημάτων 

κατά της πολιτικής ή για άλλους σκοπούς. Πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία 

του ΄70 στις κοινότητες των αφροαμερικανών. Η αρχή του προήλθε όταν 

ένας ελληνοαμερικανικός που έκανε διανομές πίτσας έγραφε, όπου πήγαινε, 

το ψευδώνυμό του και τον αριθμό της οδού όπου έμενε. Ακόμα και σήμερα 

μπορεί να διακρίνει κανείς στα graffiti την υπογραφή του δημιουργού τους. 

Το graffiti εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα από τη Βραζιλία μέχρι και το Ιράν. 

Σκοπός του είναι να «σπάσει» το κατεστημένο μεταδίδοντας κοινωνικά 

μηνύματα στον κόσμο με τρόπο δημιουργικό. Το graffiti  με την εικαστική του 

παρέμβαση στις μουντές και γκρίζες τσιμεντουπόλεις, τους δίνει  χρώμα και ο 
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καλλιτέχνης μεταφέρει το πνεύμα και τα συναισθήματά του από την καρδιά 

του στον τοίχο που τον αντικατοπτρίζει. Με αυτόν τον τρόπο το graffiti 

ομορφαίνει τις πόλεις και ενώνει ηπείρους και λαούς. Βέβαια, αυτό δε γίνεται 

αποδεκτό από όλες τις κοινωνίες. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ειδικό τμήμα 

αστυνομίας που έχει ως σκοπό την καταπολέμηση του graffiti, επειδή οι 

γκραφίστες δεν παίρνουν άδεια απ΄το δήμο για να ζωγραφίζουν δημόσιους  

τοίχους. 

 

Μουσικά  κινήματα που συνδέονται με τις πόλεις 
 

Το graffiti συνδέεται στενά με το hip-hop, γιατί και τα δύο κινήματα 

αναπτύχθηκαν την ίδια εποχή και στα ίδια μέρη. Το graffiti ενσωματώθηκε 

στο hip-hop ως ένα από τα στοιχεία του, που ήταν το break-dancing, Djing 

και rap στα τέλη του ’60. Τα κινήματα αυτά δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

πόλη ή χώρα, αλλά εξαπλώνονται παγκοσμίως. 

 

 Ονομάζουμε ένα μουσικό είδος και μια φιλοσοφία ζωής, που αναφέρεται όχι 

μόνο στη μουσική αλλά κυρίως στο χορό. Είναι ένα πολιτιστικό κίνημα κατά 

του ρατσισμού, καθώς ξεκίνησε από την Αμερική, μια χώρα με έντονες 

κοινωνικές ιδέες κατά πολιτικών 

ζητημάτων. Το χιπ χοπ αναπτύχθηκε σε 

υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ, 

όπως το Μπρονζ, τη Νέα Υόρκη, αλλά και 

σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπου υπήρχε 

ανεργία και φτώχεια τη δεκαετία του 

1973. Οι νέοι της εποχής εκείνης μέσα 

σ΄αυτό το αδιέξοδο της φτώχειας και της 

μιζέριας που ζούσαν, βρήκαν καταφύγιο στο χιπ χοπ στο οποίο μπορούσαν να 

εκφράσουν την ελευθερία των συναισθημάτων τους μέσα από την απεριόριστη 

ελευθερία που τους δινόταν. Το χιπ χοπ για αυτούς δεν ήταν μόνο ένα είδος 

μουσικής και χορού, αλλά ολόκληρος τρόπος ζωής. Αυτές είναι και οι αιτίες 

για τις οποίες διαδόθηκε τόσο γρήγορα το χιπ χοπ. 

 

Στην Ελλάδα το χιπ χοπ 

πρωτοεμφανίζεται στα μέσα 

του 80, αφού περάσει πρώτα 

από το Λονδίνο και το 

Παρίσι, που ήταν και είναι 

ακόμη πολυπολιτισμικά 

κέντρα. Σ΄ αυτό συμβάλουν 

διάφορα μέσα όπως 
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κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικός σταθμός και η αμερικανική βάση, 

που αποτελεί την αφορμή για να γνωρίσει η ελληνική νεολαία καλύτερα το χιπ  

χοπ. Ήταν η συναυλία των κορυφαίων Αμερικανών  στο Κατράκειο Θέατρο 

τον Ιούνιο του 1992. Λόγο αργότερα, ο Μιχάλης Μιτακίδης δημιούργησε, 

εκστασιασμένος από εκείνη τη συναυλία ένα από τα σημαντικότερα γκρουπ 

εγχώριας μουσικής σκηνής τους που θα εξαπλώσουν το νέο αυτό ήχο από τις 

δυτικές συνοικίες της Αθήνας ως και τον Πειραιά, με αποτέλεσμα το είδος 

αυτό μουσικής να αποκτήσει χιλιάδες φίλους. Σήμερα διοργανώνονται πολλές 

συναυλίες, διαγωνισμοί και κυκλοφορούν δεκάδες δίσκοι κάθε χρόνο, Αυτό 

έχει ως συνέπεια την κίνηση των χρημάτων μέσα στις πόλεις, βοηθώντας 

έτσι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας τους και αργότερα του κράτους 

δίνοντας εργασία σε όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 

Η τζαζ είναι ένα μουσικό είδος που 

αποτέλεσε την εξέλιξη της λαϊκής 

αμερικάνικής μουσικής κατά το 19ο 

αιώνα. Γενέτειρα της τζαζ μουσικής είναι 

η Νέα Ορλεάνη, η οποία αποτελούσε τη 

μοναδική μεγαλούπολη του τότε 

αμερικανικού νότου, αστικό κέντρο, εξαγωγικό λιμάνι, καθώς και πρωτεύουσα 

των φυτειών του Μισισιπή. Στη Νέα Ορλεάνη η τζαζ ορχήστρα αποτέλεσε 

μαζικό φαινόμενο από την ύπαρξη τριακοσίων ορχηστρών που επιβεβαιώνουν  

τη ραγδαία εξάπλωσή της, Στη διάδοση της τζαζ μουσικής, συνέβαλαν οι 

περιοδείες και οι μεταναστεύσεις των έγχρωμων μουσικών, αλλά και 

πολιτικών. Στις περιοδείες τους στην Αμερική οι μουσικοί της Νέας 

Ορλεάνης επηρέαζαν με θαυμαστό τρόπο τους ντόπιους μουσικούς με 

αποτέλεσμα να αναπτυχθεί καθώς και να εξελιχθεί σημαντικά η τζαζ.  Η τζαζ 

είναι ένα πολύ σημαντικό 

μουσικό είδος στην ιστορία 

της μουσικής, όπως λέει 

και ένας σημαντικός 

μουσικός της, το 

Τελόνιους Μονκ, « Η τζαζ 

είναι ελευθερία». 

 

Ματίλντα Μουσκάι 
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ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣΖΖΩΩΗΗΣΣ  

Αστικός τρόπος ζωής 

Περπατάς στους δρόμους της πόλης και αναρωτιέσαι γιατί βρέθηκα εδώ; 

Περιμένεις πως και πώς να σου δοθεί η ευκαιρία για μια εκδρομή στη φύση! 

Νιώθεις σαν φυλακισμένος! Περιστασιακές άδειες σου δίνονται 

(Σαββατοκύριακα, διακοπές, αργίες) με την υποχρέωση πάντοτε να 

επιστρέφεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία.  

Κάνοντας έναν περίπατο στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, αυτό που αντικρίζεις 

είναι πανύψηλα κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια με πολύ λίγο πράσινο. Σχεδόν 

πάντοτε, όλοι οι γείτονες είναι άγνωστοι, ενώ δεν γίνεται ούτε λόγος, για 

καλημέρα. Αυτή είναι η όψη του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής. Παρόλα 

αυτά μία πόλη προσφέρει σε έναν άνθρωπο πολλά τα οποία βελτιώνουν τη 

ζωή του. Επαγγελματικές ευκαιρίες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κέντρα 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αθλητικές εγκαταστάσεις είναι μερικά από τα 

οποία μπορείς να επωφεληθείς και δεν συναντάς πάντοτε σε αγροτικές 

περιοχές. Επομένως, παρατηρούμε πως ο αστικός τρόπος ζωής έχει τόσα 

πλεονεκτήματα όσα και μειονεκτήματα. 

Στη σημερινή εποχή ο άνθρωπος που ζει στην πόλη μπορεί να χαρακτηριστεί 

από άλλους τυχερός και από άλλους άτυχος. Ο σημερινός πολίτης έχει τη 

δυνατότητα λόγω των οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών συνθηκών να 

διαμορφώσει τη ζωή του, όπως επιθυμεί. Στην πόλη οι άνθρωποι έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες για ψυχαγωγία και πολιτιστική αγωγή. Επισκέπτονται 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, πηγαίνουν στο θέατρο και στον 

κινηματογράφο. Η  άμεση πρόσβασης στα νοσοκομεία, αλλά και σε άλλες 

υπηρεσίες καθιστά τη ζωή των πολιτών πιο ποιοτική. Η δυνατότητα άμεσης 

περίθαλψης τονώνει το ηθικό των πολιτών, αφού μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

μεταβούν σε κάποιο νοσοκομείο.  

Οι νέοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, καθώς μπορούν να 

μορφώνονται καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  Επιπλέον, έχουν τη 

δυνατότητα να πηγαίνουν σε γυμναστήρια, να συμμετέχουν σε αθλητικές, 

θεατρικές και χορευτικές ομάδες, στις οποίες κοινωνικοποιούνται,  

μαθαίνουν να συνεργάζονται και περνούν εποικοδομητικά το χρόνο τους. Ένα 
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σημαντικό πλεονέκτημα του αστικού τρόπου ζωής είναι οι αυξημένες 

επαγγελματικές ευκαιρίες, οι οποίες δίνουν στους νέους ανθρώπους τη 

δυνατότητα για ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ποικίλες 

μορφές εργασίας που παρουσιάζονται στις πόλεις  τις περισσότερες φορές, 

επιτρέπουν στους νέους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. 

Ωστόσο, στην πόλη οι έντονοι ρυθμοί ζωής, η ηχορύπανση και το 

κυκλοφοριακό πρόβλημα κουράζουν τους ανθρώπους και τους 

αποσυντονίζουν. Είναι απομονωμένοι, πολλές φορές αποξενωμένοι και δε 

μιλάει ο ένας γείτονας στον άλλον. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, διότι το 

απαιτούν οι έντονοι ρυθμοί ζωής και η δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν 

έχουν επαφή με τη φύση και τα προβλήματα της καθημερινότητας τούς 

αποξενώνουν ακόμα περισσότερο. 

Τα κέντρα διασκέδασης παρέχουν πολλές φορές ιδιαίτερα για τους νεότερους 

μια προσωρινή ευχαρίστηση με το αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αυτού 

έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Πολλοί νέοι 

παρασύρονται και συμμετέχουν σε επικίνδυνα κυκλώματα, με αποτέλεσμα να 

κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Δεν υπάρχει καθαρός αέρας και η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται καθημερινά από 

την εκπομπή καυσαερίων από εργοστάσια και αυτοκίνητα που μπορούν να 

αποβούν μοιραία για την υγεία των ανθρώπων και ιδίως των ηλικιωμένων. 

Παρ’ όλα αυτά ο άνθρωπος με τη δύναμη της θέλησης μπορεί να είναι 

ευτυχισμένος σε οποιοδήποτε περιβάλλον, αρκεί να νιώθει ασφάλεια, 

αυτάρκεια και αυτονομία. 

Mίσιο Γκεντιάνα 
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ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ::  

ΦΦΤΤΩΩΧΧΕΕΙΙΑΑ,,  ΡΡΑΑΤΤΣΣΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ,,  ΒΒΙΙΑΑ,,  

ΑΑΛΛΚΚΟΟΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ,,  ΝΝΑΑΡΡΚΚΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ,,  

ΤΤΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΙΙΝΝ  
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Η φτώχεια και οι συνέπειές της στις πόλεις.  

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο που εντοπίζεται στις σύγχρονες πόλεις είναι η 

φτώχεια. Τι είναι όμως φτώχεια; Δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν κοινά 

στοιχεία για τον ορισμό της φτώχειας, όμως οι κοινωνικοί επιστήμονες 

επέλεξαν ως κριτήριο το εισόδημα και με βάση 

αυτό μετρούν τη φτώχεια σε απόλυτη και 

σχετική. 

Απόλυτη φτώχεια έχουμε όταν το επίπεδο του 

εισοδήματος δεν φτάνει να καλύψει ούτε καν 

τις βασικές ανάγκες. Ενώ με τον όρο σχετική 

φτώχεια αναφερόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο του 

εισοδήματος, αν και φτάνει για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από την κοινωνία σύμφωνα με το καταναλωτικό πρότυπο. 

Στις μέρες μας ωστόσο δεν είναι (ουσιαστικά) η φτώχεια που μαστίζει τις 

πόλεις αλλά οι συνέπειες της. Η επιδείνωση του φαινόμενου αυτού οδηγεί σε 

αρνητικά αποτελέσματα για τις συνθήκες ζωής των κατοίκων των σύγχρονων 

πόλεων, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε έντονα μέσα από καθημερινά μας 

ζωή σε αυτές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η προσπάθεια ορισμένων 

ανθρώπων να επιβιώσουν, αναζητώντας 

αγαθά που θα καλύψουν τις βασικές 

ανάγκες τους στα σκουπίδια. Αν όλα αυτά, 

είναι συνέπειες της φτώχειας στα άτομα, 

μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο μεγάλες 

θα είναι οι διαστάσεις της στην κοινωνία. 

Έτσι έχουμε την εμφάνιση κοινωνικών 

προβλημάτων όπως η πείνα, ο 

αναλφαβητισμός, οι επιδημίες, η ανεργία, η βία, η καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διάλυση των δημοκρατικών θεσμών και η 

επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων. Με άλλα λόγια η κοινωνία χάνει την 

οικονομική και κοινωνική ευρωστία και ευημερία της. 

Για κάθε τι, ωστόσο υπάρχουν και τα αίτια, οι ρίζες του προβλήματος. Έτσι, 

οι βασικότερες αιτίες της φτώχειας είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση, η 

οποία είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας και δεν υποδηλώνει μόνο τις 

διαφορές μεταξύ των ατόμων. Επίσης, η προκατάληψη, οι διακρίσεις, ο 

ρατσισμός απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, ο πόλεμος, οι φυσικές 

καταστροφές και οι αλλαγές της τεχνολογίας που προκαλούν ευρύ φάσμα 

ανεργίας, επειδή οι μηχανές αντικαθιστούν όλο και περισσότερα χέρια. Για να 

λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας και της φτώχειας ιδιαίτερα στις 
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μεγαλουπόλεις θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 

και οι ανάγκες του στην κοινωνία έχει τη μεγαλύτερη σημασία πέρα από κάθε 

κυβέρνηση και πολιτικά - μικροκομματικά συμφέροντα που διαβάλλουν την 

σημερινή κατάσταση της οικονομίας, μόνο έτσι θα μπορούμε να ελπίζουμε για 

ένα καλύτερο αύριο για εμάς και για τις άλλες γενιές.  

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της φτώχειας είναι η δημιουργία 

παραγκουπόλεων και οι συνθήκες οι οποίες 

επικρατούν σε αυτές. Οι περισσότερες 

παραγκουπόλεις βρίσκονται κοντά σε 

συνεχώς αναπτυσσόμενες πόλεις που είναι 

έντονο το στοιχείο της αστικοποίησης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

πόλεων παρατηρούνται σε χώρες Αφρικής 

όπως η Αιθιοπία, αλλά και στην Ασία όπως το Αφγανιστάν και το Νεπάλ. Ο 

πληθυσμός των ανθρώπων που ζουν στις παραγκουπόλεις ξεπερνά τις 

περισσότερες φορές το 95%. Παράλληλα, τέτοιες περιοχές αγκαλιάζουν τους 

πρόποδες των Άνδεων και των Ιμαλάϊων, ενώ πολλές άλλες σκιάζονται από 

τους τεράστιους ουρανοξύστες του Μεξικού, του Γιοχάνεσμπουργκ, της 

Μανίλας και του Σάο Πάολο. Ένας μεγάλος αριθμός παραγκουπόλεων 

βρίσκεται στις όχθες ποταμών όπως του Αμαζονίου, του Νίγηρα, του Κονγκό, 

του Νείλου και του Τίγρη.  

Ο όρος «παραγκούπολη» είναι γνωστός με το όνομα slum, ενώ συναντάται με 

πολλές άλλες ονομασίες όπως bustees στην Καλκούτα, faveles στην Βραζιλία 

και baladis στο Κάιρο. Οι λέξεις αυτές έχουν την έννοια της παρανομίας και 

της εγκληματικής δραστηριότητας. Στην περίοδο της χολέρας (1830-1840, 

Αγγλία) ο όρος αυτός υποδήλωνε τις κατοικίες και όχι τις δραστηριότητες 

των κατοίκων. Λίγα χρόνια αργότερα αναγνωρίστηκε η παραγκούπολη ως ένα 

διεθνές φαινόμενο, καθώς τέτοιες περιοχές βρίσκονταν στην Ινδία και στην 

Αμερική. Την εποχή αυτή, σύμφωνα με τον Charles Booth, σημαντικό 

κοινωνιολόγο, χαρακτηρίζονταν από ερειπωμένα σπίτια, φτώχεια, αχρειότητα 

και συνωστισμό. Κατά τον 19ο αιώνα ο περιοχές αυτές θεωρηθήκαν από τους 

φιλελεύθερους ως ένα «κοινωνικό κατάλοιπο» που σαπίζει. Από την εποχή 

εκείνη έως σήμερα οι παραγκουπόλεις συνεχίζουν να πληθαίνουν και να 

αποτελούν ένα από τα πιο 

σημαντικά προβλήματα των 

σύγχρονων πόλεων. 

Οι συνθήκες που επικρατούν σε 

τέτοιες περιοχές υστερούν κατά 

πολύ, όχι μόνο των σύγχρονων, 

αλλά και παλαιότερων πόλεων. Σε 
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αυτές τις παραγκουπόλεις δεν υφίσταται πρόβλεψη υγιεινής και ασφάλειας. 

Για τον λόγο αυτό παρατηρούνται πολλά φαινόμενα απροσδόκητων θανάτων 

και καταστροφών των περιοχών αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

το ότι πάνω από τον μισό πληθυσμό των Αφρικανών που ζουν σε 

οργανωμένες πόλεις δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αποχετευτικά 

συστήματα, ενώ σε άλλες τέτοιες παροχές είναι πολύ περιορισμένες. Τα slum 

χτίζονται συνήθως κοντά σε διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια, 

αυτοκινητοδρόμους, ράγες τρένων που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των 

κατοίκων τους. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα με 

γνωστότερα αυτά του Μποπάλ στην Ινδία και της πόλης του Μεξικού που 

έχουν συμβεί εκρήξεις χημικών εργοστασίων. 

Σύμφωνα με τους μελετητές, οι παραγκουπόλεις έχουν  «λαμπρό μέλλον…», 

καθώς η πλειοψηφία των φτωχών της γης θα έχει περάσει σε αυτές μέχρι το 

2035. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να μετατρέψουμε τέτοιου είδους 

καταστάσεις σε κάτι 

θετικό: «χαρτόνια από 

κούτες, κόντρα πλακέ και 

σάπιες τάβλες, 

σκουριασμένα κουφάρια 

αυτοκινήτων χωρίς 

τζάμια, είχαν όλα ριχθεί 

χύμα για να σχηματίσουν 

μια κατοικία».  

 

Γιώργος Μονιός 
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Ρατσισμός 

Στη σύγχρονη εποχή βασικό χαρακτηριστικό των πόλεων είναι η 

πολυπολιτισμικότητα. Η εθνική ομοιογένεια 

εκλείπει. Άνθρωποι με διαφορετικές φυλετικές, 

εθνικές, γλωσσικές, αλλά και πολιτισμικές 

καταβολές αποτελούν πλέον μέλη των 

σύγχρονων κοινωνιών. 

Πληθώρα  κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από τον αστικό τρόπο 

ζωής και  κυριαρχούν στις πόλεις είναι η εγκληματικότητα, ο ρατσισμός, τα 

ναρκωτικά, ο αλκοολισμός, η ανεργία κ.τ.λ. Αυτό όμως που βιώνουμε άμεσα 

και οφείλεται αποκλειστικά στην υιοθέτηση συμπεριφορών από τις 

παλαιότερες εποχές στην κάθε πόλη, στην κάθε κοινωνία, είναι ο ρατσισμός. 

Μάλιστα, ο στοχαστής Λούις Μάμφορντ  παρομοιάζει ολόκληρο τον κόσμο με 

έναν αστερισμό και τις πόλεις που τον «συγκροτούν» με τους διάφορους 

αστικούς πόλους, που αποτελούν και τα κομβικά του σημεία. Καταλαβαίνουμε 

λοιπόν και τη σπουδαιότητα της εξερεύνησης τους! 

Ο ρατσισμός γενικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια τάση κυριαρχίας μιας 

φυλής, ενός έθνους έναντι των υπολοίπων. Κάπως έτσι προκύπτουν και τα 

διάφορα είδη ρατσισμού όπως ο 

θρησκευτικός, ο εθνικός, ο φυλετικός, 

αλλά και τα διάφορα είδη 

περιθωριοποίησης. Ωστόσο, ο Έρνεστ 

Ρενάν είχε επισημάνει μια μεγάλη αλήθεια 

για το θέμα αυτό λέγοντας: «Ας μην 

εγκαταλείψουμε τη θεμελιώδη  αρχή, ότι ο 

άνθρωπος,  πριν ακόμα εγκλωβιστεί στην μια ή στην άλλη γλώσσα, προτού 

γίνει μέλος της μίας ή της άλλης φυλής, πριν ασπαστεί τον έναν ή τον άλλο 

πολιτισμό, ήταν και είναι πάνω απ' όλα  ένα ον λογικό και ηθικό». Κι έτσι θα 

έπρεπε να συμπεριφέρεται, ασχέτως που δεν τα κάνει! Για να εξετάσουμε, 

λοιπόν, το φαινόμενο αυτό θα δούμε την δράση του στους κατοίκους των 

συγχρόνων πόλεων. Θα εξερευνήσουμε τι κρύβεται πίσω από το 

«προσωπείο» της πόλης που όλοι γνωρίζουμε. 

 Οι σύγχρονες πόλεις είναι πολυπολιτισμικές. 

Κάτι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να 

αποτελέσει ένα σημαντικό προτέρημα, εάν δεν 
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υπήρχαν οι λεγόμενες αντιλήψεις περί πατριωτισμού και τοπικού εθνικισμού, 

οι οποίες δεν αποδέχονται την ύπαρξη διαφορετικών φυλών και θρησκειών. 

Κι αυτό γιατί θεωρούν πως οι ξένοι λαοί οφείλουν να αφομοιώσουν τα 

πολιτισμικά στοιχεία του τόπου, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν πως οι ίδιοι δεν 

χρειάζεται να καταβάλλουν καμία προσπάθεια για να κατανοήσουν τα δικά 

τους. Στην προκειμένη περίπτωση κάνουμε λόγο για θρησκευτικό και 

κοινωνικό ρατσισμό. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο συνυπάρχει με την 

ανάπτυξη της κοινωνικής- πολιτισμικής μας ταυτότητας και τις περισσότερες 

φορές κρύβεται τόσο καλά πίσω από τα «πρέπει» και τα «θέλω» μας που μας 

κάνει να μην καταλαβαίνουμε καν ότι υπάρχει. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο 

κοινωνικός ρατσισμός αναφερόμαστε είτε στη δυσκολία, είτε στην άρνηση 

αποδοχής  καθετί  διαφορετικού όσον αναφορά τα ήθη, τα έθιμα, τις 

αντιλήψεις, τις γλωσσικές ιδιομορφίες της κάθε κοινωνικής ομάδας. 

Μάλιστα, άλλο ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού είναι και η περιθωριοποίηση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες ή των αποφυλακισμένων. Όμως, το γεγονός αυτό 

οδηγεί σε πολλά κοινωνικά προβλήματα όπως 

έξαρση της εγκληματικότητας,  της οποίας η 

βάση συγκροτείται από το αίσθημα τις 

αποξένωσης και της εγκατάλειψης που 

νιώθουν τα άτομα αυτά και που γκρεμίζει 

κάθε τους ελπίδα  για επανένωση και 

αποδοχή ή ακόμα και για μια δεύτερη 

ευκαιρία. Αυτού του είδους οι αντιλήψεις 

κληρονομούνται και στα νεότερα μέλη της 

κοινωνίας, τα οποία τείνουν να τις υιοθετούν 

και να τις εφαρμόζουν σε μέρη όπου 

αισθάνονται πως έχουν κάποιου είδους ισχύ, όπου οι απόψεις περνάνε. Ένα 

τέτοιο μέρος είναι και το σχολείο το οποίο από πολλούς χαρακτηρίζεται  ως  

«μικρογραφία» της κοινωνίας. Τα περιστατικά, λοιπόν, της ενδοσχολικής 

περιθωριοποίησης  δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η τάση κυριαρχίας και η 

δυσκολία αποδοχής του διαφορετικού, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα. Το 

γεγονός αυτό, ωστόσο δεν είναι κάτι που πρέπει να μας καθησυχάσει, γιατί 

εάν το άτομο είναι ικανό σε τόση μικρή ηλικία να προκαλεί τέτοια περιστατικά, 

τότε ως ενήλικας πια μπορεί να  προκαλεί τη ζημιά αυτή στην πενταπλάσια ή 

δεκαπλάσια κλίμακα. Δε θα είναι ανοιχτό σε νέες προτάσεις, θα είναι 

οπισθοδρομικό και φοβισμένο γιατί άτομα με τέτοια προβληματική 

συμπεριφορά είναι μάλλον αδύναμα παρά δυνατά και συγκροτημένα. Μάλιστα 

είναι τόσο αδύναμα που κρύβουν τις φοβίες τους πίσω από λόγια, λόγια 

ανούσια, μη ορθά αλλά και προσβλητικά για 

εκείνον στον οποίο απευθύνονται. Εδώ 
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έγκειται και το εξής ερώτημα προς εμάς, τη νεολαία .Έτσι περιμένουμε να 

αλλάξουμε τον κόσμο, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα 

παιδιά μας; Κολλημένοι στα παλιά, επαναπαυμένοι στο ήδη υπάρχον; Η 

απάντηση είναι όχι. Όχι δεν θέλουμε τέτοια άτομα, τέτοιους πολίτες. 

