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Με αναμφισβήτητη τη σημασία των μεγάλων αστικών κέντρων στο παγκόσμιο σύστημα, των ιστορικοπολιτικών και
κοινωνικοοικονομικών διαδικασιών γεωγραφικής συγκέντρωσης και οργάνωσης και δεδομένων των σύγχρονων τάσεων οικονομικής μεγέθυνσης και περιφερειακής ανάπτυξης, ενδιαφέρον αποκτά η διερεύνηση της γένεσης και του
μετασχηματισμού των μεγαπόλεων1 και η εξέλιξή τους στην
υφισταμένη μορφή τους και στο διαγραφόμενο μέλλον. Με
αφορμή την παρουσίαση και τη μελέτη περιπτώσεων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων μεγαπόλεων από την Ευρώπη,
την Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία, εξετάζονται οι ιδιότητες και ο διεθνής τους ρόλος, οι νέες τάσεις ανάπτυξής
τους, οι αιτίες προσέλκυσης και απόκτησης νέων πληθυσμών (λόγω αστυφιλίας, μετανάστευσης κ.ά.), οι απορρέουσες συνθήκες διαβίωσης, στέγασης, απασχόλησης, κυκλοφορίας, κοινωνικής μέριμνας των κατοίκων καθώς και σχεδιασμού και διαχείρισης του χώρου και των χρήσεων γης,
λειτουργικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ζητήματα διοικητικής παθογέννεσης, κοινωνικοοικονομικών αποκλίσεων
μεταξύ του πληθυσμού με τη συναφή αποτύπωση και κατανομή στο χώρο, διαχείρισης, αναγκών και προτεραιοτήτων
ως προς το αστικό περιβάλλον, προστασίας και δυνατότητας απόλαυσης από το κοινό, του φυσικού περιβάλλοντος
και πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες αφορούν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, εξακολουθώντας ν΄ αποτελούν επίκαιρο πεδίο έρευνας και εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και
την ποιότητα ζωής.

1. Εισαγωγή
Με καθοριστική τη σπουδαιότητα των παγκόσμιων διεργασιών
πληθυσμιακής αύξησης και αστικοποίησης, αναμενόμενη ήταν
1. Η συντάξασα οφείλει θερμές ευχαριστίες στις Πρεσβείες στην Ελλάδα
των αντίστοιχων κρατών, για την τιμητική φιλοξενία, την παροχή
πληροφοριών και την ανταλλαγή απόψεων με την ίδια. Επίσης σε εκπροσώπους διεθνών οργανισμών (OECD/Organization for Economic
Co-operation and Development, WHO/World Health Organization,
International Red Cross κ.ά.) και στελέχη του Harvard University
(Boston, Massachusetts, United States), του Massachusetts Institute of
Technology/ΜΙΤ (Massachusetts, United States), της Ecole Nationale
d΄ Administration (ENA) και της Ecole Nationale de la Magistrature/
ENM (Bordeaux) στη Γαλλία, όπως και σε Δικαστές του Συμβουλίου
της Επικρατείας στην Ελλάδα.

η σταδιακή δημιουργία μεγάλου αριθμού πόλεων με πληθυσμιακό δυναμικό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου και περαιτέρω
και μεγαπόλεων (megacities), πληθυσμού άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων (σύμφωνα με τον ΟΗΕ)2 [UNdata]. Έως
περίπου το 1800, πριν δηλαδή την εντυπωσιακή επέκταση της
βιομηχανικής επανάστασης και των συνεπειών της, η πλειονότητα των 100 μεγαλύτερων πόλεων διεθνώς, ευρισκόταν
κυρίως στην Ασία (περίπου το 70%, λόγω υπεργεννητικότητας), με μικρότερο ποσοστό (περίπου 30%) να αντιστοιχεί στη
Γηραιά Ηπειρο. Η κατανομή αυτή, ήταν εμφανώς συνδεδεμένη με την αγροτική και εμπορική οικονομία, τότε, ακόμη,
κυρίαρχη. Μετά από ενάμιση αιώνα βιομηχανικής ανάπτυξης
στον δυτικό κόσμο (1950), η κατανομή των 100 μεγαλύτερων
πόλεων είχε διακριτά μετατοπιστεί, έτσι ώστε να σημειώνεται
μικρή μεταβολή του αριθμού τους στην Ευρώπη, μείωση στην
Ασία και αύξηση στην Αμερική. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα
(1990, Πιν. 1) η μεταβολή της κατανομής καθορίζεται από
αύξηση του αριθμού των μεγάλων πόλεων στην Ασία (44),
εντοπισμό τους (7) και στην Αφρική, σχετικά μικρό αριθμό
τους (20) στην Ευρώπη [Εμμανουήλ: 81-82]. Πέραν της γεωγραφικής κατανομής, άξια διερεύνσης είναι το υπερβολικό
μέγεθος ορισμένων από τις πόλεις αυτές και οι ρυθμοί της
πληθυσμιακής τους αύξησης σε μια δεκαετία (1980-90), που
κατά περίπτωση κυμαινόταν ανά έτος από 40.000 (Παρίσι) 415.000 (Βομβάη) άτομα3 (Πιν. 1).
Ζήτημα αμφίβολο αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας ζωής
στις μεγάλες πόλεις, δεδομένων των επιπτώσεων τόσο σε επίπεδο ανθρωπογενούς όσο και φυσικού περιβάλλοντος και
περιφερειακού οικοσυστήματος (μείωση φυσικών πόρων,
χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων εξ αιτίας πιέσεων
αστικοποίησης και επέκτασης οικιστικού χώρου και συνεπαγόμενων αναγκών, πιθανή ρύπανση υδάτων και μόλυνση
2. Υφίστανται όμως και άλλοι ορισμοί, κατά τους οποίους, κατά περίπτωση, ο πληθυσμός μπορεί να αριθμεί 5 ή και 8 εκατομμύρια κατοίκους. Ωστόσο, επιστήμονες, όπως ο Γερμανός γεωγράφος Bronger,
συμπεριλαμβάνουν επίσης την πληθυσμιακή πυκνότητα των 2.000
ατόμων ανά τ.χλμ. ως καθοριστικό παράγοντα [Hennig D. Benjamin].
3. Την εν λόγω δεκαετία σημειώθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες, η
ετήσια πληθυσμιακή αύξηση υπερκερνούσε τους 200.000, γεγονός
το οποίο σήμαινε αυξήσεις της τάξης των δύο (2) εκατομμυρίων ανά
δεκαετία. Αυξήσεις του μεγέθους αυτού εμφανίστηκαν στις πόλεις
της Ασίας και της Αφρικής, ενώ από τη Λατινική Αμερική μόνο το
Σάο Πάολο και το Μεξικό παρουσίασαν πολύ υψηλά απόλυτα μεγέθη πληθυσμιακής αύξησης. Αντίθετα, στις μεγαπόλεις της Ευρώπης
και της Β. Αμερικής εντοπίστηκαν περιορισμένες αυξήσεις ή μηδενικές και αρνητικές μεταβολές [Εμμανουήλ: 83].

Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997
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υδροφόρου ορίζοντα εξ αιτίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων άνευ ελέγχου λειτουργίας, συνακόλουθη εξάπλωση ασθενειών και επιδημιών, αισθητική υποβάθμιση και

αλλοίωση φυσικού τοπίου, παράνομη κατάληψη και ανεπαρκής ή κακή διαχείριση δημόσιου χώρου, προβλήματα κυκλοφοριακού φόρτου κ.λπ.)4.

Πίνακας 1 - Οι 16 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου το 1990
Πληθυσμός και Μέση Ετήσια Προσθήκη Πληθυσμού (ΜΕΠΠ) ανά πόλη τη δεκαετία 1980-90
Πόλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Τόκυο, Ιαπωνία
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
Σάο Πάολο, Βραζιλία
Σαγκάη, Κίνα
Βομβάη, Ινδία
Λος Αντζελες, ΗΠΑ
Πεκίνο, Κίνα
Καλκούτα, Ινδία
Μπουένος Αϊρες
Σεούλ, Ν. Κορέα
Οσάκα, Ιαπωνία
Ρίο ντε Τζανέιρο
Παρίσι, Γαλλία
Τιαντσίν, Κίνα
Τζακάρτα, Ινδονησία

Πληθυσμός 1990
(σε χιλιάδες)
25.013
16.056
15.085
14.847
13.452
12.223
11.456
10.872
10.741
10.623
10.558
10.482
9.515
9.334
9.253
9.250

Μέση ετήσια προσθήκη
πληθυσμού 1980-90
316
46
120
275
171
415
193
184
171
72
228
49
73
40
199
327

[πηγή: UN (1996), πιν. 1.5, United Nations Statistical Yearbook]

Σε άλλες περιπτώσεις, το μεγάλο μέγεθος πόλεων εξηγείται με
βάση τον παγκόσμιο ρόλο και την ακτινοβολία τους (Ν. Υόρκη,
Λονδίνο, Τόκυο κ.ά.). Αυτές, οι «παγκόσμιες πόλεις», όπως
ονομάζονται, αποτελούν κέντρα διεθνούς επιρροής στους
τομείς της διοίκησης (ως εδρών, κέντρων λήψης αποφάσεων
και συναντήσεων ισχυρών κυβερνήσεων και συνασπισμών,
διεθνούς διπλωματίας, διεθνών οργανισμών κ.ά.), της οικονομίας, του πολιτισμού, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας
κ.λπ. Ωστόσο η σκοπιμότητα και η λειτουργικότητα της συγκέντρωσης πόρων και πληθυσμού έχει πλέον καταστεί αμφισβητήσιμη (δεδομένων των τρομοκρατικών απειλών, υψηλής εγληματικότητας, μεγάλης κοινωνικοοικονομικής απόκλισης, γκετοποίησης μειονοτήτων, προσέλκυσης μεγάλων ρευμάτων μετανάστευσης, επανεμφάνισης ασθενειών, αυξανόμενης ανεργίας, αλλά και δυσκολίας πρόσβασης σε δομές υγείας
και περίθαλψης κ.ά.). Για αριθμό μεγάλων πόλεων το τεράστιο μέγεθος είναι αποτέλεσμα ανεξέλεγκτης, ενίοτε, συνεχιζόμενης και μακρόχρονης, μαζικής εισροής, η οποία όταν
συνδυάζεται με ανίσχυρες κυβερνήσεις, εκτεταμένη φτώχεια,
χαμηλά εισοδήματα, δυσχερή πρόσβαση σε τομείς υγείας και
εκπαίδευσης κ.ά., οδηγεί σε δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης
εκτεταμένων οικονομικών στρωμάτων5. Περαιτέρω, η υπερ4. Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης προϋποθέτει τη βιολογική, σωματική και ψυχολογική υγεία των κατοίκων, εγχείρημα δύσκολο και
απαιτητικό σε ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικούς πόρους και τεχνικά μέσα. Από τη μελέτη της σχέσης πληθυσμού και αστικοποίησης
προκύπτει ότι η ανάπτυξη των πόλεων διέρχεται παραγωγικά στάδια και κατόπιν προσεγγίζει επίπεδα μεγέθους που αποβαίνουν αντιπαραγωγικά [Εμμανουήλ: 84].
5. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Βομβάης, της Σεούλ, της
Τζακάρτας στον Χάρτη 1, όπως και του Λάγος ή του Καράτσι (με,
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συγκέντρωση πληθυσμού σε μεγάλες πόλεις συνοδεύεται από
ανισομέρεια στην ανάπτυξη του ευρύτερου εθνικού χώρου και
σε περιφερειακές ανισότητες6.

2. Ιστορική αναδρομή και διεθνής εμπειρία
Από την ιστορική μελέτη προκύπτει ότι κατά τη διαδοχή των
αιώνων και με δεδομένες συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, κοινωνικές ανάγκες και πολιτικές συγκυρίες, διαφορετικές πόλεις εναλλάσσονταν ως κέντρα του ανθρωπογενούς πολιτισμού και μεγαλύτερου πληθυσμιακού βάρους.

αντίστοιχα, 336.000 και 294.000 ετήσια προσθήκη πληθυσμού)
[Εμμανουήλ: 84].
6. Η οικονομικά υγιής και κοινωνικά δίκαιη και ισοβαρής ανάπτυξη
απαιτεί τη λειτουργία ανεπτυγμένου δικτύου δυναμικών περιφερειακών αστικών κέντρων. Η ανωτέρω προβληματική συνδέεται με τις
«προεξάρχουσες πόλεις» (primate cities), μοναδικές μεγάλες πόλεις
που αποκτούν δυσανάλογο ποσοστό από τον πληθυσμό μιας χώρας
(ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως πρωτευουσών με την πολιτική και διοικητική έννοια). Η απορρόφηση πόρων και πληθυσμού
σε μεγάλα αστικά κέντρα στερεί τους απαραίτητους πόρους ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικού κεφαλαίου από τις περιφέρειες
και επιβαρύνει την εθνική οικονομία με το κόστος της αντιμετώπισης των συναφών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
[Εμμανουήλ: 84]. Στην περίπτωση της Αθήνας, η πόλη εμφανιζόταν
να απορροφά το 50% σχεδόν του εθνικού πληθυσμού, σύμφωνα με
θεωρήσεις κυρίως των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Ο όλος
προβληματισμός παραπέμπει στη θεωρία του Έλληνα πολεοδόμου
Κωνσταντίνου Δοξιάδη, ο οποίος σε μελέτες του της δεκαετίας του
1970, υποστήριζε ότι το αστικό συγκρότημα της Αθήνας είναι σωστό να θεωρείται τμήμα μιας μεγαλύτερης περιφέρειας, μιας μικρής
«μεγαλούπολης», που περιλαμβάνει όλες τις αστικές ζώνες μέχρι τη
Θήβα, τη Χαλκίδα και την Κόρινθο [Εμμανουήλ: 85].
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Μεγαλύτερη πόλη του 20ού αιώνα, περιόδου της σπουδαιότερης τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου και των πιο
σημαντικών επιχειρηματικών επιτευγμάτων έως σήμερα,
υπήρξε η Νέα Υόρκη, ενώ του 19ου αιώνα της Βιομηχανικής
Επανάστασης, των κοινωνικών μετασχηματισμών στην
Ευρώπη, των αλλαγών στον εργασιακό τομέα, των προδρόμων των σύγχρονων εφευρέσεων στον τομέα των μεταφορών και της επικοινωνίας, του μεγάλου ρεύματος εσωτερικής
και εξωτερικής μετανάστευσης, υπήρξε το Λονδίνο. Αιώνες
νωρίτερα η «Βασιλεύουσα» συνολικά σχεδόν 1.000 ετών,
Κωνσταντινούπολη, του 6ου αιώνα, διαδεχόταν την αυτοκράτειρα Ρώμη, ενώ πολύ παλαιότερα (7000 π.Χ.), η Ιεριχώ
με πληθυσμό 2.000 κατοίκων εκπροσωπούσε το κέντρο του
γνωστού τότε κόσμου. Ορισμένες από αυτές γνώρισαν την
παρακμή και άλλες την καταστροφή (πόλεμο, θεομηνίες,
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επιδημίες, ανεπάρκεια/διασπάθιση περιβαλλοντικών πόρων
κ.λπ.), ωστόσο έχουν τη συμβολή τους στην επιστήμη ως
περιπτώσεις μελέτης. Από τους ιστορικούς Tertius Chandler,
Gerald Fox7 και George Modelski8, κατόπιν πολυετούς έρευνάς
τους σε στοιχεία νοικοκυριών και του γεωργικού εμπορίου,
αρχεία της εκκλησίας, εγγράφων διανομής τροφίμων, δημογραφικών (γεννήσεις, θάνατοι κ.ά.), καταγραφής απωλειών
ανθρώπων σε καταστροφές, ερείπια κτισμάτων και υποδομών, προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες πόλεις στην ιστορία
[thejournal.ie] (Πιν. 2).
7. Οι Tertius Chandler και Gerald Fox στο έργο τους «3000 Years of Urban
Growth», Elsevier, Sep 24, 2013, έχουν συγκεντρώσει δεδομένα αστικού πληθυσμού μεγάλων πόλεων κατά τη διάρκεια της ιστορίας.
8. Συναφούς περιεχομένου είναι και η μελέτη του George Modelski
«World Cities - 3000 to 2000», έκδ. 2003.

Πίνακας 2 - Οι σπουδαιότερες πολυπληθείς πόλεις της ιστορίας
Εξέλιξη και ακμή - Παθογένειες διοίκησης
Χρόνος
1968
μ.Χ.
1925
μ.Χ.
1825
μ.Χ.
1700
μ.Χ.

Πόλη
- Πληθυσμός
Τόκιο,
Ιαπωνία 20.500.000
Νέα Υόρκη,
ΗΠΑ 7.774.000
Λονδίνο,
Ην. Βασίλειο
-1.335.000
Αγιουτάγια,
Ταϋλάνδη 1.000.000

1500
μ.Χ.

Πεκίνο, Κίνα
- 1.000.000

1200
μ.Χ.

