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κ. ΓΙΑΝΝΗ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ*1

Εἰσαγωγὴ
Εὐχαριστῶ τὸν κ. Ἤμελλο, ἀκαδημαϊκὸ καὶ Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἀκαδη
μίας Ἀθηνῶν, καὶ τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Παπαδῆμο, φίλο καὶ συνάδελφο ἐπὶ
πολλὰ χρόνια, γιὰ τὰ γενναιόδωρα λόγια τους στὴν προσφώνηση καὶ τὴν
παρουσίαση, καθὼς καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τὴ μεγάλη
τιμὴ νὰ μὲ ἐκλέξουν ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Ἡ πόλη εἶναι μιὰ μεγάλη ἐφεύρεση, καὶ ἴσως δὲν τῆς δίνουμε τὴν πρέ
πουσα ἀναγνώριση. Ἡ πόλη δὲν εἶναι μόνο ἕνα σύνολο κατοικιῶν, ἐπιχειρή
σεων καὶ ἀγορῶν, ἀλλὰ καὶ χῶρος διάχυσης πληροφορίας οἰκονομικῆς, κοι
νωνικῆς καὶ πολιτικῆς φύσης, καθὼς καὶ χῶρος ἐπικοινωνίας καὶ διάδρασης,
ἀπευθείας μεταξὺ ἀτόμων ἐκτὸς τῶν ἀγορῶν. Αὐτὸς ὁ ρόλος τῆς πόλης θὰ
μὲ ἀπασχολήσει σὲ βάθος στὴ σημερινὴ ὁμιλία.
Οἱ πόλεις, ἀρχικὰ ὡς ἁπλῶς πυκνοκατοικημένες περιοχὲς στὸν χῶρο,
ἔγιναν ἐφικτὲς ἀφοῦ ἡ ἀγροτικὴ παραγωγικότητα βελτιώθηκε ἀρκετὰ ὥστε
νὰ ἐπιτρέψει σὲ τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ νὰ ἀσχολεῖται μὲ κατασκευὴ ἐργα
λείων καὶ μονίμων κατασκευῶν καὶ ὄχι μὲ τὴν ἐξασφάλιση τῶν πρὸς τὸ ζῆν.

* Καθηγητὴς στὴν ἕδρα Max and Herta Neubauer, Οἰκονομικὸ Τμῆμα, Πα
νεπιστήμιο Tufts.
1. Εἶμαι εὐγνώμων γιὰ σχόλια, ὑποδείξεις καὶ διορθώσεις ἀπὸ συνεργάτες
καὶ φίλους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προετοιμασίας τῆς ὁμιλίας. Εὐχαριστῶ θερμότα
τα τὴν Ἄννα Χάρδμαν καὶ τὴ Λία Ἰωαννίδου, καθὼς καὶ τοὺς Κώστα Ἀζαριάδη,
Alain Bresson, Γιάννη Εὐρυγένη, Bruce Hitchner, John Kroll, Στέλιο Μιχαλόπου
λο, Νένη καὶ Δημήτρη Μπερτσεκᾶ, Josiah Ober, Diego Puga, Esteban Rossi-Hansberg, Nicholas Reynolds, Σπύρο Σκούρα, Ἐμμανουὴλ Τρανό, Peter van Alfen καὶ
Junfu Zhang. Ἡ ἐρευνητικὴ βοήθεια ἀπὸ τοὺς Joseph Chance, Xu Dong, Nikola
Jovanovic, Gengbin Piao, James Prosser καὶ Wencong Xu ἦταν ἀνεκτίμητη. Εἶμαι
ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνος γιὰ τυχὸν λάθη ἢ παρερμηνεῖες.
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Ἡ οἰκονομικὴ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ πόλεις ἀποτελοῦν κεντρικὸ
μηχανισμό, ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης. Ἀστικο
ποίηση ἔχει παρατηρηθεῖ χωρὶς οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Ἡ οἰκονομικὴ ἀνά
πτυξη ὅμως συνοδεύεται πάντοτε ἀπὸ ἀστικοποίηση.
Ἡ μετάβαση στὴν ἀστικὴ οἰκονομία δὲν ἦταν μιὰ συνεχής, ὁμαλὴ δια
δικασία. Οἱ πόλεις συνδέθηκαν μὲ πλοῦτο, προικίστηκαν ἀπὸ τοὺς «ἡγε
μόνες» τους, ἕλκυσαν τὸν φθόνο τῶν ἀντιπάλων καὶ πάντοτε ἔμειναν ἐξαρ
τημένες ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα τους. Ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη τῶν εὐρωπαϊκῶν
πόλεων ἔγινε ἐφικτὴ μόνο μετὰ ἀπὸ σημαντικὲς ἀνακαλύψεις γιὰ τὴ δη
μόσια ὑγεία, ποὺ ἀποτελεῖ θρίαμβο τῆς ἐπιστήμης τοῦ 19ου αἰώνα. Μέχρι
τότε ἐξηρτῶντο ἀπὸ συνεχεῖς εἰσροὲς πληθυσμοῦ ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα, διότι
οἱ θάνατοι, ἀπὸ ἀσθένειες καὶ φρικιαστικὲς συνθῆκες διαβίωσης, ἦταν πιὸ
πολλοὶ ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Ἐπιδημίες, λοιμοὶ καὶ λιμοί, ἐπιδρομές, κατα
στροφὲς κάθε εἴδους καὶ κατακτήσεις δὲν ἔχουν ἐπιτρέψει σὲ ὅλες τὶς πόλεις
τοῦ παρελθόντος νὰ ἐπιζήσουν μέχρι τὸ παρόν, καθὼς ὑφίσταντο αὐξο
μειώσεις τῆς σχετικῆς τους κατάταξης.
Παραδείγματος χάριν, ἡ Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ νέα πρωτεύουσα τῆς
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἔφθασε νὰ ἔχει πληθυσμὸ κοντὰ στὸ ἑκα
τομμύριο τὸν 9ο-10ο αἰώνα, ἔπεσε στὶς 35.000 μετὰ τὴ Δ΄ Σταυροφορία, καὶ
ἀνέβηκε στὶς 50.000 τὴν ἐποχὴ τῆς Ἅλωσης· τώρα, μὲ πληθυσμὸ ἄνω τῶν 15
ἑκατομμυρίων, εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πόλεις τοῦ κόσμου. Ἡ πάλαι
ποτὲ κραταιὰ Καρχηδόνα, ἡ δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τῆς Δυτικῆς Ρωμαϊ
κῆς Αὐτοκρατορίας, εἶναι τώρα ἕνα μικρό, cool προάστιο τῆς Τύνιδας.
Καὶ φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ νέες ἀφίξεις: Στὴν Κίνα, ἡ Shenzhen,
ψαροχώρι πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια, εἶναι πόλη 12 ἑκατομμυρίων τώρα.
Μαζὶ μὲ τὴν Καντόνα (Guangzhou), τὸ Χόνγκ Κόνγκ, τὸ Μακάο, καὶ ἄλλες
λιγότερο γνωστὲς πόλεις, ἀποτελοῦν ἀστικὴ περιοχὴ τουλάχιστον 60 ἑκα
τομμυρίων κατοίκων τοῦ Δέλτα τοῦ Ποταμοῦ Zhujiang (Pearl).