Θέλουμε αρκετά γενναίους πολίτες ώστε να αντιταχθούν στη γνώμη των 

πολλών και να προβάλλουν την αλήθεια και το δίκαιο στον κόσμο. Πρέπει να 

πάψουμε να ζούμε σε μια φαντασίωση και να αντικρύσουμε την αλήθεια 

κατάματα, όσα σκληρή και αν αυτή φαντάζει.  

Τέλος, αυτή η τάση μας για εθνική, φυλετική, θρησκευτική και κοινωνική 

επιβολή  οδηγεί και στην δημιουργία των «γκέτο». Γκέτο είναι μια περιοχή 

όπου οι άνθρωποι συγκεκριμένης εθνικότητας, θρησκείας  ή άλλου κοινού 

γνωρίσματος ζουν ομαδικά, εθελοντικά η υποχρεωτικά, σε ήπια ή έντονη 

απομόνωση. Κι αναφέρεται σε περιορισμένες οικιστικές ζώνες όπου     

υποχρεώνονταν από τους ναζί, να ζουν οι εβραίοι, αλλά σήμερα αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε φτωχή αστική 

περιοχή. 

Στην εποχή μας γκέτο 

υπάρχουν πολλά σε ολόκληρο 

των κόσμο και κυρίως στις 

μεγάλες πόλεις, όπου 

διαμένουν  οι μειονότητες. Το 

γκέτο αυτά είναι κοινωνικά 

αποκλεισμένα και 

περιθωριοποιημένα από την 

υπόλοιπη χώρα.  

Τέσσερεις άρρηκτα συνδεδεμένες λέξεις με τα γκέτο είναι α) στιγματισμός, β) 

περιορισμός, γ) χωρικός αποκλεισμός, δ) θεσμικός εγκλεισμός. Αλλά ας μην 

ωραιοποιούμε, τόσο πολύ τα πράγματα χρησιμοποιώντας τόσο 

«προχωρημένο»… λεξιλόγιο. Ας μιλήσουμε με λίγα λόγια, απλά και κατανοητά. 

Ας μιλήσουμε για το Χονγκ Κονγκ, στο οποίο οι άνθρωποι διαμένουν σε 

χώρους μόλις 15  τ.μ., σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες και κάτω από 

ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Για τις πόλεις των βόρειων ΗΠΑ μετά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο. Σ’ αυτόν τον τρόπο ζωής μπορούμε καυστικά να 

αναφερθούμε με τη φράση «Σπίτι μου. κλουβάκι μου’», κι αυτό τόσο λόγω των 

παραπάνω όσο και για το γεγονός του ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν 

ευγνώμονες για αυτό το «σπίτι», για αυτή τη ζωή, που τους έχει δοθεί. 
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Πρόκειται για έναν διπρόσωπο θεσμό εθνικού αποκλεισμού και ελέγχου, 

καθώς το γκέτο ως κοινωνικό - οργανωτικό τέχνασμα, μεταχειρίζεται το 

χώρο για να συμφιλιώσει δυο αντίθετους σκοπούς: να μεγιστοποιήσει  τα 

υλικά οφέλη που απορρέουν από μια ομάδα που θεωρείται μολυσμένη και 

μολύνουσα και να ελαχιστοποιήσει τη στενή επαφή της με τα μέλη της ώστε 

να αποτρέψει την απειλή της συμβολικής φθοράς και μόλυνσης που 

κουβαλούν. Είναι, λοιπόν θεσμός με δύο πρόσωπα, καθώς εξυπηρετεί 

αντίθετες λειτουργίες για τις δύο ομάδες και τις υποχρεώνει να συνυπάρχουν  

σε μια σχέση ασύμμετρης εξάρτησης. Λειτουργεί ως μηχανισμός, προστασίας 

και συγχώνευσης για την απόβλητη ομάδα και τρόπος αποκλεισμού αυτών των 

ατόμων από την κυρίαρχη ομάδα. 

Τα γκέτο στιγματίζουν τη ταυτότητα των λαών που βιώνουν πολύ έντονα τον 

κοινωνικό ρατσισμό, συμβάλλουν σε μια αρνητική αξιολόγηση τους, όπως είπε 

και ο Weber,  και σε πολλά άλλα κοινωνικά προβλήματα. Όπως ο ρατσισμός 

και η φτώχεια. 

 Ο όρος θρησκευτικός 

ρατσισμός αναφέρεται και 

πάλι στην δυσκολία ή στην 

άρνηση αποδοχής των 

θρησκευτικών 

αντιλήψεων   άλλων λαών. 

Το συγκεκριμένο είδος 

ρατσισμού κερδίζει συνεχώς 

έδαφος στις πόλεις, καθώς 

στις μέρες μας οι άνθρωποι στηρίζονται, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, 

στη θρησκευτική πίστη. Όταν λοιπόν ένας άλλος πληθυσμός τον 

αμφισβητεί  με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, επόμενο είναι να 

εξαγριωθούν  εναντίον του. Αυτό γιατί πιστεύουν πως η δικιά τους θρησκεία 

είναι η μία και μοναδική ενώ κάθε άλλο είδος είναι αίρεση της θρησκείας  

τους. Γι' αυτό το λόγο και την εποχή της αποικιοκρατίας, η εξόντωση των 

ιθαγενειών ονομάστηκε συμβατικά αγώνας για τον εκπολιτισμό και τον 

εκχριστιανισμό των αγρίων. Επειδή πιστεύουμε πως η δικιά μας ιδεολογική 

εκδοχή, κοινωνική στάση συμπεριφοράς ακόμα και πολιτική πρακτική είναι η 

πρέπουσα. 

 Καταστάσεις σαν κι αυτή φυσικό και πρέπον είναι να αντιμετωπισθούν από το 

κοινωνικό σύνολο με κάποια κοινωνική ευελιξία και ανεκτικότητα. Κι αυτό, 

εάν σκεφτεί κανείς ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ως πολίτες 

αποδεσμευμένους από τυχόν προκαταλήψεις της παλαιάς εποχής, λόγω της 
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ευστροφίας, της σύνεσης και της ευρύτητας της σκέψης μας. Μέσα  σ΄ αυτές 

τις συνθήκες, λοιπόν, είναι κάπως παράδοξο να παρουσιάζεται και να 

εντείνεται το φαινόμενο του ρατσισμού, που όχι μόνο δεν προωθεί τον 

πολιτισμό αλλά τον γυρίζει και πολλά χρόνια πίσω. 

Άραγε θα μπορούσε ο καθένας μας ξεχωριστά να αντιληφθεί τις τεράστιες  

διαστάσεις που το φαινόμενο αυτό μπορεί να πάρει στις πόλεις; Και αν ναι, θα 

σας άρεσε να ζείτε στα πλαίσια μιας τέτοιας πόλης; Δεν νομίζω.  

Κωνσταντίνα Μπεθάνη  

 

Συλλογική  βία 

Στις σημερινές κοινωνίες τα κοινωνικά προβλήματα έχουν αυξηθεί 

κατακόρυφα. Ένα από αυτά είναι η βία,  

που δεν είναι μόνο σωματική αλλά και 

ψυχολογική. Στις πόλεις συγκεκριμένα 

αυξάνεται καθημερινά όλο και περισσότερο 

ένα «κύμα» βίας, η συλλογική βία. 

Οφείλεται στις κοινωνικές ανακατατάξεις 

και στην αυξημένη κοινωνική δυσφορία. 

Μέσω της συλλογικής βίας δίνεται ένα 

μήνυμα που  δύσκολα αποκωδικοποιείται.  

Χαρακτηριστικά της είναι πως δεν διακρίνεται εύκολα, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται λανθασμένα ως μια «ιδιωτική υπόθεση» μεταξύ αστυνόμων και 

κουκουλοφόρων, ενώ στην πραγματικότητα είναι μέρος των κοινωνικών 

προβλημάτων. Επίσης, επικρατεί κυρίως στις πόλεις με το μεγαλύτερο 

πληθυσμό. Η προσφορά των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ενώ απαξιώνεται η 

γνώση και ο κοινωνικός ανταγωνισμός. Όπως, επίσης, ο διάλογος που έχει 

αντικατασταθεί από «θεαματικές φωνές», και αυτή η νοοτροπία της βίας 

διαπερνά τις κοινωνικές σχέσεις. 

 

Από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε να καταλάβουμε πως κάποιες 

κοινωνικές ομάδες στις πόλεις στιγματίζονται με συγκεκριμένα στερεότυπα, 

με αποτέλεσμα να θεωρείται άβατο ένα μέρος της πόλης. Περιοχές-άβατα 

συνεπάγονται έλεγχοι, έντονη 

υπερδραστηριότητα της αστυνομίας, 

μαζικές προσαγωγές, έρευνες χώρων 

και περιπολίες ειδικών ομάδων. Όλο 
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αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αστυνομία να αναγκάζεται να επικεντρωθεί σε 

αυτή τη βία, έτσι ώστε να αποτρέπεται η προσοχή από τη γενικότερη 

κοινωνική βία και εγκληματικότητα που υπάρχει. Ενώ υπάρχει συναγερμός σε 

ένα «άβατο» δεν υπάρχει κάτι ανάλογο για το εμπόριο ναρκωτικών, τη μαύρη 

εργασία και το οικονομικό έγκλημα και μπορεί να αναπτύσσεται το έγκλημα 

κατά των ανθρώπων. 

 

 

Αίτια της βίας  

 

Τα αίτια της βίας είναι περίπλοκα και τις περισσότερες φορές δεν 

αποδίδονται σε έναν μόνο παράγοντα όπως οι παρέες, η ψυχαγωγία ή το 

κοινωνικό περιβάλλον. Μπορεί να εμπλέκονται πολλοί παράγοντες και ένας 

από αυτούς είναι η απελπισία και η απόγνωση, όπου η πίεση στη ζωή  μιας 

πόλης κάνει κάποιους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο στη 

ζωή τους και πως καταπιέζονται κυρίως για προσωπικά θέματα. Ενώ 

σημαντικό ρόλο έχουν οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι 

στερήσεις. Ένας παράγοντας, επίσης είναι η ψυχαγωγία του όχλου. Συνήθως, 

τα μέλη μιας πόλης λειτουργούν ως ένα σύνολο και παρατηρείται πως 

λιγοστεύουν οι αναστολές απέναντι στην κακή συμπεριφορά. Σημαντικό ρόλο 

παίζουν επίσης οι καταχρήσεις αλκοόλ και ναρκωτικών. Οι καταχρήσεις 

αυτές δε φθείρουν μόνο τη σωματική και διανοητική υγεία, αλλά 

παρεμποδίζουν τη λειτουργία κέντρων Ελέγχου στον εγκέφαλο. Τέλος, η 

δύσκολη οικονομική κατάσταση δημιουργεί βία και για αυτό στις πόλεις που 

είναι οικονομικά κατώτερες υπάρχουν μεγαλύτερα κρούσματα βίας. 

 

Αλκοολισμός  

Τα αίτια του αλκοολισμού είναι κυρίως 

τα οικονομικά προβλήματα. Με την 

αύξηση του πληθυσμού των πόλεων 

διευρύνονται οι κοινωνικές σχέσεις των 

ανθρώπων, διαδίδονται πιο εύκολα οι 

κακές συνήθειες και οξύνεται η 

νευροψυχική ένταση και ο ηθικός 

έλεγχος χάνεται, αφού στις πόλεις οι συνθήκες και η συμπεριφορά των 

ανθρώπων υποβάλλεται λιγότερο σε κοινωνικό Έλεγχο από ότι σε ένα χωριό.  

Οι δυσκολίες προσαρμογής ενός ατόμου στο εξωτερικό περιβάλλον, μοναξιά 

που συνήθως νιώθουν τα άτομα στις μεγαλουπόλεις, όπως και η συναίσθηση 

ότι το άτομο μειονεκτεί σε κάτι ωθεί τους πολίτες των πόλεων στον 

αλκοολισμό. Το αλκοόλ ανακουφίζει προσωρινά αυτά τα προβλήματα. Τα 
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προβλήματα, όμως, που δημιουργούνται δεν είναι μόνο δυσχερή για τον 

οργανισμό αλλά μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα, βίαιη συμπεριφορά και 

εγκληματικές ενέργειες. 

 

 

 

Πόλεις με μεγάλη βία-εγκληματικότητα  

Τα ναρκωτικά παίζουν σημαντικό ρολό για τις βίαιες καταστάσεις. Το 

πρόβλημα, όμως, είναι όταν εξαπλώνεται σε ολόκληρες τις πόλεις. Η νούμερο 

ένα στην Αμερική πόλη είναι το Σαν Περώ Σούλα στην Ονδούρα, όπου το 

ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι το υψηλότερο στον κόσμο. Σοβαρότερος 

λόγος είναι ότι το 80% της κοκαΐνης διακινείται από εκεί. Ακολουθεί το 

Σιουδάδ Χουάρες στο Μεξικανική  συνοριακή πόλη και σημείο αναχώρησης 

ναρκωτικών ουσιών στις Η.Π.Α. Στο νούμερο 3 η Μασελό στην Βραζιλία που 

η διακίνηση <<κρακ>> είναι η αιτία που τα ποσοστά των δολοφονιών έχουν 

φτάσει το 180%.Στην 4 θέση το Ακαπούλκο στoΜέξικο που θεωρείται η 2η 

πιο επικίνδυνη πόλη της χώρας  και η λίστα συνεχίζεται… 

 

Αφροδίτη Μουρτζούκου 

 

Trafficking 

 

Σε διάφορες πόλεις, είτε πυκνοκατοικημένες, είτε αραιοκατοικημένες, και 

συγκεκριμένα τη σημερινή εποχή πολύς κόσμος καταφεύγει σε διάφορους 

τρόπους ζωής, κάποιες φορές από δική του επιλογή και κάποιες άλλες φορές 

είναι αναγκασμένος. Τα κοινωνικά προβλήματα έχουν διάφορες μορφές και 

δυστυχώς είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστούν πλήρως. Όλα κατά 

κάποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους. Ο 

αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, η μαύρη 

αγορά, το εμπόριο οργάνων η 

εξαναγκαστική εργασία, οι φυλακές και η 

http://www.google.gr/imgres?start=397&newwindow=1&sa=X&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=6KwUGDUGuDtwiM:&imgrefurl=http://fouit.gr/2013/11/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB/&docid=pR-5kpHJFnmaPM&imgurl=http://i1.wp.com/fouit.gr/wp-content/uploads/2013/11/213451.jpg?resize=418,259&w=418&h=259&ei=b50qU7jEH6rO0AXdgIGwBA&zoom=1&ved=0CEIQhBwwEziQAw&iact=rc&dur=405&page=15&ndsp=35
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μαστροπεία είναι κάποια από τα κοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται 

περισσότερα στις πόλεις και για αυτό υπάρχουν και περισσότερα συμβάντα. 

Ένα κύριο κοινωνικό πρόβλημα, φυσικά, είναι η ανεργία, που ωθεί τους 

ανθρώπους, είτε να κλέψουν, είτε να σκοτώσουν ή ακόμα και να εκδίδονται 

για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια χρήματα, ώστε να μπορέσουν να έχουν 

τα απαραίτητα για να επιβιώσουν. Η κοινωνία μας καταστρέφεται και δεν 

μπορούμε να κάνουμε πολλά για να τη σώσουμε, διότι πολύ άνθρωποι είναι 

αρκετά αδιάφοροι για αυτά τα θέματα. Άραγε μπορούμε να τη βοηθήσουμε, 

ώστε να σωθεί η πόλη μας και όχι μόνο, ή θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα 

χέρια και θα αφήσουμε αυτή την αποτρόπαια κατάσταση να συνεχίζεται; 

Ένα αρκετά σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που εμφανίζεται πολύ συχνά στις 

πόλεις, είτε το γνωρίζουμε, είτε όχι, είναι το φαινόμενο trafficking. Το 

φαινόμενο Trafficking είναι η εμπορία ανθρώπων συνήθως με σκοπό την 

καταναγκαστική εργασία ή για την εξαγωγή οργάνων ή οστών. Ακόμα, το 

εμπόριο των ανθρώπων σημαίνει η συλλογή, η μεταφορά, η μετακίνηση ή 

υπόθαλψη ανθρώπων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών 

εξαναγκασμού, απαγωγής, εξαπάτησης, κατάχρηση δύναμης η μιας ευάλωτης 

κατάστασης, με σκοπό τη συγκατάθεση ενός ατόμου, ώστε να ασκήσει εξουσία 

πάνω σε άλλον άνθρωπο. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει την εκπόρνευση του 

άλλου ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή υπηρεσίες, δουλεία ή 

πράξεις όμοιες με την δουλεία. Τα κέρδη που αναφέρει το παγκόσμιο εμπόριο 

ανθρώπων στα εγκληματικά δίκτυα μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα 

του εμπορίου ναρκωτικών και όπλων. 

Το Trafficking έχει πολλές μορφές και συγκεκριμένα είναι η πορνεία, η 

βιομηχανία του σεξ, η εξαναγκαστική εργασία, η επαιτεία, το εμπόριο 

οργάνων, των βρεφών, η πορνογραφία και η υποχρεωτική στράτευση 

ανηλίκων. 

Το εμπόριο ανθρώπων δεν είναι αποκλειστικά και μόνο γέννημα της φτώχειας 

και της άνισης κατανομής του πλούτου, αλλά κατά βάση εξαρτάται από μια 

ιδεολογία που διαχωρίζει το ανθρώπινο 

είδος σε ανώτερους και κατώτερους 

κοινωνικά, φυσικά και πνευματικά 

ανθρώπους. Η δουλεία υπάρχει αιώνες 

τώρα σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς, 

πλήττει τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα 

και ομάδες. Η σύγχρονη μορφή της δουλείας είναι το Trafficking. Οι 

γυναίκες και τα παιδία, κυρίως ως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό θυματοποίησης, τόσο για το σεξουαλικό εμπόριο, όσο και 

για την εξαναγκαστική εργασία αλλά και τις υπόλοιπες μορφές που λαμβάνει 

το φαινόμενο trafficking. Μεταξύ των ετών 2003 και 2007 περίπου 1100 
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άνθρωποι συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων, ενώ μόνο 21 παιδιά-θύματά 

εντοπίστηκαν την ίδια περίοδο. Η πλειονότητα του προέρχεται από τη 

Ρουμανία αλλά και χώρες των Βαλκανίων, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

καθώς και την Αφρική. Κάθε χρόνο άντρες, γυναίκες και παιδία διακινούνται 

σε συνθήκες που ισοδυναμούν με σύγχρονη δουλεία. Ανάμεσα τους 

εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια παρασύρονται, εξαναγκάζονται ή 

εξαπατώνται στην πορνεία και σε άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες για την καταπολέμηση του, το trafficking, με 

σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα 

λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, δυστυχώς. Βέβαια, τα ακριβή 

στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των γυναικών που διακινούνται δεν έχουν 

ενημερωθεί , όμως, οι ειδικοί, όμως, εκτιμούν ότι έχουν αυξηθεί, ενώ το ίδιο 

ισχύει και για τα κέρδη των διακινητών. Επιπλέον, η διακίνηση και εμπορία 

διαπράττεται σχεδόν αποκλειστικά από διεθνή κυκλώματα οργανωμένου 

εγκλήματος, τα οποία όμως πολλές φορές συνεργάζονται «επιτυχώς» με τις 

διωκτικές αρχές. 

Μια από τις μορφές εμπορίας 

των ανθρώπων είναι η εμπορία 

γυναικών με σκοπό την 

σεξουαλική εκμετάλλευση, η 

οποία επηρεάζει κάθε περιοχή 

του κόσμου είτε ως χώρες 

προέλευσης, διαμετακόμισης, ή 

χώρα προορισμού. Οι γυναίκες 

και τα παιδιά από τις 

αναπτυσσόμενες πόλεις και 

χώρες, καθώς και στα 

ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας στις αναπτυσσόμενες πόλεις και χώρες 

δελεάζονται από υποσχέσεις της αξιοπρεπούς απασχόλησης εγκαταλείπουν 

τα σπίτια τους και ταξιδεύουν σε αυτό που θεωρούν ότι θα είναι μια καλύτερη 

ζωή. Τα θύματα συχνά, με πλούσια ταξιδιωτικά έγγραφα και ένα οργανωμένο 

δίκτυο που χρησιμοποιεί για τη μεταφορά τους προς την πόλη ή χώρα 

προορισμό, όπου βρίσκουν απάνθρωπες συνθήκες και συνεχή φόβο.  

Ακόμα, μια μορφή της εμπορίας των ανθρώπων είναι η εμπορία των οργάνων 

που γίνεται με σκοπό τη χρήση οργάνων τους και κυρίως τα νεφρά είναι ένα 

αναπτυσσόμενο πεδίο της εγκληματικής δραστηριότητας. Σε πολλές πόλεις ή 

χώρες οι λίστες αναμονής για μεταμόσχευση είναι πολύ μεγάλες και οι 

εγκληματίες έχουν αρπάξει την ευκαιρία αυτή για να εκμεταλλευτούν την 

απελπισία των ασθενών και των δυνητικών δοτών. Η υγεία των θυμάτων 

ακόμα και η ζωή τους είναι σε κίνδυνο, καθώς οι εργασίες μπορούν να 

πραγματοποιούνται σε μυστικές συνθήκες, χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Η 
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γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη 

σε πολλές αναπτυγμένες πόλεις και χώρες είναι πιθανά να αυξήσει την 

απαίτηση για μεταμόσχευση οργάνων και να κάνει αυτό το έγκλημα ακόμα πιο 

προσοδοφόρο. 

Μια πολύ συνήθης μορφή του traffiking είναι και η πορνεία. Πορνεία 

ονομάζεται η πρακτική της παροχής του σώματος προς συνουσία έναντι 

χρηματικής αμοιβής. Το άτομο που παρέχει υπηρεσίες με τον τρόπο αυτό 

ονομάζεται εκδιδόμενη. Η πορνεία κάποιες φορές αναφέρεται και ως το 

αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Κατά το Ελληνικό δίκαιο η πορνεία, 

δηλαδή η επί χρήμασι παροχή του σώματος προς συνουσία, ασκείται σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, δεν αποτελεί αδίκημα. Απαιτείται όμως άδεια της 

αρμόδιας αρχής (αστυνομικής) για την εγκατάσταση της ιερόδουλης σε 

οποιοδήποτε οίκημα. Η προαγωγή στην πορνεία αποτελεί έγκλημα και 

ονομάζεται μαστροπεία. Σύμφωνα με το άρθρο 349του Ποινικού κώδικα, 

όποιος κατ΄επάγγελμα ή από κερδοσκοπικό όφελος προάγει στην πορνεία 

γυναίκες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 18 μηνών και χρηματική ποινή. 

Κασσιανή Μπεναρδή 
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Πόσα προβλήματα να αντέξει άραγε μια πόλη; 

Εισαγωγή 

Κατά τις αρχές του 21ου αιώνα, ο άνθρωπος εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής 

της βιόσφαιρας, ένας εισβολέας ο οποίος λεηλατεί τις ίδιες τις πηγές του, 

απειλεί με την εμφάνισή του έναν μεγάλο αριθμό άλλων ειδών και επηρεάζει το 

κλίμα του πλανήτη. Αυτή η «οικολογική επιτυχία» του HomoSapiens, με την 

οποία βάλθηκε να μετατρέψει τον πλανήτη σε δική του οικολογική γωνιά, τον 

θέτει σήμερα ενώπιον των ευθυνών του. Σ’ αυτό έρχεται να προστεθεί η τάση-

μετακίνηση των κατοίκων της υπαίθρου για 

μόνιμη εγκατάσταση στα αστικά κέντρα, στις 

μεγάλες πόλεις, η λεγόμενη αστυφιλία. 

Καταστροφή και μόλυνση του φυσικού 

περιβάλλοντος από το πλήθος των 

εργοστασίων, την έλλειψη πρασίνου, την 

επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του 

άνθρακα, το καυσαέριο από τις πρώτες πρωινές ώρες, την απουσία καθαρών 

υδάτων, την έλλειψη ηρεμίας και ησυχίας, την παρουσία τσιμεντένιων γιγάντων 

και τέλος την απουσία του ήλιο, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

καθημερινά ο άνθρωπος των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Η οικονομική 

κατάσταση που επικρατεί, αναγκάζει τον σύγχρονο άνθρωπο, κυρίως των 

πόλεων, να στραφεί σε φθηνότερες επιλογές θέρμανσης, χρήσης καυσίμων 

κλπ. προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, εντείνοντας έτσι την 

κατάσταση. Οι διαταραχές στη γήινη 

βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι 

οποίες συνηθίζεται να αποδίδονται στην 

ανθρώπινη δραστηριότητα δηλαδή τα 

ευρέως γνωστά περιβαλλοντικά 

προβλήματα έχουν γίνει πλέον 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ενημέρωσης: άρθρα σε εφημερίδες, 

αφιερώματα σε περιοδικά, εκπομπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, βιβλία 

για όλες τις ηλικίες, ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο. Παρ ‘όλα αυτά οι 

έντονοι και γρήγοροι ρυθμοί που ζούμε στις σύγχρονες πόλεις δεν μας 

επιτρέπουν να σκεφτούμε το φυσικό μας περιβάλλον και την καταστροφή του, 

η οποία προέρχεται από εμάς τους ίδιους.  
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Αναφορικά τα πλέον εμφανέστερα και σοβαρότερα προβλήματα των σημερινών 

μεγαλουπόλεων είναι: 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Ηχορύπανση 

 Φωτορύπανση 

 Αιθαλομίχλη 

 Απορρίμματα 

 Φαινόμενο θερμοκηπίου 

 Όξινη βροχή 

 Φωτοχημικό νέφος 

 Τρύπα του όζοντος 

 Κυκλοφορική συμφόρηση 

 Άναρχη δόμηση 

 Έλλειψη ελεύθερων χώρων - πράσινου 

 Κλιματικές αλλαγές - ακραία καιρικά φαινόμενα 

1)Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Eίναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η προσθήκη ουσιών (ρύπων) στην 

ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα υπήρχαν. Στη σύγχρονη 

εποχή, συχνά η ρύπανση είναι 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η ανθρωπογενής 

ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται 

κυρίως από τρεις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, τη βιομηχανία, τις 

μεταφορές και τα νοικοκυριά. Η 

ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί 

σοβαρό υγειονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα 

κυρίως των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, γιατί τα αέρια που τη ρυπαίνουν, 

όπως το διοξείδιο του άνθρακα έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως την 

υπερθέρμανση της γης, αναπνευστικά προβλήματα και άλλα προβλήματα 

υγείας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται κυρίως από οξείδια, όπως οξείδια 

του αζώτου, του θείου, του άνθρακα και άλλα, και από αιθάλη (άκαυστος 

άνθρακας σε αέρια μείγμα αέρα). Στις πόλεις που βρίσκονται κοντά σε 

εργοστάσια παραγωγής ενέργειας όπου γίνεται καύση ορυκτών καυσίμων, 

όπως το πετρέλαιο ή ο λιγνίτης, υπάρχουν αρκετά αναπνευστικά περιστατικά, 

ενώ τα κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα είναι αυξημένα. Σε μια τυπική 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
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πόλη, η βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα 

μέσα μεταφοράς για το 35%, ενώ τα νοικοκυριά για το 15%.  