Κάιφενγκ,
Κίνα
- 1.000.000

900 μ.Χ. Βαγδάτη
- 900.000
600 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη
- 600.000
200 μ.Χ. Ρώμη1.200.000
300 π.Χ. Καρχηδόνα
- 100.000

Εξέλιξη και ακμή - Παθογένειες διοίκησης - διαχείρισης
Έως το 1950 ύφεση εξ αιτίας οικονομικών συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ευημερούσα περίοδος 1950-1990. Μεταπολεμικό «οικονομικό θαύμα» της Ιαπωνίας και το
Τόκιο η πιο εύπορη πόλη.
Αρχές του 20ού αιώνα έλαβε τη γνωστή της μορφή με τους πρώτους ουρανοξύστες διεθνώς.
Επέζησε του κραχ του 1929 και κατέστη κέντρο παγκόσμιας οικονομίας.
Επέκταση και ισχύς της Βρετανικής Αυτοκρατορίας διεθνώς λόγω των αποικιών. Το Λονδίνο
είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, ωστόσο με φτώχεια και εγκληματικότητα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ξένων επισκεπτών, η επί τέσσερις (4) αιώνες πρωτεύουσα της
Ταϋλάνδης αναφέρεται ως «η ωραιότερη πόλη που υπήρξε ποτέ στον κόσμο». Το 1767 λεηλατήθηκε από τους Βιρμανούς, οπότε πρωτεύουσα της Ταϋλάνδης κατέστη η σημερινή
Μπανγκόγκ.
Για τη διατροφή του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού κατασκευάστηκαν από τις αρχές της
πόλης οι μεγαλύτερες έως τότε διεθνώς αποθήκες τροφίμων, με σκοπό τον έλεγχο των τιμών
και την αποτροπή του πληθωρισμού. Η πόλη κατέστη παγκόσμιο κέντρο εμπορίου. Ο υπερπληθυσμός και η ζήτηση που υπερκέρασε την προσφορά ωστόσο οδήγησαν στα όρια της επιβίωσης λόγω αύξησης της θερμοκρασίας και υπερκατανάλωσης ενέργειας και πόρων (καταστροφή - υλοτόμηση περιφερειακών δασών για τις ανάγκες θέρμανσης και ρύπανση της ευρύτερης περιοχής λόγω καύσης).
Λόγω της κεντρικής χωροθέτησής της μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων καναλιών της
Κίνας, υπήρξε η πρωτεύουσα για μεγάλο τμήμα της χώρας. Το 1200 μ.Χ. οχύρωναν την πόλη
τρεις σειρές τειχών. Ισοπεδώθηκε από τους Μογγόλους το 1234 μ.Χ. Θεωρείται επίσης ως η
πατρίδα των Καιφένγκ, του αρχαιότερου εβραϊκού πληθυσμού της Κίνας.
Πρωτεύουσα της χρυσής εποχής του Ισλάμ. Η ανάπτυξή της εκκίνησε το 500 μ.Χ., ενώ παρήκμασε από την εισβολή των Μογγόλων το 1250 μ.Χ. Πόλος έλξης πληθυσμού ήταν η ελεύθερη
ανταλλαγή ιδεών και η ανάπτυξη επιστημών που οδήγησαν στην αραβική γεωργική επανάσταση και στην επιστημονική προσέγγιση της γεωργίας.
Πρωτεύουσα του Βυζαντινού πολιτισμού, πόλος του ελληνικού στοιχείου, αλλά και κέντρο του
κόσμου περισσότερο από κάθε άλλη πόλη διεθνώς στην ιστορία. Είχε διάρκεια σχεδόν μιας
χιλιετηρίδας. Ιστορικά της μνημεία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Ουνέσκο.
Η ταπεινή κώμη του 1300 π.Χ. έξελίχθηκε σε πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Ο πλούτος της οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στην επιβολή φορολογίας επί των επαρχιών και
στον έλεγχο αγαθών από το σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου. Το 273 μ.Χ. ο πληθυσμός μειώθηκε σε μόλις 500.000 κατοίκους.
Στα εδάφη της σημερινής Τυνησίας, για σύντομο διάστημα υπήρξε η πιο κραταιά πόλη διεθνώς. Ελάχιστα τεκμήρια έχουν παραμείνει, διότι πυρπολήθηκε συθέμελα από τους Ρωμαίους
το 146 π.Χ.
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Αθήνα - άνω
των 315.000

Η δημοκρατική Αθήνα του 5ου αιώνα, με τεράστια προσφορά στην παγκόσμια ιστορία («Χρυσούς Αιών» 479-431 π.Χ.), το θέρος του 431π.Χ., κατά τον 2ο χρόνο του
Πελοποννησιακού πολέμου αντιμετώπισε ανεπάρκεια ειδών διαβίωσης και λοιμό, αιτία απώλειας της ζωής 50.000 Αθηναίων.
700 π.Χ. Βαβυλώνα
Τεχνολογική πρόοδος χαρακτήρισε την πόλη, η οποία υπήρξε επίκεντρο του πλούτου και της
- 100.000
ισχύος στην περιοχή από το 2000 μέχρι το 538 π.Χ.
1300
Γινξού
Αρχαία κώμη που κατέστη η πρωτεύουσα της δυναστείας των Σανγκ. Στο Μαντείο των Οστών
π.Χ.
- 120.000
στο Γινξού ανακαλύφθηκαν τα αρχαιότερα δείγματα κινεζικής γραφής.
2100 π.Χ Ουρ - 100.000 Το σημαντικότερο λιμάνι του Περσικού Κόλπου και από τις πλουσιότερες πόλεις που έχουν
υπάρξει στην ιστορία. Εξ αιτίας κλιματικών αλλαγών και της ροής των υδάτων των ποταμών εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους το 500 π.Χ., αλλά παρέμεινε ως ιερός τόπος ταφής
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Οι αρχαιολόγοι που την έφεραν στο φως το 1850 μ.Χ.,
ανακάλυψαν μια νεκρόπολη.
2400
Μαρί - 50.000 Ισχυρός πυρήνας του εμπορίου της Μεσοποταμίας, στα σημερινά εδάφη της Συρίας, υπήρξε η
π.Χ.
πρωτεύουσα των Σουμερίων βασιλέων. Λεηλατήθηκε το 1759 π.Χ. από τον Βαβυλώνιο βασιλιά Χαμουραμπί.
3500
Ουρούκ
Αρχαία πόλη των Σουμερίων και κατόπιν της Βαβυλωνίας, ανατολικά του ποταμού Ευφράτη,
π.Χ.
- 4.000
σχεδόν 230 χλμ. νοτιοανατολικά της Βαγδάτης. Η καλλιεργητική παράδοση σιτηρών και η
εγγύτητα στον Ευφράτη ποταμό συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Κατά την περίοδο ακμής της,
οπότε υπήρξε η μεγαλύτερη πόλη του τότε γνωστού κόσμου, είχε έκταση 6 τ.χλμ., ήταν περιφραγμένη με ισχυρά τείχη και αριθμούσε πληθυσμό 80.000 κατοίκων. Η παρακμή της χρονολογείται περίπου το 2000 π.Χ. εξ αιτίας περιφερειακών πολέμων. Ανασκάφηκε για πρώτη
φορά από ομάδα Γερμανών αρχαιολόγων πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά
από νέες συστηματικές ανασκαφές, το 1954, ανακαλύφθηκαν σουμεριακά κείμενα και πινακίδες νομικού περιεχομένου της περιόδου των Σελευκιδών.
7000
Ιεριχώ - 2.000 Θεωρείται μια από τις παλαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις διεθνώς, με οικισμούς που
π.Χ.
χρονολογούνται από το 9000 π.Χ. Χτισμένη μεταξύ της Νεκράς Θάλασσας και του όρους Nebo
στην Ιορδανία, διέθετε φυσική άρδευση από τον Ιορδάνη ποταμό. Υπήρξε γνωστή για την
οχύρωσή της, αλλά και την εξαγωγή λαδιού σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Στην Παλαιά
Διαθήκη αναφέρεται και ως η πόλη των φοινικόδεντρων. Έχει καταληφθεί από το Ισραήλ από
το 1967.
[πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από Chandler, Fox και Modelski (βλ. Βιβλιογραφία). Στις πόλεις προστέθηκε η Αθήνα, που δεν είχε
συμπεριληφθεί από τους συγγραφείς. Εμπλουτισμός στοιχείων και συστηματοποίηση από τη συντάξασα]

Ειδικότερα, στη λεκάνη της Μεσογείου, τόπο γέννησης σπουδαίων πολιτισμών και ιστορικοπολιτικών διεργασιών, αριθμός πόλεων λιμένων ή πόλεων πλησίον αυτών, με τρισχιλιετή παρουσία και διεθνή χαρακτήρα στο παρελθόν, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Τόποι όπως η Αθήνα, η Ρώμη, το Παλέρμο, η Νάπολη, η
Μασσαλία, η Τύνιδα, το Αλγέρι, η Αλεξάνδρεια, η Βηρυτός, η
Ιερουσαλήμ, η Κωνσταντινούπολη, μεγαλουπόλεις αλλά και
μεγαπόλεις της Μεσογείου, φιλοξένησαν πληθυσμούς και τεκμήρια πολιτισμών, ενώ υπήρξαν θέατρα συγκρούσεων, εστίες
διεκδικήσεων και πόλοι έλξης πληθυσμιακών εισροών λόγω
της μεγάλης και πολυποίκιλης σημασίας τους, κατά την περίοδο της ακμής τους.
Σήμερα, άνω του ημίσεως του παγκόσμιου πληθυσμού (άνω
των 3,5 δισ.) κατοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ έκθεση του
ΟΗΕ [ΟΗΕ Υπηρεσία Πληθυσμού, Τμήμα Οικονομικών και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Τα νέα 2014] προβλέπει ότι μέχρι
το 2046 ο πληθυσμός των πόλεων θα υπερκεράσει συνολικά
τα έξι (6) δισεκατομμύρια. Η αστικοποίηση, σε συνδυασμό με
την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και των μεταναστευτικών ροών από ανατολή και νότο προς τη -θεωρητικά- πιο ασφαλή Ευρώπη, αναμένεται να αυξήσει θεαματικά
τον αριθμό των κατοίκων των αστικών κέντρων κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

ΠερΔικ 4/2016 (ΕΤΟΣ 20ό)

Μεγάλο ποσοστό των επιπρόσθετων 2,5 δισεκατομμυρίων
νέων κατοίκων προβλέπεται να διαβιεί σε πόλεις του αναπτυσσόμενου κόσμου9, ιδίως στην Αφρική.
Ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται τόσο γρήγορα τα τελευταία
έτη, ώστε ενώ το 1990 υπήρχαν μόνο δέκα «μεγαπόλεις»,
σήμερα διεθνώς, προσεγγίζουν τις 30 (το 2010 οι περισσότερες -16- ήταν στην Ασία, τέσσερις στη Λατινική Αμερική,
από τρεις στην Αφρική και την Ευρώπη και δύο στη Βόρεια
Αμερική) (χάρτης 1,2, Πιν. 3). Το Τόκιο είναι η πιο πολυάνθρωπη πόλη με άνω των 36 εκατ. κατοίκους, ενώ στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλιες συμπεριλαμβάνονται το Δελχί, η
Σαγκάη, η Πόλη του Μεξικού, η Βομβάη και το Σάο Πάολο10. Η
υπογεννητικότητα, η οικονομική ύφεση και οι φυσικές καταστροφές είναι ορισμένες από τις αιτίες που συνέβαλαν στη
9. Τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού μέχρι το 2050 αναμένετι να γνωρίσουν τα κράτη: Ινδία, με 404 εκατομμύρια, Κίνα με 292 εκατομμύρια
και Νιγηρία με 212 εκατομμύρια κατοίκους. Η κυριότερη πρόκληση
γι΄ αυτά είναι η κάλυψη των αναγκών του αστικού πληθυσμού ως
προς τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, τη στέγαση, τις υποδομές, τις μεταφορές, την ενέργεια και την απασχόληση [ΟΗΕ Υπηρεσία
Πληθυσμού, Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τα νέα
2014]. Η διαχείριση των αστικών περιοχών έχει εξελιχθεί σε μια από
τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές προκλήσεις κατά τον 21ο αιώνα.
10. Σημειώνεται ότι το ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει περίπου
5 εκατομμύρια κατοίκους.
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μείωση του αστικού πληθυσμού σε ασιατικές και ευρωπαϊκές
χώρες τα τελευταία έτη, ενώ αιτίες μαζικής μετακίνησης πληθυσμών και μετανάστευσης προς την Ευρώπη, τη Β. Αμερική
και την Αυστραλία, είναι η ανεπάρκεια πόρων, οι θεομηνίες,
η αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος και ποιότητας ζωής και
εσχάτως και η αποφυγή της τρομοκρατίας και των συνεπειών
του πολέμου, στη Μ. Ανατολή και την Αφρική.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, αξιοσημείωτο είναι
το ρεύμα μετανάστευσης προς χώρες της Ευρώπης, προς τις
ΗΠΑ και την Αυστραλία, κυρίως νέων επιστημόνων πληγέντων
από την ανεργία ή προς αναζήτηση καλύτερης επαγγελματικής αποκατάστασης. Παρατηρείται, επίσης, επιστροφή προς
τις μικρότερες πόλεις ή προς τόπους καταγωγής, με χαμηλότερο κόστος ζωής.
Στους ακόλουθους χάρτες παρουσιάζεται η χωρική κατανομή
των μεγαπόλεων διεθνώς. Επισημαίνεται η υψηλή συγκέντρωση μεγαπόλεων στην ασιατική ήπειρο (κυρίως Κίνα και
Ινδία) και σε περιφέρειες υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, ενώ εκείνες στη Ν. Αμερική εμφανίζονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις.
Χάρτης 1 - Θέση και μέγεθος των μεγαλύτερων πόλεων
στον κόσμο και ποσοστό αστικού πληθυσμού ανά χώρα
(2012-2013)

Πίνακας 3 - Οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου το 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Πόλη
Τόκυο, Ιαπωνία
Δελχί, Ινδία
Σάο Πάολο, Βραζιλία
Βομβάη, Ινδία
Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Σαγκάη, Κίνα
Καλκούτα, Ινδία
Ντάκα, Μπαγκλαντές
Λος Άντζελες, ΗΠΑ
Καράτσι, Πακιστάν
Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
Πεκίνο, Κίνα
Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία
Μανίλα, Φιλιππίνες
Οσάκα - Κόμπε, Ιαπωνία
Κάιρο, Αίγυπτος
Λάγκος, Νιγηρία
Μόσχα, Ρωσία
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Παρίσι, Γαλλία

Πληθυσμός 2010
36.669.000
22.157.000
20.262.000
20.041.000
19.460.000
19.425.000
16.575.000
15.552.000
14.648.000
13.156.000
13.125.000
13.074.000
12.385.000
11.950.000
11.628.000
11.365.000
11.001.000
10.578.000
10.550.000
10.525.000
10.485.000

[πηγή: UN΄s 2012/2013 State of the World΄s Cities]

3. Μελέτη περιπτώσεων

Οι μεγαλύτεροι κύκλοι (κόκκινοι στο πρωτότυπο) σηματοδοτούν τις
κυριότερες μεγαπόλεις με πληθυσμό άνω των 10 εκ. κατοίκων
[πηγή: UN΄s 2012/2013 State of the World΄s Cities]

Χάρτης 2 - Κατηγοριοποίηση κατά μέγεθος αστικού
πληθυσμού των μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο

[πηγή: http://www.megacities.uni-koeln.de/documentation/]

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσίαση της εξέλιξης και της
υφιστάμενης κατάστασης ενδεικτικών, αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων μεγαπόλεων στην Ευρώπη, τη Αμερική,
τη Ασία, την Αυστραλία κ.ά.
Η συγκέντρωση πληθυσμού, η ανανέωσή του με ταχείς ρυθμούς, με κάποτε ασφυκτική πυκνότητα, συνδέεται συχνά με
μεγάλη απόκλιση μεταξύ ολιγάριθμων εκπροσώπων του πλούτου και μεγάλης μάζας οικονομικά αδύναμων (κυρίως στις
περιπτώσεις της Ν. Αμερικής και της Ασίας). Η τελευταία κατηγορία θεωρείται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα παραβατικότητας και εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης από τους
ανήλικους και εφήβους, έλλειμμα ποιότητας ζωής, υψηλή
ανεργία, μη ευχερή πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και σε άλλα
αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού. Η προσέλκυση πληθυσμού
λόγω εσωτερικής μετανάστευσης από μικρότερες πόλεις και
οικισμούς της περιφέρειας ή από γειτονικά κράτη οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, απασχόλησης, πρόσβασης σε περίθαλψη κ.ά.11 Η
μετανάστευση, συχνά υπό τη μορφή μετακίνησης προσφύγων από άλλες ηπείρους ή γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, γίνεται κατόπιν και εξ αιτίας ασταθούς πολιτικού περιβάλλοντος, πολέμων (συχνά εμφυλίων), τρομοκρατίας, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών κ.λπ. Όπως εκτιμάται,
σημαντικός λόγος μετανάστευσης θα είναι στο μέλλον η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της, ενώ η τεχνολογική πρό11. Παραδοσιακά, τα περισσότερα μεταναστευτικά ρεύματα κατά τους
τελευταίους αιώνες ήταν με κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση ή
και από Νότο προς Βορρά.
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οδος -κυρίως στον τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών,
που αναμένεται να σημειώνει ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στον
20ό αιώνα, θα είναι επίσης κρίσιμος παράγοντας προσέλκυσης πληθυσμού.
Οι εξεταζόμενες μεγαπόλεις επιβεβαιώνουν με την ιστορική
εξέλιξή τους τη μορφή και τη λειτουργία του σύγχρονου αυτού

τεράστιου μεγέθους και δυναμικότητας αστικού κέντρου, με
την προβληματική του μετασχηματισμού τους, της βιωσιμότητας και της δυνατότητας διασφάλισης ποιότητας ζωής στους
κατοίκους τους στο μέλλον.