Χαρακτηριστικὰ συγχρόνων ἀστικῶν οἰκονομιῶν
Ἡ σύντομη αὐτὴ ἀνασκόπηση δημιουργεῖ τὴν εἰκασία ὅτι ἴσως νὰ
ὑπάρχει κάποια δυναμική, ἢ ὅτι πόλεις δημιουργοῦνται, ἐπιζοῦν ἢ «πεθαί
νουν» ὡς ἀποτέλεσμα βαθύτερων διεργασιῶν, οἱ ὁποῖες ἐξηγοῦν τὴν πα
ρουσία πόλεων, στὶς ἴδιες τοποθεσίες συχνά, διαμέσου τῶν αἰώνων. Δὲν θὰ
ζούσαμε τόσο κοντὰ σὲ ἄλλους ἂν τέτοια ἐγγύτητα δὲν ἦταν εὐχάριστη, καὶ
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ἐπιπλέον ἂν δὲν εἶχε θετικὰ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματα, τόσο ὑπολογίσιμα
ὥστε νὰ μᾶς ἀποζημιώνουν γιὰ τὸ αὐξημένο κόστος διαβίωσης καὶ τὸ δυ
σάρεστο φαινόμενο τοῦ συνωστισμοῦ.
Ἡ οἰκονομικὴ τῶν πόλεων ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἡ ἐγγύτητα αὐξάνει τὴν
παραγωγικότητα ἀνὰ ἄτομο: ἡ παραγωγικότητα ἀνὰ ἄτομο αὐξάνεται μὲ
τὴ συνολικὴ οἰκονομικὴ δραστηριότητα σὲ δεδομένη πόλη. Τὸ φαινόμενο
αὐτὸ εἶναι εἰδικὴ περίπτωση τῶν αὐξανομένων οἰκονομιῶν κλίμακας: ἡ αὔ
ξηση τῆς παραγωγικότητας μὲ τὴν αὔξηση τῆς κλίμακας ὑπερτερεῖ τῆς
τάσης πρὸς φθίνουσα ἀπόδοση στὴν κλίμακα, τουλάχιστον μέχρι ἑνὸς ση
μείου, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ. Ἐὰν ἡ συσχέτιση παραγωγικότητας-κλί
μακας ἦταν θετικὴ ἀνεξαρτήτως κλίμακας, τότε οἰκονομίες ἀποτελούμενες
ἀπὸ εὐημεροῦσες πόλεις θὰ μεγάλωναν μὲ ἐκρηκτικοὺς ρυθμούς. Ἐκρη
κτικοὶ ρυθμοὶ ἀνάπτυξης ἔχουν παρατηρηθεῖ σχετικὰ σπάνια καὶ γιὰ περι
ορισμένη διάρκεια.
Ἡ διεθνὴς πείρα δείχνει ὅτι σχετικὰ χαμηλοὶ μέσοι ρυθμοὶ μεγέθυνσης
τοῦ ἀνὰ κεφαλὴ εἰσοδήματος, ὅταν διατηροῦνται γιὰ μεγάλα διαστήματα,
ἐπιφέρουν ἐντυπωσιακὲς βελτιώσεις στὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο. Παραδείγματος
χάριν, στὸ διάστημα 1865-2010 τὸ κατὰ κεφαλὴν ΑΕΠ τῶν ΗΠΑ μεγά
λωσε μὲ μέσο ἐτήσιο ρυθμὸ 1,72%, ἐνῶ στὸ σχετικὰ συγκρίσιμο διάστημα
1884-2010 αὐτὸ τῶν Ἰνδιῶν αὐξήθηκε κατὰ 1,43%. Ὅμως ἡ συνολικὴ αὔ
ξηση ἦταν ἀντίστοιχα 12,9 καὶ 6,1 φορές. Ἡ σχετικὰ μικρὴ ὑπεροχὴ τῶν
ΗΠΑ ἔναντι τῶν Ἰνδιῶν κατὰ 0,25% ἀποτελεῖ τεράστια διαφορὰ διαχρο
νικὰ ἐξαιτίας τοῦ συνεχοῦς ἀνατοκισμοῦ.
Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο, ἡ μακροοικονομικὴ μαγεία τῶν πόλεων,
ἐπερχόμενη ἀπὸ ἐξωτερικὲς οἰκονομίες, κοινωνικὲς ἀλληλεπιδράσεις ἢ δια
δράσεις, ἔγκειται στὴ συμβολή τους στὴ βελτίωση τῆς ἐθνικῆς παραγω
γικότητας. Αὐτὸ γίνεται σαφὲς ἀπὸ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ Moretti (2004).
Συγκεκριμένα, μὲ στοιχεῖα γιὰ τὶς πόλεις (μητροπολιτικὲς στατιστικὲς
περιοχὲς) τῶν ΗΠΑ, ὁ Moretti ἐκτιμᾶ ὅτι αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τῶν πτυ
χιούχων στὸν πληθυσμὸ κατὰ μία ποσοστιαία μονάδα ὁδηγεῖ σὲ αὔξηση
τῶν ἀμοιβῶν στὴν ἴδια πόλη κατὰ 0,4 ποσοστιαῖες μονάδες. Ἐπίσης ἐκτιμᾶ
αὔξηση τῆς παραγωγικότητας τῆς μέσης βιομηχανικῆς μονάδας κατὰ 0,7
ποσοστιαῖες μονάδες ὅταν ἡ ἀπασχόληση πτυχιούχων σὲ βιομηχανικὲς μο
νάδες ἄλλων βιομηχανιῶν αὐξάνεται κατὰ μία ποσοστιαία μονάδα.
Ὅσο ἡ αὔξηση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας συνοδεύεται ἀπὸ
οἰκονομίες κλίμακας, οἱ πόλεις μεγαλώνουν καὶ πολλαπλασιάζονται, ἀπορ
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ροφώντας αὐξανόμενο ποσοστὸ τοῦ ἐθνικοῦ πληθυσμοῦ, καὶ ὁδηγοῦν τὴν
ἐθνικὴ οἰκονομία σὲ συνεχιζόμενη οἰκονομικὴ μεγέθυνση. Ἐμφάνιση νέων
πόλεων, ὠθούμενη ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία παλαιῶν, καὶ τὰ ἐκμεταλλεύσιμα πε
ριθώρια ποὺ ἀφήνουν, δίνουν τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ ἐν προκειμένῳ ἰσορροπη
μένη ἀστικὴ ἀνάπτυξη ποὺ προκύπτει ἔχει ἀναφαινόμενο, ἀναδυόμενο
(emergent) χαρακτήρα2. Ἡ ἐθνικὴ οἰκονομία χαρακτηρίζεται ἀπὸ σταθερὴ
ἀπόδοση στὴν κλίμακα ὡς πρὸς τὰ μετρήσιμα μεγέθη της, δηλαδὴ κεφά
λαιο, ἐργασία καὶ γῆ, καὶ εὐεργετεῖται ἀπὸ συνεχή, ἂν καὶ σὲ μικρὴ ἔνταση,
βελτίωση τῆς συνολικῆς παραγωγικότητας τῶν συντελεστῶν της (total
factor productivity growth, Solow residual), «κατάλοιπο τοῦ Solow», ἐπερ
χόμενο ἀπὸ τὴν ἀστικὴ οἰκονομία.
Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας μου. Ὑπενθυμίζοντας
πρὸς στιγμὴ τὴν εἰσαγωγή μου, θέλω νὰ τονίσω πὼς πολλὲς πόλεις διεθνῶς
ἔχουν ἐπιτύχει νὰ ἐπανέλθουν σὲ εὐημερία ἔπειτα ἀπὸ περιόδους παρακμῆς,
«ἐπανεφευρίσκοντας» τὸν ἑαυτό τους. Τί ἐννοῶ;
Γιὰ παράδειγμα, ἀκολουθώντας τὸν εὔστοχο χαρακτηρισμὸ τοῦ Glaeser
(2005), ἡ Βοστώνη, ὅπου ζῶ, ἐπανεφηῦρε τὸν ἑαυτό της τρεῖς φορές:
(1) Ἀπὸ δευτερεῦον ἀποικιακὸ λιμάνι, κατόρθωσε στὴν ἀρχὴ τοῦ 19ου
αἰώνα νὰ δημιουργήσει παγκόσμια ναυτιλιακὴ καὶ ἁλιευτικὴ οἰκονομία.
(2) Ἀφοῦ παρήκμασε, ἐκβιομηχανίστηκε ραγδαῖα στὸ τέλος τοῦ 19ου
αἰώνα, ἐκμεταλλευόμενη τὴν ἄφιξη μεταναστῶν. (3) Μετὰ τὴν παρακμὴ
καὶ ἀπώλεια τοῦ 26% τοῦ πληθυσμοῦ της στὸ διάστημα 1920-1980, ἐπανέρ
χεται «δριμύτερη», μὲ ὑπερσύγχρονη οἰκονομία βασιζόμενη στὸ ἄφθονο ἀν
θρώπινο κεφάλαιο καὶ στὰ πανεπιστήμια τῆς μητροπολιτικῆς περιοχῆς της,
καὶ ἐκμεταλλευόμενη τεχνολογίες αἰχμῆς, κυρίως πληροφορική, βιοϊατρικὲς
καὶ βιοτεχνολογικὲς ἐφαρμογὲς κ.ἄ.
Ἡ Βοστώνη εἶναι ἀκραία περίπτωση ἐπιτυχῶν ἐπανεφευρέσεων, ἀλλὰ
χαρακτηριστικὴ τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης: βιομηχανικὲς δραστηριότητες
ποὺ παρακμάζουν ἀποχωροῦν ἀπὸ πόλεις καὶ τελικά, ἀρκετὰ συχνά, ἐγκατα
λείπουν ὁλόκληρες χῶρες, ἀκόμα καὶ ἠπείρους! Ἀντικαθίστανται ἀπὸ δρα
στηριότητες προηγμένων τεχνολογιῶν, ποὺ ἀπασχολοῦν σχετικὰ μικρότερο
ἐργατικὸ δυναμικὸ καὶ ὅλο πιὸ πολὺ ἀπὸ ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες, ὡς συνέπεια

2. Γιὰ τὸν ἀναφαινόμενο χαρακτήρα τῆς ἀστικῆς ἀνάπτυξης μιᾶς οἰκονομίας
βλέπε Rossi-Hansberg - Wright 2007, Clement 2004 καὶ Ioannides 2013, κεφ. 9.
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ἐπενδύσεων σὲ ἀνθρώπινο κεφάλαιο καθὼς καὶ σὲ ἔρευνα καὶ ἀνάπτυξη (research and development), μὲ τὴ σειρά τους συμβάλλουν σὲ περαιτέρω τεχνο
λογικὴ πρόοδο.
Τὸ νὰ ἐπιτύχει ὁποιαδήποτε πόλη ἀπὸ μόνη της εἶναι ἀνάλογο τοῦ νὰ
ἐπιτύχει μία συγκεκριμένη ἀνοικτὴ οἰκονομία στὸν διεθνὴ χῶρο ἀπὸ μόνη
της, πράγμα δύσκολο: λίγες σύγχρονες πόλεις εἶναι αὐτάρκεις. Ἡ ἀστικὴ
οἰκονομία μιᾶς χώρας ἀποτελεῖται ἀπὸ σύστημα ἀνοικτῶν οἰκονομιῶν, πό
λεων ποὺ λειτουργοῦν μὲ ἐμπορικὲς ἀνταλλαγές, μετακινήσεις ἀτόμων καὶ
σχέσεις τεχνολογικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀλληλεξάρτησης. Ἡ ἀστικὴ οἰκο
νομία εἶναι ἕνας μικρόκοσμος τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, μὲ δύο σημαντικὲς
διαφορές: τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ διακινεῖται πιὸ εὔκολα μεταξὺ πόλεων, καὶ
διαφορετικὲς πόλεις στὴν ἴδια χώρα ἔχουν κοινοὺς θεσμούς. Πόλεις ποὺ
καινοτομοῦν εὐημεροῦν.
Οἱ παράμετροι ποὺ καθορίζουν τὰ τεχνολογικὰ ὅρια τῶν πόλεων εἶναι
ἐνδογενεῖς, δηλαδὴ ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων ἐπιλογῶν, ἐπιλογῶν ποὺ προ
κύπτουν ἀπὸ τὴν «κοινωνικὴ μάθηση» ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ κάθε εἴδους
κοινωνικὲς ἀλληλεπιδράσεις. Μάλιστα ἡ μάθηση καὶ ἡ γνώση εἶναι ἐκ φύ
σεως κοινωνικὰ φαινόμενα καὶ ἐπιτυγχάνονται κατὰ βάση μέσῳ κοινωνικῶν
διαδράσεων. Στὴν καθημερινή μας ζωὴ μαθαίνουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀπὸ
τὰ προτερήματα καὶ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων.
Ἡ κοινωνικὴ μάθηση δὲν εἶναι τὸ μόνο οἰκονομικὸ πλεονέκτημα τῆς
πόλης. Ἀλλά, ὅπως ἡ κοινὴ χρήση ὑποδομῶν, ἐπιτρέπει ἐξοικονόμηση
πόρων. Ἡ συνύπαρξη δραστηριοτήτων μὲ αὐξομειώσεις ποὺ ἔχουν διάφο
ρους βαθμοὺς στατιστικῆς συσχέτισης μεταξύ τους ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα οἱ
ἀγορὲς ἐργασίας νὰ διέπονται ἀπὸ τὸν νόμο τῶν μεγάλων ἀριθμῶν. Ἡ κοι
νωνικὴ μάθηση ἀντανακλᾶται στὴ γλαφυρὴ περιγραφὴ τῆς Νέας Ὑόρκης
ἀπὸ τὸν γενετιστὴ J. Lederberg (βραβεῖο Νομπὲλ στὴ Φυσιολογία, 1958):
«Ἡ Νέα Ὑόρκη ἔχει παίξει σπουδαῖο ρόλο στὴν ἐπιστημονική
μου καριέρα. Ἦταν καὶ εἶναι ἕνα ἐπικοινωνιακὸ δίκτυο. Ἡ Νέα
Ὑόρκη εἶναι ἕνα ὑπερπανεπιστήμιο. Οἱ ἐξελικτικοὶ βιολόγοι θὰ
σᾶς ποῦν ὅτι ἡ ταχεία διεύρυνση τῆς βιοποικιλότητας τῶν εἰδῶν
συμβαίνει στὰ ἀρχιπελάγη - ἐκεῖ ὅπου συνυπάρχουν νῆσοι ποὺ
δὲν εἶναι τελείως ἀπομονωμένες, ἀλλὰ ἔχουν ἐπαρκὴ ἀπομόνωση
οὕτως ὥστε καθεμία νὰ μπορεῖ νὰ ἀναπτύξει τὸν ἰδιαίτερο χαρα
κτήρα της καὶ ἐπαρκὴ ἐποικοινωνία ὥστε νὰ ὑπάρχει κάποια ροὴ
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γονιδίων μεταξύ τους. Ἔτσι θὰ χαρακτήριζα τὸ ἐπιστημονικό,
δημιουργικὸ περιβάλλον τῆς πόλης».

Κοινωνικὲς διαδράσεις
Στὴ συνέχεια θὰ ἑστιάσω στὶς κοινωνικὲς διαδράσεις, στὴν οὐσία ἕνα
ἀπὸ τὰ μικροοικονομικὰ θεμέλια τῆς ἀστικῆς δομῆς τῆς οἰκονομίας. Οἱ κοι
νωνικὲς ἀλληλεπιδράσεις, διαδράσεις, ἡ κοινωνικὴ μάθηση, λειτουργοῦν
μέσῳ τῶν διόδων ἐπικοινωνίας τῶν ἀτόμων, τῶν τεχνολογιῶν ἐπικοινω
νίας. Αὐτὲς ἔχουν ἐξελιχθεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις καὶ τὶς μεσαι
ωνικὲς πόλεις τῆς Κίνας ἕως τὶς σύγχρονες πόλεις. Οἱ διαδράσεις συνδέουν
τὴν οἰκονομικὴ λειτουργία τῆς πόλης μὲ τὸ μέγεθός της.