2) Ηχορύπανση 

Ηχορρύπανση είναι ο υπερβολικός και 

ενοχλητικός περιβαλλοντικός θόρυβος που 

προκαλείται από τον άνθρωπο, τα ζώα ή 

από μηχανές και διαταράσσει τη 

δραστηριότητα ή την ισορροπία του 

ανθρώπου και τη ζωή των ζώων. 

Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές, αν και μόλις 

πρόσφατα χαρακτηρίστηκε «ρύπος». Ορισμένοι επιστήμονες δεν διστάζουν να 

πουν ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Μια απειλή που, αν και αόρατη, είναι αρκετά ικανή ώστε να υποβαθμίζει κάθε 

δευτερόλεπτο την ποιότητα ζωής. Εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, 

έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, 

επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές 

αντιδράσεις, μειωμένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και κακή 

επικοινωνία είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα της ηχορύπανσης. Ο 

κάτοικος των μεγάλων και μεσαίου μεγέθους πόλεων χωρίς σχεδιασμό 

πρόληψης εκτίθεται σε μεγάλες δόσεις θορύβου καθημερινά. Αρκετά 

εκτεθειμένοι στους δυνατούς θορύβους είναι οι κάτοικοι που ζουν κόντα σε 

αεροδρόμια καθώς ο θόρυβος που προκαλείται από τα αεροπλάνα είναι 

μεγάλος. Η Ελλάδα έχει 5 πόλεις στην λίστα με τις με τις πιο θορυβώδεις 

πόλεις της Ευρώπης: Αθήνα , Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λαμία. 

Στην Αθήνα το 60% του πληθυσμού εκτίθεται ημερησίως κατά μέσο όρο σε 

ήχους άνω των 75 dB (που είναι το όριο της << θορυβώδους κατάστασης>>). 

Το δε καλοκαίρι, η  ηχορύπανση εξαπλώνεται σε όλες της τουριστικές 

περιοχές της χώρας. Νόμος για τον έλεγχο του θορύβου υπάρχει, αλλά δεν 

εφαρμόζεται, είτε λόγω απουσίας προσωπικού είτε εξαιτίας έλλειψης 

εξοπλισμού. Για την ηχορύπανση από οχήματα και μηχανές υπεύθυνη είναι η 

Τροχαία, ενώ για μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλες πηγές θορύβου, τους 

ελέγχους διενεργεί το Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου του υπουργείου 

Περιβάλλοντος.  

 

3)Φωτορύπανση 

Φωτορύπανση ή ρύπανση τεχνητού 

φωτισμού ονομάζεται το φαινόμενο το οποίο 

σημειώνεται στον ουρανό πάνω από αστικά 
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κέντρα και γενικά τοποθεσίες με πολλά φώτα, κατά το οποίο ο ουρανός είναι 

πιο φωτεινός από το κανονικό με αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένη αντίθεση 

μεταξύ των αστέρων και του φόντου του ουρανού. Το φαινόμενο αυτό 

συνεπάγεται περιορισμένη απόδοση των τηλεσκοπίων και γενικότερα 

υποβάθμιση των αστρονομικών παρατηρήσεων, καθώς ο τεχνητός φωτισμός 

αποκρύπτει τα ουράνια σώματα, με εξαίρεση τα φωτεινότερα. Σύμφωνα με 

ένα γενικότερο ορισμό, φωτορύπανση είναι κάθε υπερβολικός, άστοχα 

κατευθυνόμενος ή ενοχλητικός τεχνητός φωτισμός. Η φωτορύπανση 

αποτελεί πάντως ιδιαίτερο πρόβλημα για τους αστρονόμους και είναι ένας 

από τους λόγους για τους οποίους σήμερα τα μεγάλα αστεροσκοπεία χτίζονται 

σε απομονωμένες τοποθεσίες, μακριά από πόλεις και μεγάλους οικισμούς. 

Επειδή δεν ενοχλούνται όλοι από τις ίδιες πηγές φωτισμού, είναι σύνηθες η 

«ρύπανση» φωτισμού για κάποιον να είναι επιθυμητή για κάποιον άλλο.  

 

4)Αιθαλομίχνη 

Eίναι ένα είδος ατμοσφαιρική 

ρύπανσης, αρχικά ονομασμένος για το 

μίγμα καπνού και ομίχλης στον αέρα. 

Σήμερα, «η αιθαλομίχλη» περιγράφει 

ένα επιβλαβές μίγμα ατμοσφαιρικών 

ρύπων: συμπεριλαμβανομένων των 

αερίων και των λεπτών μορίων που 

δημιουργούν μια καφετής-κίτρινη ή 

γκριζωπός-άσπρη ελαφριά ομίχλη. Η 

αιθαλομίχλη είναι μια ανησυχία στα περισσότερα σημαντικά αστικά κέντρα 

αλλά. Η αιθαλομίχλη προκαλείται από μια αντίδραση μεταξύ του φωτός του 

ήλιου και των εκπομπών κυρίως από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Φωτοχημική αιθαλομίχλη είναι η χημική αντίδραση του φωτός 

του ήλιου, νιτρικά οξείδια (NOx) και πτητικές οργανικές ενώσεις (Ποε) στην 

ατμόσφαιρα, ποια αερομεταφερόμενα μόρια φύλλων (αποκαλούμενα μοριακό 

θέμα και επίπεδο εδάφους όζον. Τα νιτρικά οξείδια απελευθερώνονται στην 

εξάτμιση απολιθωμένα καύσιμα- καίγοντας μηχανές μέσα αυτοκίνητα, 

φορτηγά, άνθρακας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, και βιομηχανικά 

εργοστάσια κατασκευής. Τα Ποε είναι που απελευθερώνονται ατμοί από 

βενζίνη, χρώματα, διαλύτες, φυτοφάρμακα, και άλλος χημικές ουσίες. 

 

5) Απορρίματα 
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Είναι πλέον ανυπόφορη η κατάσταση που επικρατεί με τα απορρίμματα στις 

σύγχρονες κυρίως μεγαλουπόλεις.  Οι βασικές κατηγορίες των αστικών 

απορριμμάτων είναι τρεις α) Τα οργανικά  ή βιοαποδομήσιμα ή ζυμώσιμα. 

Δηλαδή ότι τρώγεται. Αυτό το απόρριμμα είναι εκείνο που αν ανακατευθεί με 

ένα μέρος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και των άχρηστων δημιουργεί 

το πρόβλημα των συμμείκτων  απορριμμάτων. β)Οι ανακυκλώσιμες 

συσκευασίες, δηλαδή, όλα τα απορρίμματα που είναι  οι κάθε είδους 

συσκευασίες και προέρχονται από τη βιομηχανία ή βιοτεχνία καθώς και τα 

χειροτεχνουργήματα και είναι καθαρά χωρίς προσμείξεις με οργανικές ύλες. 

Δηλαδή τους σπάνιους μη ανανεώσιμους πόρους, αλλά και τεράστιες 

ποσότητες άχρηστου χαρτιού που αυτό μπορεί να οδηγηθεί στην 

κομποστοποίηση.  γ)Τα άχρηστα ή βρώσιμα ή ακάθαρτα απορρίμματα, δηλαδή, 

όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα που προέρχονται από υλικά της βιομηχανίας 

και τα χρησιμοποιούμε ως βοηθητικά για τις ανάγκες μας. Τα απορρίμματα 

των σύγχρονων μεγαλουπόλεων καταλήγουν στους Χώρους Υγειονομικής 

ΤαφήςΑπορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Πρόκειται για χώρους ειδικά διαμορφωμένους, 

στους οποίους γίνεται η ταφή των απορριμμάτων των πόλεων. Η διαμόρφωση 

του χώρου των ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοξικά, 

οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη διαφεύγουν στο 

γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικημένων περιοχών 

που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση 

των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα υλικά. 

Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη.  

 

6)Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Ορισμένοι ρύποι όπως το 

διοξείδιο του άνθρακα, 

ενεργούν όπως τα 

πλαστικά καλύμματα ενός 

θερμοκηπίου 

επιτρέποντας την είσοδο 

των ηλιακών ακτίνων, 

αλλά εμποδίζοντας την 

έξοδο της θερμότητας. 

Στις πόλεις εξαιτίας των 

καυσαερίων και των 

προϊόντων της καύσης των εργοστασίων παρατηρούνται αυξημένες ποσότητες 

παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το θερμικό φράγμα έχει ήδη 

αλλάξει το κλίμα της Γης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
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7)Όξινη βροχή 

Ένα άλλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που συναντάται στις σύγχρονες 

μεγαλουπόλεις είναι η όξινη βροχή. Όξινη βροχή ονομάζεται το φαινόμενο 

των ασυνήθιστα όξινων μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων, όπως π.χ. 

βροχή, χαλάζι, χιόνι, ομίχλη, πάχνη, ως και ξηρή σκόνη. Ο όρος όξινη βροχή 

αναφέρεται στην παρουσία σε αυτήν 

όξινων διαλυμένων ρύπων, δηλαδή 

ουσιών (αερίων ή μη) που δεν αποτελούν 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά της 

καθαρής ατμόσφαιρας, αλλά είναι 

προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας ή 

άλλων ρυπογόνων αιτιών (π.χ. 

ηφαιστειακής δραστηριότητας). Επειδή 

τα διάφορα καυσαέρια ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και οι 

γαιάνθρακες, περιέχουν συχνά (όξινα) οξείδια του θείου και του αζώτου, 

μεταξύ άλλων, παράγεται όξινη βροχή που περιέχει σε διάλυση τα αντίστοιχα 

οξέα. H όξινη βροχή επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα σε οικοσυστήματα, 

καλλιέργειες, πολιτιστικά μνημεία και περιουσιακά στοιχεία των πολιτών (π.χ. 

αυτοκίνητα). Οι βαριές επιπτώσεις του φαινομένου ανάγκασαν, τα τελευταία 

χρόνια, πολλές κυβερνήσεις να επιβάλλουν νόμους και άλλα μέτρα με σκοπό 

τη μείωση του φαινομένου. 

8)Φωτοχημικό νέφος 

Το φωτοχημικό νέφος είναι μια μορφή 

ρύπανσης της ατμόσφαιρας που 

εμφανίζεται σε μεγάλες πόλεις, όπως η 

Αθήνα. Πρόκειται για μια κατάσταση που 

οφείλεται σε συσσώρευση αέριων ρύπων, 

οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις 

μηχανές καύσης των βιομηχανιών και 

των αυτοκινήτων. Κύρια συστατικά του είναι διάφορα οξείδια του αζώτου, το 

μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Το όζον, που είναι δευτερογενής ρύπος, 

παράγεται στην περίπτωση του φωτοχημικού νέφους από την αλληλεπίδραση 

των οξειδίων του αζώτου με την ηλιακή ακτινοβολία, γι’ αυτό και το νέφος 

ονομάζεται "φωτοχημικό". Οι ρύποι που αποτελούν το φωτοχημικό νέφος, 

ειδικά τα οξείδια αζώτου και το όζον, προκαλούν σημαντικά προβλήματα 

υγείας στους ανθρώπους που ζουν στις μεγαλουπόλεις και τους εισπνέουν 

καθημερινά. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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9) Τρύπα του όζοντος 

Το στρώμα του όζοντος της 

στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη 

από τις υπεριώδεις ακτίνες υφίσταται 

μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι 

άνθρακες (όπως το φρέον) που 

απελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τις 

κλιματιστικές συσκευές, τα ψυγεία κ.α. 

ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και μέσα 

από πολύπλοκες αντιδράσεις 

καταστρέφουν το όζον. Στην επέκταση του επίσης συμβάλλουν τόσο τα 

καυσαέρια (από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα 

των εργοστασίων. Πρόκειται επομένως για ένα ακόμη πρόβλημα που 

οφείλεται στην απροσεξία των κατοίκων των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. 

10) Κυκλοφοριακή συμφόρηση 

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι σήμερα οι οδηγοί, καθώς 

κυκλοφοριακά προβλήματα 

παρατηρούνται στους κεντρικούς 

δρόμους των σημερινών πόλεων. Είναι 

ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις 

μεγαλουπόλεις προκαλώντας εμπόδια και 

δυσκολίες στην μετακίνηση των πολιτών. 

Οι περισσότεροι επιλέγουν να μετακινηθούν με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο 

με το σκεπτικό ότι θα φτάσουν γρηγορότερα στον προορισμό τους παρόλο που 

τελικά τα ΜΜΜ φαίνονται όλο και εξυπηρετικότερα το τελευταίο διάστημα. 

Ας μην ξεχνάμε βέβαια, πως τα δημόσια μέσα μεταφοράς κοστίζουν 

φθηνότερα και είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. 

11)Άναρχη δόμηση 

Το δίκαιο, οι επιστημονικοί φορείς, κάθε 

έντιμος πολίτης θεωρεί θλιβερό το 

«προνόμιο» της αυθαίρετης δόμησης, του 

άναρχου, ανεξέλεγκτου, πλημμελούς 

σχεδιασμού στις πόλεις. Δεν το θεωρούν 

έτσι, από τη γέννηση του φαινομένου, οι 

πολιτικές ηγεσίες. Είτε γιατί σε αυτό 

έβλεπαν τη λύση στο πρόβλημα της λαϊκής 
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στέγης, χωρίς μεγάλο κόστος για το κράτος. Είτε γιατί μέσα από τη μαζική 

οικοδομική αυθαιρεσία των μικροϊδιοκτητών καλλιεργήθηκε μια συνείδηση 

συνενοχής και, ως συνέπεια, ανοχής σε μεγάλες ατασθαλίες. Σήμερα, 

πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα μιας πόλης αφού 

αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η έλλειψη πρασίνου και φυσικών 

τοπίων και κατ΄επέκταση και η ρύπανση των πόλεων. 

12)Έλλειψη ελεύθερων χώρων πρασίνου 

Πάγιο πρόβλημα των περισσότερων πόλεων αποτελεί η έλλειψη ελεύθερων 

κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πράσινου. Στην σύγχρονη εποχή, οι 

κάτοικοι μιας πόλης ενδιαφέρονται για τις ευκολίες που τους παρέχει και 

προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους αγνοούν το γεγονός ότι με 

την οικοδόμηση όλο και περισσότερων 

κτιρίων η πόλη υστερεί τόσο στην 

ύπαρξη πρασίνου όσο και ελεύθερων 

χώρων. Εξερευνώντας μια πόλη είναι 

πολύ σπάνιο να συναντήσεις πάρκα, 

παιδικές χαρές γεμάτες πράσινο και 

ύπαρξη δέντρων και λουλουδιών που 

ομορφαίνουν τους δημόσιους και χωρίς 

ο άνθρωπος να το αντιλαμβάνεται του 

παρέχουν θετικά αισθήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σύγχρονων πόλεων 

κατακλύζεται από ψηλά κτίρια, μεγάλες λεωφόρους κλπ. Ωστόσο υπάρχουν 

και ορισμένες πόλεις, όπως οι πόλεις της Γερμανίας και της Αυστρίας των 

οποίων οι πολίτες δραστηριοποιούνται και φροντίζουν για την φυσική ομορφιά 

των πόλεων τους και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για τις 

υπόλοιπες μεγαλουπόλεις του κόσμου. 

13) Κλιματικές αλλαγές- Ακραία καιρικά φαινόμενα 

Αποτέλεσμα της υπερβολικής απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα, που είναι η αίτια του φαινομένου του θερμοκηπίου, της τρύπας 

του όζοντος, του φωτοχημικού νέφους, 

της όξινης βροχής και πολλών άλλων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, είναι 

οι κλιματικές αλλαγές. Φαινόμενα όπως 

ξηρασία, καύσωνας καταιγίδες και 

πλημμύρες παρατηρούνται όλο και 

συχνότερα τα τελευταία χρόνια κυρίως 

στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, αλλά 

και στον υπόλοιπο χώρο. Οι καταιγίδες 
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και οι πλημμύρες προκαλούν πολλά προβλήματα στην ποιότητα του πόσιμου 

νερού, εξαιτίας της μόλυνσης των πηγών, γεγονός με άμεσες επιπτώσεις στην 

ανθρώπινη υγεία, αφού αυξάνεται ο κίνδυνος μολύνσεων, αναπνευστικών 

προβλημάτων και θανάτων. Παρεμφερείς είναι και οι επιπτώσεις σε περιοχές 

που επηρεάζονται από την αύξηση της ξηρασίας, την μείωση των 

βροχοπτώσεων και τη μείωση του πόσιμου νερού. Σημαντικότερα, βέβαια, 

είναι τα προβλήματα που προκαλούνται στην γεωργία επηρεάζοντας έμμεσα 

τους κατοίκους των πόλεων. 

Το Ινστιτούτο Μπλάκσμιθ με έδρα τη Νέα Υόρκη, μελετά τα επίπεδα 

μόλυνσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο και σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση 

του, στην «κόκκινη ζώνη» βρίσκονται οι εξής δέκα πόλεις: 

Αγκμπογκμπλόσι, Γκάνα Η Άκρα, πρωτεύουσα της Γκάνα είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη χωματερή ηλεκτρονικών 

ειδών στη Δυτική Αφρική. Όταν τα 

καλώδια τα ηλεκτρονικά είδη, ο 

φούρνος μικροκυμάτων και οι 

υπολογιστές καίγονται για να εξαχθεί 

το εσωτερικό υλικό του χαλκού τα 

μέταλλα που λιώνουν μένουν πίσω στο 

έδαφος. Εκτιμάται ότι 40.000 άνθρωποι απειλούνται από τη ρύπανση αυτού 

του είδους. 

Τσέρνομπιλ, Ουκρανία 

Η χειρότερη πυρηνική καταστροφή στον 

κόσμο έγινε στο Τσερνομπίλ το 1986, 

παράγοντας 100 φορές περισσότερη 

ακτινοβολία από τις βόμβες που έπεσαν 

πάνω από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. 

Δερματικές βλάβες, αναπνευστικές 

παθήσεις, στειρότητα και γενετικές ανωμαλίες είναι μερικά από τα 

αποτελέσματα στις μολυσμένες περιοχές της Λευκορωσίας, της Ρωσίας και 

της Ουκρανίας που εμφανίζονται για χρόνια μετά το ατύχημα, το οποίο έχει 

επίσης συνδεθεί με περισσότερες από 4.000 περιπτώσεις καρκίνου του 

θυρεοειδούς. Η ρύπανση από το Τσερνομπίλ εκτιμάται ότι έχει πλήξει 

περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Ποταμός Σιταρούμ, Ινδονησία 

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι 

επηρεάζονται άμεσα και άλλα 5.000.000 

άνθρωποι έμμεσα, από τη χημική ρύπανση στη 
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λεκάνη του ποταμού Σιταρούμ στη Δυτική Ιάβα. Οι συγκεντρώσεις μόλυβδου, 

το αλουμινίου, μαγγανίου και σιδήρου στο ποτάμι είναι αρκετές φορές 

υψηλότερα από ό, τι κατά μέσο όρο σ’ όλον τον κόσμο, λόγω της ρύπανσης 

από βιομηχανικές και οικιακές πηγές. 

Ντζέρσινκ, Ρωσία 

Η μεγαλύτερη περιοχή 

παραγωγής χημικών στη Ρωσία, 

το Ντζέρσινκ έχει υψηλά επίπεδα 

ρύπων, όπως διοξίνες και 

φαινόλη στα υπόγεια ύδατα. Οι 

κάτοικοι υποφέρουν από 

ασθένειες και καρκίνο στα μάτια, τους πνεύμονες και τα νεφρά. 

Χαζαριμπάχ, Μπαγκλαντές 

Η βιομηχανία βυρσοδεψείας στην περιοχή χρησιμοποιεί παλιές, ξεπερασμένες 

και αναποτελεσματικές μεθόδους 

επεξεργασίας του δέρματος, έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη συσσώρευση 22.000 κυβικών 

λίτρων τοξικών αποβλήτων κάθε μέρα στον 

κύριο ποταμό της πόλης, επηρεάζοντας 

περισσότερους από 160.000 ανθρώπους. Τα 

εν λόγω απόβλητα περιλαμβάνει το καρκινογόνο χημικό χρώμιο. 

Κάμπβε, Ζάμπια 

Δεκαετίες ανεξέλεγκτης εξόρυξης 

μολύβδου σε αυτή την αφρικανική 

πόλη έχουν προκαλέσει σοβαρά 

προβλήματα υγείας για τους 

κατοίκους της, όπου περισσότεροι 

από 300.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι 

επηρεάζονται από τη ρύπανση. 

Καλιμαντάν, Ινδονησία 

Στο νησί του Βόρνεο, το Καλιμαντάν και οι γύρω περιοχές έχουν μολυνθεί 

από υδράργυρο, λόγω της μικρής κλίμακας 

εξόρυξης χρυσού που επηρεάζει περίπου 

225.000 άτομα. Οι ανθρακωρύχοι 

χρησιμοποιούν υδράργυρο για τη διαδικασία 

εκχύλισης, με αποτέλεσμα οι εκπομπές 

υδραργύρου κατά τη συγχώνευση και των 

διαδικασιών τήξης να έχουν σοβαρά 
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αποτελέσματα στην υγεία τους. 

Ματάνζα Ριατσουέλο, Αργεντινή 

Πάνω από 15.000 βιομηχανίες 

πιστεύεται ότι απελευθερώνουν μια 

ποικιλία ρύπων στον ποταμό Ματάνζα 

της Αργεντινής, ο οποίος περνά μέσα 

από το Μπουένος Άιρες και εκβάλλει 

στο Ρίο ντε λα Πλάτα. Οι ρυπαντές 

περιλαμβάνουν ψευδάργυρο, μόλυβδο, 

χαλκό, νικέλιο και ολικό χρώμιο, 

καθιστώντας το πόσιμο νερό κοντά στο 

Ματάνζα Ριατσουέλο επικίνδυνο, απειλώντας περισσότερους από 20.000 

ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. 

 

Δέλτα του ποταμού Νίγηρα, Νιγηρία 

Μεγάλος αριθμός ανθρώπων 

επηρεάζεται από την βιομηχανία 

πετρελαίου σε αυτή την 

πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αφρικής 

, όπου υπήρχαν περίπου 7.000 

περιστατικά έκχυσης πετρελαίου μεταξύ 

1976 και 2001. Η έκθεση ανέφερε ότι 

περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου βγαίνουν από το Δέλτα κάθε μέρα. 

Νόριλσκ, Ρωσία 

Μια βιομηχανική πόλη στη Σιβηρία της Ρωσίας, όπου κάθε χρόνο, περίπου 

500 τόνων χαλκού και οξειδίων νικελίου και 2 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου 

του θείου απελευθερώνονται 

στον αέρα. Το προσδόκιμο ζωής 

για τους εργαζόμενους του 

εργοστασίου στη Νόριλσκ είναι 

10 χρόνια κάτω από τον ρωσικό 

μέσο όρο.Η συνεχόμενη 

καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να 

αφήνει ασυγκίνητο τον σύγχρονο 

άνθρωπο και ιδίως εμάς τους νέους, γιατί υποθηκεύει το μέλλον και τη ζωή 

μας. Είναι πλέον κοινότυπο να αναφερόμαστε σε μελέτες που θα εντοπίσουν 
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τις ποίκιλες επιπτώσεις της καταστροφής αυτής στους τομείς της ζωής. 

Σκοπός είναι ο καθένας μας ξεχωριστά να αντιληφθεί αυτό το τεράστιο 

πρόβλημα καταστροφής του φυσικού μας περιβάλλοντος, αφού πρώτα 

ενημερωθεί και κατανοήσει τους παράγοντες που το προκαλούν, έτσι ώστε να 

μπορέσει να δράσει ανάλογα για την αντιμετώπισή του και συνεπώς την 

βελτίωση της ζωής του. Όπως όλοι γνωρίζουμε ένα αρκετά φλέγον και 

πολυσυζητημένο θέμα της εποχής μας είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Οι περισσότεροι κάτοικοι μιας μεγάλης 

πόλης θεωρητικά παρουσιάζονται ως ενήμεροι πολίτες απέναντι στο θέμα, 

χωρίς όμως αυτό ταυτόχρονα να λειτουργεί ως κίνητρο για να λάβουν θέση, 

καθώς και οι περισσότερες οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος ναι 

μεν κάνουν προσπάθειες κινητοποίησης των πολιτών με διάφορους τρόπους 

(π.χ. διαφημίσεις, οργανώσεις συναντήσεων περιβαλλοντικού περιεχομένου), 

δίνοντας ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα στους βιοτόπους και στα δάση και όχι 

στις πόλεις, όπου εκεί παρουσιάζεται εντονότερα η ρύπανση του 

περιβάλλοντος με 

όλες τις μορφές της.   

