
Ο «μύθος» που στηρίζει τη δραστηριότητα: 
Οι φοιτητές του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Σάσεξ της Αγγλίας 
αναλαμβάνουν να επισκεφτούν χαρακτηριστικές πόλεις ευρωπαϊκών κρατών για να 
κάνουν μια έρευνα σχετικά με το χώρο και τη ζωή των ανθρώπων σ' αυτές. Η περίο-
δος της ερευνάς τους ορίστηκε να γίνει από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 
1999. 
Στην Ελλάδα ήρθαν ο Βιτόριο, η Τζην και ο Ταντάσι που επισκέφτηκαν με τη σειρά, 
το Βόλο, τα Γιάννινα, τη Δράμα και το Λουτράκι. 
Οι τρεις φοιτητές έπρεπε να μαζέψουν για καθεμία πόλη από τις παραπάνω όλα εκεί-
να τα στοιχεία που θα τους βοηθούσαν να απαντήσουν στα εξής τρία ερωτήματα: 
 
Α. Γιατί οι κάτοικοι διάλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη θέση για να εγκατασταθούν; 
Β. Γιατί αυτή η πόλη συγκεντρώνει πιο πολλούς κατοίκους σε σχέση με άλλες πόλεις 
της ευρύτερης περιοχής; Πότε και γιατί υπήρξε ιδιαίτερη ανάπτυξη της πόλης; 
Γ. Πώς οργανώνεται η ζωή στην πόλη σήμερα; Σε ποιες περιοχές της πόλης υπάρχουν 
κυρίως κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες, αγορά, χώροι αναψυχής και βιομηχανίες; 
 
Το υλικό με τα στοιχεία κάθε πόλης περιλαμβάνεται σε φάκελο που περιέχει: 

 
1.Μια συνοπτική περιγραφή των "πρώτων εντυπώσεων" που δημιουργούνται στον 
ξένο επισκέπτη για τη "φυσιογνωμία" και το "χαρακτήρα" της πόλης. 

 
2.α. Χάρτες που παρουσιάζουν τη θέση της πόλης στην Ελλάδα, το γεωγραφικό δια-
μέρισμα και το νομό.  
β.Τοπογραφικά σχέδια της πόλης διαφορετικών ιστορικών περιόδων, ώστε να προ-

κύπτουν οι τυχόν μεταβολές και η σταδιακή εξάπλωση της πόλης από τότε που ιδρύ-
θηκε μέχρι σήμερα.  
γ.Πίνακες και διαγράμματα που δείχνουν την εξέλιξη του πληθυσμού και την απα-

σχόληση των κατοίκων σε διάφορες χρονικές περιόδους. 
3.Χαρακτηριστικές φωτογραφίες για τη θέση των δημόσιων κτιρίων, την παρουσία 

(ή απουσία) προαστίων, δημόσιων χώρων περιπάτου, άθλησης και αναψυχής, καθώς 
και των κυριότερων κόμβων πλουτοπαραγωγικής και επαγγελματικής δραστηριότη-
τας.  
Επίσης, χαρακτηριστικές φωτογραφίες της δόμησης στις υποβαθμισμένες και προ-

νομιούχες περιοχές, καθώς και στις περιοχές επαγγελματικής δραστηριότητας. 
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