Τεχνολογίες ἐπικοινωνίας καὶ νόμος τοῦ Ζὶπφ
Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ σημερινὲς τεχνολογίες ἐπικοινωνίας ἐπιτρέπουν
σὲ ἕναν ἐπαγγελματία, ἂς ποῦμε ἕναν μηχανικό, νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ συναδέλ
φους του σὲ ἄλλες ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομένως δὲν ζοῦν οὔτε ἐργά
ζονται ἀναγκαστικὰ δίπλα του. Τεχνολογίες ποὺ διευκολύνουν μεγαλύτερο
«βεληνεκὲς ἐπικοινωνίας» μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ μεγαλύτερη διασπορὰ
δραστηριοτήτων στὸν χῶρο καὶ μικρότερη συγκέντρωση τῶν ἑτερόκλητων
δραστηριοτήτων ποὺ συνυπάρχουν στὶς πόλεις. Συνεπῶς, διαφορετικὲς
δραστηριότητες λειτουργοῦν ἀποτελεσματικὰ ἀκόμα καὶ ὅταν εἶναι διε
σπαρμένες σὲ μικρότερες πόλεις ἢ οἰκισμούς, μὲ συνέπεια νὰ περιορίζεται
τὸ κόστος ἐγκατάστασης.
Παρόμοια ἐπιχειρήματα βέβαια μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ πρὸς
τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση: οἱ σύγχρονες τεχνολογίες ἐπικοινωνίας δὲν ἔχουν
«ἀχρηστεύσει» τὴν ἀπόσταση. Ἡ ἄμεση προσωπικὴ ἐπαφὴ εἶναι συχνὰ
ἀναγκαία, παρὰ τὴν εὐρύτατη διάδοση τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας ὅπως ἡ
τηλεεικονοδιάσκεψη (videoconferencing, skype), παίζοντας συμπληρωμα
τικὸ ρόλο. Συνεπῶς, ἐὰν ἡ ἀπόσταση μεταξὺ τῶν ἀτόμων ἐξακολουθεῖ νὰ
συμβάλλει στὴ βελτίωση τῆς παραγωγικότητας (ἢ καὶ τῆς ποιότητας τῆς
ψυχαγωγίας), τότε ἐνισχύεται ὁ ρόλος διεθνῶν μεγαλουπόλεων ὅπως ἡ Νέα
Ὑόρκη, τὸ Λονδίνο, τὸ Παρίσι, ἡ Φραγκφούρτη, ἡ Σαγκάη, τὸ Τόκυο, καὶ
ἀντίστοιχα ὁ σχετικὸς ρόλος τῶν μεγάλων πόλεων μέσα στὰ ἐθνικὰ σύνορα.
Μὲ ἄλλα λόγια, μεγαλουπόλεις διεθνοῦς ὁλκῆς, ὅπως καὶ μεγάλες πόλεις
ἐθνικῆς ἐμβέλειας, εἶναι οἰκονομικὰ ἐπιθυμητές. Μουσικὲς ἐκδηλώσεις μὲ
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σ ολὶστ παγκοσμίου φήμης, ἐκθέσεις καὶ πολλὲς ἄλλες δραστηριότητες μπο
ροῦν νὰ ἐπιτύχουν μόνο σὲ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα διεθνοῦς ἐμβέλειας. Παρα
δείγματος χάριν, ὅλες οἱ πόλεις ἔχουν πρατήρια βενζίνης, δεν ἔχουν ὅμως
ὅλες ὄπερα· πόσες ἑλληνικὲς πόλεις θὰ μποροῦσαν νὰ ἀξιοποιήσουν ἕνα
Κέντρο Πολιτισμοῦ σὰν τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος; Τὸ γεγονὸς ὅτι
ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἄνθρωποι διατεθειμένοι νὰ πληρώνουν σεβαστὰ ποσὰ γιὰ
καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις ὑψηλῆς ποιότητας (καὶ κόστους) ἀποτελεῖ ση
μαντικὸ παράγοντα ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μεγαλύτερη ἑτερογένεια μεγεθῶν πόλεων.
Συνεπῶς, πῶς θὰ μπορούσαμε μὲ τὴ χρήση στατιστικῶν στοιχείων νὰ
διακρίνουμε τὸν ρόλο τῶν νέων τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας; Θὰ ὁδηγήσουν σὲ
μεγαλύτερη ὁμοιογένεια ἢ σὲ μεγαλύτερη ἑτερογένεια στὰ μεγέθη τῶν πόλεων;
Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι κολοσσιαίας σημασίας γιὰ τὴν ἀστικὴ
δομὴ τῶν οἰκονομιῶν, ἰδιαίτερα μὲ τὴ διάδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου.
Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ συνύπαρξη πολλῶν παραγόντων, παραδείγματος
χάριν ἐπέκταση τῶν μεταφορικῶν δικτύων, αὔξηση τῶν εἰσοδημάτων καὶ
συνακόλουθη αὔξηση τῆς ζήτησης καινούργιων προϊόντων, ἐπέκταση τῶν
τηλεφωνικῶν δικτύων (κινητῆς καθὼς καὶ σταθερῆς τηλεφωνίας) καὶ τοῦ
παγκοσμίου ἱστοῦ (world wide web), ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν ἀμφίδρομες ἐπι
πτώσεις - καὶ εἰδικὰ οἱ τεχνολογίες ἐπικοινωνίας. Ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἐπέ
κταση τῆς τηλεφωνίας ἐπηρεάζει τὴν ἀστικὴ δομὴ - στὶς ἀναπτυσσόμενες
χῶρες, οἱ ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρονται χάρη στὴν κινητὴ τηλεφωνία θὰ
ἦταν ἀδιανόητες πρὸ ὀλίγων ἐτῶν. Καὶ ἡ ἀστικὴ δομὴ ἔχει καὶ τὶς δικές της
ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὴν τηλεφωνία.
Ἡ διερεύνηση τοῦ ἐὰν οἱ τεχνολογίες ἐπικοινωνίας θὰ ὁδηγήσουν σὲ
μεγαλύτερη ὁμοιογένεια ἢ ἑτερογένεια στὰ μεγέθη τῶν πόλεων διευκολύ
νεται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ νόμου τοῦ Ζίπφ3, ποὺ διέπει τὴ στατιστικὴ περι
γραφὴ τῶν μεγεθῶν τῶν πόλεων.

3. Οἱ Gabaix - Ioannides 2004 καὶ Ioannides - Skouras 2013 προσφέρουν
ἐνδελεχεῖς ἀναλύσεις τῶν θεμάτων σχετικὰ μὲ τὴν ἐκτίμηση τῆς καμπύλης Ζίπφ.
Οἱ Skouras 2009 καὶ Ioannides 2013, κεφ. 8, χαρακτηρίζουν σὲ βάθος τὸ οἰκονο
μικὸ καὶ στατιστικὸ ὑπόβαθρο τοῦ νόμου Ζίπφ. Γιὰ νὰ ἀκριβολογήσω, ὁ ὅρος
Ζὶπφ ἀναφέρεται στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ποὺ ἡ καμπύλη Ζὶπφ ἔχει κλίση
-1. Ἄλλως, εἶναι πιὸ σωστὸ νὰ ἀναφερόμαστε στὸν νόμο Παρέτο, ποὺ συνεπάγε
ται τὸν νόμο στὴν εἰδικὴ περίπτωση ποὺ ἡ κλίση εἶναι ἴση μὲ -1.
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Εἰκόνα 1: Πηγὴ Ioannides et al. 2008, B.1, 212.

Ἂς δοῦμε τὴν ἀπεικόνιση γιὰ τρεῖς χῶρες: ΗΠΑ, Ἡνωμένο Βασίλειο
καὶ Γαλλία (Εἰκόνα 1). Οἱ παρατηρήσεις ἀκολουθοῦν εὐθεῖες γραμμές σὲ
ἐντυπωσιακὸ βαθμό. Φυσικὰ αὐτὸ ὀφείλεται στὸν ἔντεχνο μετασχηματισμὸ
τῶν παρατηρήσεων, καθὼς ὁ λογάριθμος τῆς σειρᾶς κατάταξης ἀπεικονί
ζεται ἔναντι τοῦ λογαρίθμου τοῦ μεγέθους. Μεγαλύτερη κλίση σημαίνει
μικρότερη διασπορὰ τῶν μεγεθῶν τῶν πόλεων.
Ἡ διερεύνηση διευκολύνεται διότι μπορεῖ νὰ περιοριστεῖ στὸν καθορισμὸ
τῆς ἐπιρροῆς τῶν τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας σὲ μία μόνο παράμετρο τῆς στα
τιστικῆς κατανομῆς τῶν μεγεθῶν τῶν πόλεων: δεδομένου τοῦ νόμου Ζίπφ,
περιοριζόμαστε στὴν ἐπίπτωση τῶν τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας στὴν κλίση!
Σχετικὰ μὲ τὸ οἰκονομετρικὸ πρόβλημα τοῦ ἀμφιδρόμου ἀποτελέ
σματος: τὰ μεγέθη τῶν πόλεων καὶ ἡ χρήση τῶν τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας
καθορίζονται συγχρόνως. Οἱ πειραματικὲς ἐπιστῆμες παρακάμπτουν αὐτὸ
τὸ πρόβλημα διότι ἐπαφίενται σὲ ἐλεγχόμενα πειράματα. Ἂν καὶ ἡ πειρα
ματικὴ οἰκονομικὴ (βασιζόμενη σὲ ἐργαστηριακὰ καὶ ἐπιτόπια πειράματα)
ἔχει κάνει μεγάλη πρόοδο, ἡ κλίμακα τῆς πειραματικῆς μεθόδου ποὺ ἀπαι
τεῖται δὲν εἶναι ἐφικτή, προφανῶς.
Ἀπομένει ἡ μέθοδος τῶν βοηθητικῶν μεταβλητῶν (instrumental variables estimation) καὶ παλινδρόμηση σὲ δύο στάδια. Μὲ κατάλληλο μετασχη
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ματισμὸ τῶν παρατηρουμένων μεταβλητῶν, μέσῳ βοηθητικῶν παλινδρο
μήσεων, μποροῦν νὰ ἀπομονωθοῦν τὰ ἐνδογενῆ στοιχεῖα τῶν μεταβλητῶν
ποὺ ὑπόκεινται σὲ ἀμφίδρομη αἰτιότητα. Μέσῳ τῶν βοηθητικῶν μετα
βλητῶν ἀνιχνεύουμε μεταβολὲς στὴ χρήση τῶν τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας
ποὺ δὲν συσχετίζονται μὲ τὸν καθορισμὸ τῆς ἀστικῆς δομῆς. Ἔτσι προσο
μοιάζοντας τὴν πειραματικὴ μέθοδο ἐκτιμοῦμε τὸ ἀποτέλεσμα πάνω στὴν
ἀστικὴ δομή.
Πλήρης ἀνάλυση ἀπαιτεῖ εὔστοχη θεωρία καὶ κατάλληλα δεδομένα.
Μὲ τοὺς Henry Overman (LSE), Esteban Rossi-Hansberg (Princeton) καὶ
Kurt Schmidheiny (Basel) ἐκτιμήσαμε ὅτι, χρησιμοποιώντας δεδομένα γιὰ
τὰ μεγέθη τῶν πόλεων σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου, δείχνουμε ὅτι ἡ διείσ
δυση τῆς τηλεφωνίας, ὡς ἀντιπροσωπευτικὸς δείκτης τῆς χρήσης τῶν τε
χνολογιῶν ἐπικοινωνίας, ὁδηγεῖ σὲ πλέον ὁμοιογενῆ μεγέθη πόλεων: ἡ
κλίση τῆς καμπύλης Ζὶπφ μεγαλώνει (δηλαδὴ ἀλγεβρικὰ μειώνεται). Σὲ
στατιστικὰ σημαντικὸ βαθμὸ ἡ τεχνολογία ὑπερνικᾶ τὴν ἀπόσταση! Ἡ δια
σπορὰ τῶν μεγεθῶν τῶν πόλεων συμπτύσσεται4. Τὸ πόρισμα αὐτὸ ἐπιβε
βαιώνεται ἐὰν χρησιμοποιηθοῦν καὶ ἄλλα μέτρα διασπορᾶς, ὅπως ὁ συντε
λεστὴς Gini, ὁ συντελεστὴς μεταβλητότητας κ.ἄ.
Πόσο σημαντικὸ ποσοτικὰ εἶναι τὸ πόρισμα αὐτό; Ἂς δοῦμε τὴν ἀπει
κόνιση στὴν Εἰκόνα 2, ὅπου ὑπάρχουν τρεῖς καμπύλες: Πρῶτον, ὁ νόμος
τοῦ Ζὶπφ μὲ κλίση ἴση μὲ -1· ἡ καμπύλη Ζὶπφ γιὰ τὰ μέσα δεδομένα ὅλων
τῶν χωρῶν τῆς μελέτης μας· καὶ ἡ ὑποθετικὴ καμπύλη ποὺ προκύπτει ἐὰν
ὁ ἀριθμὸς τῶν τηλεφωνικῶν γραμμῶν ἀνὰ κάτοικο αὐξηθεῖ κατὰ μία κανο
νικὴ ἀπόκλιση (καὶ ὅλες οἱ ἄλλες μεταβλητὲς παραμένουν ἴδιες στὶς μέσες
τιμὲς τοῦ δείγματος). Μὲ τὰ δεδομένα τῆς χρονικῆς περιόδου τῆς συγκεκρι
μένης μελέτης, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα τὸ ποσοστὸ τῶν πόλεων διεθνῶς μὲ
πληθυσμὸ μεγαλύτερο τοῦ ἑκατομμυρίου ἦταν 4,3%, τότε ἡ αὔξηση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν τηλεφωνικῶν γραμμῶν ἀνὰ κάτοικο κατὰ μία κανονικὴ ἀπό
κλιση μειώνει τὸ ποσοστό τους κατὰ 0,6 ποσοστιαῖες μονάδες. Ὁ ἀριθμὸς
τῶν μεγάλων πόλεων μειώνεται κατὰ 14%, σημαντικὴ μείωση!
Τὰ οἰκονομετρικὰ ἀποτελέσματα ἔχουν σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὶς
προβλέψεις. Τὰ δεδομένα ὅμως ἀλλάζουν συνεχῶς. Ἡ διείσδυση τοῦ διαδι
4. Ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ εἶναι κεντρικὸ στοιχεῖο στὴ μελέτη Ioannides
et al. 2008.
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Εἰκόνα 2: Ἀποτέλεσμα αὔξησης τηλεφωνικῶν γραμμῶν στὴ διασπορὰ τῶν με
γεθῶν τῶν πόλεων.