Η αειφορία των 

πόλεων είναι 

απαραίτητη, 

αποτελώντας έναν 

εναλλακτικό τρόπο 

ζωής, επιδιώκει την 

επιστροφή και την 

αρμονική επανένταξη 

του ανθρώπου στο 

περιβάλλον που τον 

δημιούργησε και την αναζήτηση καθαρών τεχνολογικά λύσεων για βιώσιμες 

πόλεις. Είναι ανάγκη στην πορεία για την αειφορία των πόλεων, να 

αξιοποιήσουμε την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, την εξοικονόμηση ενέργειας και 

γενικότερα τους σύγχρονους τρόπους οργάνωσης των δραστηριοτήτων μιας 

πόλης. Μήπως πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε τις συνέπειες των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων στους κατοίκους των μεγαλουπόλεων και να 

συμβάλλουμε όλοι στην αειφόρο ανάπτυξη  των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, η 

οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες; 

Σωτηρία Νερατζή 
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Η Βιώσιμη πόλη 
 

 

 

Εισαγωγή 

 

Εξετάζοντας την πόλη μέσα απ΄ τη γεωγραφική, τη φυσική και την κοινωνική 

της διάσταση είναι ο τόπος που γεννιέται κανείς, ζει και διαπλάθεται. 

Σήμερα, στο αστικό περιβάλλον ζει και εργάζεται ένα όλο και μεγαλύτερο 

ποσοστό των κατοίκων του πλανήτη.  Κάποτε η πόλη και το «περιβάλλον» 

της ήταν αυτά που ορίζονταν στη γειτονιά, στη συνοικία και στις καθημερινές 

διαδρομές ανθρώπων. Τώρα οι πόλεις, με τη ραγδαία ανάπτυξη και το πλήθος 

των τεχνολογικών επιτευγμάτων, προσδιορίζονται απ΄ τη γεωγραφική θέση, 

το φυσικό περιβάλλον, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ασχολίες των 

κατοίκων αλλά και από την ιστορία τους, τα μνημεία του πολιτισμού, τις 

μνήμες, τα συναισθήματα και τις προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων που 

συμβιώνουν σ΄ αυτές.  Καταλαβαίνουμε ότι το αστικό περιβάλλον έχει 

πολλές πτυχές που συνδέονται μεταξύ τους, από τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας, και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέχρι την κοινωνική 

συνοχή, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη.  

Είναι δικαίωμά μας να ζούμε σε μια βιώσιμη πόλη, μια πόλη οικονομικά 

παραγωγική, υγιεινή, κοινωνικά δίκαιη, ανεκτική, δημιουργική και αισθητικά 

ευχάριστη. 

Παράγοντες που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα μιας πόλης: 

 

 

α)αστικό τοπίο (οικισμοί, κτίρια, κατοικίες) 

β)μεταφορές στην πόλη 

γ)φύση και πόλη 

δ) καθαρή πόλη 

ε)εκδηλώσεις πολιτισμού που δίνουν στην πόλη ζωή 

στ)κοινωνικά προβλήματα 

 



- 72 - 
 

 

 

Αστικό Τοπίο 

 

Η πόλη χτίζεται κάθε μέρα. Απλώνεται προς κάθε κατεύθυνση, σκαρφαλώνει 

στα βουνά, εκτείνεται σε παλιές αγροτικές καλλιέργειες, καταλαμβάνει μέρος 

της υπαίθρου. Συχνά λέμε ότι οι νέες 

πολυκατοικίες, τα εργοστάσια και οι 

αποθήκες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια 

τριγύρω. Συγχρόνως, όμως, η  πόλη 

γκρεμίζεται για να ξαναχτιστεί. 

Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα 

παλιών σπιτιών δίνουν τη θέση τους σε 

σύγχρονες πολυκατοικίες. 

Τι είναι για 
μένα Βιώσιμη 

Πόλη; 

α) Να χρησιμοποιώ τους δημόσιους 
χώρους (πλατείες, πάρκα) 

β) Να έχω δυνατότητα να κινούμαι με 
το ποδήλατο (να χρησιμοποιώ το 
ποδήλατο στις μετακινήσεις μου) 

γ) Να καταλαβαίνω τις αλλαγές των 
εποχών παρατηρώντας τα φύλλα 

των δέντρων 

δ) Να μπορώ να ανακυκλώνω και 
να συμμετέχω σε κοινές δράσεις 

ε) Να συμμετέχω ενεργά σε 
εκδηλώσεις πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

στ) Να μπορούν να κυκλοφορούν 
στην πόλη, όλοι (αμεα) 
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Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, σ΄όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν 

κατασκευάσει τεράστια κτίρια: πύργους και ανάκτορα, εκκλησίες, κάστρα, 

μοναστήρια. Ενώ, λοιπόν  χαρακτηριστικά των σύγχρονων μεγαλουπόλεων 

είναι τα πολυώροφα κτίρια, αυτά δεν εμφανίστηκαν τον 20ο αι. Τα κτίρια των 

παλιότερων εποχών, όπως τα σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες, ή τα οικοδόμησαν, 

σύμφωνα με την παράδοση, οι πρωτομάστορες, έπρεπε να ανταποκρίνονται σε 

σταθερούς και αμετάβλητους κατασκευαστικούς κανόνες. Παρά την 

καταπληκτική εξέλιξη των τεχνικών μέσων, υπάρχει μικρή διαφορά, από ό,τι 

ίσως νομίζουμε, ανάμεσα στην ανέγερση ενός πύργου και ενός ουρανοξύστη. 

Είναι όμως γεγονός ότι οι σύγχρονες κατασκευές ολοκληρώνονται σε πολύ 

λιγότερο χρόνο, και απαιτούν, λόγω των μηχανών, την εμπλοκή πολύ 

λιγότερων ανθρώπων. 

 

Ένα από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του 20ου αι. ήταν 

η υπερβολική ανάπτυξη των 

πόλεων. Εξαιτίας της αστυφιλίας, 

στη διάρκεια του αιώνα, όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι 

εγκατέλειπαν τα χωριά και τις 

αγροτικές ή κτηνοτροφικές 

εργασίες και συγκεντρώνονται 

στις πόλεις. Όλοι επιζητούσαν μια καλύτερη, πιο άνετη ζωή, ώστε να 

ξεφύγουν από την συνέχεια και τη σκληρή δουλειά της γης. Σπάνια όμως 

έβρισκαν τον παράδεισο που ονειρεύονταν: η δουλειά στα εργοστάσια ήταν το 

ίδιο σκληρή, πιο ανθυγιεινή και οι συνθήκες διαβίωσης κακές. Παράλληλα η 

συγκέντρωση τόσο μεγάλου πληθυσμού σε πόλεις, χωρίς υποδομές, 

δημιούργησε νέα προβλήματα. Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 

δεν ήταν σχεδιασμένες για μια τέτοια πληθυσμιακή αύξηση. Τα αποχετευτικά 

έργα ήταν στοιχειώδη, οι δρόμοι στενοί, οι βιομηχανικές περιοχές δεν 

απείχαν αρκετά από το κέντρο. Οι πολυκατοικίες υψώθηκαν ακόμα και σε 

στενά δρομάκια, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να μην φωτίζονται 

ικανοποιητικά, το κυκλοφοριακό πρόβλημα γιγαντώθηκε, οι χώροι πρασίνου 

περιορίστηκαν ασφυκτικά. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. το ρεύμα προς τις πόλεις ανακόπηκε, 

αλλά δεν αντιστράφηκε. Δυστυχώς οι περιορισμένες δυνατότητες 

απασχόλησης εμπόδιζαν πολλούς να επιστρέψουν στην ύπαιθρο. 

  

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, 

σχηματίστηκαν νέοι οικισμοί περιορίζοντας το αστικό πρόβλημα, 

δημιουργώντας παράλληλα τη βάση για να γίνει η πόλη, μια βιώσιμη πόλη. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, μια έκταση γης 

ρημοτομήθηκε και διαιρέθηκε σε οικόπεδα, 

όπου χτίστηκαν μονοκατοικίες ή 

συγκροτήματα κατοικιών. Σ' αυτές τις 

περιοχές έχουν υπολογίσει και σχεδιάσει 

χώρους που μελλοντικά θα γίνουν πλατείες 

και πάρκα όπου το πράσινο θα είναι ανάσα, 

αναβαθμίζοντας την ποιότητα  ζωής των 

κατοίκων της. Τα σπίτια αυτά, με τους κήπους και τα γκαράζ, λύνουν το 

πρόβλημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων, ενώ παρέχουν και ασφαλή χώρο 

για να παίζουν τα παιδιά. 

 

Μεταφορά στην πόλη 

 

Ζω στην πόλη, σημαίνει «κυκλοφορώ». Για διάφορους λόγους βγαίνουμε απ' 

το σπίτι και βρισκόμαστε μέσα στη βουή του πλήθους. Έχει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τους ανθρώπους όταν κινούνται στην πόλη. 

Κάποιοι παίρνουν το λεωφορείο ή και το αυτοκίνητό τους, για να πάνε στη 

δουλειά. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. 

Πολλοί περιφέρονται χωρίς προφανή 

λόγο και χαζεύουν τις βιτρίνες. Οι 

περισσότεροι απ' αυτούς θα 

χρειαστούν κάποιο μέσο μεταφοράς. 

Πώς να ικανοποιήσεις όλο αυτόν τον 

κόσμο; Τρία ιδιωτικά αυτοκίνητα έχουν 

συνολικά μόλις πέντε επιβάτες, 

πιάνουν τον ίδιο χώρο με ένα 

λεωφορείο, που μεταφέρει πενήντα. Μπορούμε να βάλουμε μια τάξη στην 

κυκλοφορία μέσα στην πόλη; 
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Οι πόλεις μας, οι περισσότερες απ' τις οποίες είναι παλιές, δεν προέβλεπαν 

έντονη κίνηση οχημάτων. Επιπλέον, ο ρυθμός της ζωής στην πόλη, θέτει σε 

κυκλοφορία όλο σχεδόν τον κόσμο ταυτόχρονα, κατά τις λεγόμενες "ώρες 

αιχμής". Αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνται όλο και πιο αργά: στο κέντρο 

της πόλης κινούμαστε πιο γρήγορα με τα πόδια. Υπάρχει, ευτυχώς και το 

μετρό, που δε συναντάει εμπόδια. Μια λύση θα ήταν οι σχετικές υπηρεσίες 

της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν με ειδικούς επιστήμονες, 

πολεοδόμους, συγκοινωνιολόγους. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να 

βελτιώσουμε την κατάσταση. Σ' αυτό, σπουδαίο ρόλο μπορούν να παίξουν ο 

δήμαρχος και οι δημοτικές αρχές. 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

o Να μην βαριόμαστε να περπατήσουμε. 

o Να χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε το ποδήλατό μας. 

o Να προτιμάμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να παίρνουμε το 

αυτοκίνητο μόνο όταν είναι απαραίτητο φροντίζοντας να το 

μοιραζόμαστε με άλλους. 

o Να συντηρούμε σωστά το αυτοκίνητό μας. 

o Να προτιμάμε αυτοκίνητα που ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον. 

o Να αγοράζουμε από τα καταστήματα της περιοχής μας. 

 

 

Έτσι μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας φιλική με τον άνθρωπο. 

 

Λος Άντζελες: μια πόλη υπόδειγμα; 

 

Οι κάτοικοι της σύγχρονης μεγαλούπολης πηγαίνουν καθημερινά με το 

αυτοκίνητό τους από το σπίτι στη 

δουλειά και απ' τη δουλειά στο σπίτι. 

Στη διαδρομή δε συναντούν κανένα. Η 

πόλη έχει αυτοκινητόδρομους που 

έχουν μέχρι και 12 λωρίδες 

κυκλοφορίας. Άλλωστε έχει  11 

εκατομ. κατοίκους και 7 εκατομ. 

αυτοκίνητα. Το κέντρο της πόλης έχει μόνο λεωφόρους, δρόμους ταχείας 
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κυκλοφορίας και χώρους στάθμευσης. Δεν υπάρχουν πεζόδρομοι και χώροι 

πρασίνου. 

 

Συμπέρασμα: η πόλη φτιάχτηκε για τα αυτοκίνητα και όχι για τον άνθρωπο! 

 

 

Κλεάνθης και Σάουμπερτ: η χαμένη ευκαιρία για την Αθήνα 

 

Όταν συστάθηκε το νεότερο ελληνικό κράτος, μετά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, ο Όθωνας ανέθεσε στον Έλληνα αρχιτέκτονα Σταμάτη 

Κλεάνθη και στο Γερμανό φίλο και παλιό συμφοιτητή του Εδουάρδο 

Σάουμπερτ να συντάξουν το 

Πολεοδομικό Σχέδιο της Αθήνας. Οι 

δύο αρχιτέκτονες, κατέθεσαν τα σχέδιά 

του στην Αντιβασιλεία, το Φεβρουάριο 

του 1833. Ήταν πολύ πρωτοποριακά τα 

σχέδια. Είχαν στόχο τη δημιουργία μιας 

μεγαλούπολης με μεγάλους δρόμους, πολλούς χώρους πρασίνου, πεζόδρομους 

και λειτουργικά κτίρια. Προέβλεπε ανάδειξη των αρχαιολογικών μνηνμείων 

ορίζοντας στις ανάλογες περιοχές, αρχαιολογικούς περιπάτους. Ήταν το 

σχέδιο μιας πόλης που θα μπορούσε να είναι βιώσιμη και ανθρώπινη ακόμα 

για το σημερινό πληθυσμό της. 

Όμως τότε, το σχέδιο φάνηκε πολυέξοδο και πολύ μεγαλεπήβολο. Δεν 

απορρίφθηκε, αλλά δέχτηκε τόσες τροποποιήσεις και αλλαγές που τελικά δεν 

έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ίσως η Αθήνα σήμερα να είχε διαφορετική εικόνα, αν τότε οι άνθρωποι ήταν 

τολμηροί και καινοτόμοι. Ίσως σήμερα να μην υπήρχαν στην πρωτεύουσα 

στενοί δρόμοι, ελάχιστο πράσινο, άναρχη δόμηση, απρόσωπες πολυκατοικίες, 

λίγοι χώροι για τη στάθμευση των αυτοκινήτων και συγκοινωνιακό δίκτυο που 

δεν καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. 

 

Φύση και Πόλη 

 

Οι ελεύθεροι χώροι, το πράσινο και οι υδάτινες επιφάνειες είναι βασικοί 

συντελεστές της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν 

ιδιαίτερα την αισθητική της πόλης και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της. 
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Η φύση, όσο κι αν δεν φαίνεται, βρίσκεται παντού μέσα στην πόλη. Είναι τα 

φυτά στις αυλές και τα μπαλκόνια, οι δεντροστοιχίες, τα πουλιά και τα 

έντομα, ο ήλιος, ο άνεμος και η βροχή. Όλα αυτά τα στοιχεία «συμμαχούν» 

για να επιτρέψουν στη φύση να φέρει ένα χαμόγελο μέσα σ' αυτόν τον 

ασφυκτικό κόσμο των τσιμεντένιων κτιρίων και της έντονης κυκλοφορίας. 

Η ποιότητα της ζωής στην πόλη εξαρτάται άμεσα από το πράσινο που 

διαθέτει. Οι χώροι πρασίνου και τα μεμονωμένα δέντρα δροσίζουν τον 

κοντινό τους αέρα αλλά και τον καθαρίζουν, αφού τα φύλλα τους 

παρακρατούν τη σκόνη που υπάρχει στον αέρα. Η επιλογή φυλλοβόλων 

δέντρων σε πάρκα και πλατείες είναι μια ωραία λύση, καθώς οι φυλλωσιές 

τους αλλάζουν χρώμα και πέφτουν, προσφέροντας ένα πιο πολύμορφο τοπίο 

και κάνοντας αισθητή την αλλαγή  των εποχών μέσα 

στην πόλη. 

 

 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

1.  Να φροντίζουμε τα φυτά και τα δέντρα στους 

κοινόχρηστους χώρους. 

2.  Να συμμετέχουμε σε δράσεις δεντροφύτευσης. 

3.  Να είμαστε υπεύθυνοι για τα κατοικίδια μας. 

4.  Να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί κέντρο προστασίας των αδέσποτων 

ζώων. 

 

 

Έτσι μπορεί να αποδειχτεί η φύση καλή φίλη της πόλης και των κατοίκων  

της. 
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«Καθαρή πόλη» 

 

 Η ρύπανση στις σύγχρονες πόλεις είναι πραγματικότητα. Οι κάτοικοι των 

πόλεων έχουν αγανακτήσει με τα καυσαέρια, το νέφος, τους γκρίζους 

τοίχους, τα σκουπίδια, το θόρυβο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν 

γίνονται κάποιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της ρύπανσης. Το 

κράτος θεσπίζει αυστηρούς νόμους, οι Δήμοι δαπανούν όλο και περισσότερα 

χρήματα για την καθαριότητα των πόλεων. Παρ' όλες τις προσπάθειες, όμως 

η ρύπανση μεγαλώνει, καθώς και οι πόλεις μεγαλώνουν. Οι κάτοικοί τους 

καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες και παράγουν όλο και περισσότερα 

σκουπίδια. Οι πολίτες πόσο καλά ενημερωμένοι είναι; Τους απασχολεί η 

σκέψη πώς μπορούν οι ίδιοι να βοηθήσουν στη μείωση της ρύπανσης, στον 

περιορισμό του θορύβου και στην 

αξιοποίηση όσων από τα απορρίμματα 

μπορούν να ανακυκλωθούν; 

  Με την ανακύκλωση, αρκετά 

απορρίμματα μπορούν να ξαναγίνουν 

χρήσιμα. Με την ανακύκλωση 

κερδίζουμε διπλά: έχουμε σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνουμε 

τον όγκο των απορριμμάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι πολίτες 

καλούνται να ξεχωρίζουν τα απορρίμματά τους και να τα ρίχνουν στους 

ειδικούς κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, χαρτιού και αλουμινίου. Το γυαλί 

συλλέγεται και μεταφέρεται σε εργοστάσια, όπου, αφού απαλλαγεί από τις 

ετικέτες και άλλα ξένα σώματα, θρυμματίζεται. Τα θραύσματα γυαλιού 

χρησιμοποιούνται από τις υαλουργίες ως πρώτη ύλη. Η ανακύκλωση του 

χαρτιού απαιτεί μια δύσκολη και αρκετά υψηλού κόστους διαδικασία, κυρίως 

λόγω του μελανιού. Ωστόσο αξίζει τον  κόπο, γιατί με τον τρόπο αυτό 

προστατεύουμε, στο μέτρο των δυνάμεών μας, τα δάση του πλανήτη. 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

1.  Να διατηρούμε τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς. Δεν πετάμε κάτω 

τίποτα, ούτε καν χαρτάκια. 

2.  Να ανακυκλώνουμε σωστά. 
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Έτσι ο καθένας μας μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι για να κρατήσουμε 

την πόλη μας καθαρή και, επομένως, βιώσιμη. 

 

Εκδηλώσεις πολιτισμού που δίνουν ζωή στις πόλεις 

 

 Η πόλη κάθε μέρα σφύζει από τη ζωή. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της 

ενσωματώνουν και εκφράζουν την πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά. Η 

αισθητική των κτιρίων και των δρόμων αλλά και οι εκδηλώσεις πολιτισμού 

που οργανώνονται από διαφόρους τοπικούς φορείς πλουτίζουν τις εμπειρίες 

και χαρίζουν απόλαυση, αυτή όμως απαιτεί συνθήκες που δυστυχώς είχαν 

χαθεί στα περισσότερα αστικά κέντρα. Έτσι στις καθημερινές διαδρομές στην 

πόλη συναντάμε αρχαιολογικά μνημεία, μουσεία, αίθουσες τέχνης, βυζαντινές 

εκκλησίες, σύγχρονους χώρους εκδηλώσεων, βιβλιοθήκες, θέατρα. Για να 

απολαύσει και να αφουγκραστεί κανείς τα μηνύματα της πόλης πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα να περπατήσει με άνεση και ασφάλεια. Παράλληλα η συμμετοχή 

σε διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμού, παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες δρώμενα 

δίνουν ζωή, κίνηση και χαρά στην πόλη. Μ' αυτό τον τρόπο μπορεί να 

αναδειχτεί η πολιτιστική μας παράδοση και να διευρυνθούν οι πνευματικοί μας 

ορίζοντες. 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε; 

 

1.  Να γίνουμε μέλη της Δημοτικής Χορωδίας. 

2.  Να μάθουμε παραδοσιακούς χορούς. 

3.  Να παρακολουθήσουμε μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου. 

4.  Να γίνουμε μέλη της θεατρικής ομάδας. 

 

Έτσι συμμετέχουμε σε δράσεις 

που προάγουν τον πολιτισμό: 

 

 επετειακά αφιερώματα σε 

ποιητές, ζωγράφους 

 θεατρικές παραστάσεις 

 εκθέσεις ζωγραφικής και 

γλυπτικής 



- 80 - 
 

 μουσικές συναυλίες 

 χορωδιακά φεστιβάλ 

 αναβίωση εθίμων από τον πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης 

 

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

 

 Η σύγχρονη πόλη για να είναι αληθινά βιώσιμη πρέπει να έχει τέτοιες 

δομές, ώστε να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν τα μέλη όλων των 

κοινωνικών ομάδων. Η πόλη οφείλει να λειτουργεί προσφέροντας ίσες 

ευκαιρίες σ' όλους τους πολίτες. Ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων 

κοινωνιών είναι η πολυπολιτισμικότητα. Έτσι μέσα στο πλαίσιο της πόλης 

πρέπει να συμβιώσουν και να 

συνεργαστούν άνθρωποι με 

διαφορετικές συνήθειες και 

κουλτούρες. Πρέπει επίσης να 

ξεπεράσουν τα κοινωνικά 

προβλήματα και όλες τις 

ακρότητες και τις συγκρούσεις. 

Βέβαια κοινωνικά προβλήματα 

δεν δημιουργούνται μόνο απ' την 

ένταξη των μεταναστών στο ζωντανό δυναμικό της πόλης, αλλά και απ' τις 

ευάλωτες ομάδες που συχνά περιθωριοποιούνται όπως είναι οι οικονομικά 

αδύναμοι πολίτες, οι άνεργοι και τα άτομα με κάποια μορφή αναπηρίας. 

 Σε μια βιώσιμη πόλη είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι κοινωνικές αντιθέσεις, 

να μπορούν να ανασαίνουν όλοι, να νιώθουν όλοι μέρος ενός δυναμικού 

συνόλου, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, να είναι αλληλέγγυοι, να προοδεύουν 

και να εξελίσσονται. 
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Γιαν Γκιλ, ένας διάσημος 

αρχιτέκτονας  

Ο Γιαν Γκιλ είναι αρχιτέκτονας και 

αστικός σχεδιαστής κατάγεται απ' 

τη Δανία και κατάφερε να κάνει την 

πρωτεύουσά της, την Κοπεγχάγη, 

μια σύγχρονη ανθρώπινη πόλη. 

 Ο Γιαν Γκιλ μίλησε σε διάλεξη, ύστερα από πρόσκληση του περιοδικού 

Parallaxi σε συνεργασία με την ελληνική Μ.Κ.Ο. "CitiesforCycling" και την 

Πρεσβεία της Δανίας στην Ελλάδα. Επίσης κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 

βιβλίο του με τίτλο: "Ανθρώπινες Πόλεις". 

 Στη συνέντευξη που ακολουθεί μας εξηγεί με ζωντανό και παραστατικό 

τρόπο πως μπορούμε να κάνουμε τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις βιώσιμες και 

τους κατοίκους τους ευτυχισμένους. 

 

 

Γιάν Γκιλ, ο δανός αρχιτέκτονας που κάνει τις πόλεις βιώσιμες για τους 

ανθρώπους. 

Πηγή:http://www.iefimerida.gr/node/102921#ixzz2pLsjtNTB 

Έχει βάλει την υπογραφή του σε μια σειρά από μεταμορφώσεις πόλεων 

παγκοσμίως, ώστε να γίνουν πιο ανθρώπινες. Έχει κάνει την Κοπεγχάγη 

καλύτερη, έδιωξε τα αυτοκίνητα από το Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη και 

τώρα βάζει στοίχημα να κάνει τη Μόσχα «ανθρώπινη πόλη» σε 12 μήνες. Ας 

έρθει και στην Αθήνα! 

Ο Δανός αρχιτέκτονας και αστικός σχεδιαστής Γιαν Γκιλ (Jan Gehl) μίλησε 

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με την ευκαιρία παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για την 

πραγματοποίηση διάλεξης, ύστερα από πρόσκληση του περιοδικού Parallaxi 

και σε συνεργασία με την ελληνική ΜΚΟ "Cities for Cycling" (CFC) και την 

πρεσβεία της Δανίας στην Ελλάδα. 

Όπως λέει στη συνέντευξή του, οι αλλαγές στις πόλεις δεν γίνονται πάντα 

αβίαστα. Οι κάτοικοι αυθόρμητα αντιδρούν σε ό,τι αλλάζει την καθημερινή 

http://www.iefimerida.gr/node/102921#ixzz2pLsjtNTB
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ρουτίνα και ιδίως όταν απειλεί τη «σχέση αγάπης» με το αυτοκίνητό τους. Εκ 

των υστέρων, όμως, όταν οι πόλεις γίνουν 

πιο ανθρώπινες επικροτούν στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους τις αλλαγές. 

 

 

Το βιβλίο του Ανθρώπινες Πόλεις στα 

ελληνικά 

Ο γεννημένος τη δεκαετία του '30 Γιαν Γκιλ, κάτοχος πολλών βραβείων, 

είναι καθηγητής Αστικού Σχεδιασμού στην Αρχιτεκτονική Σχολή της 

Κοπεγχάγης. Τώρα, κυκλοφορεί στα ελληνικά, από τις εκδόσεις «MBike», το 

νέο του βιβλίο με τίτλο «Ανθρώπινες πόλεις». 

- Όπως είπατε, γνωρίζουμε περισσότερα για το ιδανικό περιβάλλον 

κατοικίας της σιβηρικής τίγρης από ό,τι για εκείνο του ανθρώπου. Τι 

είναι αυτό, λοιπόν, που μπορεί να κάνει τον κάτοικο της πόλης 

ευτυχισμένο; 

Αν δούμε τη βιολογική ιστορία του ανθρώπου, είναι ένα ζώο που περπατάει, 

συνήθως σε μια ακτίνα 5 χιλιομέτρων, σε γραμμική κίνηση και με οριζόντια 

οπτική. Γι' αυτό, στον σχεδιασμό των πόλεων είναι βασική η ανθρώπινη 

κλίμακα, αυτή που βασίζεται στο ανθρώπινο σώμα. Όλα τα τα μέρη που 

αγαπάμε συνδέονται με το σώμα. Οι ουρανοξύστες δεν συνδέονται με αυτό. 

Πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε και πώς κάνουμε τα πράγματα, για να 

αποκτήσουμε καλύτερες πόλεις, αντί να δίνουμε την έμφαση μόνο στη φόρμα. 

Η εποχή των πόλεων που είναι ωραίες μόνο από το αεροπλάνο τελειώνει 

- Οι αρχιτέκτονες, όμως, συνήθως δίνουν μεγάλη έμφαση στη φόρμα των 

κτηρίων, ίσως μεγαλύτερη και από τη λειτουργικότητά τους... 

Πράγματι, η αρχιτεκτονική έχει πάθει εμμονή με τη μορφή, με τη φόρμα. Αλλά 

η καλή αρχιτεκτονική δεν αφορά τη φόρμα. Αφορά την καλή αλληλεπίδραση 

μεταξύ φόρμας και ζωής. Όλοι μπορούν να μιλήσουν για τη φόρμα, αλλά αυτό 

που λείπει είναι η αλληλεπίδραση. Τελικά, αυτό που βλέπουμε στις μεγάλες 

πόλεις μοιάζει πολύ με τα μπουκαλάκια αρώματος στο ντουλαπάκι της 

γυναίκας μου. 
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Δείτε το παράδειγμα του Ντουμπάι. Έχει γεμίσει ουρανοξύστες: αυτόν που 

μοιάζει με κραγιόν νομίζω και τον Μπουτζ Χαλίφα, τον ψηλότερο του κόσμου, 

θαρρείς και αν ζεις εκεί ψηλά είσαι πιο ευτυχισμένος από ό,τι αν ζεις κάτω 

στο έδαφος. Πόλεις φτιαγμένες για να τις βλέπεις μόνο από ψηλά, που από το 

αεροπλάνο φαίνονται πολύ ωραίες, αλλά για τους κατοίκους τους είναι 

απαίσιες. 

Πιστεύω όμως ότι επέρχεται κόπωση σε αυτή την τάση, εννοώ στην εποχή 

των αρχιτεκτόνων, που περιπλανιούνται στον κόσμο και ρίχνουν από ψηλά 

τους ουρανοξύστες, σαν να ήταν κουτσουλιές πουλιών. Οι άνθρωποι σιγά-σιγά 

κουράζονται με αυτό και ζητούν πιο πολύ περιεχόμενο, έχουν αρχίσει να 

ρωτούν τι μπορούν να κάνουν τα κτήρια για εμάς. Γι' αυτό και είμαι 

αισιόδοξος ότι η αρχιτεκτονική που νοιάζεται μόνο για τη φόρμα και συχνά 

θυμίζει περιττώματα σκύλου, τελειώνει. 

Πόλεις υποδείγματα 

- Υπάρχουν πόλεις, που θεωρείτε ότι αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για 

τους κατοίκους τους; 

Πολλές παλιές πόλεις είναι καλό παράδειγμα. Π.χ., η Βενετία χτίστηκε 

καθαρά και μόνο για να είναι βολική για τον άνθρωπο. Αλλά και σε μοντέρνες 

πόλεις, όπως το Μίλμπερν στις ΗΠΑ, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια 

θαυμάσια στροφή και μετεξελίχθηκε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις 

παγκοσμίως. Έχουμε κάνει μια λίστα με πόλεις παραδείγματα: Κοπεγχάγη, 

Βαρκελώνη, Λιόν, Φράιμπεργκ (Γερμανία), Πόρτλαντ, Κουριτίμπα (Βραζιλία), 

Μπογκοτά, Βενετία, Μίλμπερν. 

- Πόσος χρόνος απαιτείται συνήθως για να δούμε μια τέτοια στροφή να 

γίνεται πράξη; 

Στην Κοπεγχάγη δουλεύουν σταθερά για αυτόν τον στόχο τα τελευταία 50 

χρόνια περίπου. Στο Μίλμπερν χρειάστηκε 15 χρόνια. Στη Νέα Υόρκη μόνο 

έξι και έγιναν τεράστια βήματα. Στη Βαρκελώνη και τη Λιόν χρειάστηκαν δέκα 

χρόνια για τη βασική αλλαγή. Όλα εξαρτώνται από το σε ποια χρονική στιγμή 

ξεκινάει κάτι, ποιες ήταν οι ευκαιρίες και ποια η νοοτροπία. Μπορείς να 

κάνεις πολλά μικρά πράγματα σταδιακά κάθε χρόνο ή κάποια μεγάλα. 

- Τι έκανε τη διαφορά σε αυτές τις πόλεις; Ήταν θέμα τοπικής ηγεσίας 

ή άλλων παραγόντων; 

Πιστεύω ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πόλεις που άλλαξαν είχαν πολύ καλή 

ηγεσία, αλλά σε άλλες η επιτυχία ήταν συνδυασμός παραγόντων. Στο 
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Πόρτλαντ, τη διαφορά την έκανε ένα "πράσινο" δημοτικό συμβούλιο. Στην 

Κοπεγχάγη, ένας συνδυασμός πολιτικής και αρχιτεκτόνων της πόλης. Στο 

Μίλμπερν, ο τοπικός γνωστός αρχιτέκτονας. «Έχουν περάσει 60 δήμαρχοι 

από εδώ και τους κατάφερα όλους» όπως είπε. 

Το σύνδρομο της Μπραζίλιας, τα προσωπικά... ελικόπτερα και το ευτυχισμένο 

ΙΧ 

- Δυστυχώς, οι περισσότερες μεγάλες πόλεις είναι ήδη χτισμένες με 

τρόπο που τις καθιστά δυσλειτουργικές και μη φιλικές για τον άνθρωπο. 

Γι' αυτές τις ήδη «έτοιμες» πόλεις, τι μπορεί να γίνει; 

Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις: η 

μοντερνιστική αρχιτεκτονική και η εισβολή των αυτοκινήτων. Υπάρχουν πολύ 

λίγες συνοικίες μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής που έχουν αγαπηθεί και είναι 

δημοφιλείς. 

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αποκαλώ 

«σύνδρομο της Μπραζίλια». Από ψηλά 

είναι υπέροχη, από χαμηλά απαίσια για 

τους κατοίκους. Δυστυχώς, δεν έχουν 

όλοι οι κάτοικοι ελικόπτερα για να την 

απολαμβάνουν από ψηλά (γελάει). 

Όσον αφορά το αυτοκίνητο τώρα: πάνω 

από 50 χρόνια τώρα προσπαθούμε να 

κάνουμε το αυτοκίνητο ευτυχισμένο -

σκεφτόμαστε λιγότερο τον άνθρωπο. Αυτό από ότι είδα συμβαίνει και στη 

Θεσσαλονίκη. Δώσατε όλη τη δύναμη στους σχεδιαστές κυκλοφορίας 

οχημάτων. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Στόχος μας πρέπει να είναι η ζωντανή, 

ελκυστική, ασφαλής, βιώσιμη, υγιής πόλη. 

«Αν προσκαλείς το κυκλοφοριακό, σού έρχεται» ή πώς οι Δανοί έγιναν... 

Ιταλοί 

- Ναι, αλλά πώς φεύγουν τα αυτοκίνητα από μια πόλη; 

Περισσότεροι δρόμοι, σημαίνει περισσότερα αυτοκίνητα: αν λοιπόν στενέψουν 

οι δρόμοι για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα βγαίνουν εκτός. Αν προσκαλείτε 

περισσότερο κυκλοφοριακό, θα σας έρθει. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο 

αυτοκινητόδρομος έγινε πεζόδρομος. Στην αρχή υπήρχαν διαμαρτυρίες, αλλά 

οι άνθρωποι σήμερα είναι ικανοποιημένοι. 
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Στη Σεούλ, κατήργησαν τον αυτοκινητόδρομο και τον έκαναν πάρκο και 

...ποτάμι. Στο Λονδίνο επέβαλαν "τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης" και η 

κυκλοφορία μειώθηκε σε διψήφιο ποσοστό σε μια μέρα. 

Στην Κοπεγχάγη, όταν ξεκίνησαν οι πεζοδρομήσεις το 1962, οι άνθρωποι 

διαμαρτύρονταν για την απομάκρυνση των ΙΧ και έλεγαν «δεν είμαστε Ιταλοί 

εμείς να κυκλοφορούμε στους πεζοδρόμους». Η συνέχεια έδειξε ότι δεν 

ήμασταν Ιταλοί γιατί δεν είχαμε χώρους για να είμαστε. Όταν αποκτήσαμε 

τους χώρους, γίναμε! 

Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι σαν το νερό. Όσο και να την αποκλείσεις 

και να την εκτρέψεις, θα βρει άλλη δίοδο, αλλά στο μεταξύ οι άνθρωποι στις 

πόλεις θα ζούνε καλύτερα. 

Η κρίση είναι πολύ καλή περίοδος για «έξυπνες» βελτιώσεις στις πόλεις 

- Μπορούν να γίνουν, όμως, τέτοιες παρεμβάσεις πνοής στις ελληνικές 

πόλεις, εν μέσω κρίσης; 

Όλα τα άριστα παραδείγματα πόλεων, που έκαναν τη διαφορά με έξυπνες 

βελτιώσεις, τοποθετούνται χρονικά εν μέσω κρίσεων. Η κρίση είναι πολύ 

καλή εποχή για περισσότερη ποιότητα. Σε εποχές κρίσης, που η ανεργία 

αυξάνει, η ανάπτυξη επιβραδύνεται και οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, 

αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πιο 

έξυπνα και να εξοικονομήσουμε χρήματα. 

Περισσότεροι ποδηλάτες, λιγότερες αναρρωτικές άδειες 

- Μιλώντας για εξοικονόμηση χρημάτων... Τι κερδίζουν οι πόλεις σε 

οικονομικούς όρους, όταν γίνονται πιο ανθρώπινες; 

Διευρύνοντας τη χρήση του ποδηλάτου στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσατε να 

«σώσετε» ένα μεγάλο νοσοκομείο! Είναι απίστευτο πόσες εργατοώρες 

"σώζονται", όταν ο εργαζόμενος ασκείται. Όταν οι άνθρωποι κάνουν 

ποδήλατο, περπατούν και γυμνάζονται, δηλώνουν λιγότερες ημέρες ασθένειας 

στη δουλειά. Επιπλέον, βάσει ερευνών, ξέρουμε πια ότι, όταν ο άνθρωπος 

νιώθει άνετα να κινείται μέσα στην πόλη του, ψωνίζει περισσότερο στα 

καταστήματα, βγαίνει πιο πολύ, κυκλοφορεί στην πόλη, η οποία έτσι -λόγω 

της συνεχούς κίνησης- γίνεται και πιο ασφαλής. 

Ξέρουμε ότι αν πηγαίναμε στην Κοπεγχάγη 20 χρόνια πριν και ρωτούσαμε 

τους κατοίκους γιατί πηγαίνουν στο κέντρο της πόλης, θα απαντούσαν «για 
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κάποια δουλειά ή για ψώνια», ενώ σήμερα απαντούν «είμαι στην πόλη, γιατί 

μου αρέσει να είμαι στην πόλη». 

Αντί, δηλαδή, να είναι προορισμός για δουλειές ή ψώνια, η πόλη γίνεται 

πολιτιστικός προορισμός, όπου ο κάτοικος πηγαίνει για να διασκεδάσει, να δει 

μια παράσταση... Δεν είναι τυχαίο ότι όταν επιλέγουμε προορισμό διακοπών, 

ψάχνουμε όμορφες πόλεις... 

Η «άρρωστη» Μόσχα 

- Πώς «ομορφαίνουν» οι πόλεις; 

Στη Ρωσία έχω αναλάβει μια δουλειά. Πώς να κάνω τη Μόσχα ανθρώπινη 

πόλη σε 12 μήνες. Οι ρωσικές πόλεις δεν είναι σήμερα πολύ ελκυστικές. Και η 

ρωσική ηγεσία, ξεκινώντας από τον Πούτιν και πηγαίνοντας προς τα κάτω, 

ξέρει ότι για να προσελκύσουν επισκέπτες/επενδύσεις, οι ρωσικές πόλεις δεν 

μπορούν να κυριαρχούνται από το κυκλοφοριακό. Σε έναν μήνα θα πάμε στη 

Μόσχα για να κάνουμε τη διάγνωση 

των προβλημάτων της πόλης και να 

συζητήσουμε θεραπεία. 

Πού είναι το Champs-Élysées σας; 

- Σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη 

ή η Αθήνα τι θα προτείνατε να 

γίνει; 

Δεν θα έλεγα κάτι πριν μελετήσω. Θα χρησιμοποιούσα τα εργαλεία μας, που 

βοηθούν να μάθουμε ποια είναι τα σημαντικά μέρη και χώροι και πώς 

λειτουργεί η πόλη σήμερα. Πιστεύω πολύ ισχυρά ότι πρέπει να μελετήσετε τα 

εξής: τόπο, κατάσταση, καιρό, κουλτούρα, ήθη. Μόνο τότε μπορούν να γίνουν 

συγκεκριμένες προτάσεις. 

Έχουμε δουλέψει με τόσες πόλεις στον κόσμο, που βλέποντας τι ισχύει στη 

δική σας, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε: "Ε! Σε αυτό το σημείο, τα 

πάτε πολύ χειρότερα από άλλες πόλεις στο μέγεθός σας. Σε αντίστοιχες 

πόλεις με τη δική σας, μπορείτε να δείτε αυτό και αυτό. Ή μπορούμε να σας 

αποδείξουμε ότι πολύ λιγότεροι άνθρωποι περπατούν στους βασικούς 

δρόμους της πόλης σας από ό,τι σε άλλες αντίστοιχου μεγέθους. Μπορούμε 

να σας ρωτήσουμε που είναι το σημείο αναφοράς: πού είναι το Μπρόντγουεϊ, 

πού είναι η Οξφορντ Στριτ, το Champs-Élysées σας"; Το να βλέπουμε τις 

βέλτιστες πρακτικές από άλλες πόλεις είναι πολύ αποτελεσματικό φάρμακο. 
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Κάθε πόλη μπορεί να σωθεί 

- Μπορούν όλες οι πόλεις να "σωθούν" 

όσο άσχημη και να είναι η κατάσταση; 

Βεβαίως και μπορεί να σωθεί κάθε 

πόλη. Και σήμερα η συγκυρία είναι πολύ 

ευνοϊκή για αλλαγές. Οι άνθρωποι 

έχουν βαρεθεί το παλιό μοντέλο...ΑΜΠΕ 
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Επίλογος 

  

 Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης είναι 

ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και σχετίζεται με τις 

δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση. Επηρεάζει 

επίσης και τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν στις αποφάσεις για το 

μέλλον του αστικού περιβάλλοντος. 

 Άρα, η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, το καλό αστικό περιβάλλον, που δίνει 

ισότιμες ευκαιρίες καλύτερης και δημιουργικής ζωής, έχει ως προϋπόθεση τη 

συμμετοχή όλων. Η σωστή θέση ότι σε πλανητικό επίπεδο βρισκόμαστε όλοι 

σε ένα διαστημόπλοιο για το οποίο έχουμε κοινή ευθύνη ισχύει και στο 

επίπεδο της πόλης. 

 

Αθηνά Μέγα  



- 89 - 
 

 

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  

 

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν συγκεκριμένα τη ζωή στην πόλη λόγω 

περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης. Ανέκαθεν η μόρφωση υπήρξε ένας 

παράγοντας για τον οποίο επιλέγει κανείς τον αστικό τρόπο ζωής αντί του 

αγροτικού. Παγκοσμίως διάφορα πανεπιστήμια ξεχωρίζουν τόσο για το 

επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρουν όσο και για τους απόφοιτούς τους. 

Κάθε Πανεπιστήμιο έχει κατορθώσει πλήθος επιτευγμάτων, ενώ ταυτόχρονα 

ασχολείται και με τον τομέα του αθλητισμού. 

Τα 10 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως 

2013 2012 Πανεπιστήμιο Χώρα/Περιοχή  

1 1 Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

2 3 Harvard University Ηνωμένες 

Πολιτείες 

3 2 University of Cambridge  Ηνωμένο Βασίλειο 

4 4 UCL (University College London) Ηνωμένο Βασίλειο 

5 6 Imperial College London Ηνωμένο Βασίλειο 

6 5 University of Oxford  Ηνωμένο Βασίλειο 

7 15 Stanford University  Ηνωμένες 

Πολιτείες 

8 7 Yale University  Ηνωμένες 

Πολιτείες 

9 8 University of Chicago  Ηνωμένες 

Πολιτείες 

10= 10 California Institute of Technology 

(Caltech) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

10= 9 Princeton University  Ηνωμένες 

Πολιτείες 

12 13 ETH Zurich Ελβετία 

13 12 University of Pennsylvania   Ηνωμένες 

Πολιτείες 

14 11 Columbia University  Ηνωμένες 

Πολιτείες 

15 14 Cornell University  Ηνωμένες 

Πολιτείες 
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16 16 Johns Hopkins University   Ηνωμένες 

Πολιτείες 

17= 21 University of Edinburg   Ηνωμένο Βασίλειο 

17= 19 University of Toronto Καναδάς 

19= 29 Ecole Polytechnique Federal Lausanne   Ελβετία 

19= 26 King’s College London  Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Ελληνικά ιδρύματα στο τοπ 800 

2013 2012 Ίδρυμα 

471-480 451-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

491-500 451-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης 

501-550 501-550 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

501-550 551-600 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

601-650 601+ Πανεπιστήμιο Πατρών 

701+ 601+ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 

 

Το Χάρβαρντ είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. στο Καίμπριτζ της 

Μασαχουσέτης, που χωρίζεται από την Βοστώνη από τον ποταμό Τσαρλς. 

Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. 

Το Χάρβαρντ είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο των Η.Π.Α.. Ιδρύθηκε 

το 1636 με το όνομα New College (Νέο Κολλέγιο) με πρότυπο τα παλιά 

αγγλικά πανεπιστήμια. 

 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/1636
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Harvard_emblem.svg
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Το Tεχνολογικό Iνστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of 

Technology, MIT) είναι πανεπιστήμιο στην πόλη Καίμπριτζ της πολιτείας 

Μασαχουσέτη των Η.Π.Α.. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, σημαντικότερα και 

πλέον φημισμένα πανεπιστήμια και κέντρα βασικής και τεχνολογικής έρευνας 

παγκοσμίως. Το ΜΙΤ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του ραντάρ και των αδρανειακών 

συστημάτων καθοδήγησης τα οποία βοήθησαν στην άμυνα του στρατού κατά 

τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και του Ψυχρού Πολέμου. Τα 

τελευταία 60 χρόνια η έρευνα και η εκπαίδευση 

στο ΜΙΤ έχουν επεκταθεί σε πολλά πεδία, και 

μέσα στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία 

όπως στη Βιολογία, αλλά και έξω από αυτές, 

όπως στα οικονομικά, στη φιλοσοφία, στη 

γλωσσολογία, στις πολιτικές επιστήμες και στη 

διοίκηση επιχειρήσεων. 

 

Imperial College 

 

Το Imperial College του Λονδίνου (επίσημα The Imperial College of 

Science, Technology and Medicine) είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια 

στον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη και είναι γνωστό για τους κλάδους της 

τεχνολογίας, της ιατρικής, των θετικών επιστημών και των 

χρηματοοικονομικών επιστημών. 

 

 

Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου 

Το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου 

(University College London) αποτελεί κεντρικό 

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με έδρα την περιοχή 

Μπλούμσμπερι. Το Πανεπιστήμιο είναι το τρίτο 

σε σειρά ίδρυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα 

Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ. 

Αποτελεί το αρχαιότερο κολέγιο του 

Πανεπιστημίου του Λονδίνου. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BE%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:MIT_Seal.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:PICL_Crest.png
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Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ 

Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ στην πανεπιστημιούπολη Κέμπριτζ είναι το 

δεύτερο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Το πανεπιστήμιο αυτό 

βρίσκεται ανάμεσα στα 5 πρώτα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι επίσης 

παραδοσιακά το ακαδημαϊκό ίδρυμα που επιλέγει η αγγλική βασιλική 

οικογένεια και από τις τάξεις του έχουν αποφοιτήσει 83 υποψήφιοι για το 

βραβείο Νόμπελ έως σήμερα, οι περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο 

πανεπιστήμιο στον κόσμο. 

 

Μίσιο Γκεντιάνα 

 

Clusters: οικονομικό φαινόμενο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων 

Η δημιουργία των Clusters μέσα στην πόλη είναι ένα φαινόμενο το οποίο 

εμφανίστηκε  τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις μοντέρνες βιομηχανικές 

πόλεις. Αναφέρεται στην τάση να συγκεντρώνονται ομοειδείς οικονομικές 

δραστηριότητες και να δημιουργούν διάφορα κέντρα ανάλογα με το 

αντικείμενο το οποίο αντιπροσωπεύουν πχ κέντρα ψυχαγωγίας, τράπεζες, 

κατασκευαστικές εταιρίες, εμπορικά κέντρα κ.λπ. . Το κοινό σημείο αναφοράς 

τους είναι η οικονομική δραστηριότητα μιας συγκεκριμένης ομάδας της οποίας 

εξυπηρετούνται τα συμφέροντα και σε γενικότερο επίπεδο προάγεται η 

ανάπτυξη της πόλης στην οποία βρίσκονται. 

Σημαντικό ρόλο στην οικονομία έχουν τα Χρηματιστήρια, τα εμπορικά κέντρα, 

οι Διεθνείς Εκθέσεις κ.α.. Επίσης τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Διεθνές Νομισματικό ταμείο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

στεγάζονται στις μεγάλες πόλεις 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
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 Χρηματιστήρια 

Τα χρηματιστήρια είναι μια αγορά όπου εκεί αγοράζουν και πωλούν ορισμένα 

αγαθά. Τα χρηματιστήρια διαφέρουν από τις άλλες αγορές γιατί τα αγαθά που 

ανταλλάσσονται δεν είναι ορατά.  

 

Μερικά χρηματιστήρια είναι ιδιωτικοί οργανισμοί και άλλοι είναι δημόσιοι.  

 Υπάρχουν διαφορετικά είδη χρηματιστηρίων, όπως το Χρηματιστήριο Αξιών 

το οποίο διαπραγματεύονται αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές εισηγμένων 

εταιριών, ομολογιών του δημοσίου. Επίσης, υπάρχει και το Χρηματιστήριο των 

Εμπορευμάτων, όπου εκεί γίνονται αγοραπωλησίες χονδρικού εμπορίου και 

συχνά έχουν ειδικότητα σε ένα προϊόν.  

Χρηματιστήρια υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου, κάποια απ ‘ αυτά      

είναι : 

 Το Χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε το 1880 πρώτα στη Σύρο και 

μετά στον Πειραιά. Εν συνεχεία 

στις οδούς Σοφοκλέους και 

Αιόλου και σήμερα στην 

Λεωφόρο Καβάλας.  

 Το Χρηματιστήριο Λονδίνου 

ξεκίνησε να λειτουργεί το 1773 

στα καφενεία. Ο πλήρης τίτλος 

σήμερα είναι Διεθνές 

Χρηματιστήριο αξιών  του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. 

 Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ιδρύθηκε το 1792 στην 

WallStreet ως ιδιωτικός οργανισμός. 

 Το Χρηματιστήριο του Παρισιού εκεί λειτουργεί το International 

SecuritiesRegulatoryOrganization (ispo) που ρυθμίζει τις Διεθνείς 

Ομολογίες της Ευρωομολογίες, τις μετοχές που κυκλοφορούν διεθνώς. 

 Πανευρωπαϊκό Χρηματιστήριο: η έναρξη  έγινε το 1996. Οι 

χρηματιστηριακές πράξεις γίνονται μέσου ηλεκτρονικού δικτύου και 

δεν υπάρχει κάποια αίθουσα.  
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Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Το Δ.Ν.Τ  ασχολείται με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βοηθάει 

οικονομικά όταν ζητηθεί. Έδρα του οργανισμού ορίστηκε η Ουάσινγκτον.  

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

Ο οργανισμός ιδρύθηκε  το  1945. Σήμερα συμμετέχουν 153 κράτη. Τα κράτη 

συνεργάζονται για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Εδρεύει στη Νέα 

Υόρκη. 

 

Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 3 έδρες εργασίας η μία είναι στις Βρυξέλλες 

(Βέλγιο), οι άλλες στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο. Εκεί ασκεί τη 

νομοθετική εξουσία με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει έδρα τις Βρυξέλλες, αυτό ορίζει τη γενική 

κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως έδρα τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο 

αυτό εκπροσωπεί και προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα το Λουξεμβούργο, το 

οποίο εκδίδει αποφάσεις για υποθέσεις που του αναθέτουν. 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  έχει ως έδρα την Φρανκφούρτη της 

Γερμανίας. Σκοπός της είναι να διαφυλάττει την σταθερότητα των τιμών και 

του δημοσιονομικού συστήματος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει έδρα το 

Λουξεμβούργο. Αυτό ελέγχει τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει ως έδρα το Βέλγιο. Η 

υπηρεσία αυτή διαχειρίζεται τις διπλωματικές σχέσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ( ΕΟΚΕ ) έχει έδρα το 

Βέλγιο και πρόκειται για μια συμβουλευτική συνέλευση.  

Η Επιτροπή Περιφερειών έχει έδρα το Βέλγιο. Πρόκειται για ένα 

συμβουλευτικό σώμα των περιφερειακών αρχών. 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Η 

λειτουργία του στηρίζει τα έργα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει ως έδρα το Λουξεμβούργο, 

σκοπός του είναι να εξασφαλίζει τα κεφάλαια σε επιχειρήσεις. 

 Ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής έχει έδρα τη Γαλλία. Αυτό ερευνά τις 

καταγγελίες οι οποίες είναι σχετικές με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.Π.Δ) έχει έδρα το 

Βέλγιο. Σκοπός του είναι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβονται 

την ιδιωτική ζωή των πολιτών.  

Οι Διοργανωτικές Υπηρεσίες ασκούν τα καθήκοντα του εκδοτικού οίκου. 