3.1 Μόσχα

Εικόνες 1-2: Μόσχα. Άποψη του Κρεμλίνου πριν το 1917. Στη φωτογραφία στα δεξιά, η Μόσχα το 2015. Το μεγάλο ανάκτορο του
Κρεμλίνου, το οικονομικό κέντρο και τα περίχωρα στις όχθες του Μόσκοβα παρέμειναν σχεδόν χωρίς μεταβολές κατά τη διάρκεια
του περασμένου αιώνα. Εμφανείς είναι οι ουρανοξύστες όπισθεν της κατοικίας του Τσάρου
[πηγή: dailymail.co.uk]

Με πληθυσμό που υπερκερνά τα 9 εκατομμύρια και συνολικά στη μητροπολιτική περιοχή τους 23.576.879 κατοίκους
[UNdata], είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της
Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρώπης και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις διεθνώς. Είναι επίσης διοικητικό κέντρο (χωρίς
να υπάγεται σε αυτή) της Περιφέρειας της Μόσχας. Κείται στις
όχθες του ποταμού Μόσκοβα, παραποτάμου του Βόλγα, στο
δυτικό τμήμα της χώρας. Όπως εκτιμάται, δέχεται καθημερινά
περίπου ένα εκατομμύριο επισκέπτες, γεγονός που επιτείνει τα
συναφή ήδη υφιστάμενα κυκλοφοριακά προβλήματα [πληροφορία από Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα]. Ως
πρωτεύουσα, διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό
κέντρο είναι και ο σπουδαιότερος συγκοινωνιακός πόλος12,
ενώ έχει αποκτήσει πολύμορφο και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
μετά από πολεοδομικές, οικιστικές, επενδυτικές παρεμβάσεις
καθώς επίσης και παρεμβάσεις τουρισμού και αναψυχής. Το
2012 η δημοτική αρχή ανακοίνωσε τη διαμόρφωση μιας νέας,
«μεγαλύτερης Μόσχας», κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, με
βελτίωση της ποιότητας του αστικού ιστού, για τη νέα εκτεταμένη περιφέρεια της πόλης. Η μετασχηματησθείσα πόλη
περιλαμβάνει επεμβάσεις για το πάρκο Zaryadye (το πρώτο
νέο μέσα σε μια πεντηκονταετία), την εξαστικοποίηση δημιουργικών βιομηχανιών, σειρά πεζοδρομήσεων στις όχθες του
12. Από και προς αυτήν ξεκινούν και καταλήγουν πάμπολλες σιδηροδρομικές και οδικές αρτηρίες, που οδηγούν όχι μόνο σε πολλά
ακραία σημεία της επικράτειας, αλλά και στις σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. Διαθέτει τέσσερα αεροδρόμια, από τα οποία τα
τρία είναι επιβατικά και εξυπηρετούν τις εξωτερικές αερογραμμές
[πληροφορία από Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα].
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παραποτάμιου μετώπου, υψηλής ταχύτητας ποτάμιες μεταφορές και υποδομή δικτύου ποδηλατοδρόμων και εξυπηρέτησης
ποδηλασίας [Τhe guardian, 2015]. Κατόπιν αυτού, αναμένεται
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναβάθμιση κατοικιών και
λοιπών κτισμάτων, υποδομών κ.λπ. [www.e-architect.co.uk/
moscow/Moscow-city-agglomeration-development].
Η πρώτη αναφορά στην πόλη εντοπίζεται σε χρονικό του
1147, όπου η ιστορία της συνδέεται με τον πρίγκιπα Γιούρι
Ντολγκορούκι, ο οποιος θεωρείται ο ιδρυτής της. Η πόλη αρχικά
οικοδομήθηκε επάνω σε επτά λόφους, σε έναν από τους οποίους βρίσκεται το Κρεμλίνο, κέντρο και σύμβολο της πόλης και
της χώρας. Η σημερινή πόλη εκτείνεται σε μήκος 40 χλμ. από
Βορρά προς Νότο και πλέον των 30 χλμ. από Ανατολή προς Δύση.
Πολεοδομικά, η πόλη αναπτύσσεται σε ομόκεντρους κύκλους
και με εναλλαγές αρχιτεκτονικών στυλ (παραδοσιακοί τρούλοι ναών13, επιβλητικά κτήρια διοικητικών ή πολιτιστικών λειτουργιών14, μεγαλοπρεπή νεοκλασικά κτήρια του 18ου-19ου
13. Άνω των 500 ορθοδόξων ναών είχαν υπολογιστεί στην πόλη. Σήμερα
λειτουργούν περίπου 150, ενώ άλλοι 100 είναι υπό ανακαίνιση
(2014). Οι πιο εντυπωσιακοί είναι ο καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου
στην Κόκκινη Πλατεία, ο καθεδρικός του Χριστού Σωτήρος και το
μοναστήρι Νοβοντέβιτσι [πληροφορία από Πρεσβεία της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Αθήνα].
14. Η πόλη φιλοξενεί 300 μουσεία και πινακοθήκες, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου μουσείου Πούσκιν, με μια από τις πιο αξιόλογες συλλογές έργων ζωγραφικής της Δύσης και της πινακοθήκης Τρετιακόφ, με έργα ρωσικής ζωγραφικής και αγιογραφίας.
Διεθνούς φήμης είναι επίσης τα μπαλέτα Μπολσόι [πληροφορία από
Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα].

ΜεγαπΟλεις: ΠολεοδομικΟς μετασχηματισμΟς και εξΕλιξη στη σΥγχρονη μορφΗ

αι.), σε συνδυασμό με τις πλατειές λεωφόρους της σοβιετικής
περιόδου15, σε οδικό δίκτυο που πάσχει συχνά από κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και τους μεγάλης έκτασης ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου.
Στην πόλη παράγεται μεγάλο ποσοστό του συνόλου των βιομηχανικών προϊόντων της Ρωσίας και είναι εγκατεστημένες
σημαντικές μονάδες κατασκευής αυτοκινήτων, ηλεκτρικών
ειδών, χάρτου, ωρολογοποιίας, χημικών προϊόντων κ.ά.
Σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος της έρευνας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης σε πολλούς επιστημονικούς τομείς.
Την τελευταία δεκαετία16 αξιοσημείωτη είναι η ροή μετανά15. Κάτω από την πόλη, στα τούνελ του μετρό, εκτείνεται μια δεύτερη πόλη, με επένδυση μαρμάρου και διακόσμηση με ημιπολύτιμους λίθους [πληροφορία από Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Αθήνα].
16. Από το 2011 μόνο στη Μόσχα εγκαταστάθηκαν περίπου δέκα χιλιάδες ειδικοί υψηλής ειδίκευσης από διάφορες χώρες του κόσμου,
με αυξανόμενο ρυθμό και κυρίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη
Αγγλία, την Ελβετία καθώς και από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σήμερα,
στην πρωτεύουσα υπάρχει σειρά προνομίων για τους ξένους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης (άδεια εργασίας έως και τριών ετών
καθώς και άδεια παραμονής με απλοποιημένη διαδικασία). Οι μη
έχοντες ανώτατη εκπαίδευση προέρχονται στην πλειονότητά τους
από τις χώρες της μετασοβιετικής Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών. Εργάζονται κυρίως στις οικοδομές, το εμπόριο, στον τομέα των υπηρεσιών και σε μικρότερο ποσοστό στη βιομηχανία. Στη
Μόσχα το ετήσιο όριο για ξένους εργαζομένους είναι 200 χιλιάδες
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στευσης προς την πόλη17, κυρίως από επιστήμονες από την
Ευρώπη και την Αμερική (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ)
με υψηλή ειδίκευση, ως αποτέλεσμα της φιλελευθεροποίησης της ρωσικής νομοθεσίας, αλλά και οικονομικών αιτίων,
όπως η κρίση της Ευρωζώνης και η είσοδος της Ρωσίας στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πρόκειται ίσως για την πόλη
με το υψηλότερο κόστος ζωής, αλλά και ποσοστό οικονομικά
αδύναμων διεθνώς18.

άτομα, αριθμός που δεν υπερκερνά το 3% του ικανού προς εργασία
πληθυσμού [πληροφορία από Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Αθήνα].
17. Πέραν των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων της προσέλκυσης ξένου εργατικού δυναμικού, σημειώνεται και σειρά προβλημάτων, όπως η παραβίαση των χρονικών προθεσμιών παραμονής
στην πρωτεύουσα, η παράνομη εργασία και η εγκληματικότητα.
Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου φαίνονται να μειώνονται. Για τις
παραβιάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας οι ξένοι απειλούνται
με πρόστιμο. Εάν κάποιος εμπλακεί με το πεδίο δράσης της αστυνομίας ή της μεταναστευτικής υπηρεσίας για δεύτερη φορά, ακολουθεί απέλαση. Σε αυτή την περίπτωση ο ξένος καθίσταται persona
non grata στη Ρωσία για πέντε έτη [Κοροτούν Λάντα 2005-2016 «Η
Φωνή της Ρωσίας», http://greek.ruvr.ru/2012_04_23/72670942/].
18. Σε πολλές οδούς (2012) διανέμονται συσσίτια του Ερυθρού Σταυρού
[Κοροτούν Λάντα 2005-2016 «Η Φωνή της Ρωσίας», http://greek.
ruvr.ru/2012_04_23/72670942/].

3.2 Νέα Υόρκη

Εικόνες 3-4: Νέα Υόρκη. Απόψη της πόλης το 1932 με το Empire State Building, κατασκευής 1931 και ύψους 443 μ., που μέχρι
πριν μερικές δεκαετίες υπήρξε το υψηλότερο κτήριο στον κόσμο. Οι πρώτοι ουρανοξύστες οικοδομήθηκαν το 1902.
Δεξιά: Σημερινή εικόνα από το ίδιο σημείο, με εμφανή τη διαφορά στην πυκνότητα δόμησης και στα αυξημένα ύψη των κτηρίων.
Τα κτήρια στη δεύτερη φωτογραφία είναι σχεδόν διπλού μεγέθους από τα παλαιότερα στην αριστερή φωτογραφία
[πηγή: nyc.gov]

Χάρτης 3 - Τα πέντε διαμερίσματα της ΝέαςΥόρκης

1. Μανχάταν,
2. Μπρούκλιν,
3. Κουίνς,
4. Μπρονξ.
5. Στάτεν Άιλαντ
[πηγή: en.wikipedia.
org/wiki/Borough_(New_
York_City)]
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Γνωστή και με την προσωνυμία «Μεγάλο Μήλο» (Big Apple),
πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της Ανατολικής Ακτής,
είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των ΗΠΑ και ένα από
τα πιο πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα διεθνώς, λόγω
και του εύκρατου κλίματός της. Καταλαμβάνει έκταση 789
τ.χλμ. και έχει πληθυσμό (2013) στην πόλη 8.405.837, στην
αστική περιοχή 18.351.295 και στη μητροπολιτική περιοχή
22.085.649 [nyc.gov]. Με σημαντική επιρροή στο διεθνές
εμπόριο, την οικονομία19, τα μέσα ενημέρωσης, την τέχνη,
την έρευνα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, σημαντικό
κέντρο της διεθνούς διπλωματίας, θεωρείται ως η πολιτιστική20 και οικονομική πρωτεύουσα παγκοσμίως και από
τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς21 [nyc.gov].
Στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και στα βορειοανατολικά της
χώρας, η Νέα Υόρκη22 χωροθετείται σε έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς λιμένες του κόσμου. Το κέντρο της έχει
οικοδομηθεί επί της νήσου Μανχάταν στις εκβολές του ποταμού Χάντσον (Hudson) στον Ατλαντικό ωκεανό, με υψόμετρο περίπου 6 μ. άνω του επιπέδου της θάλασσας. Σήμερα η
πόλη έχει επεκταθεί και στις γύρω όχθες του ποταμού, αλλά
και ενδότερα αυτών. Διοικητικά συγκροτείται από πέντε
δήμους (Μπρούκλιν23, Κουίνς24, Μανχάταν25, Μπρονξ26 και
Στάτεν Άιλαντ27), οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε ενιαία πόλη
το 1898.
19. Η περιοχή της Wall Street στο Lower Manhattan, θεωρείται το σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο διεθνώς. Το 1792 ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης [nyc.gov].
20. Διαθέτει πλήθος αξιοθέατα, περίπου 500 γκαλερί τέχνης, 150 μουσεία και άνω των 100 θέατρα και 17.000 εστιατόρια. Πρώτο σε δημοφιλία είναι το Άγαλμα της Ελευθερίας, σύμβολο της πόλης, έργο του Γάλλου γλύπτη Frédéric Auguste Bartholdi, το οποίο το
1886 τοποθετήθηκε στο νησί της Ελευθερίας, νότια του Μανχάταν,
ως δώρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Άλλα αξιοθέατα είναι η γέφυρα του Μπρούκλιν, το Madison Square Garden και ο τεράστιος
σιδηροδρομικός σταθμός «Grand Central Terminal», κατασκευής
1903. Παγκοσμίου φήμης είναι επίσης τα μουσεία Guggenheim,
το Μητροπολιτικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης (ΜοΜΑ), αλλά και δεκάδες άλλα αξιόλογα [nyc.
gov].
21. Ετησίως (κυρίως το Μανχάταν) δέχεται άνω των 55 εκ. επισκεπτών,
από κάθε γωνία του πλανήτη [nyc.gov].
22. Έλαβε τη σύγχρονη ονομασία της προς τιμήν του τότε Δούκα της
ιστορικής πόλης της Αγγλίας, Υόρκης, αδελφού του τότε Βασιλέα
της Αγγλίας [nyc.gov]. Είναι το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο
της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.
23. Παγκόσμιο εμπορικό, οικονομικό, πολιτιστικό κέντρο και τουριστικός πόλος, το Μανχάταν είναι η έδρα του Δήμου της Νέας Υόρκης,
αλλά και του ΟΗΕ. Πρόκειται για το πολυπληθέστερο τμήμα της
πόλης, αποτελούμενο από τέσσερα (4 νησιά) συνολικά: το ίδιο το
Μανχάταν, που είναι και το μεγαλύτερο, το επίμηκες Roosevelt
Island, το Ward΄s Island και το Governors Island [nyc.gov].
24. Ο μεγαλύτερος σε έκταση και δεύτερος μεγαλύτερος σε πληθυσμό.
Έλαβε την ονομασία του από τη βασίλισσα (queen) Αικατερίνη της
Μπραγκάνζα (1638-1705), Πορτογαλίδα πριγκίπισσα, σύζυγο (1662)
του Καρόλου Β΄ της Αγγλίας [nyc.gov].
25. Είναι το πιο σημαντικό από τα πέντε δημοτικά διαμερίσματα
(boroughs) της πόλης. Παρ΄ ότι το τρίτο μόλις σε πληθυσμό δημοτικό διαμέρισμα της Ν. Υόρκης (μετά το Μπρούκλιν και το Κουίνς)
αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή των ΗΠΑ, με πληθυσμιακή πυκνότητα 66.940,1 κατοίκους ανά τετραγωνικό μίλι [nyc.gov].
26. Έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό από τα πέντε διαμερίσματα και
είναι τρίτο σε πληθυσμιακή πυκνότητα [nyc.gov, US Department
of Homeland Security, «Yearbook of Immigration Statistics: 2013,
Lawful Permanent Residents Supplemental»].
27. Ο λιγότερο πυκνοκατοικημένος από τους πέντε δήμους, αλλά τρίτος μεγαλύτερος σε έκταση [nyc.gov].
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Μετά από προηγηθείσες αποστολές τους για εμπόριο γούνας, οι πρώτοι άποικοι (1624) στη Νέα Υόρκη ήταν Ολλανδοί,
οι οποίοι το 1626 αγόρασαν το (νησί) Μανχάταν από τους
Ινδιάνους. Την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Ολλανδών
αποίκων στο πλέον «Νέο Άμστερνταμ» ακολούθησε η κατάκτησή του από τους Άγγλους (1664 και οριστικά το 1674) που
το μετονόμασαν σε «Νέα Υόρκη».
Κατά τον 18ο αιώνα η Νέα Υόρκη συμμετείχε δυναμικά στον
Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ενώ την περίοδο 1788-1790 υπήρξε η
πρωτεύουσα των (τότε) ΗΠΑ. Ραγδαία υπήρξε η ανάπτυξη και
επέκταση της πόλης από τις αρχές του 19ου αιώνα, με συστηματική κατασκευή δημοσίων έργων28. Το 1811 η πόλη ρυμοτομήθηκε, υλοποιήθηκε οδοποιία σε ολόκληρο το Μανχάταν
και το 1866 κατασκευάστηκε το Σέντραλ Παρκ, κατόπιν σχεδιασμού του29 στα μέσα του 19ου αιώνα30 [nyc.gov].
Κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, η Νέα Υόρκη ήδη είχε
καταστεί το κέντρο του διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανίας. Απεδείχθη ανθεκτική στη Μεγάλη Ύφεση (παγκόσμια
οικονομική κρίση) του 1929, η οποία την επηρέασε ιδιαίτερα
(κραχ), με την ανεργία να έχει προσεγγίσει ποσοστό 25% [πληροφορία από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα]. Βελτίωση
σημειώθηκε από το 1933, οπότε εκκίνησε η μαζική ανέγερση
ουρανοξυστών31. Κατόπιν της νέας οικονομικής ύφεσης μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεσαία αστική τάξη μετακινήθηκε στα προάστια και η βιομηχανία παρήκμασε. Στη δεκαετία του ΄60 σημειώθηκαν έντονες εκδηλώσεις ρατσισμού,
κυρίως προς τους Αφροαμερικανούς, ενώ υψηλά ήταν τα ρεύματα μετανάστευσης από την Ευρώπη. Μετά το 1980 εκκίνησε
μεγάλη οικονομική ανάπτυξη με το Χρηματιστήριο της Wall
street ν΄ αποκτά μεγάλη ισχύ. Παράλληλα σημειώθηκε σημαντική μείωση της εγκληματικότητας με την πολιτική της «μηδενικής ανοχής» του τότε Δημάρχου Τζουλιάνι (Juliani). Το 1997
η πόλη φιλοξένησε τη ∆ιάσκεψη Ρίο+5. Στις 11 Σεπτεμβρίου
του 2001 η Νέα Υόρκη επλήγη από διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center).
Αξιοσημείωτο επίσης ότι αυξητική παρουσιάζεται η τάση χρήσης ποδηλάτου και μαζικών μέσων μεταφοράς για τις μετακινήσεις.

28. Το 1825 εγκαινιάστηκε το κανάλι της λίμνης Ήρι, οπότε οι Μεγάλες
Λίμνες συνδέθηκαν με τη Νέα Υόρκη και τον Ατλαντικό Ωκεανό, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της σημασίας της πόλης, η οποία
σύντομα κατέστη το επίκεντρο του κράτους [nyc.gov].
29. Η κατασκευή ενός μεγάλου κεντρικού πάρκου, με ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, συμπεριλαμβανόταν στις προτεραιότητες του
σχεδιασμού της πόλης [πληροφορία από την Πρεσβεία των ΗΠΑ
στην Αθήνα].
30. Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα αυξήθηκε θεαματικά η μετανάστευση στην Νέα Υόρκη (κυρίως από την Ιρλανδία, την Ιταλία και
τη Γερμανία). Η εγκληματικότητα ήταν μεγάλη και οι συνθήκες ζωής για τους μετανάστες πολύ δυσχερείς. Σήμερα ομιλούνται άνω
των 800 γλωσσών και διαλέκτων, καθιστώντας τη διεθνώς την πιο
ποικιλόμορφη γλωσσικά πόλη [πληροφορία από την Πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Αθήνα].
31. Το 1902 οικοδομήθηκε ο πρώτος ουρανοξύστης. Κατά τη διάρκεια
του πρώτου ημίσεως του 20ού αι. κατασκευάστηκαν ουρανοξύστες
γοτθικού και Art Déco ρυθμού, όπως το κτήριο της Chrysler το 1930,
ενώ το 1931 κατασκευάστηκε το Empire State Building, υψηλότερο
κτήριο διεθνώς για περισσότερα από 40 έτη.
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3.3 Λονδίνο

Εικόνες 5-6. Λονδίνο. Άποψη από το Victoria Tower του Λονδίνου, με τις πιο πρόσφατες κατασκευές, που αποδεικνύει
ότι δεν έχουν επέλθει σημαντικές αρχιτεκτονικές μεταβολές στον κτηριακό πλούτο στην όχθη του ποταμού
με εξαίρεση το London Eye32 που λειτούργησε το 2000
[πηγή: dailymail.co.uk]

Χάρτες 4 και 5 - Το Λονδίνο το 1300 μ.Χ. και οι 33 περιφέρειες του Λονδίνου

[πηγές: http://wiki.eanswers.com/hr/London και commons.wikimedia.org/wiki/File: LondonNumbered.png]

Με3
2πληθυσμό 21.000.000 (2011)33 [Office for National
Statistics/(ONS)] σε έκταση 157934 τ.χλμ. και υψόμετρο 24
μ., η πρωτεύουσα του Ην. Βασιλείου, αποτελεί μεγάλο επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και πολιτιστικό κέντρο και

έδρα πλήθους εταιριών, οργανισμών και παγκόσμιων ιδυμάτων, ώστε να θεωρείται σημαντική παγκόσμια πόλη35, με
πολλά αξιοθέατα36 και από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς37. Σε αυτό συμβάλλει και το εύκρατο ωκε-

32. London Eye. Με ύψος 135 μ. δίπλα στον Τάμεση, αυτή η τεράστια
ρόδα - παρατηρητήριο προσφέρει πανοραμική θέα της περιοχής του
Λονδίνου, μέχρι και 40 χιλιόμετρα μακριά. Κατασκευάστηκε για το
millennium έπειτα από πρωτοβουλία της British Airways [http://
www.londoneye.com].
33. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της ΕΕ. Το 2001 η αστική περιοχή του Μείζονος Λονδίνου είχε πληθυσμό 8.278.251 κατ.,
ενώ η μητροπολιτική περιοχή υπολογίστηκε ότι αριθμεί 13.708.000
κατοίκους [Mayor of London, London Assembly and the Greater
London Authority www.london.gov.uk].
34. Αποτελεί την 37η μεγαλύτερη σε έκταση αστική περιοχή διεθνώς
[Mayor of London, London Assembly and the Greater London
Authority www.london.gov.uk].