κτύου ἦταν ἀκόμα σὲ σπαργανώδη μορφὴ σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου
κατὰ τὴν περίοδο ποὺ καλύπτει ἡ μελέτη. Τώρα ἔχει ἀλλάξει ἐπαναστατικὰ
τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὴν πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες, ἰδιαίτερα σὲ ἀναπτυσσό
μενες χῶρες. Ἀκριβῶς γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἐπανεξετάζω τὸ θέμα αὐτὸ
στὴν ἔρευνα μὲ συνεργάτη τὸν Ἐμμανουὴλ Τρανό, καθηγητὴ τοῦ Πανεπι
στημίου τοῦ Birmingham. Τὰ ἐπιπλέον διαθέσιμα στοιχεῖα γιὰ τὴ διείσδυση
τῆς σταθερῆς τηλεφωνίας, ἀλλὰ καὶ τῆς κινητῆς τηλεφωνίας καὶ τοῦ διαδι
κτύου, ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἐκτιμήσεις τῆς μελέτης
Ioannides et al. (2008)5!
Οἱ πολὺ μεγάλες πόλεις εἶναι δυσλειτουργικές· οἱ πολὺ μικρὲς πόλεις
δὲν προσφέρουν ποικιλία προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν. Τὸ βέλτιστο μέγεθος
ἀντισταθμίζει τὶς διάφορες δυσλειτουργίες, λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς κοινω
νικὲς διαδράσεις καὶ τὴν κοινωνικὴ μάθηση.
Ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης πρῶτοι ἔθεσαν τὴν ἔννοια τοῦ βελτίστου
μεγέθους τῶν πόλεων ὡς «τεχνοκρατικοῦ» προβλήματος. Κατὰ τὸν Πλά
τωνα, τὸ βέλτιστο μέγεθος συμβιβάζει τὸν κοινωνικὸ καταμερισμὸ τῆς ἐρ

5. Tranos - Ioannides 2018.
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γασίας μὲ τὶς δημοσιονομικὲς καὶ πολιτικὲς λειτουργίες. Εἶναι ἴσο μὲ ἑπτὰ
παραγωγικό: 7! = 5040 (Νόμοι, 5.737ε).
Ἡ ἔννοια δὲν περνάει ἀπαρατήρητη ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη. Ἀπὸ τὴν πιὸ
ἐμπειρική του θεώρηση μὲ βάση τὴν ἐπικοινωνιακὴ τεχνολογία τῆς ἐποχῆς
του προκύπτει ὅτι τὸ κάτω ὅριο προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη αὐτάρ
κειας, τὸ δὲ ἄνω ἀπὸ τὴν ἱκανότητα στρατηγῶν καὶ τὴ χωρητικότητα τῶν
πνευμόνων ἑνὸς Στέντορος (Πολιτικά, 7.1326b): «...καὶ πόλις ἡ μὲν ἐξ
ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης... τίς γὰρ στρατηγὸς ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβάλ
λοντος πλήθους, ἢ τίς κῆρυξ μὴ Στεντόρειος;»
Ποῦ νὰ φανταστεῖ ὁ ἄνθρωπος τὸ διαδίκτυο! Φυσικά, χαίρομαι ἰδιαί
τερα ποὺ ἡ ἔννοια τοῦ βελτίστου μεγέθους τῶν πόλεων ἔχει τόσο εὐγενεῖς
καταβολές!

Ἱστορικὰ ἀστικὰ συστήματα
Τί ἐξηγεῖ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πόλεων διαχρονικά; Τὶς θέσεις καὶ τὰ
μεγέθη τους; Θὰ δοῦμε ὅτι ἀκόμα καὶ μὲ ἐλλιπῆ ἱστορικὰ στοιχεῖα μπο
ροῦμε νὰ συναγάγουμε οἰκονομικὰ συμπεράσματα γιὰ τὴ σχέση τοῦ μεγέ
θους τῶν πόλεων μὲ τὸ γεωγραφικὸ καὶ κλιματικό τους περιβάλλον.

Μεσαιωνικὲς πόλεις τῆς Κίνας
Ὅπως καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου, ἔτσι καὶ στὴν Κίνα, οἱ σημαν
τικὲς μεσαιωνικὲς πόλεις ἦταν ὀχυρωμένες μὲ τείχη. Μάλιστα, στὴν κινε
ζικὴ γλώσσα, ἡ ἔννοια τεῖχος ταυτίζεται στὴν καθομιλουμένη μὲ τὴν ἔννοια
πόλη, chéng, καθὼς οἱ ἀστικοὶ οἰκισμοὶ κατὰ κανόνα περιβάλλονται ἀπὸ
ἀμυντικὰ τείχη.
Γιὰ τὶς πλέον σημαντικὲς πόλεις ποὺ ὑπῆρχαν στὸ τέλος τῆς δυνα
στείας Μὶνγκ (1368-1644), ἔχει διασωθεῖ μιὰ σημαντικὴ πηγή. Ὁ εὐγενὴς
Γκοὺ Ζουγιοὺ (1631-1692) ταξίδεψε ἐπὶ τριάντα χρόνια γιὰ νὰ καταγράψει
σὲ 130 τόμους τὸ αὐτοκρατορικὸ μεγαλεῖο τῶν Μὶνγκ μετὰ τὴν κατάρρευση
τῆς δυναστείας τους. Μὲ τὸν συνεργάτη μου Junfu Zhang, καθηγητὴ τοῦ
Πανεπιστημίου Κλάρκ, ψηφιοποιήσαμε ἕνα μέρος τῶν παρατηρήσεων τοῦ
Γκοὺ Ζουγιοὺ ἐπὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν πόλεων. Ἡ ψηφιοποίηση μᾶς
ἐπέτρεψε νὰ ἐρευνήσουμε (Ioannides - Zhang 2017) τὴν ἀστικὴ δομὴ τῆς
μεσαιωνικῆς Κίνας, βασιζόμενοι, λόγῳ ἔλλειψης στοιχείων γιὰ τοὺς πληθυ
σμούς, στὰ μεγέθη τῶν τειχῶν σὲ σχέση μὲ ἄλλα χαρακτηριστικά.
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Εἰκόνα 3: Μεσαιωνικὲς πόλεις τῆς Κίνας.

Τὸ μέγεθος τῶν τειχῶν μιᾶς πόλης σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν πληθυσμό
της. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι οἱ κάτοικοι ἐντὸς τῶν τειχῶν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν
παραγωγὴ μεταποιητικῶν προϊόντων, τὰ ὁποῖα ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ ἀγρο
τικὰ προϊόντα τῆς ἐνδοχώρας. Συνεπῶς, ἡ συνολικὴ οἰκονομικὴ δραστηριό
τητα τῆς πόλης, μαζὶ μὲ τὴν ἐνδοχώρα της στὴν οἰκονομικὴ ἰσορροπία, τὸ
ΑΕΠ της, ὅπως καὶ ὁ πληθυσμός της, εἶναι αὔξουσες συναρτήσεις τοῦ
μεγέθους τῶν τειχῶν. Ἕνα ἁπλὸ οἰκονομικὸ ὑπόδειγμα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ
κάνουμε ἀκριβεῖς προβλέψεις γιὰ τοὺς ποσοτικοὺς συσχετισμοὺς τῶν δια
φόρων μεγεθῶν. Οἱ προβλέψεις αὐτὲς ἐπιβεβαιώνονται ἀπὸ τὴν οἰκο
νομετρικὴ ἀνάλυση.
Στοιχεῖα ὑπάρχουν γιὰ 1.200 πόλεις τῆς περιόδου τῆς δυναστείας
Μὶνγκ (1368-1644) καὶ πιὸ πλήρη στοιχεῖα γιὰ περίπου 1.700 ἀστικὲς πε
ριφέρειες (πόλεις μαζὶ μὲ τὴν ἐνδοχώρα τους) τῆς δυναστείας Τσίνγκ, τῆς
τελευταίας αὐτοκρατορικῆς δυναστείας τῆς Κίνας (1644-1911), γνωστῆς
καὶ ὡς δυναστείας Μαντσού. Γιὰ τὴ δυναστεία Τσίνγκ, μεγάλο μέρος τῶν
στοιχείων ἔχουν κωδικοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ ἀνθρωπο
λόγου William Skinner, τοῦ Πανεπιστημίου Stanford. Ἡ Εἰκόνα 36 δείχνει