Τέλος οι Οργανισμοί είναι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και λειτουργούν σε 

διάφορα κράτη. Ακόμα οι οργανισμοί της Euratom προωθεί τους στόχους για 

την ίδρυση Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ατομικής ενέργειας. Τέλος, οι 

Εκτελεστικοί Οργανισμοί εδρεύουν στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο και 

εκεί διαχωρίζονται τα κοινωνικά προγράμματα.  

 

Δημοφιλή εμπορικά κέντρα 

  Τα γιγάντια εμπορικά κέντρα φροντίζουν για τις ανάγκες των καταναλωτών 

τις για ψώνια και την διασκέδαση του κόσμου. Τα πλέον δημοφιλή εμπορικά  

κέντρα βρίσκονται στην Ασία και λιγότερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα : 

 SlamParagon – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη ( 340.000 τμ ). Η Ταϊλάνδη 

είναι διάσημη για τα νησιά της, έχει τροπική βλάστηση. Τα αρχαία 

μνημεία μαρτυρούν τον πολιτισμό της. 

 InstabulCerahir – Κωνσταντινούπολη  

. Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της 

Ευρώπης (375.000 τμ). Η Αγία 

Σοφία είναι το σπουδαιότερο κτήριο 

της. 

 LasVegas . Εκεί βρίσκει κανείς το GrandCanalShoppes με 

αρχιτεκτονική που θυμίζει τη Βενετία. 

 WestEdmottonMall - Εντμοντον Καναδάς (410.000 τμ). Ο 

Καναδάς είναι μια χώρα της Βόρειας Αμερικής και αποτελεί ένα 
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μωσαϊκό πολιτισμό. Πολλοί Έλληνες μεταναστεύουν στη χώρα 

αυτή. 

 DubaiMall – Ντουμπάι , Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (410.000). 

Βρίσκεται στα παράλια του Περσικού Κόλπου. Είναι μία από τις 

πιο σύγχρονες πόλεις και αποτελείται από τεχνητές νησίδες και 

εκεί υπάρχει ο ποιο ψηλός  ουρανοξύστης. 

 Colden Resources Mall Πεκίνο – Κίνα (670.000). Το Πεκίνο 

είναι η πρωτεύουσα της Κίνας, ο πληθυσμός της είναι 14.500.000 

κατοίκους. Έχει τη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου Τιεν αν Μεν. 

 Mall of America ή Megamall. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

εμπορικά κέντρα της Αμερικής. Στο παρεκκλήσι έχουν 

παντρευτεί πάνω από 5.500 ζευγάρια τα τελευταία 15 χρόνια. 

 Στην Ελλάδα τα πιο δημοφιλή 

εμπορικά κέντρα είναι: Στο 

Μαρούσι το The MallAthens 

200 καταστήματα. Στο Μαρούσι 

το GoldenHall με 130 

καταστήματα.  Τέλος στη 

Θεσσαλονίκη υπάρχει το 

Mediterranean Cosmos 200 καταστήματα. 

Διεθνείς εκθέσεις προϊόντων 

Οι εκθέσεις προϊόντων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

εμπόρους και τους καταναλωτές. Εκεί βρίσκουμε προϊόντα νέας τεχνολογίας 

και ενισχύονται όπου ενισχύονται οι εμπορικές  συναλλαγές. Αναλυτικότερα :  

 Στη Θεσσαλονίκη η Δ.Ε.Θ (180.000 τμ) ιδρύθηκε το 1925 και η 

πρώτη διοργάνωση έγινε το 1926. Το 1999 διασπάσθηκε σε δύο 

εταιρίες : «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε» και «Hellexpo – 

Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε». Είναι η πιο σημαντική ετήσια έκθεση των 

Βαλκανίων και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. 

 SIAL – Παρίσι . Είναι διεθνής ετήσια έκθεση για τρόφιμα και ποτά. 

 Χονγκ – Κονγκ . Είναι η διεθνής έκθεση γούνας και μόδας. 

 FieradiVicenza -  Γαλλία. Είναι η Διεθνής έκθεση Χρυσοχοΐας, 

κοσμηματοποιίας, ασημικών και πολύτιμων λίθων. 
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 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα – 

Ντουμπάι. Πραγματοποιείται η 

έκθεση οδοντιατρικών προϊόντων. 

 Ανόβερο – Γερμανία. Η μεγαλύτερη 

έκθεση στον κόσμο στον τομέα των 

γεωργικών μηχανημάτων. 

 Σμύρνη -  Τουρκία. Είναι η μόνη διεθνής έκθεση Γεωργίας 

Θερμοκηπίου και κτηνοτροφίας στην Τουρκία. 

 Βαρκελώνη – Ισπανία. Είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις 

τροφίμων και πόλεων στην Ευρώπη. 

 Μόσχα – Ρωσία. Η ArgoFarm είναι μια κορυφαία έκθεση 

αφιερωμένη στην κτηνοτροφία και την εκτροφή ζώων.  

 

Παναγιώτα Μαρκούδη 

 

 

 

Παραβατικότητα στην οικονομία, ένα πρόβλημα των σύγχρονων 
πόλεων 

 

Τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες ελληνικές πόλεις οι κάτοικοι 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πολλοί άνθρωποι έχουν 
χάσει την εργασία τους και ζουν σε άθλιες συνθήκες.  

Κάποιοι άλλοι όμως χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως αφορμή για 
παράνομες δραστηριότητες που θα τους οδηγήσουν στο γρήγορο πλουτισμό. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενεργειών που οδηγούν σε κοινωνικά 
προβλήματα είναι ο τζόγος, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η μαύρη αγορά. 
Αυτές οι ενέργειες υποβιβάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή στις πόλεις.  

Αναφερόμενος κανείς στη μαύρη αγορά εννοεί την παράνομη διακίνηση 
εμπορευμάτων, στις μεγάλες συνήθως πόλεις, όπου υπάρχουν περισσότεροι 
και πλουσιότεροι άνθρωποι που θα αγόραζαν κάτι από τους παράνομους 
αυτούς πωλητές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα συμβάντα που γίνονται κάθε μέρα 
στο κέντρο της Αθήνας κυρίως, σε πεζόδρομους και μεγάλες πλατείες, όπου 
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οι πλανόδιοι μικροπωλητές στήνουν τους πάγκους τους. Όταν κάποιοι 
αστυνομικοί τους πλησιάζουν, οι πωλητές αρχίζουν βιαστικά να μαζεύουν τα 
εμπορεύματά τους και να εξαφανίζονται σε δευτερόλεπτα. 

Εξαιτίας της μαύρης αγοράς, συχνά ένα μαγαζί του αντίστοιχου προϊόντος 
αναγκάζεται να κλείσει καθώς, όπως φαίνεται, οι καταναλωτές ψάχνουν για 
το φθηνότερο και όχι για το καλύτερο. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της 
άνθησης της Μαύρης Αγοράς στις περισσότερες και μεγαλύτερες πόλεις του 
πλανήτη. 

Συνοψίζοντας, η κύρια αιτία της άνθησης της είναι το γεγονός ότι τελικά, 
ίσως, οι πόλεις να εξυπηρετούνται από αυτή, καθώς, όπως αναφέρεται από 
πολλούς, η παραοικονομία συμβάλλει στη συμπλήρωση του εισοδήματος των 
εργαζομένων, ακόμα και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Προσφέρει δηλαδή 
διέξοδο από τα οικονομικά προβλήματα καθώς δίνει τη δυνατότητα να 
εξοικονομήσουν χρήματα γρήγορα και άμεσα. 

Κύριος υπεύθυνος του παραεμπορίου είναι το ίδιο το κράτος. Πρώτα από όλα, 
οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί δεν λειτουργούν σωστά. Συχνά γίνεται λόγος για 
υπαλλήλους της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, που χρηματίζονται 
προκειμένου να διευκολύνουν παράνομες εμπορικές δραστηριότητες. 

Μια άλλη σημαντική πληγή για τις πόλεις, είναι το ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος. Με τον όρο μαύρο βρώμικο χρήμα έχει καθιερωθεί να ονομάζεται 
κάθε είδος εσόδου από παράνομη πράξη ή ακόμα και έσοδο από νόμιμη πράξη 
που δεν δηλώνεται στην εφορία. Και στις δύο περιπτώσεις οι οικονομίες των 
πόλεων καταστρέφονται καθώς το κράτος δεν εισπράττει τους νόμιμους 
φόρους που θα αυξήσουν τα έσοδά του. 

Στις μέρες μας το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος προσπαθεί να 
καταπολεμηθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις κατά κύριο λόγο, στις οποίες 
πραγματοποιείται, με θέσπιση νόμων και κατάλληλων μέτρων. Τα 
χαρακτηριστικά παραδείγματα στις μέρες μας είναι πάρα πολλά.  

 

Καζίνο 
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επίσης, μια πολύ σημαντική πηγή πλούτου για τις οικονομικά ισχυρότερες και 
μεγαλύτερες πόλεις στις μέρες μας είναι τα Καζίνο. 

Το Καζίνο είναι ένας χώρος όπου παίζονται τυχερά παιχνίδια ποντάροντας 
χρήματα. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας τους, έτσι ώστε να μην εθιστούν στο τζόγο από μικρή ηλικία. 

Γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι καθημερινά αναζητώντας εύκολο κέρδος 
εθίζονται στα τυχερά παιχνίδια. 
Συχνά δε διστάζουν να 
υποθηκεύσουν την κινητή και 
ακίνητη περιουσία τους για να 
ικανοποιήσουν το πάθος τους. Έτσι 
καταστρέφονται οικονομικά και 
επαγγελματικά. Διαλύουν την 
οικογένειά τους και φτάνουν ακόμα 
και στο σημείο να κλέψουν ή να κάνουν φόνο. 

Πελάτες των Καζίνο γίνονται και όσοι προσπαθούν να «νομιμοποιήσουν» 
παράνομα χρήματα. Με άλλα λόγια στους χώρους των Καζίνο γίνεται συχνά 
και ξέπλυμα χρήματος. 

Καζίνο λειτουργούν αρκετά στην Ελλάδα: του Λουτρακίου, της Θεσσαλονίκης, 
του Πόρτο Καρράς, της Ρόδου, της Ξάνθης, της Σύρου, του Ρίου, της 
Κέρκυρας. 

 

Τα πιο διάσημα Καζίνο στον κόσμο βρίσκονται στο  

· Μόντε Κάρλο, Μονακό 

· Λας Βέγκας, Νεβάδα ΗΠ.Α. 

· Ατλάντικ Σίτι, Νιου Τζέρσεϊ Η.Π.Α. 

Τα τελευταία χρόνια έχει απομυθοποιηθεί πια η έννοια του Καζίνο ως χώρος 
χλιδής και «μεγάλης ζωής» και απλά είναι ένα άλλο μέρος που μπορεί 
κάποιος να περάσει καλά. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς τα παραπάνω 
κοινωνικά προβλήματα, είναι και πολλά άλλα και, δεν πρόκειται να 
περιοριστούν αν δε γίνουν μεταρρυθμίσεις νομοθετικού πλαισίου και δε 
βελτιωθεί η οικονομία της χώρας. 

 

Κωνσταντίνος Μαρκάκης 
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Πόλεις –Σταθμοί Πολιτιστικών Οργανώσεων 

Πολλές πόλεις είναι αυτές στις οποίες κάθε χρόνο πραγματοποιούνται 

μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, απονομές βραβείων, καθώς και 

διαγωνισμοί τραγουδιού. Με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις πολιτισμοί από όλο 

τον κόσμο συγκεντρώνονται σε μια πόλη κρατώντας έτσι στενές επαφές 

μεταξύ τους. Άνθρωποι από διαφορετικές πόλεις, με διαφορετικές 

νοοτροπίες συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, μέσα από τους οποίους 

περνούν τον δικό τους τρόπο ζωής και ψυχαγωγίας και αλληλεπιδρούν. Έτσι 

γίνεται φανερό πως εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Καννών, τα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Oscar), τα 

Μουσικά Βραβεία Γκράμι (Grammy), η Eurovision κ.α. , είναι πολύ σημαντικές 

τόσο για την πόλη στην οποία διεξάγονται, λόγω του τουρισμού και της 

οικονομικής ανάπτυξης που τους προσφέρουν, όσο και για τον υπόλοιπο 

κόσμο που ενημερώνεται από τα ΜΜΕ και απολαμβάνει όλες αυτές τις 

πολιτισμικές διοργανώσεις. Ωστόσο, δεν έχουν όλες αυτές οι διοργανώσεις 

την ίδια σπουδαιότητα και αποδοχή. Κάποιες από αυτές είναι διεθνούς φήμης 

και εμβέλειας (Oscar, Grammysκλπ)ενώ κάποιες άλλες δέχονται 

αμφισβήτηση για την ποιότητα και τη 

σοβαρότητα τους (Eurovision).  

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Καννών 

Το Φεστιβάλ των Καννών είναι ένας 

από τους σημαντικότερους διεθνείς 

διαγωνισμούς κινηματογράφου, που διεξάγεται στις Κάννες της Γαλλίας, μία 

φορά το χρόνο συνήθως την περίοδο της άνοιξης. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε 

για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1939, με προεδρεύοντα τον Λουί Λυμιέρ. 

Στο Φεστιβάλ αυτό λαμβάνουν μέρος με ταινίες πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

και μη, που διαγωνίζονται σε σενάριο, σκηνοθεσία, ηθοποιία και οι οποίες 

είναι λιγότερο εμπορικές από αυτές του Hollywood. Είναι το ανάλογο κοσμικό 

γεγονός της Ευρώπης, όπως τα Όσκαρ στην Αμερική και τραβάει όλα τα 

βλέμματα των ΜΜΕ και των σχετικών με το επάγγελμα του κινηματογράφου. 

Στις Κάννες την περίοδο του φεστιβάλ ο τουρισμός αυξάνεται και όλα τα 

βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, καθώς όλος ο κόσμος θέλει να 

παρακολουθήσει αυτό το σπουδαίο γεγονός. 
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Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Το Φεστιβάλ Βενετίας είναι το 

αρχαιότερο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στον κόσμο. Ξεκίνησε το 1932 και από 

τότε διεξάγεται ετησίως, στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, στο νησί 

Λίντο στη Βενετία. Τα βασικά βραβεία του φεστιβάλ είναι ο Χρυσός Λέοντας, 

που απονέμεται στην καλύτερη ταινία του φεστιβάλ, και το Κύπελλο Βόλπι, 

που απονέμεται στους καλύτερους ηθοποιούς (για ανδρικό και γυναικείο 

ρόλο). Την περίοδο του Φεστιβάλ μαζεύεται πολύς κόσμος στη Βενετία, για να 

παρευρεθούν σε αυτό το 

πολυσυζητημένο γεγονός. 

 

Oscar 

Τα Όσκαρ είναι τα σημαντικότερα 

κινηματογραφικά βραβεία της Αμερικής. 

Ξεκίνησαν το Μάιο του 1929 και 

συνεχίζονται μέχρι και σήμερα μία φορά το χρόνο με μόνη διαφορά ότι πλέον 

διεξάγονται το Φεβρουάριο. Το Hollywood την περίοδο των Όσκαρ είναι 

γεμάτο τόσο με διάσημους από όλο τον κόσμο, όσο και με τουρίστες που 

ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τα βραβεία από κοντά και να δουν τους 

αγαπημένους τους ηθοποιούς. 

Βραβείο Grammy 

Τα Μουσικά Βραβεία Γκράμι 

απονέμονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, 

για τη βράβευση επιτυχημένων 

καλλιτεχνών στο χώρο της μουσικής 

βιομηχανίας. Τα Grammy αποτελούν 

το λαμπρότερο γεγονός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, τραβώντας όλα 

τα βλέμματα τόσο των ΜΜΕ όσο και των απλών τηλεθεατών  και διαθέτουν 

αντίστοιχο κύρος με τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ. Σήμερα, 

διακρίνονται σε 108 κατηγορίες και 30 μουσικά είδη, και απονέμονται 

συνήθως το Φεβρουάριο κάθε χρόνου. 
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FashionWeek 

Η Εβδομάδα Μόδας είναι ένα γεγονός 

που δίνει την ευκαιρία σε σχεδιαστές 

μόδας να δείξουν τις νέες τους 

collections. Διεξάγετaι στις τέσσερις 

πόλεις της μόδας, το Μιλάνο, το Παρίσι, 

τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Αυτές οι 

πόλεις φιλοξενούν η κάθε μία από μία 

εβδομάδα τις επιδείξεις ξεκινώντας από την Νέα Υόρκη. Οι επιδείξεις 

γίνονται δύο φορές το χρόνο, την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου. 

Τις δύο εκείνες εποχές του χρόνου οι δρόμοι των τεσσάρων αυτών πόλεων 

γεμίζουν με τουρίστες από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν αυτό το γεγονός. 

Eurovision 

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, είναι ετήσιος διαγωνισμός που 

διοργανώνεται ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, 

όπου κάθε χώρα συμμετέχει με ένα τραγούδι που πρέπει να ερμηνευτεί 

ζωντανά στην τηλεόραση. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, 

συνήθως τον Μάιο, από το 1956 και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους 

τηλεοπτικούς θεσμούς. Η νικητήρια χώρα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει 

το διαγωνισμό τον επόμενο χρόνο. Στη χώρα αυτή την περίοδο της 

Eurovision μαζεύεται κόσμος από όλη την Ευρώπη για να παρακολουθήσει το 

διαγωνισμό,  αυξάνοντας έτσι τον τουρισμό της και συνεπώς τις εισπράξεις 

της. 
 

Διάσημα Καρναβάλια 

Στο Καρναβάλι, το οποίο διεξάγεται τρεις εβδομάδες πριν τη Μεγάλη 

Σαρακοστή στην Ελλάδα, οι άνθρωποι γυρνούν στους δρόμους 

μεταμφιεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, μπαίνουν στα κέντρα, πίνουν, χορεύουν, 

πειράζονται και γλεντούν. Ένα από τα σημαντικότερα Καρναβάλια στην 
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Ελλάδα παρουσιάζει η Πάτρα, που έχει τις ρίζες του στις αρχές του 19ου 

αιώνα.To Καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο του 

κόσμου και πολυπληθέστερο σε μια φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση, 

όπου συνδυάζεται με παραδοσιακούς ξέφρενους χορούς όπως η Σάμπα. 

Επίσης μεγάλο Καρναβάλι είναι αυτό της Βενετίας και της Νίκαιας στη Γαλλία. 

Την περίοδο του Καρναβαλιού μαζεύονται σε αυτές τις πόλεις άνθρωποι από 

όλο τον κόσμο που επιθυμούν να διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν. 

 

Rally Monte Carlο  

Το Ράλι Μόντε Κάρλο είναι αγώνας 

αυτοκινήτων ράλι του παγκοσμίου 

πρωταθλήματος ράλι και 

διοργανώνεται  κάθε χρόνο από το 

1911 στο Μόντε Κάρλο. Θεωρείται 

ένας από τους σημαντικότερους αγώνες αυτοκινήτου παγκοσμίως και μαζεύει 

φίλαθλους από όλο τον κόσμο. Οι διαγωνιζόμενοι, που έρχονται από κάθε 

γωνιά της Ευρώπης, στο τέλος του πρωταθλήματος συναντιούνται στο 

Μονακό για να γιορτάσουν αυτό το μοναδικό και σπουδαίο γεγονός. 

 

Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου Φρανκφούρτης 

Η Φρανκφούρτη υποδέχεται από το 1948 την παγκόσμια 

αυτοκινητοβιομηχανία, διοργανώνοντας μια από τις καλύτερες και 

σπουδαιότερες εκθέσεις αυτοκινήτου. Η έκθεση διοργανώνεται μία φορά το 

χρόνο, συνήθως το Σεπτέμβρη. Εκείνο το μήνα η Φρανκφούρτη γεμίζει με 

τουρίστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν κοινό ενδιαφέρον για τα 

αυτοκίνητα και επιθυμούν είτε να ενημερωθούν για τα νέα μοντέλα είτε απλά 

να τα θαυμάσουν. 

Νικολέτα Μουστάκα 
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
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Ένα σύντομο ταξίδι στις στον κόσμο 

 

Σε όλους τους ανθρώπους αρέσουν τα ταξίδια σε άλλες πόλεις. Συνήθως 

διαλέγουν πόλεις που να έχουν αρκετά αξιοθέατα που μπορούν να τα 

επισκεφτούν και να τα θαυμάσουν.            

Ευρώπη 

Δυο από τις μεγαλύτερες πόλεις της 

Ευρώπης είναι: το Παρίσι και το 

Λονδίνο. Το Παρίσι είναι ένα 

υπέροχο μέρος για ξενάγηση. Εκεί 

μπορείτε να επισκεφτούμε τα 

Μουσεία: Πτι Παλαί, Γκράν Παλαί, 

Ορσαί, Καρνάβαλε, Λούβρου και 

Παλαί ντε Σοκτό. Μπορούμε να 

δούμε το Παλαί ντε Σαγιό (καμπύλες, πτέρυγες και συντριβάνια), τη φλόγα 

της Ελευθερίας, το Μαιζόν ντε Ράντιο Φρανς (το μέγαρο ραδιοφωνίας) και τον 

Πύργο του Άιφελ. Επίσης, μπορούμε να επισκεφτούμε την Ντίσνειλαντ που 

εκεί μπορείτε να διασκεδάσουμε. Το Παρίσι έχει μια κυκλική πλατεία Ρον 

Πουάν ντε Σανζ Ελυζέ που είναι φυτεμένη νε καστανιές και λουλουδιασμένα 

παρτέρια. 

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Αγγλίας είναι το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, το 

Νιούκαστλ και το Λονδίνο. Τα αξιοθέατα του Λονδίνου είναι το Βρετανικό 

Μουσείο, το Μουσείο Τισό, το Εθνικό Στρατιωτικό Μουσείο, το Μουσείο 

Βικτώριας, το Μουσείο Ουέλιγκτον, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, το 

Μουσείο του Σαιν Τζέιμς Πάλας, το Μουσείο Θέτρου, το Εθνικό ναυτικό 

Μουσείο, το Μουσείο Μεταφορών και το Μουσείο Ντιζάιν. Επίσης από ιστορικά 

κτήρια υπάρχει ο πύργος του Λονδίνου, το Αββαείο του Ουεστμίνστερ, ο 

καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, Ανάκτορα 

του Ουεστμίνστερ και το κάστρο του Ουίνδσορ. Επίσης μπορεί κάποιος να δει τη 

γέφυρα του Λονδίνου. το Κόβεντ Γκάρντεν και το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του 
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Γκρίνουιτς.. 

Το Άμστερνταμ είναι μια από τις ομορφότερες μικρές πόλεις στον κόσμο. Τα 

κανάλια, τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και τα ιστορικά αξιοθέατα καθιστούν το 

Άμστερνταμ μια από τις πιο ρομαντικές και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης. 

Τα μουσεία είναι τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα στο Άμστερνταμ. Όλοι ξέρουν το 

Rijksmuseum, το Van Gogh Museum και το Stedelijk, αλλά υπάρχουν ακόμα 

πολλά περισσότερα. Το Άμστερνταμ έχει πάνω από πενήντα μουσεία που 

προσελκύουν πολλά εκατομμύρια επισκέπτες κάθε έτος. Η πλατεία Dam είναι το 

κέντρο και η καρδιά του Άμστερνταμ.  

ΑΣΙΑ 

Η Ασία είναι η ήπειρος με τα περισσότερα νησιά και τις περισσότερες 

χερσονήσους. Στην Ασία υπάρχουν πολλά αξιοθέατα που μπορεί οπωσδήποτε να 

επισκεφτεί κάποιος όπως: στην Everland και στο LotteWorld είναι κάτι πάρκα 

της Νότιας Κορέας. Το Λάος όπως και οι γειτονικές του χώρες έχει τρείς 

εποχές, τη δροσερή, την καυτή και την εποχή των βροχών και είναι φημισμένο 

για την φύση του, τους καταρράκτες, τα 

βουνά, τις σπηλιές, τον ποταμό Μεκόνγκ 

και είναι δημοφιλής προορισμός. Το Χόι Αν 

είναι ένα από τους πιο δημοφιλέστερους 

τουριστικούς προορισμούς της χώρας. 

Πρόκειται για μια ιστορική πόλη διατηρητέα 

με τα παλιά κτίρια της όλα σε χρώμα 

κίτρινο, στενά δρομάκια και σοκάκια, 

καταστήματα με σουβενίρ, μουσεία, ναοί, 

μνημεία και ιστορικά σπίτια.  

 

 

 

 

ΑΦΡΙΚΗ 

Δημοφιλείς προορισμοί της Αφρικής είναι το 
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Κέιπ Τάουν, Μαράκες, Μομπάσα, Εσσαουίρα, καταρράκτες Βικτόριας, Φες, 

Ναιρόμπι, Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ και Κουαρζαζάτε. Το Κέιπ Τάουν βρίσκεται 

στο Νότιο άκρο της Αφρικάνικης ηπείρου. Η παραλία Μπλάουμπεργκ, που 

εμφανίζεται σε πολλά τουριστικά φυλλάδια. Το Μαράκες ή αλλιώς <<κόκκινη 

πόλη>>  είναι  ένα πραγματικά μαγικό μέρος, γεμάτο αγορές, κήπους και παλάτια. 

Η Μομπάσα έχει ξενοδοχεία στην παραλία που αποτελούν πόλο έλξης, για 

ταξιδιώτες που αναζητούν ήλιο, παραλίες και σέρφινγκ. Η Εσσαουρία έχει ένα 

υπέροχο λιμάνι στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ζευγάρια και οικογένειες κάνουν βόλτες 

στις παραλίες Κέιπ Σιμ και Σίντι Καούκι, οι οποίες κατακλύζονται από σέρφερ 

όλων των επιπέδων. Αν επισκεφτείς τους καταρράκτες Βικτόρια μια νύχτα με 

πανσέληνο, το Φως του φεγγαριού που διέρχεται μέσα από τα σύννεφα νερού των 

καταρρακτών δημιουργεί ένα σεληνιακό ουράνιο τόξο. Το Αλ Καραουίν είναι ένα 

Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο Φες ελ Μπαλί. Αυτή η οχυρωμένη πόλη, 

Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO, 

θα μας ταξιδέψει πίσω στα 

χρόνια του Μεσαίωνα. 