35. Στο Λονδίνο ευρίσκονται τέσσερα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς: Το Ανάκτορο, το Αββαείο και ο ναός της Αγίας
Μαργαρίτας στο Ουέστμίνστερ, ο Πύργος του Λονδίνου, ο ιστορικός οικισμός του Γκρίνουιτς και οι Βασιλικοί Κήποι του Κιου [Mayor
of London, London Assembly and the Greater London Authority
www.london.gov.uk].
36. Θεωρείται η πόλη με τα καλύτερα δημόσια πάρκα και τα περισσότερα αξιοθέατα που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης ή ο κάτοικος
δωρεάν. Η πόλη φιλοξενεί πήθος πολιτιστικά δρώμενα (εκθέσεις,
συναυλίες, παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.ά.) [πληροφορία από την Πρεσβεία του Ην. Βασιλείου στην Αθήνα].
37. Έρευνα της Euromonitor, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2007, κατέταξε το Λονδίνο στην πρώτη θέση μεταξύ των 150 γνωστότερων
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άνιο κλίμα της, ευνοϊκό προς τη βλάστηση και δημιουργία και
διατήρηση πρασίνου38. Η πόλη συνδέθηκε στενά με ορόσημα
της παγκόσμιας ιστορίας, όπως η Βιομηχανική Επανάσταση,
απαρχή της ραγδαίας πληθυσμιακής της αύξησης, η οποία
συνεχίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα39.
Εκτείνεται εκατέρωθεν του ποταμού Τάμεση, όπου και το
λιμάνι του, από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Διακρίνεται, μέσω
του ποταμού, που διαρρέει την πόλη από τα νοτιοδυτικά ως
τα ανατολικά, στη Βόρεια και στη Νότια Όχθη. Άτυπα, η πόλη
διακρίνεται στο Βόρειο, Νότιο, Ανατολικό, Δυτικό και στο
Κεντρικό Λονδίνο. Ευρίσκεται σε απόσταση 75 χλμ. από τη
Θάλασσα της Μάγχης. Τουλάχιστον από το 19ο αιώνα ως
Λονδίνο αναφέρεται η συνολική μητρόπολη πέριξ αυτού, η
οποία περιλαμβάνει, εκτός του Σίτι (City, κέντρο της πόλης),
32 διαμερίσματα40, αρχικά αυθύπαρκτες πόλεις, που συνενώθηκαν εξ αιτίας της πολεοδομικής επέκτασης της πρωτεύουσας και ενσωματώθηκαν σε αυτή.
Η ίδρυσή του θεωρείται ότι οφείλεται στους Ρωμαίους το 43
μ.Χ. με την ονομασία Londinium41. Πυρήνας της πόλης είναι η
παλαιά πόλη του Λονδίνου, από την οποία σώζονται περιορισμένα μεσαιωνικά κατάλοιπα. Το Λονδίνο αναπτύχθηκε πληθυσμιακά και οικονομικά κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους42.
Η πληθυσμιακή αύξηση προκάλεσε οικιστικό πρόβλημα, όπως
προκύπτει από την επιδημία πανώλους του 1665-166643. Toν
πόλεων διεθνώς, με 15,6 εκατομμύρια ξένους τουρίστες το 2006.
38. Η πόλη διαθέτει πολλούς κήπους. Ο μεγαλύτερος στην κεντρική
περιοχή είναι τα βασιλικά πάρκα του Hyde Park και των κήπων του
Kensington, γειτονικών του. Στο πάρκο του Kensington ευρίσκεται
ο αρχαιότερος επιστημονικός ζωολογικός κήπος διεθνώς. Το εξωτερικό νοτιοανατολικό Λονδίνο είναι δημοφιλές για τους ελεύθερους χώρους και τις ευρείες δασώδεις περιοχές του [london.gov.uk].
39. Παρέμεινε η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη ως το 1925, οπότε
υπερκεράστηκε από την Νέα Υόρκη. Το 1939 ο πληθυσμός του
Λονδίνου ήταν 8.615.245 κάτοικοι. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πόλη
είναι η πολυπληθέστερη μητροπολιτική περιοχή της ΕΕ και δεύτερη
στην Ευρώπη (ή τρίτη, αν θεωρηθεί η Κωνσταντινούπολη εντός της
Ευρώπης) [london.gov.uk]. Σήμερα διατηρεί και φοιτητικό πληθυσμό που προσεγγίζει τους 400.000 φοιτητές [πληροφορία από την
Πρεσβεία του Ην. Βασιλείου στην Αθήνα].
40. Οι 33 περιφέρειες, παλαιότερα δήμοι που λειτουργούσαν σύμφωνα με τις μεταπολεμικές μεταρρυθμίσεις, συγκροτήθηκαν σε
ενιαίο σώμα το 2000. Ο ιστορικός πυρήνας της πόλης, το Λόντον
Σίτι (το Σίτι), έχει ιδιαίτερη σημασία στο διοικητικό καθεστώς του
Μείζονος Λονδίνου. Αριθμεί μόνο 5.000 κατοίκους, ενώ σε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε άνω των 300.000
στο σύνολο των τομέων. Η μητροπολιτική περιοχή παράγει περίπου το 30% του ΑΕΠ του κράτους. Το Σίτι συγκαταλέγεται στα
μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα διεθνώς και στεγάζει το
Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Το Λονδίνο, σύμφωνα με τη λογιστική εταιρεία PricewaterhouseCoopers (2005) συγκαταλέγεται στις
μεγαλύτερες οικονομίες διεθνώς, μαζί με το Τόκυο, τη Νέα Υόρκη,
το Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Παρίσι [Mayor of London, London
Assembly and the Greater London Authority www.london.gov.uk].
41. Στη συνέχεια, περί το 100, το Londinium άκμασε ως συγκοινωνιακός κόμβος. Ειδικότερα, οι ρωμαϊκές οδοί της νήσου συνδέονταν
στο μέρος, όπου βρίσκεται σήμερα η Γέφυρα του Λονδίνου.
42. Το 1100 αριθμούσε 18.000 περίπου κατοίκους, ενώ ως το 1300
περί τους 100.000. Στα μέσα του 14ου αιώνα επιδημία πανώλης
(«Μαύρος Θάνατος») έπληξε την πόλη με συνέπεια τη μείωση κατά
το το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού. Με εξαίρεση την εισβολή στο Λονδίνο κατά την αγροτική εξέγερση του 1381, η πόλη παρέμεινε ανέπαφη από τους εμφυλίους πολέμους της περιόδου εκείνης [πληροφορία από την Πρεσβεία του Ην. Βασιλείου στην Αθήνα].
43. Ήταν το τελευταίο σοβαρό κρούσμα της νόσου στην Αγγλία, πιθανότατα εξ αιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς του Λονδίνου, το 1666. Η
επέκτασή της κατέστρεψε τις ξύλινες κατοικίες και το μεγαλύτερο
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18o αιώνα το Λονδίνο αναπτύχθηκε και κατέστη η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη διεθνώς, από το 1831 περίπου ως
το 1925, λόγω και της κατασκευής υποδομών44. Κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο η πόλη υπέστη βομβαρδισμούς από τη
γερμανική πολεμική αεροπορία με συνέπεια την καταστροφή
του ενός τρίτου της, ενώ τις επόμενες δεκαετίες ο τομέας των
υπηρεσιών45 και κυρίως ο ισχυρός τραπεζικός κλάδος46 ήταν
πόλος δυναμικής εισροής μετανάστευσης καθιστώντας τη μία
από τις μεγαλύτερες πολυπολιτισμικές κοινότητες διεθνώς47.
Το συνολικό οικιστικό σύμπλεγμα του Λονδίνου δεν αναπτύχθηκε αυτόνομα, αλλά είναι αποτέλεσμα συνένωσης αριθμού
οικιστικών οντοτήτων48. Το 1965 η επέκταση των διοικητικών ορίων της πόλης, λαμβανομένης υπ΄ όψη της ανάπτυξης της αστικής περιοχής εκτός των ορίων της κομητείας του
Λονδίνου, δημιούργησε το Μείζον Λονδίνο (Greater London)49
και διοικείται από την Greater London Authority. Η περιοχή
καλύπτει έκταση 1.579 τ.χλμ. Η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι
4.761 κάτοικοι ανά τ.χλμ. και είναι πάνω από δέκα φορές
μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του Ην. Βασιλείου
[Office for National Statistics (ONS) [GB]].
Από τη δεκαετία του ΄80 η πόλη παρουσίασε οικονομική
ανάπτυξη και κατέστη οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Η

τμήμα της πόλης. Θετικό γεγονός ήταν η ανοικοδόμηση της πόλης
με νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο, υπό την επίβλεψη βασιλικής επιτροπής, υπό την προεδρία του Σερ Κρίστοφερ Ρεν [london.gov.uk].
44. Στην ανάπτυξη συνέβαλε η κατασκευή των πρώτων σιδηροδρόμων
το 1836. Το δίκτυο επεκτάθηκε ταχέως, ενώ η αύξηση του πληθυσμού οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου υπόγειου σιδηροδρόμου, διεθνώς, το 1863 [london.gov.uk].
45. Η οικονομία της πόλης επικεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών
πολύ νωρίτερα συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη, κυρίως μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο [london.gov.uk].
46. Στις οικονομικές υπηρεσίες, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγικός
τομέας στην πόλη, απασχολούνται άνω των 300.000 ατόμων. Στο
Λονδίνο λειτουργούν άνω των 480 υπερακτίων τραπεζών, περισσότερες από κάθε άλλη πόλη διεθνώς. Στην πόλη πραγματοποιούνται
οι περισσότερες διεθνείς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις από οποιοδήποτε άλλο σημείο διεθνώς. Τα ΜΜΕ είναι ο δεύτερος ανταγωνιστικός
τομέας της οικονομίας, ενώ ισχυρός είναι και αυτός του τουρισμού
(350.000 εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο το 2003) [london.gov.uk].
47. Κατά τις δεκαετίες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
μετανάστευσε μεγάλος αριθμός ατόμων κυρίως από κράτη της
Κοινοπολιτείας και σήμερα αποτελεί μια από τις πλέον πολυπολιτισμικές πόλεις στην Ευρώπη, αλλά και με διαφορετικές φυλές.
Ενδεικτικό πατράδειγμα η Τσάινα Τάουν, όπου και λειτουργούν
πολλά κινέζικα εστιατόρια, ενώ στο Σόχο ελληνικά και ιταλικά.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2005, στο
Λονδίνο ομιλούνται άνω των 300 γλωσσών [london.gov.uk]. Το
2008 το 40% του συνολικού πληθυσμού της πόλης προερχόταν από
εθνική μειονοτική ομάδα. Άνω του 20% των κατοίκων έχουν γεννηθεί εκτός ΕΕ [UNdata,london.gov.uk].
48. Τα κτήρια στην πλειονότητά τους είναι δομημένα με τούβλο. Γενικά,
δεν εντοπίζεται ενιαίος αρχιτεκτονικός ρυθμός στην πόλη. Η πλειονότητα των κτηρίων προέρχεται από τη Βικτωριανή εποχή και
εκείνη του βασιλιά Εδουάρδου. Ελάχιστα διασωθέντα σήμερα κτήρια οικοδομήθηκαν πριν την πυρκαγιά του 1666, όπως ο Πύργος
του Λονδίνου. Το Αββαείο του Ουεστμίνστερ χρονολογείται από
το 1050 και περιλαμβάνεται στα ιστορικότερα κτήρια της πόλης.
Πέραν αυτών, η πόλη φημίζεται για τη βιομηχανική της αρχιτεκτονική, με ενδεικτικά τα κτήρια στην περιοχή Docklands (αποβάθρες στον Τάμεση).
49. Περιλαμβάνει 33 περιφέρειες, οι οποίες αποτελούν δήμους που συνενώθηκαν το 2000, διατηρώντας αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, ώστε να συσταθεί ο ευρύτερος αυτός φορέας αυτοδιοίκησης
[london.gov.uk].
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αστική ανάπλαση στις αποβάθρες του εμπορικού λιμένα50 του
Λονδίνου, τα docklands, το 1990, χάρη σε κρατικές επενδύσεις και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, βελτίωσε ορατά την
εικόνα της πόλης51. Από το 2003 η είσοδος ΙΧ στα κεντρικά
σημεία της πόλης χρεώνεται, ενώ πολύ διαδεδομένη είναι η
διαδικασία ανακύκλωσης.
Ως διοικητικό κέντρο υπήρξε στόχος τρομοκρατικών ενεργειών (επιθέσεις στις 7.7.2005, με στόχο το δίκτυο των μεταφορών). Σημερινά ζητήματα προς αντιμετώπιση είναι οι σχετικά πεπαλαιωμένες υποδομές, το υψηλό κόστος κατοικίας,
η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η ανάγκη αναβάθμισης
της ποιότητας ζωής [πληροφορία από την Πρεσβεία του Ην.
Βασιλείου στην Αθήνα].
Το δίκτυο μαζικών μεταφορών διοικείται από τις Συγκοινωνίες
για το Λονδίνο (TfL) και είναι από τα πιο εκτεταμένα διεθνώς. Ωστόσο η συγκέντρωση του μεγάλου ποσοστού τους
στο κέντρο παραμένει μείζον πρόβλημα. Το Λονδίνο θεωρείται
η πόλη με τις καλύτερες δημόσιες μεταφορές52. Πολύ δημοφι50. Το λιμάνι της πόλης είναι το τρίτο μεγαλύτερο στο Ηνωμένο
Βασίλειο και διακινεί 50 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων κατ΄
έτος [london.gov.uk].
51. Στις αποβάθρες του εμπορικού λιμένα του Λονδίνου, τα docklands,
είχαν παρακμάσει σε τέτοιο βαθμό τη δεκαετία του 1980, που ο σκηνοθέτης Στάνλεϊ Κιούμπρικ χρησιμοποίησε αυτά ως σκηνικό της ταινίας του για το Βιετνάμ «Full Metal Jacket». Το κτηριακό συγκρότημα του Canary Wharf οικοδομήθηκε στο σημείο, όπου οι Αποβάθρες
των Δυτικών Ινδιών (West India Docks), δηλαδή όπου οι αφίξεις των
φορτίων με ζαχαροκάλαμο και ρούμι από τις αγγλικές κτήσεις της
Καραϊβικής. Η έντονη εμπορική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι
και τη δεκαετία του 1950 και παρά την ολοσχερή καταστροφή των
υποδομών εκφόρτωσης από τις βόμβες της Deutsche Luftwaffe το
1940. Η κατεδάφιση των παλιών αποθηκών και η οικοδόμηση των
σύγχρονων docklands εκκίνησε το 1988, με τα εγκαίνια των πρώτων
σημαντικών κτηρίων να γίνονται το 1991 [Καθημερινή 05.02.2011].
52. Το μετρό του Λονδίνο είναι το παλαιότερο (1863), πιο εκτεταμένο
και επίμηκες διεθνώς. Το σύστημα στέγαζε τον παλαιότερο σιδηρόδρομο του Λονδίνου (City & South London Railway), η λειτουργία
του οποίου εκκίνησε το 1890. Καθημερινά πραγματοποιούνται άνω
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λές μέσο μεταφοράς είναι το ποδήλατο. Η πόλη διαθέτει, επίσης, το μεγαλύτερο διεθνώς προσβάσιμο δίκτυο με αναπηρικό
αμαξίδιο [πληροφορία από την Πρεσβεία του Ην. Βασιλείου
στην Αθήνα]. To Λονδίνο είναι η πρώτη πόλη που έχει φιλοξενήσει τρεις φορές Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (1908,
1948 και 2012).

των 3.000.000 δρομολογίων με μετρό (δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο δρομολόγια ετησίως). Ο υπόγειος σιδηρόδρομος εξυπηρετεί την κεντρική περιοχή και τα περισσότερα προάστια ως τα βόρεια του Τάμεση, ενώ εκείνα στα νότια εξυπηρετούνται από άλλο
τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Το 1994 η διάνοιξη της υποθαλάσσιας Σήραγγας της Μάγχης συνέδεσε (και σιδηροδρομικά) για πρώτη
φορά το Λονδίνο με την ηπειρωτική Ευρώπη, με διευκόλυνση πρόσβασης των επισκεπτών του. Τρένα υψηλής ταχύτητας (Eurostar)
συνδέουν τον σιδηροδρομικό σταθμό Σαιν Πάνκρας με τη Λιλ και με
το Παρίσι, όπως επίσης και με τις Βρυξέλες στο Βέλγιο. Το δίκτυο
λεωφορείων -διπλών στην πλειονότητά τους- από τα μεγαλύτερα
διεθνώς, λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Το 2007 εισήχθησαν οι οπτικοακουστικές ανακοινώσεις, προς διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής. Το Χίθροου είναι το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο διεθνώς και το πιο πολυσύχναστο διεθνώς ως
προς την κίνηση διεθνών επιβατών. Τον Μάρτιο του 2008 άρχισε να
λειτουργεί ο πέμπτος τερματικός σταθμός. Παρόμοιες πτήσεις εξυπηρετεί και το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ. Το μικρότερο και πιο κεντρικό αεροδρόμιο είναι αυτό του Σίτι, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως
επιχειρηματίες (ιδιωτικά αεροσκάφη) και μεγάλο τμήμα της εμπορευματικής κίνησης σχετικής με την ηπειρωτική Ευρώπη [london.
gov.uk,UNdata,london.gov.uk]. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των μετακινήσεων στο κεντρικό Λονδίνο διενεργείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έξω από την πόλη κυριαρχεί η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Το Λονδίνο περιβάλλεται από κυκλικό ακτινωτό
αυτοκινητόδρομο (Μ25), ο οποίος συνδέεται με το κέντρο και με
τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες προς την ενδοχώρα. Στο ανατολικό
τμήμα της πόλης ευρίσκεται το σημαντικό για την οικονομία ποτάμιο λιμάνι του Λονδίνου, με συνολικό μήκος εγκαταστάσεων γύρω
στα 150 χλμ., το οποίο έως και τη δεκαετία του ΄50 εθεωρείτο διεθνούς σημασίας [london.gov.uk,UNdata,london.gov.uk].