6. Πηγή: Ioannides - Zhang 2017, Figure 3. Πρόσθετα στοιχεῖα μὲ ἔγχρω
μους κώδικες: Σινικὸ Τεῖχος, Μεγάλη Διώρυγα, Δρόμος τοῦ Μεταξιοῦ.
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τὶς γεωγραφικὲς θέσεις τῶν μεσαιωνικῶν πόλεων τῆς Κίνας, καθὼς καὶ τὶς
ἑξῆς ἐμβληματικὲς ὑποδομές: τὸ Σινικὸ Τεῖχος, τὴ Μεγάλη Διώρυγα,
καθὼς καὶ τὸν Δρόμο τοῦ Μεταξιοῦ.
Γνωρίζοντας ἑπομένως τὴν ἀκριβὴ γεωγραφικὴ θέση τῶν μεσαιω
νικῶν πόλεων, συσχετίζουμε τὸ «μέγεθος» τῆς πόλης μὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ
γεωγραφικὰ καὶ μικρογεωγραφικὰ χαρακτηριστικὰ (παραδείγματος χάριν,
τὴν καταλληλότητα τοῦ ἐδάφους), τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ διαφορετικὲς
πηγές. Ἔτσι ἐκτιμοῦμε οἰκονομετρικά, μὲ σχετικὰ μεγάλους (δεδομένης
τῆς φύσης τῶν στοιχείων) συντελεστὲς προσδιορισμοῦ, R2, ὅτι οἱ πόλεις
εἶναι τόσο πιὸ μεγάλες, ὅσο πιὸ κοντὰ εἶναι σὲ λίμνες, ποταμοὺς καὶ διώ
ρυγες, ὅπως ἡ Μεγάλη Διώρυγα, ὅσο πιὸ κοντὰ εἶναι στὸ Πεκίνο, στὴν
ἀκτὴ τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ καὶ στὸν Δρόμο τοῦ Μεταξιοῦ, βόρεια ἀπὸ
τὸν ποταμὸ Γιανγκτσέ, καὶ ἐκτὸς τροπικῶν περιοχῶν, καθὼς καὶ ὅσο πιὸ
εὔφορο (γιὰ τὴν καλλιέργεια ρυζιοῦ καὶ σιταριοῦ) καὶ ὁμαλὸ εἶναι τὸ ἔδαφος
τῆς ἄμεσης περιοχῆς τους, μάλιστα σὲ διάφορες ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν πόλη.
Ἀναγνωρίζοντας τὴν ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς Κίνας, τὴν πολύπλοκη πολι
τική της ἱστορία καὶ τὸν περιπετειώδη 20ὸ αἰώνα εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ συ
σχετίσουμε, γιὰ τὸ 1984 καὶ τὸ 20137, τὴν πυκνότητα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ
τῆς ἀπασχόλησης στὶς πόλεις τῆς Κίνας. Ἐὰν συνυπολογίσουμε διάφορα
χαρακτηριστικά, βρίσκουμε ὅτι οἱ πυκνότητες εἶναι ὑψηλότερες γιὰ ἐκεῖνες
τὶς πόλεις ποὺ εἶχαν τείχη τὴ μεσαιωνικὴ ἐποχή. Ἂν καὶ στὶς περισσότερες
περιπτώσεις τὰ τείχη γκρεμίστηκαν μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς Λαϊκῆς Δημοκρα
τίας τῆς Κίνας, ὥστε νὰ «σπάσουν τὰ δεσμὰ τοῦ παρελθόντος», οἱ πόλεις
ἀναπτύχθηκαν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν, καὶ ἡ μνήμη τοῦ αὐτοκρατο
ρικοῦ κλέους ἐπιζεῖ μέσῳ τῆς προφορικῆς παράδοσης!
Οἱ παλινδρομήσεις λαμβάνουν ὑπόψη τὸ ΑΕΠ καὶ τὸ κατὰ κεφαλὴν
ΑΕΠ τῶν πόλεων, μαζὶ μὲ πολλὰ χαρακτηριστικά. Ἔτσι προκύπτει ὅτι οἱ
σύγχρονες πόλεις τῆς Κίνας χαρακτηρίζονται ἀπὸ αὔξουσα ἀπόδοση στὴν
κλίμακα, μία ἐνδιαφέρουσα ἔνδειξη τοῦ πόσο κοντὰ ἔχει πλησιάσει ἡ οἰκο
νομία τῶν πόλεων τῆς Κίνας στὰ χαρακτηριστικὰ τῶν πόλεων στὶς ἐλεύ
θερες οἰκονομίες.
Συνοψίζοντας, μὲ τὴν ψηφιοποίηση τοῦ μνημειώδους ἔργου τοῦ Γκοὺ
Ζουγιοὺ καὶ τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία προσαρτῶνται γεωγραφικά, οἰκονο

7. Ioannides - Zhang 2017, Table 7.
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μικὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὶς πόλεις, ὁ ἐρευνητὴς ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ
ἐρευνήσει πληθώρα ὑποθέσεων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς δείγματος. Παραδείγματος
χάριν, γιατί εἶναι οἱ πόλεις ἐκεῖ ποὺ εἶναι, ἀφοῦ πάντοτε ὑπάρχουν ἐναλλα
κτικὲς θέσεις; Ἤ, ἀλλάζοντας ἠπείρους, γιατί, κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ ἐποχή,
ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα;

Ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις
Μετὰ τὴν ἐργασία Ioannides - Zhang (2017), ἀποφάσισα νὰ ἐρευ
νήσω, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Στέλιο Μιχαλόπουλο, καθηγητὴ στὸ Πανεπι
στήμιο Brown, τὸν ρόλο τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας στὸ μέ
γεθος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν πόλεων. Μὲ ἀφετηρία τὸ Inventory of Archaic
and Classic Poleis (Hansen - Nielsen 2004), τῆς συλλογῆς ἀρχαιολογικῶν
καὶ ἱστορικῶν στοιχείων γιὰ 1.237 πόλεις τοῦ Κέντρου Ἔρευνας Πόλεων
τῆς Κοπεγχάγης, ἔχουμε συμπληρώσει τὰ ψηφιοποιημένα στοιχεῖα τῆς
ὁμάδας τοῦ καθηγητῆ Josiah Ober (Stanford) μὲ στοιχεῖα καὶ ἀπὸ ἄλλες
πηγές.
Τὰ συμπληρωματικὰ στοιχεῖα περιλαμβάνουν, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὶς
συγκεκριμένες θέσεις τῶν πόλεων, τὴ γεωλογικὴ περιγραφὴ τοῦ ἀμέσου
περιβάλλοντος, τὴν ἀγροτικὴ καταλληλότητα τοῦ ἐδάφους, τὶς γεωγρα
φικὲς καὶ χρονικὲς ἀποστάσεις μεταξύ τους σὲ διαφορετικὲς ἐποχὲς τοῦ
χρόνου. Μελετοῦμε τὰ μεγέθη τῶν πόλεων σὲ σχέση μὲ τὰ μεγέθη τῶν
ἄλλων πόλεων χρησιμοποιώντας τὸ κλασικὸ ὑπόδειγμα τῆς νέας οἰκονο
μικῆς γεωγραφίας ἀλὰ Paul Krugman (Krugman 2008). Τὰ μεγέθη τῶν
πόλεων περιγράφονται ἀπὸ σύστημα ἐξισώσεων ποὺ ἐκφράζει ἐμπορικὲς
σχέσεις μεταξύ τους. Οἱ χρόνοι ναυσιπλοΐας βασίζονται σὲ τωρινὰ στοιχεῖα
ἀνέμων μέν, ἀλλὰ λαμβάνουν ὑπόψη τὰ τεχνολογικὰ δεδομένα τῶν πλοίων
τῆς κλασικῆς περιόδου. Οἱ συσχετίσεις μὲ ἱστορικὰ δεδομένα ναυσιπλοΐας
εἶναι στενὲς σὲ ἐντυπωσιακὸ βαθμό. Μάλιστα, ἕνα μέτρο «κεντρικότητας
τοῦ δικτύου τῶν πόλεων», ποὺ προκύπτει ἀπὸ τοὺς μαθηματικοὺς μετα
σχηματισμοὺς τῶν ἀποστάσεων μεταξὺ τῶν πόλεων, εἶναι τὸ ἰδιοδιάνυσμα
τοῦ συστήματος, τελείως ἀντίστοιχο αὐτοῦ στὸ ὁποῖο βασίζονται οἱ μη
χανὲς ἀναζήτησης τοῦ διαδικτύου, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐξαρτᾶται πλέον ἡ καθη
μερινή μας ζωή.
Στὶς βασικὲς ἀναλύσεις μας χρησιμοποιοῦμε ὡς ἐναλλακτικὲς ἐξηρτη
μένες μεταβλητὲς τὴ χωρικὴ ἔκταση τῶν τειχῶν, διακριτό, λόγῳ τοῦ
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Εἰκόνα 4: Καμπύλη Ζὶπφ γιὰ τὴ φήμη ἀρχαίων ἑλληνικῶν πόλεων καὶ μητροπο
λιτικῶν περιοχῶν τῶν ΗΠΑ, 2007.

τρόπου ποὺ ἔχει καταγραφεῖ, καὶ ὄχι πολὺ λεπτομερὲς μέτρο τοῦ μεγέθους
τῆς πόλης, καθὼς καὶ τὴ «φήμη» της, ποὺ εἶναι συνεχὴς μεταβλητή, ἡ
ὁποία μετριέται μὲ βάση τὸ πλῆθος τῶν παραπομπῶν γιὰ κάθε πόλη στὸ
Inventory. Γιὰ τὴ στατιστικὴ κατανομὴ τῶν μεγεθῶν τῶν πόλεων, μὲ βάση
τὴ φήμη καὶ τὴν ἔκταση τῶν τειχῶν, ἐκτιμοῦμε συντελεστὲς Ζὶπφ (Πα
ρέτο) πολὺ κοντινοὺς σὲ αὐτοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὶς σύγχρονες
πόλεις.
Συγκεκριμένα, ἡ καμπύλη Ζὶπφ μοιάζει πολὺ μὲ σύγχρονες, ὅπως πα
ραδείγματος χάριν προκύπτει ἀπὸ τὴν Εἰκόνα 4, ὅπου ἀντιπαρατίθενται ἡ
καμπύλη γιὰ τὴ φήμη τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν πόλεων, ἀριστερά, καὶ ἡ
καμπύλη γιὰ τὶς μητροπολιτικὲς περιοχὲς τῶν ΗΠΑ γιὰ τὸ 2007, δεξιά.
Πιστεύω ὅτι αὐτὸ τὸ πόρισμα προσθέτει τελείως καινούργια δεδομένα
στὴ γνώση μας γιὰ τὸ σύστημα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν πόλεων, καὶ τῶν
πόλεων γενικότερα. Ἐπίσης, ὅπως καὶ γιὰ τὶς μεσαιωνικὲς πόλεις τῆς Κίνας,
μικρογεωγραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν τοποθεσία τῶν πόλεων ἐξηγοῦν τὰ με
γέθη τῶν πόλεων μὲ σχετικὰ μεγάλους συντελεστὲς προσδιορισμοῦ, R2.
Οἱ οἰκονομετρικὲς παλινδρομήσεις, ὅπου προσαρμόζουμε τὰ μεγέθη
τῶν ἄλλων πόλεων μὲ βάση τὶς ἀποστάσεις μεταξύ τους, λαμβάνοντας
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ὑπόψη καὶ τὴν κατεύθυνση (λόγῳ τῶν ἀνέμων), δείχνουν τὰ ἑξῆς: ὅσο πιὸ
μακριὰ εἶναι μιὰ ἄλλη πόλη, τόσο πιὸ ἀσθενὴς εἶναι ἡ ἐπιρροή της· ὅσο πιὸ
μεγάλη εἶναι μιὰ ἄλλη πόλη, τόσο πιὸ μεγάλη εἶναι ἡ συγκεκριμένη πόλη,
ἐφόσον δὲν λαμβάνουμε ὑπόψη τὶς γεωγραφικὲς ἑνότητες, περιφέρειες,
ὅπου ἀνήκουν οἱ πόλεις. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ πιὸ μεγάλες πόλεις κεῖνται
μακριὰ ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη· ὅταν ὅμως λαμβάνουμε ὑπόψη τὶς ἱστορικὲς
περιφέρειες στὶς ὁποῖες ἀνήκουν οἱ πόλεις, τότε τὸ μέγεθος τῶν ἄλλων πό
λεων στὴν ἴδια περιφέρεια ἔχει ἀρνητικὴ ἐπιρροὴ στὸ μέγεθος τῆς συγκε
κριμένης πόλης. Μὲ ἄλλα λόγια, πόλεις στὴν ἴδια γεωγραφικὴ περιφέρεια
ἀνταγωνίζονται ἡ μία τὴν ἄλλη. Οἱ μεγάλες πόλεις γενικὰ στὸν μεσογειακὸ
χῶρο ἁπλώνονται, ὅπως παραδείγματος χάριν Ἀθήνα, Ρόδος, Συρακοῦσες
κ.λπ.
Ἡ προσέγγιση αὐτὴ ἀξιοποιεῖ τὴ γεωγραφία καὶ τὴν καταλληλότητα
τοῦ ἐδάφους ὅλου τοῦ χώρου ὅπου ἔχουν βρεθεῖ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις,
ἀπὸ τὴν «Κολχίδα μέχρι τὶς Στῆλες τοῦ Ἡρακλέους», τὸ Γιβραλτάρ. Εἶναι
ὅμως σωστή;
Τὸ ὅτι οἱ μορφωμένοι ἀρχαῖοι Ἕλληνες, τὰ μέλη τῆς ἀριστοκρατίας,
εἶχαν τέτοια «παγκόσμια» συναίσθηση προδίδεται ἀπὸ διάφορες πηγές.
Πρῶτον, ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο γνωρίζουμε τὴν ἐξοικείωσή του μὲ μακρινὰ
μέρη, ἀπὸ τὴ Βαβυλώνα καὶ τὴν Αἴγυπτο μέχρι τὸν Ἀτλαντικό, καὶ ἀπὸ τὴ
Μεσόγειο μέχρι τὴ χώρα τῶν Ὑπερβορείων (τῶν Φινλανδῶν;). Δεύτερον,
ἕνα ἐδάφιο ἀπὸ τὸν Φαίδωνα τοῦ Πλάτωνος (109α-109β) εἶναι πειστικό8.
«Καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὁ Σιμμίας. Ἔτι τοίνυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι
αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος [πο
ταμοῦ τῆς Κολχίδος] ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ
βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολ
λοῖσι τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. Εἶναι γὰρ πανταχῇ περὶ τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα
καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ μεγέθη...»