Πρέπει επίσης, να 

επισκεφτούμε τα δαιδαλώδη 

σοκάκια της Μεντίνας σο 

Φες, με τα χαρακτηριστικά 

πλακάκια του Μαρόκου. Το 

Ναϊρόμπι είναι μια 

σύγχρονη πόλη με ιδιαίτερα, συναρπαστική άγρια φύση. Στα κορυφαία αξιοθέατα 

περιλαμβάνονται το Μουσείο της Κάρεν Μπλίξεν, ο ζωολογικός κήπος με τις 

καμηλοπαρδάλεις και το Εθνικό πάρκο του Ναϊρόμπι με τους μαύρους 

ρινόκερους. Το Εθνικό πάρκο Κρούγκερ θεωρείται το σπουδαιότερο από τα 

Εθνικά πάρκα της χώρας αφού φιλοξενεί πάνω από 500 είδη πουλιών, 100 

ερπετά, 150 θηλαστικά και περιλαμβάνει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Η 

πόλη Κουρζαζάτε είναι μια καραμελόχρωμη όαση με φόντο τον γαλανό ουρανό. Η 

Αιτ Μπεν  Χαντού, είναι μια καλοδιατηρημένη πόλη τύπου Κάσμπαχ που αποτελεί 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  

Διονυσία Μητροπούλου 
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Τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη 

1.Παρίσι 

2.Λονδίνο 

3.Ρώμη 

4.Βαρκελώνη 

5.Βενετία                         

6.Φλωρεντία                                

7.Πράγα 

8.Βερολίνο 

9.Κωνσταντινούπολη 

10.Αγία Πετρούπολη 

 

   Τουριστικοί προορισμοί στην Αμερική: 

 

1.Καλιφόρνια  

2.Σικάγο 

3.Ρίο Ντε Τζανέιρο 

4.Μπουένος Άιρες 
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    Τουριστικοί προορισμοί στην Αφρική: 

 

1.Κέιπ Τάουν 

2.Μαρακές 

3.Σιέμ Ριπ 

4.Τσιάνγκ Μάι 

 

Τουριστικοί προορισμοί στην Αυστραλία: 

 

1.Σίδνεϊ 

2.Κουίνστα 

 

Διονυσία Μητροπούλου 

 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Μια πόλη που 

δεν κοιμάται ποτέ... 

 

 

Νέα Υόρκη, για κάποιους απλά η πόλη που ζουν και εργάζονται, για άλλους 

πάλι όνειρο ζωής να βρεθούν κάποτε σ ’αυτή… Μια πόλη που δεν κοιμάται 

ποτέ και που ζει έντονα όλους τους μήνες του χρόνου. 
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Τα καλύτερα αξιοθέατα στην Νέα Υόρκη 

1)Empire State Building: ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον 

κόσμο και ο ψηλότερος στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται (στη διασταύρωση της 5ης 

Λεωφόρου, νο. 350, και της 34ης δυτικής οδού).Το κτήριο έχει 102 ορόφους, 

ήταν το ψηλότερο κτήριο για 42 χρόνια. Έχει σχεδιαστεί από τον Αρ Ντεκο. 

Το Κτήριο Εμπάιαρ Στέιτ κηρύχθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία 

Πολιτικών Μηχανικών ως ένα από τα «Επτά Θαύματα του Σύγχρονου 

Κόσμου». Ανακηρύχθηκε ως Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο (National Historic 

Landmark) στις 24 Ιουνίου 1986. Μέχρι και σήμερα αποτελεί παγκόσμιο 

ρεκόρ για το ύψος του. Το ύψος της ταράτσας του είναι 1250 πόδια ακριβώς, 

ή 381 μέτρα, η κορυφή 442,9 μέτρα, ενώ το άκρο της κεραίας στην κορυφή 

φθάνει σε ύψος τα 448,67 μέτρα πάνω 

από το πεζοδρόμιο (για την ακρίβεια 

υπάρχουν αρκετές κεραίες-πομποί, αλλά 

η υψηλότερη είναι απλώς ένα 

αλεξικέραυνο. 

2) Το Central Park που είναι πνεύμονας 

οξυγόνου της πόλης με περίπου 4χλμ 

μήκος και 800 μέτρα πλάτος. Έχει 

περίπου 25 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Αν και στα περισσότερα 

σημεία το πάρκο φαίνεται φυσικό, πρόκειται για σχεδόν εξ ολοκλήρου 

σχεδιασμένο χώρο. Περιέχει τεχνητές λίμνες, εκτεταμένα μονοπάτια 

πεζοπορίας, δύο πίστες για πατινάζ, έναν ζωολογικό κήπο ένα καταφύγιο 

άγριας ζωής, έναν ανοιχτό θεατρικό χώρο, κλπ. 

3)Άγαλμα της ελευθερίας. Είναι το ψηλότερο άγαλμα, το οποίο εικονίζει την 

ελευθερία ως γυναικεία μορφή και βρίσκεται στην νησίδα του Λιμπερτι Αιλαντ 

στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης. Το ύψος του χωρίς τη βάση είναι 

46,5 μέτρα ενώ μαζί με τη βάση διπλασιάζεται .Στο εσωτερικό του έχει 168 

σκαλιά. Για να φτάσετε μέχρι εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα πλοίο ή 

από το Communipaw Terminal στο Liberty State Park ή από το Battery 

Park στο νότιο άκρο του Manhattan, υπάρχουν συγκεκριμένα δρομολόγια και 

τιμές για όλους τους επισκέπτες. 

4)Ellis island το νησί των δακρύων βρίσκεται έξω από το Manhattan από 

εκεί πέρασαν 12000000 μετανάστες. Η πρόσβαση του κοινού γίνεται με πλοίο 

από είτε από το Communipaw Terminal στο Liberty State Park είτε από το 

Battery Parkστο νότιο άκρο του Manhattan. Τα ίδια δρομολόγια των πλοίων 

παρέχουν υπηρεσίες και στο κοντινό Άγαλμα της Ελευθερίας.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
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ΦΛΩΡΙΔΑ 

Σημαντικά αξιοθέατα 

Art Deco District 

Τα art deco κτίρια που βρίσκονται στο South Beach, πάνω και κοντά στην 

Ocean Drive, πολύ καλά διατηρημένα, σχεδόν 800 στο σύνολό τους σε όλην 

την περιφέρεια Art Deco του South Beach. Τα περισσότερα από αυτά έχουν 

αξιοποιηθεί ως ξενοδοχεία και αποτελούν -μαζί με τους πανταχού παρόντες 

τεράστιους φοίνικες- το σήμα κατατεθέν της περιοχής. 

 

Everglades National Park 

Το Εθνικό Πάρκο καλύπτει μια σημαντική έκταση των περίφημων βάλτων 

Everglades, που αν και πολύ μικρότεροι σε έκταση λόγω των προσπαθειών 

αποξήρανσης για την ανάπτυξη της περιοχής παραμένουν ιδιαίτερα 

εντυπωσιακοί. Προτείνεται 

ανεπιφύλακτα για ημερήσια εκδρομή. 

Προσοχή στους αλιγάτορες!! 

 

Downtown 

Η πόλη δεν εμφανίζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, πρόκειται για μια τυπική 

αμερικάνικη πόλη με αρκετούς 

ουρανοξύστες και τεράστια εμπορικά 

κέντρα, που δίνουν έναν ευχάριστο τόνο 

αφού τα μισά βρίσκονται... επάνω στη θάλασσα.  

 

 

South Beach 

Δεν νοείται ταξίδι στο Miami και να μην περάσετε ορισμένες έστω από τις 

ημέρες σας στο South Beach. Ατελείωτα χιλιόμετρα παραλίας με λευκή άμμο, 

ζεστά νερά και πάσης φύσεως δραστηριότητες στην παραλία αποτελούν πόλο 

έλξης των λουόμενων. Ο συνωστισμός είναι άγνωστη λέξη εδώ, καθώς ο 

χώρος είναι πραγματικά αχανής. Το South Beach συμπεριλαμβάνεται κάθε 

χρόνο από το 2000 μέσα στις 10 καλύτερες παραλίες του κόσμου, κατόρθωμα 

μοναδικό για παραλία αστικού κέντρου. 

 

Ocean Drive 

Ακριβώς επάνω από την αχανή παραλία του South Beach εκτείνεται ο 

διασημότερος δρόμος του Miami, η Ocean Drive. Εκεί βρίσκονται μαζεμένα 

όλα τα κέντρα διασκέδασης, κυρίως bars και καφετέριες που μαζεύουν 
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απίστευτο κόσμο όλο το 24ωρο.  

 

Parrot Jungle Island 

Ένα φημισμένο αξιοθέατο του Miami είναι 

και το Parrot Jungle Island που αποτελεί 

θεματικό πάρκο άγριων ζώων -κυρίως 

πτηνών- στο φυσικό τους περιβάλλον.  

 

 

Αυστραλία 

Σε ένα τόσο μακρινό και μεγάλης έκτασης μέρος, όπως η Αυστραλία, είναι 

πραγματικά δύσκολο να επιλέξει κανείς που θα πάει και τι θα κάνει. Εμείς 

επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά 

της. 

Σύδνεϋ: Είναι το κύριο σημείο εισόδου στην Αυστραλία για τους 

περισσότερους και διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα μέρη και αξιοθέατα, όπως η 

Όπερα, το Darling Harbour με το θαλάσσιο ενυδρείο, πολλά εμπορικά 

κέντρα, μουσεία και πολλά ακόμη. Επίσης, αξίζει μια επίσκεψη στην άλλη 

πλευρά του κόλπου, όπου θα δείτε τον ζωολογικό κήπο και την παραλία του 

Mainly. Επισκεφτείτε τον πύργο στο κέντρο της πόλης (Sydney Tower), για 

να θαυμάσετε την εντυπωσιακή θέα από ψηλά. Τα βουνά Blue Mountains 

προσφέρουν ένα όμορφο πανόραμα της κοιλάδας, ενώ η νυχτερινή ζωή στο 

Σύδνεϋ, αποτελεί μια από τις πιο ζωντανές επιλογές σε όλη την Αυστραλία.  

2) Cairns: Είναι μια μικρή πόλη χωρίς σημαντικά αξιοθέατα , ωστόσο τα 

πράγματα που μπορείτε να κάνετε εκεί κοντά, είναι εκπληκτικά. Και πρώτα 

απ’ όλα, να επισκεφτείτε τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, τον μεγαλύτερο 

στον κόσμο, που απαρτίζεται από 2.900 ξεχωριστούς υφάλους, 940 νησιά και 

εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των 2.600 χιλιόμετρων σε μία θαλάσσια 

περιοχή έκτασης περίπου 344.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Βρίσκεται στη 

Θάλασσα των Κοραλλιών , έξω από τις ακτές του Κουήνσλαντ της 

βορειοανατολικής Αυστραλίας και είναι ορατός ακόμη και από το διάστημα. Το 

τελεφερίκ μέχρι την μικρή πόλη Kuranda, πάνω από το τροπικό δάσος, 

προσφέρει μοναδική θέα και μπορείτε να κάνετε βόλτα και να θαυμάσετε τους 

καταρράκτες από μια τέλεια οπτική γωνία.  

3) Χρυσή ακτή: Στην ομώνυμη πόλη και την γύρω περιοχή, θα βρείτε πολλά 

ενδιαφέροντα μέρη και κυρίως όμορφες παραλίες ειδικά για surfers και για 

τους λάτρεις της θάλασσας. Άλλα αξιοθέατα είναι τα θεματικά πάρκα και η 

έντονη νυχτερινή ζωή στο Surfers Paradise Λίγο νοτιότερα, η μικρή πόλη 
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Byron Bay, είναι διάσημη για τις παραλίες της, τους εντυπωσιακούς φάρους 

και την θαλάσσια πανίδα της. 

4) Νησί Fraser: Πρόκειται για ένα εκπληκτικό μέρος, στα ανατολικά της 

Αυστραλίας. Όμορφες παραλίες και πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αποτελούν 

μερικά μόνο από τα μέρη που θα σας μαγέψουν. Σε κοντινή απόσταση, στην 

ακτή Sunshine, η Noosa είναι μια ενδιαφέρουσα πόλη, όπως βέβαια και το 

Brisbane.  

5) Τασμανία: Είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Αυστραλίας ένα νησί στο 

νοτιοδυτικό άκρο της, με όμορφες πόλεις που διαθέτουν άριστες υποδομές 

για τους επισκέπτες, εκπληκτική φύση και 

υπέροχες παραλίες. Τα βουνά και οι λίμνες 

αυτού του μεγάλου νησιού, είναι διάσημα για 

την ομορφιά και την άγρια ζωή τους και 

υπάρχουν πολλά ιστορικά μνημεία και 

αξιοθέατα από την εποχή που η Τασμανία 

ήταν μια μεγάλη φυλακή για τους Βρετανούς 

κατάδικους. 

6) Perth: Χτισμένη στις όχθες του μεγάλου 

ποταμού Swan, ανάμεσα στον Ινδικό Ωκεανό και την έρημο Nullarbor, η 

πόλη Περθ (, στα νοτιοδυτικά της Αυστραλίας, είναι μια από τις πιο 

απομονωμένες πόλεις του κόσμου, αλλά έχει φανταστικές παραλίες και 

έντονη νυχτερινή ζωή.  

 

Ευρώπη 

Βερολίνο 

Το Βερολίνο, η γερμανική πρωτεύουσα, εντυπωσιάζει με μια ασυνήθιστη 

ποικιλία σε αξιοθέατα, με την πλούσια πολιτιστική ζωή και με τον έντονο και 

ταυτόχρονα χαλαρό τρόπο ζωής 

Τα καλύτερα αξιοθέατα  

1) Η Gendarmenmarkt είναι μια από τις πιο όμορφες πλατείες του Βερολίνου, 

και η τοποθεσία για τρια από τα ομορφοτερα κτίρια του Βερολίνου, του 

Konzerthaus, του Deutscher Dom (Γερμανικός Καθεδρικος Ναός), και του 

Französischer Dom (Γαλλικού Καθεδρικού Ναού). Το κέντρο της 

Gendarmenmarkt στολίζεται από το άγαλμα ενός Γερμανού ποιητή του 

Friedrich Schiller. Η πλατεία σχεδιάστηκε από τον Johann Arnold Nering 

στα τέλη του 17ου αιώνα και ήταν γνωστή ως Linden-Markt και έγινε 

ανακατασκευή από τον Georg Christian Ungerin το 1773.  
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2) Deutsches historisches museum. Το μουσείο βρίσκεται στο Zeughaus,και 

είναι το παλαιότερο οικοδόμημα στην λεωφόρο Unter den Linden στο 

κεντρικό Βερολίνο. Στεγάζει το Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο από το 1990.Το 

Zeughaus, ένα πανέμορφο Μπαρόκ κτίριο, του οποίου οι κατασκευές 

τελείωσαν το 2006 και το Γερμανικό Ιστορικό Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του 

με εκθέσεις για την Γερμανική Ιστορία με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 

ντοκουμέντα. Ειδικές εκθέσεις γίνονται και στο διπλανό Pai bau. 

3) Η Πύλη του Βραδεμβούργου (Brandenburger Tor) βρίσκεται στα σύνορα 

μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου και αποτελεί ένα από τα σύμβολα 

της επανένωσης της Γερμανίας αλλά και το πιο αναγνωρίσιμο σημείο του 

Βερολίνου. Η πύλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πολλά σημαντικά γεγονότα 

της ιστορίας της Γερμανίας, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, ιδιαίτερα του 

20ού αιώνα. 

Frankfurt  

Η Φρανκφούρτη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη στη Γερμανία. Είναι η 

γενέτειρα του Γκαίτε, που εξελίχθηκε σε μια πλούσια μεγαλούπολη. 

Τα καλύτερα αξιοθέατα  

1) Main –Τower: Το πανόραμα από τη δημόσια πλατφόρμα του ουρανοξύστη 

Main-Tower. Είναι ο διασημότερος ουρανοξύστης της Φρανκφούρτης, ύψους 

200 μέτρων. Η θέα είναι φανταστική από την κορυφή και πρέπει οπωσδήποτε 

να τον επισκεφθείτε. 

2)Το σπίτι του Γκαίτε: Το σπίτι του Γκαίτε βρίσκεται στη Φρανκφούρτη. Είναι 

ένα όμορφο αρχοντικό σπίτι στο ιστορικό κέντρο της πόλης. O Γιόχαν 

Βόλφγκανγκ Γκαίτε (Johann Wolfgang Goethe) ήταν Γερμανός νομικός, 

ποιητής και πεζογράφος. Επίσης, σε κάθε γωνιά του σπιτιού υπάρχουν 

ελληνικά στοιχεία, γλυπτά και πίνακες με ελληνικό θέμα. Στην πελώρια 

βιβλιοθήκη με τα εκατοντάδες παλιά κιτρινισμένα βιβλία, βρίσκονται τα έπη 

του Ομήρου αλλά και άλλα ελληνικά έργα της εποχής. 

3)Palm Garden: Στην καρδιά της Φρανκφούρτης, υπάρχει ένας παράδεισος με 

τα φυτά από όλες τις γωνιές του κόσμου. Ακόμα υπάρχουν μονοπάτια και 

χώροι πρασίνου με ξαπλώστρες. Αυτή η επίδειξη κήπου παρουσιάζει μια 

ολόκληρη ποικιλία των θεματικών κήπων και των θερμοκηπίων. 

Κωνσταντίνος Μήτσος 
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ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  

 

Η πόλη κάτω από την γη  

Η Coober Pedy είναι μία πόλη στο 

βόρειο τμήμα της Νότιας Αφρικής. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

ο πληθυσμός της ήταν 1695. Η πόλη 

μερικές φορές αναφέρεται ως η 

πρωτεύουσα του κόσμου λόγω της 

ποσότητας των πολύτιμων ορυκτών που εξορύσσεται εκεί. Η Coober Pedy 

είναι γνωστή για κάτω από το έδαφος κατοικίες του που ονομάζονται 

«πιρόγες» τα οποία είναι χτισμένα λόγω της ανυπόφορης ζέστης της ημέρας. 

Από τότε η πόλη προμηθεύει τις περισσότερες από διαμάντι ποιότητας 

ορυκτών του κόσμου. Σήμερα βασίζεται τόσο στο τουρισμό ως την εξορυκτική 

βιομηχανία ορυκτών για την παροχή και την κοινότητα με την απασχόληση και 

την ανάπτυξη των φυσικών πόρων. Η Coober Pedy είναι η μεγαλύτερη 

περιοχή εξόρισης ορυκτών στον κόσμο.  

Σαντορίνη Καλντέρα 

Μια πόλη χτισμένη στα βράχια. Καλδέρα ή Καλντέρα ονομάζεται εδαφική 

κοιλότητα που σχηματίζεται όταν υποχωρεί το τμήμα ενός ηφαιστειακού 

κώνου ή όταν διαβρώνονται βαθμιαία τα εσωτερικά τοιχώματά του. 

Χαρακτηριστική καλδέρα στην Ελλάδα είναι αυτή της Σαντορίνης που 

σχηματίσθηκε περίπου το 1613 π.Χ. με την Μινωική έκρηξη. Το περίγραμμα 

της καλδέρας της Σαντορίνης σχηματίζεται από τα νησιά Σαντορίνη, 

Ασπρονήσι και Θηρασία. Στο κέντρο της καλδέρας υφίστανται η Παλαιά και η 

Νέα Καμένη που αποτελούν ψυγμένη λάβα. Η Παλαιά Καμένη δημιουργήθηκε 

με την έκρηξη που σημειώθηκε το 47 μ.Χ. κατά την οποία και 

τετραπλασιάστηκε η επιφάνειά 

της με την έκρηξη του 726 

μ.Χ. Περίπου 850 χρόνια 

αργότερα εμφανίσθηκε η 

Μικρή Καμένη η οποία μετά 

από 350 χρόνια ακόμη σε νέα 

έκρηξη ενσωματώθηκε με τη 

Νέα Καμένη. 
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  

Cinque Terre, Ιταλία: Τα πρώτα ιστορικά έγγραφα για το Cinque Terre 

χρονολογούνται από τον 11ο κάτω από τη στρατιωτική και πολιτική κυριαρχία 

της Γένοβας. Τον 16ο αιώνα, για να αντιταχθούμε στις επιθέσεις από τους 

Τούρκους, οι κάτοικοι ενίσχυσε τα παλιά φρούρια και χτίστηκε νέα 

αμυντικούς πύργους. Από το έτος 600, το Cinque Terre παρουσίασαν πτώση 

η οποία αντέστρεψε μόνο τον 14ο αιώνα, χάρη στην κατασκευή του 

Στρατιωτικού Άρσεναλ της La Spezia.  

Burano Island, Ιταλία 

Burano είναι ένα νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας , η βόρεια Ιταλία όπως 

Βενετίας το ίδιο, θα μπορούσε πιο σωστά να ονομάζεται αρχιπέλαγος των 

τεσσάρων νησιών που συνδέονται με γέφυρες. Βρίσκεται κοντά Torcello στο 

βόρειο άκρο της λιμνοθάλασσας, και είναι γνωστή για την δαντέλες και 

πολύχρωμα σπίτια. Το 

νησί κατοικήθηκε 

πιθανόν από τους 

Ρωμαίους , και τον 6ο 

αιώνα καταλήφθηκε από 

τους ανθρώπους από 

Altino , που το όνομά 

του σε μία από τις πύλες 

της πρώην πόλης τους. 

Δύο ιστορίες που 

δόθηκε για το πώς η 

πόλη απέκτησε το όνομά 

του. Το ένα είναι ότι αρχικά ιδρύθηκε από την οικογένεια Buriana, και ένα 

άλλο είναι ότι οι πρώτοι άποικοι του Μπουράνο ήρθαν από το μικρό νησί της 

Buranello, περίπου 8 χιλιόμετρα (5 μίλια) στο νότο. Αν και το νησί σύντομα 

έγινε μια ακμάζουσα οικισμός, που χορηγήθηκε από Torcello και είχε κανένα 

από τα προνόμια της νήσου ή της Murano . Ανήλθε σε σημασία μόνο για τον 

16ο αιώνα, όταν οι γυναίκες του νησιού άρχισε να κάνει δαντέλα με βελόνες , 

που εισάγονται σε αυτές τις 

συναλλαγές μέσω 

βενετοκρατούμενη Κύπρος.  
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Πόλεις με Καταρράκτες 

Καταρράκτες του Νιαγάρα: Οι Καταρράκτες του Νιαγάρα είναι σύμπλεγμα 

καταρρακτών του ποταμού Νιαγάρα, στα σύνορα μεταξύ της Καναδικής 

επαρχίας του Οντάριο και το Αμερικανικής πολιτείας της Νέας Υόρκης. Οι 

καταρράκτες του Νιαγάρα αποτελούνται από δύο μεγάλα τμήματα που 

χωρίζονται από το νησί Goat: οι καταρράκτες Horseshoe, η πλειονότητα των 

οποίων βρίσκεται στην Καναδική πλευρά των συνόρων, και των Americans 

Falls στην Αμερικανική πλευρά. Οι μικρότεροι Bridal Veil Falls βρίσκονται 

επίσης στην αμερικανική πλευρά, αλλά διαχωρίζονται από τους άλλους με το 

νησί Luna  

 

 Πόλεις στην Ελλάδα με Λίμνες 

1. ΑΜΒΡΑΚΙΑ 

 

Αμβρακία ή Ρίβιο ή 

Λιμναία στην 

αρχαιότητα. 

Λίμνη της δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας, στο 

δυτικό άκρο του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Βρίσκεται περίπου 5 

χλμ. από την Αμφιλοχία, 

στο βύθισμα Αμβρακικού 

- Αιτωλικού, μεταξύ των 

Ακαρνανικών ορέων. Το 

σχήμα της κατά βάση είναι επίμηκες, όμως προς τα Βόρεια έχει μία στενή 

λωρίδα, που πλησιάζει την Αμφιλοχία. Η επιφάνειά της είναι περίπου 14 τετ. 

χλμ., με μήκος του κυρίως σώματός της περίπου 7 χλμ., ενώ με την 

προέκταση φθάνει τα 12 χλμ. μήκος. Το πλάτος της φθάνει τα 3,5 χλμ., στο 

βόρειο άκρο του κυρίως σώματός της. Κοντά στις όχθες της έχουν από 

χρόνια κτισθεί αρκετοί οικισμοί.  

ΒΕΓΟΡΙΤΙΣ 

 

Βεγορίτις ή λίμνη του Οστρόβου ή 

της Άρνισσας. 

Μία λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας, 

στα όρια των νομών Φλωρίνης - 

Κοζάνης - Πέλλης. Έχει 

σχηματισθεί στην λεκάνη, μεταξύ 
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των βουνών Τρίκλαρι - Βαρνούντα - Βέρνο.  

Έχει σχήμα στενόμακρο, με 72,5 τετ, χλμ. επιφάνεια. Είναι η τρίτη σε 

μέγεθος λίμνη της χώρας, με μήκος περίπου 15 χλμ., πλάτος στο μέσον της 5 

χλμ. και βάθος 60-80 μέτρα. Τα πλεονάζοντα νερά της διοχετεύονται στον 

Εδεσσαίο ποταμό, με μία σήραγγα που αρχίζει από την Βορειοανατολική όχθη 

της. Παλαιότερα σε εποχές βροχής όταν η στάθμη της ανέβαινε, τα νερά 

κατέκλυζαν την περιοχή γι' αυτό η ΔΕΗ το 1954, κατασκεύασε σήραγγα 

6035 μέτρων, με την οποία μεταφέρει τα νερά της όταν χρειάζεται στην 

τεχνητή λίμνη του Νησίου, για να τροφοδοτήσουν τα υδροηλεκτρικά έργα 

Άγρα - Εδέσσης. Στις όχθες της έχουν κτιστεί οι οικισμοί Αγ. 

Παντελεήμονας, Βέγορα, Φαράγγι, Περαία, Άρνισσα και άλλοι, ενώ στην 

Νότια όχθη της υπάρχουν λείψανα αρχαίου οικισμού. 

ΒΙΣΤΟΝΙΣ: Μία λίμνη της Θράκης, ανάμεσα στους νομούς Ξάνθης και 

Ροδόπης. Τροφοδοτείται από τα ποτάμια της Ξάνθης και του Κομψάτου, που 

εκβάλλουν σε αυτήν, αλλά και από τα νερά των πεδιάδων που την 

περιβάλλουν. Έχει χαμηλές όχθες με επίμηκες όχθες. Η επιφάνειά της είναι 

46 τετ. χλμ., έχει μήκος 10 χλμ. και πλάτος 7 χλμ., στο Νότιο τμήμα της. Οι 

ανατολικές της όχθες είναι αρκετά βαλτώδεις. 