3.4 Σανγκάη

Εικόνες 7-8: Σανγκάη («Πόλη στη θάλασσα») αριστερά το 1987 και δεξιά σήμερα, η πόλη με διαφορετική όψη, κατόπιν μεγάλης αύξησης
του αριθμού των κτηρίων και πυκνότητας των ουρανοξυστών (από το 1987 και μετά ορισμένους από τους μεγαλύτερους διεθνώς).
Ο πληθυσμός αυξήθηκε από 10 σε 16 εκατομμύρια μέσα σε 30 έτη
[πηγή: dailymail.co.uk]
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Μεγαλύτερη πόλη (έκτασης 7.037 χλμ², 14.35 εκατ. κατ.το
2000) [UNdata] και λιμένας53 της Κίνας στην κεντρική της
ακτή, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του κράτους,
θεωρείται κύριος φορέας της σύγχρονης οικονομίας της,
καθώς και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και βιομηχανικά της κέντρα. Κατά τη ροή
του 20ου αιώνα η Σανγκάη, μετασχηματίστηκε ραγδαία από
ένα μικρής σημασίας αλιευτικός οικισμός στη σπουδαιότερη, σήμερα, πόλη της Κίνας, κέντρο πολιτισμού, τόπο
διεξαγωγής εμπορικών εκθέσεων και συμφωνιών, πολιτικών διεργασιών και συναντήσεων διηπειρωτικού και ευρύτερου βεληνεκούς.
Αποτελεί παγκόσμιας σημασίας οικονομικό και εμπορικό
κέντρο, με δηλωτική την εικόνα της πρόσφατης οικονομικής
ανάπτυξης της Κίνας στα υπερσύγχρονα και φουτουριστικής
μορφής κτίρια στις όχθες του ποταμού Huangpu (όπως οι
Shanghai Tower, 632μ. ύψους και Oriental Pearl TV Tower)54.
Την εικόνα της πόλης συνθέτουν πέρα από τα ορατά από
απόσταση εκατοντάδων χλμ.πανύψηλα επιβλητικά κτίρια,
η κυκλοφοριακή λειτουργία μεγάλου φόρτου και ταχυτήτων. Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι οι φαρδιές λεωφόροι
έως οκτώ (8) λωρίδων με άνετες διαβάσεις για πεζούς και
διακριτή λωρίδα για ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, πινακίδες
σήμανσης και φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας. Η χρήση
του ποδηλάτου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πόλη, όπως
επίσης και του σιδηροδρομικού δικτύου, που διαθέτει υπερταχείες (ταχύτητας 430 χλμ./ώρα), απαραίτητες, δεδομένων
των μεγάλων αποστάσεων εντός της χώρας.
Με μείξη στοιχείων Ανατολής και Δύσης στη σύγχρονη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής, είναι σε μεγάλο βαθμό πολυπολιτισμική πόλη, η οποία έχει απορροφήσει άτομα υψηλής
επαγγελματικής και επιστημονικής εξειδίκευσης, κυρίως του
τριτογενή και τεταρτογενή τομέα (με εστιασμό στην προωθημένης καινοτομίας τεχνολογία) από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ,
την Αυστραλία κ.λπ. Θεωρείται ασφαλής πόλη, με μηδαμινά
ποσοστά εγκληματικότητας, υψηλό κόστος ζωής και υψηλά
επίπεδα μόλυνσης του περιβάλλοντος55.
Η πόλη ιδρύθηκε μόλις τον 11ο αιώνα (1291 μ.Χ.), χωρίς,
έως τότε, ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη της χώρας. Για αιώνες απλή επαρχιακή πόλη, ήταν γνωστή ως εμπορικό κέντρο
της περιοχής και λιμάνι περιορισμένης σημασίας. Μετά το 18ο
αι. με τη διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου και τις ανάγκες της οικονομίας αξιοποιήθηκε τόσο το λιμάνι της όσο και
η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της στην Άπω Ανατολή. Από τις
αρχές του 19ου αιώνα, το λιμάνι της απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για το εμπόριο και με αυτό ως πυρήνα άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία και να εξελίσσεται στη σημερινή μεγά53. Ο λιμένας της Σανγκάης το 2005 κατετάγη πρώτος σε διακίνηση φορτίων εμπορικός λιμένας παγκοσμίως [East China Normal University/
ECNU, ecnu.edu.cn].
54. Καρδιά της πόλης είναι το Bund (Αποβάθρα), δημοφιλής παράκτια
περιοχή, με αποικιακής τεχνοτροπίας κτήρια. Ιδιαίτερο τουριστικό
αξιοθέατο της πόλης αποτελεί ο κήπος Yuyuan Garden με παραδοσιακά περίπτερα, πύργους και λίμνες [East China Normal University/
ECNU, ecnu.edu.cn].
55. Η μόλυνση του περιβάλλοντος (2014) είναι 189 μικρογραμμάρια
CO (μονοξείδιο του άνθρακα) ανά κ.μ. αέρα. Συχνότατα το επίπεδο ρύπανσης στην πόλη είναι ως 45-50 φορές μεγαλύτερο του επιτρεπτού ορίου, εξ αιτίας της εκβιομηχάνισης [East China Normal
University/ECNU, ecnu.edu.cn].
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πολη. Παράλληλα όμως τα τότε διεθνώς ισχυρά κράτη, που
είχαν επιρροή στην οικονομία της χώρας και το λιμάνι εξυπηρετούσε άμεσα τα συμφέροντά τους, άσκησαν πίεση στην
αυτοκρατορική διοίκηση για εκχωρήσεις [East China Normal
University/ECNU, ecnu.edu.cn], οι οποίες και ίσχυσαν για
πολλές δεκαετίες56.
Κατόρθωσε να καταστεί το τρίτο μεγαλύτερο οικονομικό
κέντρο παγκοσμίως, μετά τη Nέα Υόρκη και το Λονδίνο [UN
data] και η μεγαλύτερη εμπορική πόλη στην Άπω Ανατολή.
Μετά την κομμουνιστική ανάληψη της εξουσίας (1949), η οικονομική, εμπορευματική και μεταφορική λειτουργία της αποδυναμώθηκε κατόπιν της επιβολής βαρύτατης φορολογίας από
πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης. Σήμερα αντιπροσωπεύει
τη σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας.
Προτεραιότητες και προκλήσεις προς αντιμετώπιση για τη
Σαγκάη από τις αρχές του 21ου αιώνα, εξακολουθούν να είναι
η αντιμετώπιση της αυξανόμενης αστυφιλίας (υπό τη μορφή
εσωτερικής μετανάστευσης) πληθυσμού προς αναζήτηση απασχόλησης ή καλύτερων συνθηκών εργασίας (διάθεση θέσεων
εργασίας, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης κ.λπ.), η
τεράστια απόκλιση οικονομικής κατάστασης μεταξύ του πληθυσμού, το έντονο κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ συνοικιών ανώτερων και μικρομεσαίων οικονομικά στρωμάτων,
προτεραιότητα αναπλάσεων σε πιο αδικημένες λειτουργικά
και περιβαλλοντικά περιοχές, πρόβλεψη ολοκληρωμένου και
αποδοτικού συστήματος ανακύκλωσης και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής κυρίως των πιο αδύναμων οικονομικά στρωμάτων [πληροφορία από την Πρεσβεία της Λαϊκής
Δημοκρατίας Κίνας στην Αθήνα].

56. Με τη συνθήκη της Ναντζίγκ (1843), το Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε δική του ελεύθερη ζώνη πλησίον της συμβολής των ποταμών
Χουκνγκ-Που και Σου-Τσέου και αργότερα με ιδιαίτερες διμερείς
συμφωνίες η Γαλλία (1847) και οι ΗΠΑ (1862). Αν και με συμβολή
στην ανάπτυξη του εμπορικού και βιομηχανικού τομέα, το καθεστώς
των εκχωρήσεων απαντήθηκε με μη επιτυχείς λαϊκές εξεργέρσεις
το 1853 και το 1860. Την εδραίωση του καθεστώτος των ελεύθερων ζωνών ενίσχυσε αργότερα και η ιαπωνική. Από την έναρξη του
20ού αιώνα, η πόλη διαιρέθηκε στον ευρωπαϊκό τομέα που καταλάμβανε σημαντικό τμήμα της πόλης και τα πιο ανεπτυγμένα βιομηχανικά προάστια, στα οποία είχαν ιδρυθεί οι πρώτες εργοστασιακές μονάδες. Την περίοδο αυτή στο ευρωπαϊκό τμήμα ανοικοδομήθηκαν πολυτελή κτήρια οικιών, ξενοδοχείων και επαγγελματικών χώρων, στα οποία ήταν μη επιτρεπτή η είσοδος και η κυκλοφορία των εντόπιων. Το κοινωνικοοικονομικό χάσμα πυροδότησε νέες αντιδράσεις και σε επόμενες δεκαετίες. Το 1911 η Σανγκάη συμμετείχε στην επανάσταση που ανακήρυξε τη Δημοκρατία στη χώρα και υπήρξε από τα κύρια επαναστατικά λαϊκά κέντρα. Το 1932,
συμφωνία που υπεγράφη μετά από αποτροπή πολεμικής σύρραξης, κατόπιν της μεσολάβησης ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων,
εδραίωσε τη θέση και της Ιαπωνίας, στην οποία εκχωρήθηκαν και
νέα προνόμια. Η τελευταία κατέλαβε τη Σανγκάη μετατρέποντάς τη
σε μεγάλη στρατιωτική βάση το διάστημα μεταξύ 1936-1945, οπότε και η ήττα της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την
εγκαθίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας, καταργήθηκε και τυπικά το
καθεστώς των εκχωρήσεων και εθνικοποιήθηκαν στο σύνολό τους
ξένες περιουσίες, βιομηχανίες, κτίσματα, λιμενικές εγκαταστάσεις
κ.λπ. [East China Normal University/ECNU, ecnu.edu.cn].

ΜεγαπΟλεις: ΠολεοδομικΟς μετασχηματισμΟς και εξΕλιξη στη σΥγχρονη μορφΗ

655

3.5 Τορόντο

Εικόνες 9-10: Τορόντο. Στη φωτογραφία της δεκαετίας του 1930 διακρίνεται στον ορίζοντα κυρίως ένα μόνο κτήριο.
Σήμερα δεν είναι ορατό από τους ουρανοξύστες και τις λοιπές μεταβολές στην οικιστική ανάπτυξη της πόλης
[πηγή: dailymail.co.uk]

Το Τορόντο, μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη και από τις πιο
πυκνοκατοικημένες57 του Καναδά, πρωτεύουσα της επαρχίας
του Οντάριο, οικονομική πρωτεύουσα του κράτους σήμερα
είναι από τα πλέον δημοφιλή μεγάλα αστικά κέντρα διεθνώς.
Χωροθετείται στη βορειοδυτική όχθη της λίμνης Οντάριο διαμορφώνοντας ευρεία μητροπολιτική περιοχή που εκτείνεται
από την Οσάβα στα ανατολικά, μέχρι τους καταρράκτες του
Νιαγάρα στα δυτικά.
Ο δήμος του Τορόντο58 έχει πληθυσμό 2.615.060 κατοίκους
(απογραφή 2011) [UNdata], ενώ η ευρύτερη μητροπολιτική
περιοχή 5.583.064 (απογραφή 2011) [UNdata]. Δυναμική
μητρόπολη, με πλήθος ουρανοξυστών και αφθονία χώρων
πρασίνου, διαθέτει τουριστικά αξιοθέατα59 και σημεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο σύγχρονος αστικός
ορίζοντας (skyline) του Τορόντο άρχισε να αυξάνεται στη
δεκαετία του 1960, αποκτώντας μεγάλο τμήμα από σύγ-

χρονες, υψηλές γυάλινες κατασκευές60, που εκτείνονται σε
μεγάλη απόσταση κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της
λίμνης Οντάριο.
Πολύ πριν την άφιξη των πρώτων ευρωπαίων εποίκων
(1750), Γάλλων, με σκοπό το εμπόριο γούνας, η ευρύτερη
περιοχή κατοικήθηκε από αυτόχθονες Ινδιάνους61. Κατά την
Αμερικανική Επανάσταση, μερίδα εποίκων από το Ηνωμένο
Βασίλειο62 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Τορόντο, συμβάλλοντας στη δημογραφική υπερίσχυση του αγγλικού στοιχείου. Το 1793, η επαρχία του Κεμπέκ διακρίθηκε στον Άνω
και Κάτω Καναδά και το Τορόντο, τότε Γιορκ (York), κατέστη η πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. Η πόλη με σταδιακή
αύξηση του πληθυσμού τον 19o αιώνα λόγω και αυξημένης
ροής Ευρωπαίων εποίκων, στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα,
προπορεύθηκε του Μόντρεαλ τόσο πληθυσμιακά63 όσο και
οικονομικά.

57. Περίπου ένας στους έξι Καναδούς εργάζεται εντός ορίων του
Τορόντο [city of Toronto, www1.toronto.ca/wps/portal].
58. Ο σημερινός Δήμος του Τορόντο δημιουργήθηκε το 1998 από τη
συγχώνευση πέντε περιφερειακών δήμων με τη δημοτική αρχή του
Μητροπολιτικού Τορόντο. Ειδικότερα, το 1954, με τη συνένωση μικρών δήμων, συγκροτήθηκε ο Δήμος. Το 1998, με την αναγκαστική συνένωση του Δήμου με τους Δήμους του York, του East York,
του North York, του Etobicoke και Scarborough, συγκροτήθηκε ο
νέος μέγας Δήμος του Τορόντο [city of Toronto, www1.toronto.
ca/wps/portal].
59. Το πιο δημοφιλές αρχιτεκτονικό μνημείο του Τορόντο είναι ο πύργος Τηλεπικοινωνιών CN (CN Tower), κατασκευή από σκυρόδεμα και χάλυβα που υψώνεται υπό τη μορφή βέλους 553 μ. από
το έδαφος. Είναι η υψηλότερη ανεξάρτητη κατασκευή στο δυτικό ημισφαίριο. Άλλα αρχιτεκτονικά μνημεία είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός (Union Station), το υπερσύγχρονο δημαρχείο, ο καθεδρικός καθολικός ναός του Αγίου Μιχαήλ (St. Michal΄s
Cathedral), ο καθεδρικός αγγλικανικός ναός του Αγίου Ιακώβου
(St. James Cathedral) και η βίλα (κάστρο) Case Loma, οικοδόμησης 1911. Αξιοθέατα αποτελούν τα αρχαιολογικά και φυσικά (γεωλογικά, ορυκτολογικά, παλαιοντολογικά και ζωολογικά) εκθέματα
στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο (Royal Ontario Museum) και αυτά
της σύγχρονη τέχνης (καναδικής και διεθνούς) στην Πινακοθήκη του
Οντάριο (Art Gallery of Ontario). Σημαντικό οικοσύστημα είναι αυτό του Toronto Island Park, της λίμνης Ontario κ.ά. [city of Toronto,
www1.toronto.ca/wps/portal].

60. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 1.000.000 έως 9.000.000 μεταναστευτικά,
κυρίως, πτηνά, πεθαίνουν κατ΄ έτος από συντριβές σε γυάλινες κάθετες επιφάνειες κτηρίων στην περιοχή του Τορόντο, εξ αιτίας αποπροσανατολισμού τους λόγω αντανάκλασης των γύρω δέντρων.
Αντιλαμβανόμενα την αντανάκλαση ως συνήθεια, τα πτηνά κατευθύνονται σε αυτό με πλήρη ταχύτητα μη λαμβάνοντας υπ΄ όψη τον
κίνδυνο. Μετά από έτη διεξαγωγής αποστολών διάσωσης και αποκατάστασης και προσπάθεια, ώστε η πόλη να συμπεριλάβει την
ασφάλεια των πτηνών στον σχεδιαστικό κώδικα για τα νέα κτήρια,
τα αρμόδια όργανα κατευθύνονται σε τεχνικές επίλυσης (επιζωγραφισμένες όψεις, επικάλυψη εξωτερικού παραθύρων μέχρι το ύψος
των παρακείμενων δένδρων με λεπτή διάτρητη πλαστική μεμβράνη
κ.ά.) [Βανδώρος, city of Toronto, www1.toronto.ca/wps/portal].
61. Η λέξη είναι, μάλλον, ινδιάνικης προέλευσης, κατόπιν παραφθοράς
από Γάλλους εξερευνητές περί το 1670 για να αναφερθούν στη λίμνη Σίμκο (Simcoe Lake), βορείως του σημερινού Τορόντο [city of
Toronto, www1.toronto.ca/wps/portal].
62. Πρόκειται για τους γνωστούς ως «Υποστηρικτές της Ενωμένης
Αυτοκρατορίας»/United Empire Loyalists) [city of Toronto, www1.
toronto.ca/wps/portal].
63. Σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία (του 2001) οι περισσότεροι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο έλκουν την καταγωγή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μεγάλο μέρος είναι κινεζικής, ιταλικής, ινδικής, γαλλικής, πορτογαλικής ή εβραϊκής καταγωγής. Ένας στους δύο κατοίκους του Τορόντο είναι μετανάστης γεννηθείς εκτός Καναδά [πληροφορία από την Πρεσβεία του
Καναδά στην Αθήνα].
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Η πλήρης διάνοιξη του διαδρόμου που συνδέει τις Μεγάλες
Λίμνες της Β. Αμερικής με τον Ατλαντικό ωκεανό για τη διέλευση μεγάλων πλοίων, το 1959, προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερη κίνηση στο Τορόντο, έως τη δεκαετία του 1960, οπότε η
ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας στο Νότιο Οντάριο
-κυρίως της αυτοκινητοβιομηχανίας- περιόρισε σαφώς τη
σημασία του λιμανιού του Τορόντο, έως τότε κύριας πηγής
πλούτου για την πόλη. Τη δεκαετία του 1970 μεγάλος αριθμός αγγλόφωνων Καναδών και εταιρειών μετέφεραν την έδρα
τους από το Μόντρεαλ στο Τορόντο.
Σήμερα το Τορόντο έχει καταστεί οικονομική πρωτεύουσα της
χώρας και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων χρηματοοικονομικών κέντρων διεθνώς. Αποτελεί έδρα μεγάλων εταιριών
στους τομείς της τεχνολογίας αιχμής, των υπηρεσιών, των
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, των τεχνών, της παραγωγής λογισμικού κ.ά.64
Το Τορόντο και η ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Οντάριο διαθέτουν εκτεταμένο οδικό δίκτυο65. Εντός της πόλης οι μετα64. Το Τορόντο αποτελεί έδρα του συνόλου σχεδόν των μεγάλων καναδικών τραπεζών, μεταποιητικών επιχειρήσεων και πολλών επιχειρήσεων πρώτων υλών (ξυλείας, μεταλλευμάτων κ.λπ.) [city of
Toronto, www1.toronto.ca/wps/portal].
65. Η απόσταση μεταξύ Τορόντο - Μόντρεαλ είναι περίπου 600 χλμ.
(περίπου ίση με εκείνη μεταξύ Τορόντο - Ν. Υόρκης). Η πρωτεύουσα της χώρας, Οττάβα, κείται σε απόσταση περίπου 300 χλμ. ανατολικά του Τορόντο. Οι πόλεις συνδέονται και με το σιδηροδρομι-

Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

κινήσεις γίνονται με τραμ (στο κέντρο), με τον υπόγειο σιδηρόδρομο (4 γραμμές) ή με λεωφορεία. Η σύνδεση με τις γειτονικές πόλεις (Όσαβα, Μισσισσάγκα κ.λπ.) πραγματοποιείται
με τον προαστιακό σιδηρόδρομο [city of Toronto, www1.
toronto.ca/wps/portal].
Η ευρύτερη περιοχή του Τορόντο αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα και φυσική λεκάνη, τα ύδατα της οποίας εκβάλλουν
στη λίμνη Οντάριο. Λόγω και του ήπιου σχετικά κλίματος
(καλοκαίρια ζεστά και υγρά, χειμώνας ήπιος), ελκύεται σημαντική τουριστική ροή. Αν και συγκαταλέγεται στις πιο καθαρές μεγαλουπόλεις διεθνώς, τα τελευταία έτη η ατμόσφαιρα
έχει επιβαρυνθεί σοβαρά με ρύπους66. Παρέχει υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και αυξημένες είναι οι επιδόσεις της
στον τουριστικό τομέα.
Αν και από το 2005 σημειώθηκε αύξηση της εγκληματικότητας,
θεωρείται από τις πλέον ασφαλείς πόλεις της Β. Αμερικής.
κό δίκτυο των εταιρειών VIA Rail (πανκαναδικοί σιδηρόδρομοι),
Ontario Northland (λίγες γραμμές εντός του Οντάριο) και Amtrak
(γραμμές από και προς τις ΗΠΑ) [πληροφορία από την Πρεσβεία
του Καναδά στην Αθήνα].
66. Το 2005, στην περιοχή παρουσιάστηκε νέφος αιθαλομίχλης επί 55
ημέρες. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας της πόλης αποδίδεται στη μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση και πυκνότητα από το 1980 και εντεύθεν και στη λειτουργία μεγάλων ρυπογόνων μονάδων στο Νότιο
Οντάριο και στις κεντροδυτικές ΗΠΑ [πληροφορία από την Πρεσβεία
του Καναδά στην Αθήνα].

3.6 Σίδνεϊ

Εικόνες 11-12: Σίδνεϊ. Η γέφυρα Χάρμπουρ στο Σίδνεϊ (δεκαετία 1930) περιβάλλεται κυρίως από μικρές βιομηχανικές μονάδες
και ολιγόροφα κτήρια που προσεγγίζουν το ύψος της οδού. Στη δεξιά εικόνα, σήμερα εκατέρωθεν της γέφυρας κυριαρχούν ουρανοξύστες
[πηγή: dailymail.co.uk]

Το Σίδνεϊ πόλη της Αυστραλίας, πρωτεύουσα της Νέας Νότιας
Ουαλίας (New South Wales), της πολυπληθέστερης πολιτείας της Ωκεανίας, με έκταση 12.145 τ.χλμ. και πληθυσμό
4.293.000 κατοίκους (2012) [UNdata], χαρακτηρίζεται από
το βαθύ φυσικό του λιμάνι, τη γέφυρα αυτού και το εμβληματικό ως αρχιτεκτόνημα, κτήριο της Όπερας, πιο αναγνωρίσιμο της πόλης. Συνδυάζει πολιτιστικά στοιχεία και σπάνια
φυσικά τοπία (κυρίως αμμώδεις ακτογραμμές) και την ιδιομορφία της νησιωτικής χώρας της Αυστραλίας67. Θεωρείται
από τις ωραιότερες και πιο βιώσιμες πόλεις διεθνώς.
67. Το Σίδνεϊ έχει ήπιο κλίμα με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες,
εξ αιτίας του ωκεανού πιο «ήπιο» από αυτό της ενδοχώρας [www.
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Η ιστορία της πόλης εκκίνησε μόλις το 1770, όταν ο Άγγλος
εξερευνητής πλοίαρχος Τζειμς Κουκ ονόμασε Πορτ Τζάκσον
το βαθύ φυσικό λιμάνι της περιοχής. Το 1788 ο κυβερνήτης
Άρθουρ Φίλιπ έφθασε από την Αγγλία με τον Πρώτο Στόλο, ο
οποίος είχε για φορτίο καταδίκους68. Προς τιμήν του Λόρδου

cityofsydney.nsw.gov.au/vision/city-transformation].
68. Αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται σε φάρμες, σε έργα τεχνικής υποδομής (διάνοιξη οδών, ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων, κ.ά.), μέχρι την άφιξη των πρώτων ελεύθερων αποίκωνμεγαλοκτηματιών από την Αγγλία. [Πληροφορία από Πρεσβεία της
Αυστραλίας στην Αθήνα].
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Σίδνεϊ, Υπουργού Εσωτερικών της Αγγλίας, ονόμασε τον τόπο
Σίδνεϊ και ίδρυσε εκεί τον πρώτο οικισμό69.
Από το 1851 συρροή μεταναστών στην περιοχή οδήγησε εντός
20 ετών σε αύξηση του πληθυσμού από 39.000 σε 200.000
κατοίκους. Κατά τον 20ό αιώνα το Σίδνεϊ συνέχισε τη ραγδαία
ανάπτυξη (με περίπου 500.000 κατοίκους το 1901 και άνω των
1.000.000 το 1925) με συρροή νέων μεταναστών (Έλληνες,
Ιταλούς, Ασιάτες κ.ά.) και δημιουργία πολυπολιτισμικού συνόλου εθνοτήτων, που σύμφωνα με την απογραφή του 2011
αριθμούσε 4.391.673 κατοίκους (αύξηση 6,6% σε σχέση με το
2006). Με δεδομένη την ολοένα αυξανόμενη διεθνούς προέ-

λευσης μεταναστευτική ροή προς την πόλη, το δίκτυο μεταφορών της υπόκειται σε μεγάλες βελτιώσεις και αναγκαία επέκταση70. Παράλληλα αναπλάσεις και αισθητικές, λειτουργικές, πολεοδομικές και άλλες επεμβάσεις στον αστικό ιστό στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση
της τουριστικής προσέλκυσης [www.cityofsydney.nsw.gov.au/
vision/city-transformation].
Σήμερα το Σίδνεϊ αποτελεί σύγχρονη πολυπολιτισμική πόλη,
η οποία συγκαταλέγεται σε αυτές που προσφέρουν καλύτερη
ποιότητα ζωής παγκοσμίως. Το 2000 διοργάνωσε με επιτυχία
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

69. Τα Rocks (Βράχια) είναι η πιο αυθεντική βικτωριανή συνοικία της
πόλης.Πριν γίνει ο πρώτος οικισμός λευκών, ήταν ο τόπος που
έφθασαν οι πρώτοι κατάδικοι από την Αγγλία (σε πρώτη φάση, το
1788, 730 άνδρες και γυναίκες, σε δεύτερη το 1790 και σε τρίτη φάση αργότερα, οπότε ο πληθυσμός συμπλήρωσε 4.000 κατοίκους)
για να αποφορτιστούν οι φυλακές της. Το 1789 έφθασε στο Σίδνεϊ
γαλλική εξερευνητική αποστολή μέσω της οποίας εξαπλώθηκε σοβαρή επιδημία που κόστισε τη ζωή χιλιάδων ιθαγενών Αβοριγινών
[Πληροφορία από Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα].

70. Σήμερα πραγματοποιείται σειρά υποδομών συγκοινωνιών - μεταφορών, όπως οι ακόλουθες: ελαφρά σιδηροτροχιά μεταξύ Circular
Quay έως Kingsford και Randwick, δίκτυο λεωφορειοδρόμων με
διαδρομές προτεραιότητας στο κέντρο της πόλης, σημαντικές αναβαθμίσεις στους βασικούς σταθμούς τραίνου του κέντρου της πόλης, πεζόδρομος μεταξύ Wynyard Walk έως το Barangaroo, η κατασκευή του μετρό της πόλης, αναπλάσεις υποβαθμισμένων κεντρικών τμημάτων της πόλης κ.ά. [mysydney.nsw.gov.au. Last updated:
7 December 2015].

3.7 Ρίο ντε Τζανέιρο

Εικόνες 13-14: Ρίο ντε Τζανέιρο. Η πόλη το 1926, με το σύμβολό της, το άγαλμα του του Χριστού Λυτρωτή71 υπό κατασκευή (ολοκληρώθηκε
το 1931, δέκα έτη μετά την έναρξη της κατασκευής του, μεγαλύτερο τότε, γλυπτό ρυθμού αρ ντεκώ παγκοσμίως). Στη δεξιά φωτογραφία
η πόλη σήμερα (έκταση 1.260 τ.χλμ., πληθυσμός 6.023.699 (2005), πληθυσμιακή πυκνότητα 4.781/τ.χλμ.), με διαμορφώσεις γύρω από το
άγαλμα, πολύ πυκνότερη και εκτεταμένη οικιστική ανάπτυξη κυρίως στην παραλιακή ζώνη και πολύ μεγαλύτερα ύψη κατασκευών
[πηγή: dailymail.co.uk]

Πόλη στη νοτιοανατολική Βραζιλία, παλαιότερα πρωτεύουσα
της χώρας (1763-1960, οπότε τη διαδέχθηκε η Μπραζίλια) και
της πορτογαλικής αυτοκρατορίας (1808-1821). Ο πληθυσμός
της πόλης είναι περίπου 6.094.183 κάτοικοι, σε έκταση 1182,3
τ.χλμ. Ο πληθυσμός της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής
εκτιμάται σε 11-12 εκατομμύρια. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Βραζιλίας μετά το Σάο Πάολο.
Στην ανακάλυψη, την 1η Ιανουαρίου του 1502, από πορτογαλική ναυτική αποστολή, του κόλπου Γκουαναμπαρά, οφείλει η πόλη την ονομασία της (Ρίο ντε Τζανέιρο = ποταμός του

71. Το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή (Cristo Redentor) ευρίσκεται στην
κορυφή του λόφου Κορκοβάντο (Corcovado = καμπούρης), πάνω από την πόλη, στο εθνικό πάρκο του Δάσους Τιζούκα (Tijuca).
Το ύψος του μνημείου είναι 32 μ. και είναι ορατό από κάθε πλευρά της πόλης.

Ιανουαρίου)72. Ο πρώτος οικισμός της περιοχής ιδρύθηκε το
1565. Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η πόλη υφίστατο την
πολιορκία ή κατάκτηση ευρωπαίων πειρατών ή τυχοδιωκτών.
Στο τέλος του 17ου αιώνα, όταν στην ευρύτερη περιοχή ανακαλύφθηκαν χρυσορυχεία και αδαμαντορυχεία, το Ρίο μετατράπηκε σε μεγάλης σημασίας εξαγωγικό λιμένα. Το 1763,
το Ρίο αντικατέστησε το Σαλβαδόρ ως έδρα της πορτογαλικής αποικιακής διοίκησης της Βραζιλίας. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας, το 1822, ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της
Αυτοκρατορίας της Βραζιλίας και παρέμεινε πρωτεύουσα και
μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, το 188973. Η συνεχής
72. Αυτό, διότι η είσοδος του κόλπου θεωρήθηκε ως η εκβολή ενός ποταμού, με δεδομένο ότι τότε στην πορτογαλική γλώσσα η ονομασία
Ρίο αναφερόταν σε εκτεταμένες υδάτινες επιφάνειες [πληροφορία
από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
73. Το Ρίο πέραν πρωτεύουσας του βασιλείου της Πορτογαλίας κατέστη
ταυτόχρονα πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα εκτός της Ευρωπαϊκής
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πληθυσμιακή αύξηση οδήγησε σε κατασκευή υποδομών, όπως
το υδραγωγείο Καριόκα, κατά το πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα.
Η οικονομική ανάπτυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο και η εκβιομηχάνισή του στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα
οδήγησαν σε ραγδαία επέκταση της πόλης χωρίς προκαθορισμένο οικιστικό σχέδιο, με αποτέλεσμα στα δυτικά (όπου ο
σιδηροδρομικός σταθμός) τη διαμόρφωση εργατικών συνοικιών και γειτονιών χαμηλών εισοδημάτων (φτωχογειτονιές)
τενεκεδουπόλεων (φαβέλας)74, στα νότια τη χωροθέτηση διοικητικών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση ανώτερων εισοδηματικά στρωμάτων, ενώ στις βόρειες
περιοχές την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Τα πρώτα έτη του 20ου
αι. (1902-1906) βελτιώθηκαν οι υγειονομικές συνθήκες και
καταβλήθηκε προσπάθεια επίλυσης του συγκοινωνιακού ζητήματος με τη διάνοιξη ευρύχωρων λεωφόρων (αβενίδας). Το
1930, με το σχέδιο του Γάλλου πολεοδόμου Αγκάς, το ιστορικό
κέντρο ανακουφίστηκε από τη μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα με την κατασκευή, στα νότια, της αποικιακής συνοικίας
με σύγχρονα δημόσια κτήρια. Τα επόμενα έτη προωθήθηκε η
οικοδόμηση κτηρίων κατοίκησης και διοίκησης, ενώ παρέμεινε
άλυτο το πρόβλημα των φαβέλας, οι οποίες πλήθαιναν στα
δυτικά, κατόπιν της μαζικής συρροής μεγάλου αριθμού εξαθλιωμένων χωρικών στην πρωτεύουσα προς εξεύρεση εργασίας.
Το 1960 το Ρίο ντε Τζανέιρο αντικαταστάθηκε από τη νεότευκτη Μπραζίλια ως πρωτεύουσα της Βραζιλίας και σταδιακά υποσκελίστηκε από το Σάο Πάολο ως βιομηχανικό και
εμπορικό κέντρο. Παράλληλα όμως, με πρόγραμμα επεμβάσεων από τη δεκαετία του 1970 (νέοι ανισόπεδοι κόμβοι
και αυτοκινητόδρομοι, κατασκευή τούνελ, ζεύξη κόλπου
Γουαναμπάρα με γέφυρα μήκους 14 χλμ., η οποία συνδέει
το Ρίο ντε Τζανέιρο με τη Νιτερόι, υλοποίηση κ.λπ.) αντιμετωπίστηκε, ως ένα βαθμό, το συγκοινωνιακό πρόβλημα75,
ενώ με την κατασκευή ουρανοξυστών και την υλοποίηση προγραμμάτων οικιστικής ανάπλασης περιορίστηκαν οι φαβέλας
[πληροφορία από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
Η πόλη, με πολυεθνική, πολυπολιτισμική, κυρίως πορτογαλόφωνη κοινωνία, είναι τουριστικά δημοφιλής διεθνώς για την
ευνοϊκή φυσική θέση της, τους εορτασμούς του καρναβαλιού,
τα κυρίαρχα είδη μουσικής, τις παραλίες (Κοπακαμπάνα76,
ηπείρου [πληροφορία από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
74. Η πρώτη φαβέλα της Βραζιλίας οικοδομήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900, μετά την επιστροφή 20.000 στρατωτών με το τέλος
του εμφυλίου πολέμου και την εγκατάστασή τους σε λόφο παρακείμενο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Με την κατάργηση της δουλείας, χιλιάδες μετανάστες πρώην σκλάβοι εγκατέλειψαν τις πόλεις της περιφέρειας και εγκαταστάθηκαν δίπλα στις μεγαλουπόλεις. Μόλις το
1937 οι αρχές έλαβαν πρωτοβουλία αντιμετώπισης της οικοδομικής
αυθαιρεσίας και της υποβάθμισης, κατόπιν διαμαρτυρίας των κατοίκων των «κανονικών» πόλεων. Μέχρι τις αρχές του 1980 οι φαβέλες, εξ αιτίας και της έλλειψης της ελάχιστης κοινωνικής δομής και
προστασίας είχαν μετατραπεί σε άντρα παρανομίας. Κατόπιν της γνωστοποίησης υποψηφιότητας ανάληψης διεξαγωγής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου το 2007 οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιδίωξαν πολλάκις να
εκκενώσουν τις φαβέλες με βίαιο τρόπο αποφασίζοντας το 2009 την
οικοδόμηση διαχωριστικού τοίχου περιμετρικά της φαβέλας του Ρίο
Ντε Τζανέιρο με πρόσχημα την παρεμπόδιση της περαιτέρω επέκτασής της. Στην πραγματικότητα έγινε για τουριστικούς λόγους [πληροφορία από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
75. Το Ρίο και το Σάο Πάολο είναι οι πόλεις με το δεσχερέστερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Βραζιλία και σε υψηλή θέση κατάταξης παγκοσμίως [πληροφορία από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
76. Η Κόπα Καμπάνα (Copacabana) είναι η διασημότερη παραλία με 4,5
χλμ. μήκος και με τους λόφους Pao de Acucar και Corcoνado αποτελούν το πιο τουριστικό σημείο του Ρίο. Η παραλία Ιπανέμα (Ipanema)
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Ιπανέμα, Λεμπλόν κ.ά.), τους πεζόδρομους και τον τρόπο
ζωής των κατοίκων. Στα γνωστά αξιοθέατα περιλαμβάνονται το γιγαντιαίο άγαλμα του Ιησού στην κορυφή του λόφου
Κορκοβάδο, ο πεζόδρομος της παρέλασης του Καρναβαλιού
και ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου, το Μαρακανά
που έχει φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ο λόφος Corcovado («Καμπούρης») 720 μ., στην
κορυφή του οποίου οδηγεί ανελκυστήρας, αποτελεί τμήμα
του τροπικού Parque Nacional da Tijuca, μεγαλύτερου δάσους
του κόσμου που ανήκει σε αστική περιοχή. Η πόλη πλαισιώνεται από 37 αμμώδεις παραλίες στον Ατλαντικό και έντονα
επικλινείς λόφους πυκνής βλάστησης.
Το Ρίο χαρακτηρίζεται από τον κλιματικό τύπο των τροπικών
μουσώνων, με όχι πολύ υψηλή θερμοκρασία λόγω της θαλάσσιας αύρας του ωκεανού. Αποτελεί σημαντικότατο διοικητικό,
συγκοινωνιακό, εμπορικό, βιομηχανικό (το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας)77, βιοτεχνικό και πολιτιστικό κέντρο της
Βραζιλίας. Στην πόλη καταλήγει η σιδηροδρομική γραμμή από
τα ορυχεία σιδήρου, χρυσού, μαγγανίου, νικελίου και πολυτίμων λίθων της Μίνας Γκεραΐς78. Επιπλέον, οι υπερατλαντικές επιβατικές γραμμές, που συνδέουν το λιμάνι του με την
Ευρώπη και τα δύο αεροδρόμιά του (το διεθνές Γκαλεάο στο
νησί Ντο Γκοβερναδόρ και το Σάντος Ντιμόντ στην είσοδο
του κόλπου της Γκουαναμπάρα) έχουν καταστήσει το Ρίο ντε
Τζανέιρο μια από τις κυριότερες πύλες εισόδου στη Βραζιλία.
Το 1/3 του πληθυσμού του διαβιεί στους λόφους γύρω από τις
παραλίες και στο κέντρο, στις φαβέλες (παράγκες), με δύσκολη
καθημερινότητα σε συνθήκες εξαθλίωσης, μη ικανοποιητική
ποιότητα ζωής και μεγάλα ποσοστά παραβατικότητας79.
Το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοξενήθηκε η Διεθνής
Διάσκεψη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη80.
Στην πόλη διεξήχθησαν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016,
γεγονός που την επιβάρυνε σημαντικά με εκατομμύρια επισκέπτες, κυκλοφοριακό φόρτο, πολλαπλασιασμό απορριμμάτων κ.ά. εντός του θέρους81.
αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού υψηλών εισοδημάτων [πληροφορία από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
77. Στην περιοχή λειτουργούν εργοστάσια μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων, επεξεργασίας γυαλιού, παρασκευής ρούχων, χημικών
προϊόντων, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, φαρμάκων,
πλαστικών και μηχανών, διυλιστήρια πετρελαίου, υφαντουργία,
τσιμεντοβιομηχανίες, μεταλλουργεία, βυρσοδεψεία και ναυπηγεία
κ.λπ. [πληροφορία από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
78. Και από το λιμάνι της, το οποίο διαθέτει αποβάθρες μήκους άνω των 7
χλμ. και είναι δεύτερο σε εμπορική κίνηση στη χώρα, εξάγονται μεταλλεύματα σιδήρου και μαγγανίου, χρυσός, πολύτιμοι λίθοι, ξυλεία, καφές, βαμβάκι, ζάχαρη, καπνός, σπορέλαιο, φρούτα, κηπευτικά, κρέας,
δέρματα, φάρμακα και πλαστικά προϊόντα και εισάγονται πρώτες ύλες.
79. Πολλοί μετανάστες, πέραν των δυσχερειών στέγασης και απασχόλησης, λόγω δυσκολιών έκδοσης βίζας και άλλων εγγράφων καταλήγουν να είναι παράνομοι [πληροφορία από την Πρεσβεία της
Βραζιλίας στην Αθήνα].
80. Από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου 1992 αντιπρόσωποι από 175 κράτη συναντήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μετείχαν στη διεθνή διάσκεψη του
ΟΗΕ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED), κατά τη διάρκεια
της οποίας συζήτησαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες με στόχο την περιβαλλοντική σωτηρία της Γης.
Αποφάσισαν επίσης τη δημιουργία επιτροπής του ΟΗΕ για τη συγκροτημένη ανάπτυξη, κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας για τη καταπολέμηση της εξάπλωσης των ερήμων και αποφάσισαν τη σύγκληση διάσκεψης με θέμα την υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων.
81. Μέσα σε λίγους μήνες το ύψος των ενοικίων εκτοξεύτηκε λόγω του
Παγκοσμίου Κυπέλλου και των Ολυμπιακών Αγώνων [πληροφορία
από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα].
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3.8 Παρίσι