8. Τὴν ἐξοικείωσή μου μὲ τὸ ἐδάφιο αὐτὸ τὴν ὀφείλω στὸν Ober 2015,
κεφ. 2. Ἡ σημασία τῆς πολιτιστικῆς συγγένειας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν πόλεων
γιὰ τὴν ἀποκεντρωμένη πολιτικὴ ὀργάνωση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου τίθεται
πρῶτα στὸ κεφ. 2 καὶ ξανασυζητιέται στὸ κεφ. 3 μὲ βάση τὴ θεώρηση τῶν ἀνθρώ
πων ὡς «πολιτικῶν ζώων» ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη.
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Τὸ σύστημα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν πόλεων ἀποτέλεσε ἕνα εἶδος «φυ
σικοῦ πειράματος», ὅπου οἱ διάφορες πόλεις μὲ συγγενὴ γεωγραφία καὶ
πολιτισμὸ ἀνέπτυξαν ἕνα ἐντυπωσιακό, πολιτικὰ ἀποκεντρωμένο (παρ’ ὅλη
τὴ στενὴ συγγένεια μεταξύ τους καὶ τὶς συμμαχίες), «ἐξελιγμένο» οἰκονο
μικὸ σύστημα, διεσπαρμένες σὲ στενὲς παραλιακὲς κοιλάδες, μὲ κινητήριο
δύναμη τὸ ἐμπόριο, μὲ τὴν ἐνδοχώρα τους καὶ μὲ ἄλλες πόλεις, βασιζόμενες
στὸν καταμερισμὸ ἐργασίας καὶ ἐκμεταλλευόμενες πλῆθος οἰκονομικῶν,
τεχνολογικῶν καὶ πολιτικῶν καινοτομιῶν.
Ἐπανερχόμενος πρὸς στιγμὴν στὶς πόλεις τῆς Κίνας, ἀναφέρω ὅτι καὶ
ἐκεῖνο τὸ σύστημα ἀποτελοῦσε ἕνα εἶδος φυσικοῦ πειράματος, ὅμως πολὺ
διαφορετικοῦ. Οἱ μεσαιωνικὲς πόλεις τῆς Κίνας ἀνῆκαν σὲ ἕνα ἑνιαῖο κράτος,
μὲ μεταβολὲς στὰ σύνορά του ἀνὰ τὶς χιλιετίες, κοινὴ γλώσσα καὶ κεντρικὴ
κυβερνητικὴ δομή, μὲ κυριαρχία πάνω σὲ μεγάλο πληθυσμὸ (ποὺ ἐκτιμᾶται
σὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια) καὶ ἔκταση, ἀποτελεσματικὸ φορολογικὸ σύ
στημα καὶ δυνατότητα σχεδιασμοῦ καὶ ἐκτέλεσης τεραστίων ἔργων, ὅπως
τὸ Σινικὸ Τεῖχος καὶ ἡ Μεγάλη Διώρυγα. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι βασικοὶ
καθοριστικοὶ παράγοντες τοῦ μεγέθους τῶν πόλεων σὲ σχέση μὲ τὸ περι
βάλλον τους εἶναι ἴδιοι μὲ αὐτοὺς τῶν ἑλληνικῶν πόλεων.
Ἡ ἔρευνα μᾶς δείχνει ὅτι μιὰ οἰκονομικὴ καινοτομία τῶν ἀρχαίων ἑλ
ληνικῶν πόλεων συσχετίζεται μὲ τὸ μέγεθός τους. Ἡ καινοτομία εἶναι ἡ
ἔκδοση νομισμάτων, ἕνας ἀποτελεσματικὸς τρόπος νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ ὀνο
μαστική τους ἀξία μὲ τὸ κύρος, τὴ σφραγίδα τοῦ κράτους. Πῶς ὅμως ἀπέ
κτησαν οἱ πόλεις πολύτιμα μέταλλα γιὰ νὰ κόψουν νομίσματα;
Οἱ πιὸ πολλὲς πόλεις δὲν εἶχαν ἄμεση πρόσβαση σὲ ὀρυχεῖα πολυτίμων
μετάλλων, ἀργύρου ἢ χρυσοῦ. Γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, τὰ κύρια γνωστὰ κοι
τάσματα ἦταν στὸ Λαύριο, στὸ Παγγαῖο καὶ στὴν Τρωάδα. Ἑπομένως,
κοπὴ νομίσματος σημαίνει ἱκανὴ στρατιωτικὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ προμηθευτεῖ ἡ
πόλη πολύτιμα μέταλλα ἀπὸ λάφυρα ἢ φόρους, ἀλλὰ κατὰ κύριο λόγο ση
μαίνει ἐμπορικὲς συναλλαγὲς μὲ ἄλλες πόλεις9. Σημαίνει ὅμως καὶ ἀνε

9. Bresson 2016, 265. Ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν Ἀθήνα, ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τὰ
πρῶτα ἀργυρὰ νομίσματά της δὲν εἶναι ἀπὸ ἄργυρο τοῦ Λαυρίου. Εὑρήματα γεω
γραφικῆς διασπορᾶς ἀντικειμένων ὡς ἐνδείξεις ἐμπορικῆς δραστηριότητας ἔχουν
χρησιμοποιηθεῖ ἐπανειλημμένα ἀπὸ ἀρχαιολόγους. Ἕνα παράδειγμα εἶναι ἡ ἀξιο
λόγηση εὑρημάτων ἀντικειμένων ἀπὸ ὀψιδιανὸ σὲ διάφορες τοποθεσίες στὸ Αἰ
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πτυγμένο κράτος, μὲ εἰδικοὺς θεσμοὺς καὶ νομικὲς διαδικασίες ἐπιβε
βαίωσης τῆς γνησιότητας τοῦ νομίσματος σὲ κυκλοφορία.
Ἡ ἔκδοση νομίσματος μὲ κρατικὰ σύμβολα ἔχει χρονολογηθεῖ, κατὰ
προσέγγιση γιὰ πολλὲς πόλεις καὶ πιὸ λεπτομερειακὰ γιὰ ἄλλες, καὶ ὑπάρχει
στὸ Inventory. Ἀπὸ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες στὰ στρώματα πάγου τῆς Γροι
λανδίας προκύπτει ὅτι ἡ ἐξόρυξη μολύβδου καὶ ἀργύρου κατὰ τὴν ἑλληνικὴ
καὶ ρωμαϊκὴ ἐποχὴ (500 π.Χ.-300 μ.Χ.), ἦταν κολοσσιαία: ἡ ἀτμοσφαι
ρικὴ μόλυνση ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία μολύβδου ἦταν ἴση μὲ τὸ 15% τῆς συ
νολικῆς ρύπανσης ἀπὸ τὴ χρήση μολύβδου στὴ βενζίνη ἀπὸ τὸ 1930 καὶ
μετά10!
Ἀπὸ τὴν οἰκονομετρικὴ ἀνάλυση προκύπτει ὅτι μιὰ πόλη εἶναι τόσο
πιὸ μεγάλη ὅσο νωρίτερα ἐξέδωσε νόμισμα, ἀπὸ ἄργυρο, χρυσό, ἤλεκτρο,
ἀκόμα καὶ ὀρείχαλκο. Συνεπῶς, ὅσο πιὸ νωρὶς μιὰ πόλη συμμετεῖχε σὲ
ἐμπόριο μὲ ἄλλες πόλεις, τόσο πιὸ μεγάλη ἦταν ἡ ἴδια. Ἡ ἐφεύρεση τοῦ
νομίσματος ἐξυπηρετοῦσε τότε, ὅπως καὶ τώρα, τὶς τρεῖς παραδοσιακὲς
λειτουργίες τοῦ χρήματος: μέσο ἀποταμίευσης, λογιστικὴ μονάδα καὶ μέσο
ἀνταλλαγῆς. Ἑπομένως, μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ ἀστικοποίηση
καὶ ἡ αὔξηση τοῦ ἀπροσώπου ἐμπορίου ποὺ συνεπάγεται ὤθησαν στὴν
ἐφεύρεση τοῦ νομίσματος.
Τὸ ποσοτικὸ ἀποτέλεσμα (ἀπολύτως λογικὸ) ὅτι ἡ ἔκδοση νομίσματος
συσχετίζεται μὲ τὸ μέγεθος τῶν πόλεων δὲν εἶναι γνωστὸ μεταξὺ τῶν οἰκο
νομολόγων, ἴσως οὔτε καὶ μεταξὺ τῶν ἀρχαιολόγων. Ἡ διαμάχη μεταξὺ
νομισματολόγων γιὰ τὸ ποιὸς ἐφηῦρε πρῶτος τὸ στρογγυλὸ νόμισμα, ἡ
Κίνα ἢ ἡ Ἀνατολικὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ Ἑλλάδα (Horesh 2012), εἶναι γιὰ
μένα δευτερεῦον θέμα: κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ τὸν κρίσιμο ρόλο τοῦ νομί
σματος ὡς ἔνδειξης ὕπαρξης ἀνεπτυγμένης κρατικῆς ἐξουσίας στὴν πόλη
ποὺ τὸ ἐκδίδει, ἐμπιστοσύνης στοὺς θεσμοὺς ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴ γνησιό
τητά του καὶ συγχρόνως συμμετοχῆς στὸ ἐμπόριο. Ἂν καὶ πολλὰ πράγματα
ἀνακαλύφθηκαν πρῶτα στὴν Κίνα, οἱ ἐνδείξεις ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνακάλυψη δια
δόθηκε ἀπὸ τὴ Δύση στὴν Ἀνατολὴ εἶναι πολὺ πειστικές!

γαῖο, προερχόμενα ἀπὸ συγκεκριμένες θέσεις, ὅπως τὸ Ἐργαστήριο στὴ Φυλακω
πὴ τῆς Μήλου, βλ. Bosanquet 1904 καὶ Carter 1998.
10. Hong et al. 1994.
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Εἰκόνα 5: Νεολιθικοὶ οἰκισμοὶ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο.

Τὴ σημασία τοῦ ἐκχρηματισμοῦ τῆς οἰκονομίας γιὰ τὸ μέγεθος τῆς
οἰκονομίας, δηλαδὴ τὸ συνολικὸ εἰσόδημα, ἢ τὶς συνέπειες τοῦ νὰ ἀπειλεῖται
μᾶς ὑπενθύμισαν δύο ἐπεισόδια κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς κρίσης.
Πρῶτον, ἡ φυγὴ τῶν καταθέσεων, φυγὴ κεφαλαίων ὅπως λέγεται, δημι
ουργεῖ χρηματοοικονομικὴ ἀσφυξία στὴν ἀγορὰ καὶ ἔχει συντελέσει στὴν
ἔνταση τῆς κρίσης. Δεύτερον, πρωτοβουλίες κοινωνικῶν ὁμάδων σὲ μερικὲς
περιοχὲς τῆς χώρας νὰ ὀργανωθοῦν σὲ ἀνταλλακτικοὺς συνεταιρισμοὺς συ
νέτειναν στὴν ὄξυνση τῆς κρίσης. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο φαινόμενο.
Ἡ σύγκριση τῶν θέσεων τῶν ἀρχαίων μὲ τὶς σύγχρονες ἑλληνικὲς πό
λεις εἶναι ἐνδιαφέρουσα. Οἱ νεολιθικοὶ οἰκισμοὶ ἀπεικονίζονται στὸν χάρτη
τῆς Εἰκόνας 511. Ἂς τὸν συγκρίνουμε μὲ τὸν χάρτη τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν
πόλεων στὴν Εἰκόνα 6. Ἡ ἀστικοποίηση στὸν ἑλληνικὸ χῶρο συνδέεται μὲ
11. Ἡ σύνθεση τῶν χαρτῶν στὶς Εἰκόνες 5, 6, καὶ 7 εἶναι πρωτότυπη ἔρευνα
τοῦ συγγραφέα. Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν Wencong Xu γιὰ τὴ βοήθειά του μὲ τὶς
ἀπεικονίσεις στὶς Εἰκόνες 5, 6 καὶ 7.
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Εἰκόνα 6: Νεολιθικοὶ οἰκισμοὶ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις.