Η Βιστονίδα μετατράπηκε σε λίμνη από τις φερτές ύλες των ποταμών, με το 

πέρασμα των χρόνων. Αυτές οι φερτές ύλες από τα θαλάσσια ρεύματα 

μετακινούνταν διαρκώς και έφτιαξαν την λωρίδα ξηράς που την απομόνωσε 

από την θάλασσα, όχι βέβαια εντελώς. Έτσι από μία άποψη δεν θα έπρεπε να 

θεωρείται λίμνη, αλλά λιμνοθάλασσα, αφού επικοινωνεί με την θάλασσα. Είναι 

αναγνωρισμένος υδροβιότοπος και τα νερά της είναι υφέλμυρα. 

Τριχωνίδα: Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. 

Βρίσκεται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ των επαρχιών Μεσολογγίου 

και Τριχωνίδας, νότια του Παναιτωλικού όρους και βόρεια του Αρακύνθου, 

εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά και συνδέεται δυτικά με τη 

γειτονική λίμνη Λυσιμαχία Έχει επιφάνεια 95,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

μέγιστο μήκος 21,5Km και μέγιστο βάθος 58 m. 

 Κορώνεια: Η λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Λαγκαδά) βρίσκεται στο Νομό της 

Θεσσαλονίκης, στην λεκάνη της 

Μυγδονίας, στην επαρχία 

Λαγκαδά. Ονομάζεται επίσης και 

λίμνη Αγίου Βασιλείου (από το 

ομώνυμο χωριό). Βρίσκεται λίγα 

χιλιόμετρα ανατολικά από τη 

Θεσσαλονίκη και από την βόρεια 

πλευρά της περνάει η Εγνατία 

οδός. Η λίμνη τα τελευταία 
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χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα αποξήρανσης. Πριν αρχίσει να έχει 

σοβαρές απώλειες υδάτων καταλάμβανε έκταση 42,5 km2 και ήταν η 5η 

μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση. 

Παμβώτιδα: Η λίμνη Παμβώτιδα (αρχαίο όνομα Παμβώτις), γνωστή και ως 

λίμνη των Ιωαννίνων, βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων από την επιφάνεια 

της θάλασσας. Έχει μήκος 7,9 περίπου χιλιόμετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 

χιλιόμετρα, μέσο βάθος 4 - 5 μέτρα, μέγιστο βάθος 11 μέτρα και επιφάνεια 

19,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

 

Ελευθερία Μήτσου 

 

 

Τουρισμός και τουριστικά 

θέρετρα  

 

Αναμφίβολα, σε κάθε πόλη 

υπάρχουν όψεις, οι οποίες 

γίνονται εύκολα αντιληπτές, 

αλλά υπάρχουν και άλλες 

αθέατες, που γίνονται 

δύσκολα εμφανείς. Στο 

παρακάτω κείμενο θα 

ασχοληθούμε κυρίως με τις 

θεατές όψεις των πόλεων τον τουρισμό και τα τουριστικά θέρετρα τα οποία 

είναι από τα βασικά κίνητρα, για να ταξιδέψει κανείς σε κάποια.  

 

Υπάρχουν όμως και οι κατασκευασμένες πόλεις που προκαλούν το 

ενδιαφέρον των τουριστών, αλλά και το πώς αυξάνεται ο τουρισμός στις 

πόλεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα, άλλος ένας παράγοντας σύμφωνα με 

τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία κάποιων έμπειρων μελετητών. Παράλληλα, 

υπάρχουν πολλές πόλεις, που αποτελούν για τους τουρίστες σημαντικούς 

προορισμούς. Αρχικά, εξερευνώντας κανείς την παλιά πόλη, κάνοντας δηλαδή 

διάφορα πράγματα, μπορεί εύκολα να νοιώσει τη μαγεία που του προσφέρει το 

κάθε μέρος και να του μείνει αξέχαστη η εικόνα που του εντυπώθηκε για τα 

όσα είδε και άκουσε. 

 Κατ' αρχάς κύριοι λόγοι θα λέγαμε που ο τουρισμός αυξάνεται ή μειώνεται 

ακατάπαυστα είναι οι συνεχείς μεταβολές στις συνθήκες σκέψης και 
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επιβίωσης του κάθε 

ανθρώπου. Άλλωστε είναι 

σίγουρο πως λίγα θέρετρα 

ξεχωρίζουν σύμφωνα με τις 

απόψεις διάφορων 

ταξιδιωτών. Έμμεσα λοιπόν ο 

τουρισμός που βασίζεται σε 

κριτήρια βιωσιμότητας, 

σεβασμού για το περιβάλλον 

και τα δικαιώματα των άλλων καταναλωτών αποκτά άλλη διάσταση. Συνεπώς 

ο τουρισμός είναι ένα βήμα δράσης με μεγάλη στρατηγική σημασία.  

Τα  πιο διάσημα τουριστικά θέρετρα του 2002-2003 είναι:  Πρώτη είναι η 

Αυστρία με διαφορά, δεύτερο έρχεται το Βέλγιο, τρίτη η Κροατία, μετά η 

Γαλλία, ακολουθεί η Γερμανία, η Ελλάδα , η Ουγγαρία, η Ιρλανδία , η Ιταλία , 

οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία , η Πορτογαλία , η Ρωσία, η Ισπανία, η Ελβετία, η 

Τουρκία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο . 

Tο 2012-2013  φημίζονται για τα αξιοθέατα τους, την κουλτούρα τους, τα 

χρώματά τους, τη μορφολογία τους και πάνω απ' όλα την φιλοξενία τους. 

Πρώτο το Παρίσι , ύστερα η Νέα Υόρκη και συνεχίζουμε με το Λονδίνο, τη 

Ρώμη, τη Βαρκελώνη, τη Βενετία, το Σαν Φρανσίσκο, τη Φλωρεντία, τη 

Πράγα, το Σίδνεϊ, το Βερολίνο, την Κωνσταντινούπολη , το Σικάγο, το Τόκιο, 

το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Μπουένος Άιρες , το Πεκίνο και η Σαγκάη .  

 

Στην Ελλάδα  ιδιαίτερος προορισμός υπήρξε η Ζάκυνθος γνωστή για τα 

παραθαλάσσια μέρη της, η Κέρκυρα, η Κρήτη και πολλά άλλα νησιά. 

 

 

 Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο ένα διαφορετικό μέρος είναι  ο Αρόλιθος. 

Αρόλιθος είναι μια λέξη απ' το κρητικό λεξιλόγιο που τα δύο συστατικά της 

είναι ο «λίθος» και η «ροή» . 'Έτσι ονομάζεται η φυσική λακκούβα του 

βράχου που συγκεντρώνει το νερό της βροχής . Το χωριό Αρόλιθος έχει 

αυτή την συμβολική ονομασία επειδή συγκεντρώνει την παράδοση και την 

ομορφιά της Κρήτης . Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να ξεφύγει από την 

κουραστική καθημερινότητα και να μεταφερθεί σε μια παλαιότερη και γνήσια 

εποχή . 
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Ντουμπάι, ένας κατασκευασμένος τουριστικός προορισμός 

Το Ντουμπάι  δεν ενδείκνυται για τους φυσιολάτρες αλλά είναι ιδανικός 

προορισμός για όσους λατρεύουν την πολυτέλεια . Τα φυτά που θα συναντήσει 

κανείς εκεί είναι εισαγόμενα και τα ποτάμια που έχουν κατασκευαστεί δίνουν 

άλλη νότα στην πόλη . Υπάρχουν αρκετά εμπορικά κέντρα, πολυτελή 

ξενοδοχεία, είναι μια σύγχρονη πόλη με τεχνητές νησίδες ενώ διαθέτει τον 

πιο ψηλό ουρανοξύστη του πλανήτη . Έχει πολλά εμπορικά , οικονομικά και 

τουριστικά κέντρα αυτή η χώρα . Επιπρόσθετα είναι μια πόλη βασισμένη σε 

φαρότοπους, αμφιθέατρα και λιμάνια που εδρεύουν εκεί πέρα . 

 

 

Οι 10 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου είναι: 

 

1.Τόκιο, Ιαπωνία- 

34,600,000 

2.Γκουαντζού ή Καντώνα, 

Κίνα- 26,300,000 

3.Τζακάρτα, Ινδονησία- 

25,800,000 

4.Σανγκάη, Κίνα- 

25,800,000 

5.Σεούλ, Νότια Κορέα- 25,600,000 

6.Μέξικο Σίτι, Μεξικό- 23,500,000 

7.Δελχί, Ινδία- 23,500,000 

8.Καράτσι, Πακιστάν- 22,100,000 

9.Μανίλα, Φιλιππίνες- 21,800,000 

10.Νέα Υόρκη, ΗΠΑ- 21,500,000 
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Οι δέκα μεγαλύτερες πόλεις σε πληθυσμό στην Ελλάδα 

 

ΠΟΛΕΙΣ   -  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αθήνα 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     739.998 

 ΠΑΤΡΑ             172.763 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ       127.600     

 ΛΑΡΙΣΑ            113.426 

 ΒΟΛΟΣ              106.142 

 ΧΑΝΙΑ                 65.519 

 ΚΑΒΑΛΑ             58.576 

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ           56.496 

 ΧΑΛΚΙΔΑ             51.482 

ΣΕΡΡΕΣ             50.875 

 

Οι είκοσι μεγαλύτερες πόλεις σε πληθυσμό σε όλο τον κόσμο  

1.Τόκιο, Ιαπωνία    32,5 εκατομμύρια 

2.Σεούλ, Νότια Κορέα,                         20,6 εκατομμύρια 

3.Πόλη του Μεξικού, Μεξικό,             20,5 εκατομμύρια 

4.Νέα Υόρκη, ΗΠΑ,  19,8 εκατομμύρια 

5.Βομβάη, Ινδία,   19,2 εκατομμύρια 

6. Τζακάρτα, Ινδονησία,                  18,9 εκατομμύρια 

7.Σάο Πάολο, Βραζιλία,                   18,9 εκατομμύρια 

8.Νέο Δελχί, Ινδία,                       18,7 εκατομμύρια 
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9.Οσάκα, Ιαπωνία              17,4 εκατομμύρια 

10.Σαγκάη, Κίνα, 16,7 εκατομμύρια 

11. Μανίλα, Φιλιππίνες,                          16,3 εκατομμύρια 

12. Λος Άντζελες, ΗΠΑ,                       15,3 εκατομμύρια 

13.Καλκούτα, Ινδία,                             15,1 εκατομμύρια 

14. Μόσχα, Ρωσία, 1  5 εκατομμύρια 

15. Κάιρο, Αίγυπτος, 14,5 εκατομμύρια 

16. Λάγος, Νιγηρία                            13,5 εκατομμύρια 

17. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή               13,2 εκατομμύρια 

18. Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία               12,9 εκατομμύρια 

19. Πεκίνο, Κίνα                              12,5 εκατομμύρια 

20. Καράτσι, Πακιστάν                        11,8 εκατομμύρια 

Ιωάννα Μπεναρδή  
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Ερωτηματολόγιο  

 

Προκειμένου να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το θέμα μας «Ορατές πόλεις 

και αθέατες όψεις των πόλεων», δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

Ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε με κάτι τέτοιο και από την πρώτη 

στιγμή παρατηρήσαμε ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, ήταν 

προσβάσιμο σε όλους, με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα άντλησης 

περισσότερων στοιχείων για την ερευνητική μας εργασία. Επιπρόσθετα, το 

διαδικτυακό ερωτηματολόγιο εμφανίζει αυτόματα τις στατιστικές χωρίς να 

απαιτείται η δική μας παρέμβαση. 

Βέβαια ας μη ξεχνάμε ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Καθ΄αυτό τον τρόπο 

εμφανίζει και αρνητικά χαρακτηριστικά. α)Δεν είχαμε άμεση επαφή με το 

άτομο που το συμπληρώνει. Β) Υπήρχε δυνατότητα από κάποιον 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου περισσότερες από μία φορές, γεγονός 

που μπορούσε να  συμβάλλει στην παραποίηση των στατιστικών μας 

στοιχείων. γ) Πολλές φορές δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου λόγω αδυναμίας χρήσης ή έλλειψης υπολογιστή, ιδιαίτερα 

από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

  



- 126 - 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Δείγμα: 221 απαντήσεις 

  91 άνδρες 

 120 γυναίκες 

Χρόνος: Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013 

Μεθοδολογία: Διαδικτυακό Ερωτηματολόγιο 

 

1) Φύλο 

 
Άνδρας 91 41% 

Γυναίκα 130 59% 

 

 

2) Ηλικία 

 

13-18 169 76% 

19-24 11 5% 

25-30 2 1% 

31-40 9 4% 

41+ 30 14% 
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3) Εκπαίδευση 

 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 49 22% 

Λύκειο 134 61% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 34 15% 

Μεταπτυχιακές σπουδές 4 2% 

 

 

4) Ποιος είναι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας σας; 

 

Μέγαρα 162 73% 

Αθήνα 20 9% 

Άλλο 39 18% 
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5) Αν θα μπορούσατε να επιλέξετε σήμερα τον τόπο κατοικίας σας θα 

προτιμούσατε να είναι: 

 

Τα Μέγαρα 75 34% 

Η Αθήνα 25 11% 

Ένα χωριό που θα σας άρεσε 24 11% 

Μία άλλη πόλη 97 44% 

 

 

6) Τι θα σας αποθάρρυνε στο να μείνετε μόνιμα σε κάποιο χωριό; 

 

Έλλειψη παροχής υπηρεσιών υγείας 92 18% 

Λιγότεροι τρόποι ψυχαγωγίας 106 20% 

Λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες 91 17% 

Έλλειψη πολιτιστικών χώρων 43 8% 

Εντονότερος κοινωνικός έλεγχος 74 14% 



- 129 - 
 

(σχόλια, αδιακρισία κ.λ.π.) 

Δεν θα με αποθάρρυνε τίποτα 23 4% 

Δεν θα ήθελα να μείνω μόνιμα σε κάποιο 

χωριό 

69 13% 

Άλλο 26 5% 

 

 

7) Ποιος ή ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ψυχαγωγίας σας 

όταν βγαίνετε; 

 

Ίντερνετ καφέ 36 7% 

Επισκέψεις σε μουσεία-αρχαιολογικούς χώρους 13 3% 

Κινηματογράφος 81 17% 

Θέατρο 42 9% 

Επισκέψεις σε φιλικά σπίτια 145 30% 

Αθλητισμός 68 14% 

Άλλο 98 20% 
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8) Τι είναι αυτό που σας λείπει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας σας; 

 

Κινηματογράφος 130 25% 

Εμπορικό κέντρο 135 26% 

Νοσοκομείο 72 14% 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 66 13% 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 41 8% 

Δεν μου λείπει τίποτα 30 6% 

Άλλο 39 8% 

 

 

9) Ποιο ή ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να βελτιωθούν στην πόλη 

που ζείτε μόνιμα; 
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Δρόμοι 165 23% 

Φωτισμός 73 10% 

Πράσινο 130 18% 

Δημιουργία πολιτιστικών χώρων 81 11% 

Περισσότερη αστυνόμευση 93 13% 

Καθαριότητα δημόσιων χώρων 156 21% 

Άλλο 34 5% 

 

 

10) Ποιο ή ποια από τα παρακάτω κοινωνικά προβλήματα 

πιστεύετε ότι είναι πιο έντονο στην πόλη που ζείτε; 

 

Αύξηση εγκληματικότητας 114 25% 

Ρατσισμός 100 22% 

Ανεργία 130 28% 

Ναρκωτικά 40 9% 

Αλκοολισμός 34 7% 

Άλλο 46 10% 
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11) Ποιο ή ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα 

στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις; 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 153 18% 

Κυκλοφοριακό 119 14% 

Εγκληματικότητα 172 20% 

Αποξένωση 111 13% 

Άστεγοι 154 18% 

Έλλειψη πράσινου 109 13% 

Άλλο 22 3% 

 

 

12) Αν σας δινόταν κάποια επαγγελματική ευκαιρία να μείνετε 

μόνιμα στο εξωτερικό ποια πόλη θα επιλέγατε; 

 

Παρίσι 19 9% 

Λονδίνο 49 22% 
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Νέα Υόρκη 79 36% 

Άλλη πόλη 34 15% 

Δεν θα ήθελα να φύγω από 

την πόλη που ζω 

40 18% 

 

 

13) Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη θα θέλατε να ταξιδέψετε το επόμενο 

χρονικό διάστημα; 

 

Παρίσι 54 24% 

Λονδίνο 64 29% 

Ρώμη 21 10% 

Βερολίνο 30 14% 

Άλλο 52 24% 
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Συμπεράσματα 
Συμβάλλοντας στη συγγραφή της ερευνητικής μας εργασίας, μάς δόθηκε η 

δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι η πόλη συχνά εμφανίζει δύο 

αντιφατικές όψεις, τις θεατές και τις αθέατες, οι οποίες συνυπάρχουν και 

συχνά οι πρώτες υποθάλπουν τις δεύτερες. 

Όλα τα θέματα, τα οποία αναλύσαμε είναι εξίσου σημαντικά και για αυτό το 

λόγο δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε κάποιο. 

Όμως κάποια ερευνητικά ερωτήματα τα οποία στα οποία δεν εμβαθύναμε και 

αποτελούν προτάσεις για περαιτέρω μελέτη είναι: 

 Ποιες πόλεις είναι γνωστές για τη γεωγραφική τους θέση, την ιστορία 

τους, τον πολιτισμό τους και την οικονομική τους ανάπτυξη; 

 Ποια μέτρα λαμβάνονται από εθνικούς, διεθνείς  και παγκόσμιους 

φορείς για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων πόλεων; 

 Ποια  είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ολυμπιακών πόλεων; 

 Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στη διχοτόμηση κάποιων πόλεων τόσο στο 

παρελθόν, όσο και στο παρόν (Βερολίνο,  Λευκωσία, Ιερουσαλήμ κλπ) 

 

Σίγουρα το θέμα της  εργασίας μας έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες 

και πρόκειται να απασχολήσει και εμάς σε λίγα χρόνια, που, και λόγω της 

ηλικιακής μας διαφοράς, θα είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε διαφορετικά 

την κάθε θεματική ενότητα. 

 

Aναστοχασμός- Αξιολόγηση 

Φέτος, στην Α' Λυκείου, ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα καινούργιο και 

πραγματικά εντελώς διαφορετικό μάθημα, το μάθημα του Project. Η αλήθεια 

είναι ότι στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έπρεπε να κάνουμε, 

αλλά μετέπειτα χάρις την προσπάθεια της καθηγήτριας μας μπήκαμε στο 

κλίμα του συγκεκριμένου μαθήματος και συνειδητοποιήσαμε κάποια βασικά 

πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη σωστή διεξαγωγή του.  

Το σημαντικότερο ίσως από αυτά είναι το ότι οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να 

γίνεται πάντα με χαμόγελο και καλή διάθεση χωρίς εντάσεις και 

εξαναγκασμούς. Πράγματι από τα πρώτα μαθήματα αφού χωριστήκαμε σε 
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ομάδες φροντίσαμε να ορίσουμε η κάθε μία από κάποιους κανόνες που ήταν 

αποδεκτοί απ' όλους και βέβαια αφορούσαν όλα τα μέλη της ομάδας. Καθ' όλη 

τη διάρκεια των μαθημάτων προσπαθήσαμε, ο καθένας όσο μπορούσε με τον 

δικό του ιδιαίτερο τρόπο, να τους ακολουθήσουμε. Η προσπάθεια μας αυτή, 

ωστόσο, δεν οφειλόταν στο γεγονός ότι οι κανόνες ήταν κάποιο είδος νόμων 

που όποιος τους παραβίαζε υφίσταται κυρώσεις, αλλά στο ότι αποτέλεσαν το 

εργαλείο, το μέσο, το μονοπάτι χάρις το οποίο κατορθώσαμε να φτάσουμε 

στον τελικό προορισμό μας, δηλαδή να επιτύχουμε τους στόχους και να 

ολοκληρώσουμε την εργασία μας. 

Βάλαμε στην άκρη τον ατομικισμό, τον εγωισμό και παραμερίσαμε τα «θέλω» 

μας. Δουλέψαμε ομαδικά, εκφράσαμε ελεύθερα τις απόψεις μας, δεχτήκαμε 

όμως και τη γνώμη των άλλων. 

 Δεν ήταν λίγες οι φορές που διαφωνήσαμε, αλλά πάντα, έχοντας ως γνώμονα 

το σεβασμό προς τους υπόλοιπους καταφέρναμε και βρίσκαμε μια λύση χωρίς 

να προσβάλουμε, να κριτικάρουμε ή να απορρίψουμε το οτιδήποτε είχε 

κάποιος να προτείνει. Ήμασταν όλοι πρόθυμοι και έτοιμοι να συμβουλέψουμε 

και να βοηθήσουμε τον άλλο είτε αυτός ανήκε στην ομάδα μας είτε όχι. 

Υπήρχαν φορές που όλοι μας αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε ή τέλος 

πάντων να παραμερίσουμε κάποιες από τις επιθυμίες μας. Ωστόσο το 

αποτέλεσμα νομίζουμε ότι θα μας δικαιώσει.  

Σαν μια γενική αποτίμηση πιστεύουμε ότι καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε 

στις υποχρεώσεις μας, ήμασταν συνεπείς (τις περισσότερες φορές 

τουλάχιστον-άλλωστε δεν γίνεται να είμαστε πάντα τέλειοι και άψογοι σε όλα) 

και δώσαμε γενικά τον καλύτερο μας εαυτό. Όσον αφορά το κομμάτι της 

ησυχίας, της τάξης, της ηρεμίας και γενικά της έλλειψης εντάσεων μεταξύ 

μας θεωρούμε ότι όλα πήγαν καλά. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια στιγμές που 

άθελα μας υψώσαμε λιγάκι τον τόνο της φωνής μας και ξεφύγαμε από το 

<<μιλάμε χαμηλόφωνα>> των κανόνων αλλά παρόλα αυτά δε νομίζουμε ότι 

φέραμε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την καθηγήτρια μας.  

 Με λίγη  υπομονή, επιμονή και πάνω από όλα θέληση καταφέραμε να 

δώσουμε λύσεις στις διάφορες δυσκολίες που εμφανίστηκαν ζητώντας ή 

προσφέροντας βοήθεια σε αυτόν που χρειαζόταν.  

Το σημαντικό είναι ότι δώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε, εργαστήκαμε, 
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προσπαθήσαμε και παλέψαμε όλοι στον ίδιο αγώνα έχοντας ένα κοινό σκοπό. 

Ενθουσιαστήκαμε, δυσκολευτήκαμε, συνεργαστήκαμε και καταλήξαμε, τέλος 

πάντων, στο συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει θέληση όλα μπορούν να γίνουν. 

Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο ή απραγματοποίητο. Κι αν μερικές φορές 

νομίζουμε ότι χανόμαστε και δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής πρέπει απλώς 

να πιστέψουμε στον εαυτό μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε.  

 

 

Επίλογος 

Αγνοώντας το αθέατο, ζούμε με σε ένα κόσμο παραισθήσεων, που απλώς 

αποτρέπουν για λίγα δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, μέρες, χρόνια αυτό που θα 

ανακαλύψουμε ούτως ή άλλως, αργά ή γρήγορα. 

Πιθανότατα, ένα αίσθημα δυσφορίας να έχει καταβάλλει κάποιο άτομο, το 

οποίο πριν δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί την σχετικότητα των όσων 

διαδραματίζονται σε μία πόλη, γιατί ουσιαστικά η κοινωνία μίας πόλης είναι 

θέατρο, εμείς ως θεατές μπορούμε να βλέπουμε το κομμάτι που ο 

«σκηνοθέτης» και ο «παραγωγός», έχουν αποφασίσει να διαδραματιστεί 

μπροστά στα μάτια μας. Αλλά το τι γίνεται στα παρασκήνια, πίσω από την 

αυλαία, είτε θα πάμε μόνοι μας και θα το ανακαλύψουμε, είτε θα καθίσουμε 

στις θέσεις μας περιμένοντας και θα αρκούμαστε σε αυτό που μας «δίνουν», 

που επιλέγουμε να μας προσφέρουν! 

 Συμπεραίνουμε, λοιπόν ότι η ζωή στην πόλη προσφέροντας ένα τεράστιο 

σύνολο δυνατοτήτων που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύπτουν τις 

ανάγκες τους και διευκολύνουν την καθημερινότητα τους έχοντας όμως και 

αρκετά μειονεκτήματα επηρεάζουν τον άνθρωπο. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

μέσω των δραστηριοτήτων τους επηρεάζουν, απερίσκεπτα, αρνητικά τις 

μεγαλουπόλεις αντιλαμβανόμενοι τελικά το κακό που προκαλούν, προσπαθούν 

να διατηρήσουν ή και πολλές φορές να επαναφέρουν σ 'ένα βιώσιμο επίπεδο 

την πόλη με τρόπους που όμως δεν μειώνουν την ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών. 

Καλό θα ήταν, ωστόσο, να μη δώσουμε έμφαση στα θετικά, αλλά να 

επανεξετάσουμε προσεκτικά τις πτυχές αθέατων όψεων μίας πόλης, έτσι 

ώστε να προβληματιστούμε και να δραστηριοποιηθούμε 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εγκυκλοπαίδειες-Βιβλία : 

Ιωάννης Φραγκόπουλος :ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 

MARX, WEBER, DURKHEIM. 

1)Κριτικές με Άποψη:Θέατρο και Πολιτισμός  

2)Τα καλύτερα θέατρα στον κόσμο 

3)Η πόλη στον κινηματογράφο 

Εγκυκλοπαίδεια Δομή 

Πειστικός Λόγος, Α΄Λυκείου 

Κοινωνιολογία, AntonyGiddens,  Εκδόσεις Gutenberg 

Ρενέ και Μπερνάρ Κάιζερ - Πιερ Μπάλουε, "Το Βιβλίο της Πόλης", 

εκδόσεις Ερευνητές 

Άνθρωπος και περιβάλλον τον 21ο αι., εκδόσεις Μουσείο Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας 
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