Εικόνες 15-16: Παρίσι. Πλάνο της πόλης από τον Πύργο του Άιφελ, το 1889. Δεξιά, δεκαετία 1970,
εμφανής η μεγάλη ανοικοδόμηση με πολλά από τα σύγχρονα αξιοθέατα
[πηγή: dailymail.co.uk]

Από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης82, γνωστή και ως
«Πόλη του Φωτός» από το 1828, οπότε και φωτίστηκαν οι
κύριες λεωφόροι της με φανούς γκαζιού, είναι η πρωτεύουσα
της Γαλλίας και της περιφέρειας Ιλ ντε Φρανς (Île-de-France).
Επιπλέον είναι η πολιτιστική και οικονομική πρωτεύουσα της
Γαλλίας83, το σημαντικότερο κομβικό σημείο της και έδρα πολλών διεθνών οργανισμών (UNESCO, OECD κ.λπ.) και σημαντικών επιχειρήσεων. Διαθέτει στρατηγικής και γεωπολιτικής
σημασίας χωροθέτηση, σχετικώς πλησίον όμορων χωρών. Η
γαλλική πρωτεύουσα διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα
(ιστορικών και θρησκευτικών κτηρίων, μουσείων -περίπου
160 και εκθεσιακών χώρων -200 μόνιμες εκθέσεις τέχνης, που
καλύπτουν πληθώρα θεμάτων και ιστορικών περιόδων, πάρκων και άλλων αξιοθεάτων84. Τα αξιοθέατα της πόλης (αρχιτεκτονική, μνημεία, μουσεία)85, σε συνδυασμό με το εύκρατο
μεσογειακό κλίμα της, προσελκύουν κατ΄ έτος, εκατομμύρια
τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Δομημένο στο κέντρο του λεκανοπεδίου του Παρισιού, κατά
μέσο όρο 65 μ. άνω της στάθμης της θάλασσας και με αρχαι82. Κατέστη πρωτεύουσα των πρώτων Γάλλων βασιλέων από το 987
με την ονομασία «Parisii» [πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία
στην Αθήνα].
83. Ως ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή, το Παρίσι συγκεντρώνει υψηλό ΑΕΠ. Είναι το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο, μαζί με το Λονδίνο,
στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας το 30% των επιχειρηματιών ολόκληρης της χώρας. Στο Παρίσι εδρεύει το 40% των επιχειρήσεων της χώρας καθώς και η μεγαλύτερη επιχειρηματική περιοχή της Ευρώπης
«La Défense», ενώ στην πόλη επίσης ευρίσκεται και το δεύτερο
μεγαλύτερο σε μέγεθος χρηματιστήριο της Ευρώπης («Euronext»)
[πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
84. Συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO, ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, το Ανάκτορο Φονταινεμπλώ (Fontainebleau)
(1979), το Παλάτι των Βερσαλιών (1981) και η όχθη του ποταμού
Σηκουάνα (1991) [πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία στην
Αθήνα].
85. Το κέντρο της πόλης δεν υπέστη αξιοσημείωτες καταστροφές κατά
τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, διότι δεν περιελάμβανε σημεία στρατηγικής σημασίας. Οι βιομηχανικές μονάδες ήταν στα προάστεια, ενώ οι σιδηροδρομικοί σταθμοί ήταν τερματικοί. Ωστόσο,
εκθέματα μουσείων ή αρχαιολογικοί, ιστορικοί και καλλιτεχνικοί
θησαυροί εκλάπησαν συστηματικά [πληροφορία από τη Γαλλική
Πρεσβεία στην Αθήνα].

ότερο σημείο οίκησής του τη νησίδα Île de la Cité, στον
Σηκουάνα86 περιβάλλεται από μεγάλα δάση87, ενώ διαθέτει
πλήθος χώρων πρασίνου (πάρκα, κήποι, αλέες), που συναντώνται και εκτός του Δήμου του Παρισιού (Ville de Paris)
στην ευρύτερη περιοχή της πόλης (région parisienne)88. Η
έκταση της πόλης προσεγγίζει τα 105,4 τ.χλμ., ενώ η συνολική μητροπολιτική περιοχή υπερκερνά τα 14.518 τ.χλμ. Ο
πληθυσμός του ανέρχεται σε 2.152.000 (2011) κατοίκους, ενώ
της μητροπολιτικής περιοχής 13.200.000 περίπου [UNdata],
γεγονός που το καθιστά μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις στην Ευρώπη.
Η πόλη του Παρισιού δημιουργήθηκε ως κελτικός οικισμός
στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. επί της νήσου, όπου το σημερινό κέντρο, στον ποταμό Σηκουάνα. Το 52 π.Χ ο οικισμός

86. Ο Σηκουάνας (la Seine), ο οποίος συνδέει το Παρίσι με την ενδοχώρα της Γαλλίας (με τη Βουργουνδία, τη Μάγχη κ.ά.) διαδραμάτισε
σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της πόλης. Διακρίνει το
Παρίσι σε δύο άνισες όχθες, στην δεξιά (rive droite), όπου κυριαρχούν οι επιχειρήσεις και τη νότια, αριστερή όχθη (rive gauche),
όπου ο παραδοσιακός τόπος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων. Κατά περιόδους μεγάλων βροχοπτώσεων, μεγάλες ποσότητες αστικών λυμάτων καταλήγουν στον Σηκουάνα.
87. Οι μεγαλύτεροι χώροι πρασίνου είναι τα δάση Bois de Vincennes
και Bois de Boulogne (Δάσος Βουλώνης), οι οποίοι καλύπτουν έκταση περίπου 10 τ.χλμ. και 8,5 τ.χλμ. στο νοτιοανατολικό και δυτικό άκρο του Παρισιού, αντίστοιχα. Και τα δύο δάση περιλαμβάνουν ιππόδρομο, νησάκια, λίμνες, κήπους και άλλους πόλους έλξης, για παράδειγμα το ζωολογικό κήπο του Βενσέν (Vincennes)
ή το Μουσείο Επιστημών Exploradome στη Βουλώνη. Σημαντικοί
χώροι πρασίνου είναι οι κήποι του Λουξεμβούργου (Jardins du
Luxembourg), ο Βοτανικός κήπος Jardin des Plantes, με διάφορα
μουσεία (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) και θερμοκήπια και έναν από
τους παλαιότερους ζωολογικούς κήπους διεθνώς (Ménagerie du
Jardin des Plantes, με έναρξη λειτουργίας το 1794) [el.wikipedia.
org/wiki], η περιοχή Tuileries, με το Ανάκτορο του Κεραμεικού, το
πάρκο Buttes-Chaumont, το πάρκο Parc de la Villette με το Cité
des Sciences et de l΄ Industrie, τα πάρκα Monceau και Montsouris
κ.λπ. [πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
88. Ενδεικτικά το δάσος τoυ Μεντόν (forêt de Meudon), με έκταση 1.100
εκτάρια (11.000 στρ.), σε απόσταση περίπου 6 χλμ. νοτιοδυτικά του
Παρισιού, που φιλοξενεί είδη άγριας πανίδας [πληροφορία από τη
Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
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(Lutetia) κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους89. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο οικισμός επεκτάθηκε και
προς την αριστερή όχθη του ποταμού, οπότε κατασκευάστηκαν υποδομές της εποχής (αμφιθέατρο, λουτρά και χώρος
συγκέντρωσης/Forum). Κατά τον Μεσαίωνα το Παρίσι (508
μ.Χ.) ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του κράτους των Φράγκων,
αργότερα αντιμετώπισε θεομηνίες90 και επιδημίες με απώλειες
πληθυσμού, ενώ ακολούθησε η ανοικοδόμηση εμβληματικών
εγκαταστάσεων και υποδομών91. Κατά τη Μεταρρύθμιση και
επί Λουδιβίκου ΙΓ΄, σημειώθηκε οικονομική ανάκαμψη της
πόλης. Η ίδρυση, από τον ίδιο, υφισταμένων έως σήμερα
τριών τμημάτων της πόλης, λειτούργησε ενισχυτικά στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική σημασία της.
Κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα η διεξαγωγή
Διεθνούς Έκθεσης, κατέστησε μεγαλύτερη τη δημοφιλία της
πόλης92. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής μεγάλος
αριθμός καλλιτεχνικών θησαυρών και εκθεμάτων μουσείων
φυγαδεύτηκε στην περιφέρεια της χώρας, προς αποτροπή
περαιτέρω κλοπής και καταστροφής93.
Μεταπολεμικά και ιδίως από τη δεκαετία του ΄60 υπήρξε
πόλος έλξης εγκατάστασης μεταναστών κυρίως από κράτη
της Βόριας Αφρικής (πρώην αποικίες Γαλλίας κ.ά.), αλλά και

89. Η πρώτη φορά που αναφέρεται η πόλη είναι, στο έργο του Ιούλιου
Καίσαρα «Ιστορία» ( ως Λουτετία και τη φυλή που κατοικούσε εκεί,
ως Παρίσιους). Τον 3ο αιώνα μ.Χ. εισήχθη από ιεραποστόλους ο χριστιανισμός στην πόλη. Ο άγιος Διονύσιος (Saint Denis) του Παρισιού
κατέστη, το 250 μ.Χ., ο πρώτος επίσκοπός της πόλης. Το 360 μ.Χ.
η πόλη μετονομάστηκε οριστικά σε Παρίσι. Το 486 η ρωμαϊκή κυριαρχία τερμάτησε στην πόλη και στη Βόρεια Γαλλία, οπότε και
ο Χλωδοβίκος (Chlodwig) έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Γαλλίας.
90. Το 586 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς την πόλη. Ο πολύ
δριμύς χειμώνας 763/764 ήταν αιτία λιμού στο Παρίσι και μείωσης
του πληθυσμού εξ αιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών. Κατά τον
13ο αιώνα σημειώθηκαν πολλές φυσικές καταστροφές στο Παρίσι,
όπως παγετώνες και πλημμύρες. Επιδημία χολέρας και άλλων μολυσματικών ασθενειών, των αρχών του 16ου αιώνα, οδήγησε και
πάλι σε σοβαρή απώλεια πληθυσμού [πληροφορία από τη Γαλλική
Πρεσβεία στην Αθήνα].
91. Το 1163 εκκίνησε η ανέγερση του ναού της Παναγίας των Παρισίων
και πέριξ της πόλης κατασκευάστηκαν προστατευτικά τείχη. Το
1181 κατασκευάστηκε η πρώτη δημόσια αγορά. Κατά τη διάρκεια
του Μεσαίωνα, το Παρίσι διακρινόταν στη δεξιά όχθη, με κυρίαρχες
λειτουργίες την πολιτική, την οικονομία και τη θρησκεία και στην
αριστερή όχθη (rive gauche), που φιλοξενούσε τη διανόηση (όπου
το 1257 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης) [πληροφορία από
τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
92. Ο Πύργος του Άιφελ εγκαινιάστηκε για την Έκθεση του 1889 (επέτειος των 100 ετών της Γαλλικής Επανάστασης) και το μετρό για
εκείνη του 1900. Ο Πύργος του Άιφελ αποτελεί σύμβολο της πόλης
και την υψηλότερη κατασκευή της, με ύψος 324 μ. (συμπεριλαμβανομένης της κεραίας). Οι εργασίες κατασκευής εκκίνησαν το 1887
και ολοκληρώθηκαν το 1889. Αρχικά προοριζόταν για την παγκόσμια έκθεση του 1889 και μόνο, αλλά εντυπωσίασε τόσο το κοινό, ώστε αποφασίστηκε η μόνιμη παραμονή του. Δέχεται άνω των
6.000.000 επισκεπτών ετησίως, ενώ το 2002 είχε συμπληρώσει συνολικά 200.000.000 επισκέπτες από τότε που κατασκευάστηκε [πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
93. Το Παρίσι κατελήφθη από τον ναζιστικό γερμανικό στρατό κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ 1940-1944. Στις
25.8.1944 η προέλαση του δεύτερου τάγματος τεθωρακισμένων
υπό τον στρατηγό Λεκλέρκ (Leclerc) σήμανε την απελευθέρωση
της πρωτεύουσας, χωρίς περαιτέρω επιβλαβείς ενέργειες, καθώς ο
στρατηγός Dietrich von Choltitz, στρατιωτικός Διοικητής της πόλης,
παράκουσε τις διαταγές του Χίτλερ για την υποδειγματική καταστροφή της πόλης [πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
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ασιατικές (κυρίως μεσανατολικές) και ευρωπαϊκές χώρες που
είχαν πληγεί οικονομικά κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το Παρίσι διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900
και του 192494. Τα τελευταία έτη η πόλη υπήρξε στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων.
Το σύστημα δημόσιας υγείας, περίθαλψης, εκπαίδευσης,
ασφάλισης, υποστήριξης ανέργων και οικονομικά ασθενών
υπήρξε, έως πρόσφατα, πολύ ικανοποιητικό σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, ενώ η κλίμακα φορολογίας χαρακτηρίζεται υψηλή. Το κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης, όπως και
το σύστημα μεταφορών, ανεπτυγμένο νωρίς, συγκριτικά με
τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι επαρκές και
εκσυγχρονισμένο95. Λειτουργεί σημαντικό δίκτυο και σύστημα
ποδηλατοδρόμων. Ωστόσο η πόλη συγκαταλέγεται σε αυτές
με τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα96.
Στην πόλη εφαρμόζεται «σχέδιο προστασίας κλίματος», το
οποίο στοχεύει στην αύξηση της χρήσης των εναλλακτικών
μορφών ενέργειας μέχρι το 2020.