μετακίνηση πιὸ κοντὰ στὴ θάλασσα: ἡ μέση ἐλάχιστη ἀπόσταση τῶν νεολι
θικῶν οἰκισμῶν ἀπὸ τὴν ἀκτὴ εἶναι 31,1 χλμ. καὶ τῶν πόλεων 9,9 χλμ.
Ἡ εἰρήνευση τῶν θαλασσῶν, ἡ ἐξοικείωση μὲ τὴ ναυτικὴ τεχνολογία
καὶ ἡ ἀνάπτυξη δεξιοτήτων ναυσιπλοΐας, καὶ συνεπῶς ἡ αὐξημένη σημασία
τοῦ θαλασσίου ἐμπορίου, εἶναι παράγοντες ποὺ ἐξηγοῦν ἐν μέρει αὐτὸ τὸ
φαινόμενο. Ἡ ἑρμηνεία ὅμως αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐσφαλμένη, ἐὰν παρα
δείγματος χάριν ἡ γνώση μας γιὰ τὶς θέσεις τῶν νεολιθικῶν οἰκισμῶν εἶναι
ἀποτέλεσμα δειγματομεροληψίας, δηλαδὴ δὲν εἶναι τόσο ἀντιπροσωπευ
τικὲς ὅσο αὐτὲς τῶν πόλεων, διότι φέρ’ εἰπεῖν εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ ἀνιχνευ
θοῦν, ἢ μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν προσελκύσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν
τόσο ὅσο οἱ ἀρχαῖες πόλεις.
Ἡ σύγκριση τῶν θέσεων τῶν ἀρχαίων μὲ τοὺς σύγχρονους ἀστικοὺς
οἰκισμοὺς καὶ πόλεις, ἂς ποῦμε, μὲ περισσότερους ἀπὸ 5.000 κατοίκους
παρουσιάζεται στὴν Εἰκόνα 7. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἐπιτρέπει τὴν ἑρμηνεία ὅτι οἱ
ἀστικοὶ πληθυσμοὶ συγκεντρώνονται πιὸ πολὺ στὸν χῶρο. Ὅπως ἤδη εἴ
δαμε, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀνα
στραφεῖ.
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Εἰκόνα 7: Ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις καὶ σύγχρονες πόλεις καὶ οἰκισμοὶ μὲ πλη
θυσμὸ μεγαλύτερο τῶν 5.000 κατοίκων.

Οἱ ἀρχαῖες πόλεις λειτούργησαν ὡς προπομποὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνά
πτυξης12. Ἡ ἀρχαία Ἀθήνα, ἴσως μιὰ ἐξαίρεση, ἦταν μεγάλη διαφοροποιη
μένη οἰκονομία, μὲ γεωργία, ἁλιεία, μεταποίηση καὶ ὑπηρεσίες. Ἄλλες,
μικρότερες πόλεις, ἀπὸ τοποθεσίες ἀνταλλαγῆς κοντὰ σὲ σημεῖα προικι
σμένα ἀπὸ εὐνοϊκὴ γεωγραφία, ἐξελίχθηκαν σὲ πραγματικὲς πόλεις.

4. Κ οινωνικὲς διαδράσεις καὶ δυναμικὴ τῶν γειτονιῶν:
ἀναβάθμιση καὶ ἀνανέωση, ἢ ὑποβάθμιση;
Θὰ περάσω τώρα στὸ ἐσωτερικὸ τῶν πόλεων. Στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας
συνυπάρχουν καλὲς καὶ «κακές», ὑποβαθμισμένες, γειτονιές, μὲ πολλὲς ἐγκα
ταλελειμμένες ἰδιοκτησίες, γειτονιὲς ποὺ κάποτε εὐημεροῦσαν. Παράλληλα, ἡ

12. Οἱ Ober 2015 καὶ Bresson 2016 ἔχουν ἐκμοντερνίσει τὴ βιβλιογραφία
γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, χρησιμοποιώντας ἐκτετα
μένα ἔννοιες καὶ σημαντικὰ πορίσματα ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες, ἀλλὰ ἰδιαί
τερα τὴν οἰκονομική.
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δημογραφικὴ σύνθεση τοῦ κέντρου ἔχει ἀλλάξει, καὶ ὄχι παντοῦ πρὸς τὸ χειρό
τερο. Αὐτὰ ὅλα τὰ ξέρετε καλύτερα ἀπὸ μένα! Τί ἔχω λοιπὸν νὰ προσθέσω;
Τὴν κατανόηση τῶν διεργασιῶν τῆς τοπικῆς δυναμικῆς τῶν γειτονιῶν,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ βιωσιμότητά τους καὶ ἡ ὁποία συναρτᾶται μὲ τὶς
προτιμήσεις τῶν ἀτόμων γιὰ τὸ ποιοὺς ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν ὡς γείτονες τὴν
ὀφείλουμε στὸν Thomas C. Schelling. Ὅπως τὸ ἐκφράζει ὁ ἴδιος ὁ γίγαντας
αὐτὸς τῆς θεωρίας τῶν παιγνίων (θεωρίας τῶν ἀλληλεπιδρωσῶν ἀποφάσεων,
στὴν ὁρολογία ποὺ ὁ ἴδιος προτιμάει): «ἡ ἀνάλυσή μου διερευνᾶ τὴ σχέση με
ταξὺ τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀτόμων ποὺ ἀπαρτίζουν
ἕνα κοινωνικὸ σύνολο (γειτονιά, κοινότητα) καὶ τὴ συνολικὴ συμπεριφορά»13.
Ἡ ὑποβλητικὴ χρήση τῶν ἰδεῶν τοῦ Schelling, μαζὶ μὲ τὶς μηχανικὲς
ἰδιότητες τῆς αὐτοοργάνωσης, μᾶς ἔχει ἐπιτρέψει βαθύτερη κατανόηση τοῦ
πῶς ἕνα συνολικὸ κοινωνικὸ ἀποτέλεσμα μὲ ἀνεπιθύμητες ἰδιότητες -ὅπως
πλήρης κοινωνικὸς διαχωρισμὸς- μπορεῖ νὰ προκύψει ὅταν οἱ προτιμήσεις
ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι ὡς πρὸς τὴ γειτνίαση μὲ ἄλλους ἀνθρώπους μὲ συγ
κεκριμένα χαρακτηριστικὰ εἶναι ἤπια διαχωριστικές.
«Μιὰ εἰκόνα ἀξίζει χίλιες λέξεις»14.
Οἱ ἀρχικὲς θέσεις τῶν ἀτόμων εἶναι ὁμοιόμορφες σὲ «γειτονιὲς von
Neumann», ὅπως στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς εἰκόνας. Κάθε ἄτομο περιβάλ
λεται ἀπὸ ἄλλα, διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτό, ποὺ κεῖνται στὰ ἐφαπτόμενα τετρά
γωνα. Οἱ θέσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν βέλτιστη κατὰ Παρέτο, ἀλλὰ δυναμικὰ
ἀσταθὴ ἰσορροπία. Ἐὰν διαταραχθεῖ δὲν ἐπανέρχεται. Παραδείγματος
χάριν, ἐὰν κατὰ τύχη δύο ἄτομα ἀνταλλάξουν θέσεις, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα
ἄτομα ἀναγκάζονται νὰ προσαρμόσουν τὶς θέσεις τους, κατόπιν ἐπιμέρους
ἀποφάσεων γιὰ τὸ ποιοὺς θέλουν γιὰ γείτονες. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς διέ

13. Ὁ T. C. Schelling εἶναι καὶ ὁ ἀδιαφιλονίκητος γίγαντας τῆς πυρηνικῆς
πολιτικῆς: Ἡ ὁμιλία του στὴν ἀπονομὴ τοῦ Νομπὲλ εἶχε τὸν τίτλο «An Astonishing Sixty Years: The Legacy of Hiroshima» (Schelling 2005). Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ,
ἔτσι ἀποφύγαμε τὸν πυρηνικὸ ὄλεθρο!
14. Ἡ Εἰκόνα 8 προέρχεται ἀπὸ τὸν Zhang 2004a, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Zhang
2004b ἀποτελοῦν τὶς πλέον ἐνδιαφέρουσες πρόσφατες θεωρητικὲς θεμελιώσεις τῶν
ἰδεῶν τοῦ Schelling. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας προβλήθηκε βίντεο ποὺ γράφτηκε
ἀπὸ τὸν J. Zhang, ὡς μέρος τοῦ Zhang 2004a, καὶ διασκευάστηκε γιὰ τοὺς σύγχρο
νους ὑπολογιστὲς ἀπὸ τὸν Nikola Jovanovic. Εὐχαριστῶ θερμότατα καὶ τοὺς δύο.
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Εἰκόνα 8: Προσομοίωση τοῦ ὑποδείγματος τοῦ Schelling σὲ «γειτονιὲς von Neumann».

πονται ἀπὸ ἐξωτερικότητες, κοινωνικὲς ἀλληλεπιδράσεις. Ἔτσι τὸ κοινω
νικὸ σύνολο ὁδηγεῖται στὸν πλήρη οἰκιστικὸ διαχωρισμό, ὅπως στὸ δεξιὸ
μέρος τῆς εἰκόνας! Ἡ τοπικὴ δυναμικὴ τῶν γειτονιῶν ἐξασφαλίζει, ὅπως
μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ καὶ ἀναλυτικά, ὅτι ὁ πλήρης οἰκιστικὸς διαχωρισμὸς
εἶναι δυναμικὰ εὐσταθής.
Φυσικὰ ἡ τοπικὴ δυναμικὴ τῶν γειτονιῶν εἶναι ἐξίσου χρήσιμη γιὰ τὴν
ἀνάλυση «ἐναρέτου» κύκλου οἰκονομικῆς καὶ πολεοδομικῆς ἀναμόρφωσης. Πα
ραδείγματος χάριν, ὁ διεθνὴς τύπος ἔχει πρόσφατα ἀσχοληθεῖ μὲ παραδείγματα
ἐντυπωσιακῶν βελτιώσεων στὴν ποιότητα ὑπηρεσιῶν ἑστίασης, διασκέδασης
καὶ γενικότερα πολιτιστικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ἔχουν γίνει
πρόσφατα ἰδιαίτερα ἐμφανεῖς καὶ ἔχουν ἀλλάξει τὴν ἀθηναϊκὴ «ἀτμόσφαιρα»,
σηματοδοτώντας τὴν ἀναβάθμιση ὁρισμένων περιοχῶν τῆς Ἀθήνας15. Ἔτσι, θὰ
ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μελετηθοῦν οἱ προϋποθέσεις ὑπὸ τὶς ὁποῖες τέτοιες ἰδι

15. Βλέπε Wilder 2018, ποὺ τονίζει ὅτι ἡ Ἀθήνα «ἀναδύεται», ἔχοντας ὑπο
στεῖ τὸ χάος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, σὲ μία ἀπὸ τὶς πλέον ζωντανὲς καὶ πολιτι
στικὰ σημαντικὲς πρωτεύουσες.
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Εἰκόνα 9: Brush Park καὶ Κέντρο, Ντιτρόιτ16.

ωτικὲς κατὰ κανόνα πρωτοβουλίες μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἐκτεταμένη,
ἐπιταχυνόμενη ἀναβάθμιση ἀστικῶν περιοχῶν. Ὁ μηχανισμὸς εἶναι ὁ ἴδιος.
Ἀφοῦ ἡ ἀναβάθμιση ἔχει ξεκινήσει καὶ αὐτοσυντηρεῖται, δημιουργεῖ κί
νητρα σὲ ἄλλα ἄτομα νὰ προβοῦν σὲ ἀνάλογες δραστηριότητες, μὲ ἀποτέ
λεσμα νὰ ἑδραιώνεται καὶ νὰ ἐξαπλώνεται ἡ ἀναβάθμιση.
Φυσικὰ τὰ φαινόμενα τῆς πολεοδομικῆς ὑποβάθμισης δὲν ἀφοροῦν
μόνο τὴν Ἀθήνα. Ἀπαντῶνται σὲ πολλὲς πόλεις τοῦ κόσμου, ποὺ ἔχουν ὑπο
στεῖ μεγάλο σόκ. Ἕνα παράδειγμα εἶναι τὸ Ντιτρόιτ (Εἰκόνα 9), τοῦ ὁποίου
ἡ κρίση ἔχει ἀφετηρία τὶς δυνάμεις τῆς ἀποβιομηχάνισης. Μιὰ πρόσφατη
μελέτη τῶν Owens III et al. (2018) γιὰ τὸ Ντιτρόιτ, μὲ κεντρικὴ ἰδέα τὶς
ἐξωτερικότητες, ἀξιολογεῖ συγκεκριμένες πολιτικὲς ἀστικῆς ἀνανέωσης
καὶ ἀναβάθμισης.
Ὅταν ἀποφαζίσουμε ποῦ θὰ κατοικήσουμε, ὡς ἐνοικιαστὲς ἢ ὡς ἰδιο
κτῆτες, λαμβάνουμε πολλὰ στοιχεῖα ὑπόψη μας, ὅπως ἀπόσταση ἀπὸ τὴ
δουλειά μας, πάρκινγκ, καταστήματα, ἑστιατόρια, χώρους ἀναψυχῆς, θέα
κ.λπ., σύμφωνα μὲ τὶς προτιμήσεις μας. Ἡ ἱκανοποίησή μου ἀπὸ τὴν κατα
νάλωση ὑπηρεσιῶν στέγης καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ καταναλώνω ἐπηρεά

16. Πηγή: New York Times, 14.10.2014. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς
Owens ΙΙΙ et al. 2018.
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ζεται καὶ ἀπὸ πόσους καὶ ποιοὺς ἔχω ὡς γείτονες, τί συνήθειες ἔχουν, ποιὰ
εἶναι τὰ δημογραφικά τους χαρακτηριστικὰ κ.λπ. Δηλαδὴ τὸ πόσο ἑλκυ
στικὴ εἶναι κάθε γειτονιά, ἡ «ποιότητά» της, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ποιοὶ εἶναι
οἱ γείτονές μας καὶ ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες διαδράσεις. Ἂν καὶ ὁ βαθμὸς δια
φέρει μεταξὺ τῶν ἀτόμων, ἡ κοινωνική μας ζωή, τὸ δίκτυο τῶν κοινωνικῶν
μας σχέσεων, ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴ γειτονιὰ ὅπου κατοικοῦμε.
Ἡ σχέση τῆς τοπολογικῆς δομῆς τῆς πόλης μὲ κοινωνικὲς διασυνδέ
σεις δὲν εἶναι καινούργια ἰδέα. Ἡ πολεοδομικὴ ὀργάνωση τῆς πόλης σὲ γει
τονιὲς παντοῦ στὸν κόσμο σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν κοινωνικὴ μάθηση καὶ
τὴν πολιτικὴ πληροφόρηση. Ζώντας κοντὰ σὲ ἄλλους ἐνημερωνόμαστε γιὰ
πολιτικὲς πεποιθήσεις καὶ θέσεις.
Αὐτὴ τὴν πτυχὴ τῶν γειτονιῶν φαίνεται ὅτι ἀξιοποίησε ὁ Κλεισθένης
ὅταν ἀναδιέταξε τὴν πολιτικὴ δομὴ τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ
δημοκρατικοῦ καθεστῶτος τὸ 507 π.Χ. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ Κλει
σθένης ἔτσι «ἔδωσε τὴν πολιτεία στὸν λαό». Κατὰ τὸν Ober (2008), ὁ
Κλεισθένης χρησιμοποίησε ἐνστικτωδῶς τὴ θεωρία τῶν γράφων!
Ἑπομένως, πῶς διαμορφώνονται οἱ γειτονιὲς σὲ μιὰ πόλη σὰν τὴν
Ἀθήνα;
Μιὰ γειτονιὰ εἶναι κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ βιώσιμη ἐφόσον ὁ ἀριθμὸς
τῶν «ἐπιθυμητῶν» γειτόνων, ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι εὐχαρίστως παραμένουν στὴ
γειτονιὰ καὶ προτίθενται νὰ ἐπενδύσουν στὴ βελτίωση τῶν κατοικιῶν τους,
ἱκανοποιεῖ μερικὲς συνθῆκες: (1) Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς πρέπει νὰ ὑπερβαίνει ἕνα
ὅριο, ποὺ εἶναι πιὸ μεγάλο ὅσο πιὸ πολλὲς εὐκαιρίες ὑπάρχουν ἀλλοῦ στὴν
ἀστικὴ περιοχή· τὸ ὅριο εἶναι πιὸ μικρὸ ὅσο πιὸ χαμηλὰ εἶναι τὰ ἐνοίκια (ἢ
οἱ ἀξίες τῶν κατοικιῶν), διότι «ἀποζημιώνουν» γιὰ τὴν ἔλλειψη ἄλλων ἐπι
θυμητῶν χαρακτηριστικῶν. (2) Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ θὰ
ἐνδιαφέρονταν νὰ ἀναλάβουν ἔργα ἀναβάθμισης ἰδιοκτησιῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν
ἀτόμων πρέπει νὰ ὑπερβαίνει ἕνα ἐλάχιστο, τὸ ὁποῖο τοὺς ἐπιτρέπει νὰ κα
λύψουν τὸ πάγιο κόστος λειτουργίας σὲ μιὰ πυκνοκατοικημένη περιοχὴ τῆς
πόλης.
Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ὑπάρχουν δύο δυνατὲς καταστάσεις ἰσορρο
πίας Nash: (1) Οἱ συνθῆκες ἱκανοποιοῦνται γιὰ ἄτομα καὶ ἐπιχειρήσεις, καὶ
ἡ γειτονιὰ ἀναβαθμίζεται. (2) Οἱ συνθῆκες δὲν ἱκανοποιοῦνται γιὰ ἄτομα
καὶ ἐπιχειρήσεις, καὶ ἡ γειτονιὰ ὑποβαθμίζεται. Καταλήγουμε σὲ ἐφικτὲς
καὶ μὴ ἐφικτὲς γειτονιές.
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Γιὰ νὰ ἐπικρατήσει ἡ ἐφικτὴ ἰσορροπία, ἄτομα καὶ ἐπιχειρήσεις πρέπει
νὰ συντονιστοῦν. Ἐὰν τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς γειτονιᾶς εἶναι λιγό
τερο θετικά, τότε δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στὸν συντονισμό.
Ἡ εἰκόνα τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας εἶναι ἀποτέλεσμα συσσωρευμένων
ἀποφάσεων τοῦ παρελθόντος καὶ πολλῶν ἄλλων παραγόντων, ὅπως κακῶν
πολιτικῶν ἐπιλογῶν ἢ ἀπραξίας. Ὁ συντονισμὸς εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ νὰ
ἀναστραφεῖ ἡ ὑποβάθμιση, ἡ ὁποία δὲν περιορίζεται μόνο στὴν ἐξωτερικὴ
ἐμφάνιση. Ἡ ἀδυναμία συντονισμοῦ ὁδηγεῖ σὲ περαιτέρω ὑποβάθμιση, ποὺ
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἀναπόφευκτα τὴν ἀποχώρηση αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἄλλες
ἐπιλογές, καὶ τὴν ἄφιξη αὐτῶν μὲ συναφεῖς προτιμήσεις, μὲ συνέπεια τὴ
μεταβολὴ τῆς δημογραφικῆς σύνθεσης τῆς γειτονιᾶς. Μεμονωμένα ἄτομα
δὲν μποροῦν νὰ ἀναστρέψουν τὴν ὑποβάθμιση.
Χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ συντονισμὸς εἶναι δύσκολος σὲ πόλη σὰν τὴν Ἀθήνα,
μὲ ἰδιαίτερα κατακερματισμένες ἰδιοκτησίες. Ἑπομένως, ὁ ἐνδεδειγμένος
τρόπος ἀντιμετώπισης εἶναι οἱ κυβερνητικὲς ἐπεμβάσεις ὑπεράνω κάποιας
ἐλάχιστης κλίμακας, ποὺ νὰ συνοδεύονται ἀπὸ οἰκονομικὲς ἐγγυήσεις, κρα
τικὴ παρουσία καὶ κράτος δικαίου (ποὺ προστατεύει τὴν ἰδιοκτησία), καὶ νὰ
εἶναι συμβατὲς μὲ τὸν ἀστικὸ ἱστό. Εἰδάλλως, ὁ οἰκιστικὸς διαχωρισμὸς σὲ
δημογραφικὴ βάση καὶ ἡ περαιτέρω ὑποβάθμιση εἶναι ἀναπόφευκτοι.

Ἐπίλογος
Κλείνοντας θέλω νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου: πρῶτον, στοὺς δα
σκάλους καὶ καθηγητές μου, ποὺ τοὺς εὐχαριστῶ ὅλους γιὰ τὴ φροντίδα
τους καὶ τὴν αὐτοπεποίθηση ποὺ μοῦ ἐνέπνευσαν, καὶ κυρίως ὁ δάσκαλός
μου στὸ 52ο Δημοτικὸ Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐπέτρεψε νὰ κάνω τὴν
πρώτη δημόσια ὁμιλία μου, ξεναγώντας τοὺς συμμαθητές μου στοὺς Φιλίπ
πους, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1957· δεύτερον, στοὺς γονεῖς μου, ποὺ μὲ τὴν ἀγάπη
τους καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τους σ’ ἐμένα συνέβαλαν στὸ νὰ γίνω αὐτὸς ποὺ
εἶμαι σήμερα· τρίτον, στὴν οἰκογένειά μου ἀλλὰ ἰδιαίτερα στὸν θεῖο μου
ἀρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔμαθα πολλά· τέταρτον,
στοὺς πάνω ἀπὸ 42 ἐρευνητικούς μου συνεργάτες, τέσσερις ἀπὸ τοὺς
ὁποίους εἶναι στὴν αἴθουσα αὐτή· πέμπτον, στοὺς συμμαθητές μου στὰ ἑλ
ληνικὰ δημόσια σχολεῖα ὅπου ἐφοίτησα, δηλαδὴ στὸ Δημοτικὸ Κυπαρισ
σίας, στὸ 52ο Δημοτικὸ Θεσσαλονίκης, στὸ 3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,
στὸ Πειραματικὸ Θεσσαλονίκης, στὸ 10ο καὶ στὸ 5ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν,
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στὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Stanford, καὶ
στοὺς φίλους μου ποὺ μὲ δίδαξαν ὅτι ἡ ἐπιδίωξη τῶν ὑψηλῶν στόχων πρέπει
νὰ συμβαδίζει μὲ τὴ μετριοφροσύνη· ἕκτον, στὴ σύζυγό μου Ἄννα Χάρδμαν
γιὰ τὰ 42 χρόνια ζωῆς, ἀγάπης, συντροφικότητας καὶ εἰλικρινοῦς κριτικῆς.
Τέλος, εὐχαριστῶ καὶ πάλι τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ
μοῦ ἔκανε νὰ μὲ ἐκλέξει ἀντεπιστέλλον μέλος καὶ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ
ἔδωσε νὰ παρουσιάσω, μέσῳ τοῦ ἐρευνητικοῦ μου ἔργου, ἕνα μικρὸ κομμάτι
τῆς μεθοδολογίας τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς ἐπιστήμης. Μὲ τὴν καθοδή
γηση τῆς θεωρίας, ἡ σύγχρονη οἰκονομικὴ ἐπιστήμη ἐπιδιώκει τὴν ἀνί
χνευση αἰτίων καὶ αἰτιατῶν, πέραν τῶν ἑλκυστικῶν, παραπλανητικῶν συ
σχετίσεων ποὺ ἀποτελοῦν καθημερινοὺς πειρασμοὺς γιὰ τὴν κρίση μας.
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