4. Οι μεγαπόλεις και ο ρόλος τους
στον 21ο αιώνα
Από τη μελέτη των παραπάνω ενδεικτικών περιπτώσεων
συνάγονται τα εξής συμπεράσματα:
- Εμφανής είναι η μεταλλαγή στη φυσιογνωμία των πόλεων,
ώστε η σύγκρισή τους με το παρελθόν (ακόμη και τριών
δεκαετιών πριν) να είναι εντυπωσιακή [Burgel]. Τοποθεσίες
συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης και του Τορόντο
είναι μη ευχερώς αναγνωρίσιμες, ενώ η Σανγκάη παρουσιάζει μεταμόρφωση, λόγω υπερπληθυσμού και συνεπώς οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων εγκαταστάσεων και λοιπών χωροθετήσεων. Ουρανοξύστες σε πολύ μεγάλο αριθμό
και πολυώροφα κτήρια έχουν αντικαταστήσει παλαιότερα,
ακόμη και πολύ υψηλά κτήρια για την εποχή κατασκευής τους.
Σαφέστατη είναι η ανάπτυξη καθ΄ ύψος της πόλης.
- Παρατηρείται επέκταση των πόλεων και αύξηση της περιφέρειάς τους. Τα προάστια αποτελούν άμεση συνέχεια του
κέντρου λόγω της προέκτασης αμφοτέρων και έχει ακολουθήσει επέκταση οδικών και λοιπών συγκοινωνιακών δικτύων
προς εξυπηρέτηση των αναγκών.

94. Υπήρξε, επίσης, υποψήφια πόλη ανάληψης διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων τα έτη 1992, 2008 και 2012, που φιλοξενήθηκαν τελικά από τις πόλεις της Βαρκελώνης, του Πεκίνου και
του Λονδίνου, αντίστοιχα [πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία
στην Αθήνα].
95. Η πόλη διαθέτει πυκνό δίκτυο μετρό (γρηγορότερο και οικονομικότερο μέσο μεταφοράς στο Παρίσι), το οποίο συνδέεται με προαστιακά (RER) και περιφερειακά δίκτυα (Urbaine). Διαθέτει επίσης σιδηροδρομική σύνδεση με όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας.
Περιβάλλεται από πυκνό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι τη
συνδέουν με κάθε σημείο της επικράτειας. Διαθέτει επίσης δύο διεθνή αεροδρόμια, το νεώτερο στα βόρεια της πόλης (Paris Charles
de Gaulle), το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης
[πληροφορία από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].
96. Μετά τη Μασσαλία, το Παρίσι είναι η πόλη της Γαλλίας με τα οξύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα, ειδικά στο κέντρο (όπως γύρω από
την Αψίδα του Θριάμβου) και στα σημεία με τουριστικά αξιοθέατα.
Ωστόσο οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές
σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης [πληροφορία από τη
Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα].

ΜεγαπΟλεις: ΠολεοδομικΟς μετασχηματισμΟς και εξΕλιξη στη σΥγχρονη μορφΗ

- Διακρίνονται από τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο97 και τις
συνέπειές του. Από τα αρμόδια διοικητικά όργανα έχουν προωθηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η χρήση μέσων μαζικής
μεταφοράς και συνδυασμένων μεταφορών, όπως και ποδηλάτου, με τις αντίστοιχες υποδομές (π.χ. Παρίσι, Λονδίνο).
- Συντελείται μετασχηματισμός του αστικού χώρου, αστικοποίηση αγροτικών γαιών, αύξηση πυκνότητας οικισμών στις
παράκτιες περιοχές, μεταβολή χρήσεων γης, με έμφαση στον
τριτογενή και τεταρτογενή τομέα. Σε αριθμό πόλεων η αδυναμία ένταξης τμήματος του πληθυσμού στον αστικό και κοινωνικό ιστό έχει οδηγήσει στη δημιουργία παραγκουπόλεων
(φαβέλας) κυρίως σε πόλεις της Ασίας, της Αφρικής και της
Ν. Αμερικής.
- Κυρίως στις μεγαπόλεις της Ευρώπης και της Ν. Αμερικής
συνήθεις είναι οι προβλέψεις αναπλάσεων, εξεύρεσης κατάλληλων χώρων νέων χρήσεων, όπως και διαμόρφωσης χώρων
πρασίνου, ελεύθερων χώρων, χώρων άθλησης και αναψυχής κ.ά.
- Είναι πόλεις πολυπολιτισμικές, στις οποίες ομιλείται μεγάλος αριθμός γλωσσών και διαλέκτων (Ν. Υόρκη, Λονδίνο κ.ά.)
και περιλαμβάνουν αριθμό συνοικιών πληθυσμών διαφορετικής εθνικής καταγωγής ή προέλευσης (π.χ. China Town στη
Ν. Υόρκη), ενώ συχνή είναι και η ύπαρξη τύπων γκέτο. Οι
έντονες κοινωνικές ανισότητες συνδέονται με υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας και εντός αυτών.
- Είναι έδρες διεθνών Οργανισμών (Ν. Υόρκη, Παρίσι), επιχειρηματικών κολοσσών ή τραπεζών (Λονδίνο), διεθνούς
σημασίας μουσείων (Λουβρο, Βρετανικό Μουσείο κ.λπ.) και
έχουν φιλοξενήσει παγκόσμιας ακτινοβολίας εκδηλώσεις
(Ολυμπιακούς Αγώνες, διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια κ.ά.).
Ενώ, όμως, παλιότερα η ανάπτυξη των πόλεων και των μητροπόλεων εξελισσόταν συνδυαστικά με τη μεγάλη οικονομική
και βιομηχανική ανάπτυξη (Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο κ.λπ.),
τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσονται κυρίως οι μεγαπόλεις των οικονομικά αδύναμων κοινωνιών. Στις μεγαλύτερες
μεγαπόλεις το 2015, με το Τόκιο πρώτο στην κατάταξη, περιλαμβάνονται η Βομβάη, το Δελχί, η Πόλη του Μεξικού (Μέξικο
Σίτι), το Σάο Πάολο κ.ά. [UN 2015], ενώ όπως εκτιμάται [UN]
ο αστικός πληθυσμός των αναπτυσσομένων χωρών θα διπλασιαστεί έως το 2030 προσεγγίζοντας τα 4 δισ. άτομα. Στις
μεγαπόλεις της Ασίας, της Αφρικής και της Ν. Αμερικής, τα
προβλήματα διαβίωσης, ανεργίας, βίας, κ.λπ. παρουσιάζονται οξυμένα, ενώ είναι διαπιστωμένη η ανάγκη βελτίωσης
των συνθηκών υγιεινής και μείωσης της βρεφικής θνησιμότητας με καταπολέμηση των ασθενειών και της μόλυνσης.
Οι μεγαπόλεις, σε μεγάλο ποσοστό τους, αποτελούν τόπους
υψηλής διακινδύνευσης. Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης
πληθυσμού και της ακραίας δυναμικής του, είναι ευάλωτες
σε κρίση προμηθειών και παροχών, σε κοινωνική αποδιοργάνωση, σε πολιτικές συγκρούσεις και σε φυσικές καταστροφές
και συνεπώς σε αύξηση απωλειών98, όχι μόνο σε υλικό επί97. Το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία είναι από τις πόλεις με το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Ν. Αμερική. Η Βραζιλία
επενδύει στην επέκταση του μετρό και στη βελτίωση της υποδομής των οδών στην προσπάθεια μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου [Fortunegreece].
98. Σύμφωνα με έκθεση της μεγαλύτερης αντασφαλιστικής εταιρείας
διεθνώς Munich Re, η συσσώρευση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας.
Συνολικά, η Munich Re υπολογίζει ότι καταστροφές και απώλειες
έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά, το πρώτο δεκάμηνο
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πεδο. H αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα των καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής (που συνδέονται ευθέως
με το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και της ευάλωτης και μη
ισόρροπης ανάπτυξής τους [Ελαφρός].
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταγραφεί καταστροφές σε
μεγάλες πόλεις, οφειλόμενες κυρίως σε μετατοπίσεις σε πεδιάδες που εύκολα πλημμυρίζουν, σε ερήμους που πλήττονται
από ξηρασία, σε κτίσματα σε επικλινή εδάφη ιδίως σεισμογενών περιοχών κ.ά. (σεισμός στην ιαπωνική πόλη Κόμπε και
πλημμύρες στο Σικάγο το 1995, χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη
το 1996, πλημμύρες στη Ντάκα του Μπαγκλαντές το 1998,
καταιγίδα στο Παρίσι, τυφώνας στην Οκλαχόμα και σεισμοί
της Τουρκίας το 1999, πλημμύρα στο Γιοχάνεσμπουργκ το
2000, καλοκαιρινός καύσωνας στο Παρίσι το 2003, τσουνάμι
στον Ινδικό το 2004), με μεγάλο αριθμό θυμάτων [Ελαφρός].
Η αλματώδης ανάπτυξη των αστικών κέντρων, κυρίως σε
περιοχές αναπτυσσομένων χωρών και αναδυόμενων οικονομιών, με εμφανή την έλλειψη περιβαλλοντικής, αντισεισμικής ή άλλης πρόληψης, δεν συμβαδίζει με τη διασφάλιση
κοινωνικών και τεχνικών υποδομών και την παροχή επαρκούς και κατάλληλης πολιτικής προστασίας ή ακόμη περισσότερο, με πρόβλεψη, προγραμματισμό και στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης, με κατάρτιση και ετοιμότητα εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων και ευελιξίας προσαρμογής
ανά περίπτωση99.
Οι μεγαλύτερες πόλεις διεθνώς, αυξάνοντας περαιτέρω τον
πληθυσμό τους, αναμένεται ν΄ αποτελούν διακριτές κοινωνικοοικονομικές οντότητες, ιδιαίτερης σημασίας και επιρροής στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη, την κοινωνική οργάνωση, τον πολιτισμό, την πολεοδομία και την πολιτική100. Με ισχυρή επίδραση στις λειτουργίες της παγκόσμιας
οικονομίας, οδηγούν σε νέες μορφές ανταγωνισμού ή και συμμαχιών μεταξύ των μεγαπόλεων και των δικτύων που αυτές
θα δημιουργούν, αλλά και σε μεταλλαγή της ανάπτυξης νέων
αστικών κέντρων και νέων ισορροπιών.
Η μεγάπολη αναμένεται στο μέλλον πολυκεντρική, με πολλά
αστικά κέντρα, όπως λ.χ. το Παρίσι ή η Νέα Υόρκη, τα οποία,
ανεξαρτήτως μεγέθους, θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Από τη φύση της τελευταίας
και την ικανότητα μιας μεγάπολης στην προσέλκυση επενδύσεων, διεθνών και μη (π.χ. Νέα Υόρκη, Σανγκάη) εξαρτάται
και η εξέλιξη των χρήσεων γης, της οικιστικής πολιτικής, της
αγοράς ακινήτων και παραγόντων, όπως οι υποδομές και η
κινητικότητα των παραγωγικών πόρων.
Δεδομένων των νέων συνθηκών ελεύθερης κίνησης κεφαλαίου
και εργασίας, η ποιότητα ζωής αποτελεί κυρίως προσδιοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, λόγω της επίδρατου 2004 το κόστος των παγκόσμιων καταστροφών, σύμφωνα με
τη Munich Re, ανήλθε σε 90 δισ. δολλάρια, έναντι 70 δισ. περίπου
που ήταν ο μέσος όρος της προηγούμενης δεκαετίας [Ελαφρός].
99. Συνθήκες ανεπαρκούς υποδομής, μολυσμένου περιβάλλοντος, ρύπανσης ή απόθεσης αποβλήτων, ακραία πόλωση μεταξύ πλούτου
και φτώχειας κ.ά. δεν ευνοούν ασφαλή διαβίωση και ποιότητα ζωής. Παραδείγματα αποτελούν η Πόλη του Μεξικού, που αν και αποτελεί σεισμογενή περιοχή, είναι δομημένη σε σαθρά εδάφη επίχωσης μιας λίμνης, η Κωνσταντινούπολη, η Τεχεράνη, το Νέο Δελχί
και άλλες πυκνοκατοικημένες και κακοδομημένες πόλεις [Ελαφρός].
100. Ειδικά όταν μια μεγάπολη (κυρίως της Ασίας) έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό από αυτόν ενός κράτους (π.χ. Μάλτα, Σλοβενία,
Ελλάδα κ.ά.), γίνεται κατανοητό ότι θα είναι υπολογίσημης οικονομικής ισχύος, αλλά και επιρροής στις διεθνείς, διακρατικές
και λοιπές σχέσεις.

Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997
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σής του στην ψυχική, διανοητική και σωματική κατάσταση του
ανθρώπινου δυναμικού και επομένως, την παραγωγικότητά
του. Καθορίζει τον βαθμό αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής του
καταλληλότερου δυνατού τόπου εγκατάστασης νέων παραγωγικών μονάδων και επομένως προσδιορίζει τον αριθμό νέων
θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό δεν νοείται η έννοια του
συγκριτικού πλεονεκτήματος της πόλης101. Η παροχή υψηλού επιπέδου συνθηκών διαβίωσης και εργασίας με ισχυρή
σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, πολιτισμού και οικονομικών
λειτουργιών, αλλά και επίδειξης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αποτελούν ισχυρό κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων [Παπανδρόπουλος].
Η οικονομία του 21ου αιώνα αναμένεται να είναι οικονομία
υπηρεσιών, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην πληροφορική, εξυπηρετώντας την τηλε-εργασία και το μη τυπικό
ωράριο. Στα αναπττυγμένα κράτη οι μεγαπόλεις θα υιοθετήσουν διαφορετικές λειτουργικές ιδιότητες με επίδραση στην
πολιτική οικονομία. Ουσιαστικές μεταβολές στο εμπόριο πιθανόν οδηγήσουν σε εμπορικά δίκτυα πόλεων και λιανεμπορικές
επιχειρήσεις που θα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά της
μεγάπολης (υφιστάμενα παραδείγματα μεγάλες ευρωπαϊκές
πόλεις και οι γνωστές ως πόλεις - έθνη, όπως η Σανγκάη ή η
Βομβάη), όπως και η λειτουργία «24ωρων καταστημάτων».
Συνακόλουθες θα είναι οι καταναλωτικές μεταβολές, σχετικές με την ποιότητα ζωής και τη φιλοπεριβαλλοντική φιλοσοφία [Παπανδρόπουλος].
Ωστόσο, η συγκρότηση εντός των μεγαπόλεων, μικροπόλεων
που διακρίνονται από εσωστρέφεια, κοινωνικό αποκλεισμό
και ανισότητες, εγκυμονεί κινδύνους εγκληματικότητας και
παραβατικότητας.

κ.ά.102 Παράλληλα, υψηλή είναι η κατανάλωση καυσίμων για
τις μεταφορές [Stamatiou 2015].
Βασικά κριτήρια βιώσιμης πόλης αποτελούν το ποσοστό των
χώρων πρασίνου, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και το αστικό
περιβάλλον, ρυθμίσεις στο κυκλοφοριακό, όπως και η ενθάρρυνση και υποστήριξη103, από τις τοπικές αρχές, πρωτοβουλιών, όπως η ανακύκλωση, η μείωση της χρήσης αυτοκινήτου, η φύτευση ελεύθερων χώρων, η εξοικονόμηση υδάτινων
πόρων και ενέργειας και η αγροτική αστική καλλιέργεια για
οικιακές ανάγκες [Stamatiou 2015].
Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι δήμοι: α) στη Σεούλ,
που έχει αναπτύξει σύστημα επανάχρησης του νερού σε όλη
την πόλη, β) στο Λονδίνο που επιβάλλει φορολογία στην
απόθεση στερεών αποβλήτων, γ) στη Μόσχα που έχει κατασκευάσει το μεγαλύτερο ενιαίο αστικό σύστημα θέρμανσης,
που καλύπτει την πόλη στο σύνολό της, δ) στο Τόκιο, πρωτοπόρο και με τις καλύτερες επιδόσεις στην εξοικονόμηση
νερού. Αντίθετα, η Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζεται από διασπάθιση ενέργειας.
Σταδιακά καθίσταται εμφανής η προσπάθεια μεγάλων και
μικρότερων σε μέγεθος πόλεων, μέσω ενδοκρατικών ή διακρατικών προγραμμάτων και συμφωνιών για τη δημιουργία και διασφάλιση βιώσιμου περιβάλλοντος για τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό τους, με πρωτοβουλίες συνεργασίας σε στρατηγικά θέματα, σε συντονισμό σχεδιασμού υποδομής, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε καινοτομικές εφαρμογές και καλές πρακτικές κ.ά.

5. Βιώσιμο μέλλον για τις μεγαπόλεις

1) Bronger, D. (2004) Metropolen, Megastädte, Global Cities.
Die Metropolisierung der Erde, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.

Τα προαναφερόμενα προβλήματα και οι τάσεις εξέλιξης των
μεγαπόλεων αποκτούν ενδιαφέρον συστηματικής διερεύνησης ως προς τη δυνατότητα βιώσιμου μέλλοντος και ποιότητας
ζωής. Το μέλλον των μεγαπόλεων ήδη αποτελεί αντικείμενο
έρευνας αριθμού ειδημόνων, όπως πολιτικών, κοινωνιολόγων, οικονομολόγων, πολεοδόμων και περιβαλλοντολόγων,
δεδομένης της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού τους που
συνεπάγεται πλήθος αμφίβολων συνεπειών. Η εκτίμηση μελέτης του ΟΗΕ [UNdata], σύμφωνα με την οποία, το 66% του
παγκόσμιου πληθυσμού θα κατοικεί σε αστικά κέντρα έως
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προβληματισμών.
Η ραγδαία ανάπτυξη των μεγαπόλεων, η πλειονότητα των
οποίων ευρίσκεται σε αναπτυσσόμενα κράτη, έχει προκαλέσει
δισεπίλυτα κοινωνικά, οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά
προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι καταλαμβάνουν συνολικά
έκταση 2% της επιφάνειας του πλανήτη, έχουν κατανάλωση
ανερχόμενη στα τρία τέταρτα των χρησιμοποιούμενων κατ΄
έτος πόρων της γης, στην επιβάρυνση της οποίας συμμετέχουν με τοξικές ουσίες, απορρίμματα, αέρια του θερμοκηπίου
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(οπότε χαμηλό μεταφορικό κόστος αγαθών ή πρώτων υλών), φθίνουν κατόπιν της μετεγκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας εκτός αυτών ή κατόπιν της παρακμής του συγκεκριμένου παραγωγικού τομέα [Παπανδρόπουλος].
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