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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

          Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εκπνξηθήο 

ζηνάο ζε εκπνξηθή λεζίδα εμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηε πεξίπησζε ηνπ mall ζην ζηαζκφ 

κεηξφ Άγηνο Γεκήηξηνο ηεο Αζήλαο.Ζ εξγαζία απνηειείηαη απν ηέζζεξα θχξηα κέξε  

θαη δηαξζξψλεηαη εηζη ψζηε ηζηνξηθά αιια θαη γεσγξαθηθά,απν ην δηεζλή ρψξν πνπ 

έρεη κεγαιχηεξε εκπεηξία λα πεξάζνπκε ζηνλ εγρψξην θαη λα θαηαιήμνπκε ζην ππν 

κειέηε αληηθείκελν: 

        ην πξψην κέξνο παξαθνινπζνχκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο αγνξάο θαη ησλ 

ρψξσλ εκπνξίνπ απν ην κεζαίσλα κερξη θαη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ηελ εμέιημε ηεο 

εκπνξηθήο ζηνάο  ζην ζεκεξηλφ mall , εμεηάδνληαο θαη αλαιχνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο 

θνηλσληθνχο ,νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο ηεο αληίζηνηρεο επνρήο πνπ 

νδήγεζαλ ζηηο αληίζηνηρεο κνξθέο ηεο αγνξάο. 

      ην δεχηεξν κέξνο ,κε ηε βνήζεηα άξζξσλ θαη κειεηψλ πεξη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

mall ζηε ζχγρξνλε δσή,απνπεηξάηαη κηα αλάιπζε – θξηηηθή γηα ηελ επίδξαζε απηνχ 

ηνπ είδνπο ρψξσλ εκπνξίνπ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ελψ παξάιιεια εμεηάδεηαη θαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπο ηππνινγία θαη πσο απηή  ζπλδξάκεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο αγνξάο. 

     ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε αληίζηνηρε εμέιημε ηεο αγνξάο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν θαζψο θαη ηα ζηνηρεία απν ηε κέρξη ηψξα πνξεία ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζε 

εγρψξην επίπεδν. 

    ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ mall ζην ζηαζκφ κεηξφ 

Άγηνο Γεκήηξηνο ηεο Αζήλαο.Μειεηάηαη ην ζεζκηθφ θαζψο θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ    

δήκνπ πνπ ρσξνζεηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ θέληξν φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.    
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ABSTRACT 

 

      Object of present work constitutes the transformation of commercial gallery in 

commercial island examining more specifically the case mall in the station underground 

Saint Dimitrios of Athinas.The work is constituted by four main parts and it is 

structured so historical but also geographically, from the international space that has 

bigger experience we pass in domestic and we lead in under study object: 

        In the first part we watch the historical way of market and spaces of trade from 

mesaiona up to and today and more specifically the development of commercial gallery 

in current mall, examining and analyzing simultaneous social, economic and political 

reasons of corresponding season where they led to the corresponding forms of market. 

      In the second part, with the help of articles and studies about the repercussions mall 

in the modern life,we make an analysis - criticism for the effect of this good of spaces 

of trade in the modern societies while at the same time is examined also their 

architectural typology and that this contributes in the service of aims of market. 

     In the third part are presented the corresponding development of market in the 

hellenic space as well as the elements from up to now course of commercial centres in 

domestic level. 

    In the fourth and last part is examined the case mall in the station underground Saint 

Dimitrios of AthinaWe study his institutional as well as social frame    municipality that 

is being placed at the particular commercial centre as the wider environment, his 

architecture and the consequences of his operation. 
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EΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο 21
νο

 αηψλαο βξήθε κηα θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απν κηα ζπλερψο επηηαρπλφκελε 

θηλεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζπκπίεζε ηνπ ρσξν-ρξφλνπ.Απηέο ηηο «αξεηέο» ηεο 

«κεηα-κνληέξλαο» επνρήο,απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο,θαίλεηαη λα 

ππεξεηνχλ νη ζχγρξνλνη ρψξνη εκπνξίνπ θαη θαηαλάισζεο ,ηα mall.Aλ θαη ε Διιάδα 

έρεη κηθξή εκπεηξία ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα,θαζψο ζηελ 

Ακεξηθή ππάξρνπλ πάλσ κηζφ αηψλα,σζηφζν ε αληαπφθξηζή ηνπο απν ην θνηλφ θαη ε 

ζπλερψο απμαλφκελε επέθηαζή ηνπο απνηεινχλ ζεκάδηα , νηη ην θαηλφκελν απηφ ,έζησ 

θαη θαζπζηεξεκέλα,δείρλεη λα παίξλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο κε ζπλέπεηεο ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005 πνπ άλνημε ην 

«Mall», νη Διιελεο βίσζαλ κε θαζπζηέξεζε δεθαεηηψλ απηφ πνπ γλψξηδε θαιά ε 

Δπξψπε θαη θπξίσο ε Ακεξηθή: πψο κπνξείο λα πεξάζεηο αξθεηέο ψξεο απφ ηε δσή ζνπ 

ζηνλ ίδην θιεηζηφ ρψξν, καθξηά απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, κε βαζηθφ ζηφρν λα μνδέςεηο 

ρξήκαηα. Απφ ην πάξθηλγθ κέρξη ηα θαηαζηήκαηα θαη απφ ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο κέρξη 

ηα εζηηαηφξηα, φια είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα αδεηάδεη ην πνξηνθφιη. 

Με ηε παξαδνρή ,ινηπφλ,ηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ ρψξνπ ηεο 

πφιεο ,ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη κέζα απν ηε ζθνπηά ηεο εμέιημεο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ηνπ ξφινπ ησλ mall ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Σν παγθφζκην ζθεληθφ,πιένλ, ζπληίζεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ επηθξάηεζε 

ηεο λέν-θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο, θαη ηελ αλεπηζηξεπηί δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ ,έλα ζηνηρείν πνπ ζηηο κέξεο καο γίλεηαη νινέλα θαη πην 

εκθαλέο .ηδηαίηεξα κέζα ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δνχκε.Ο ζθνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δελ είλαη ηφζν ζην λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα  φζν ηνπ 
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λα απνηειέζεη ,φπσο απνηέιεζε θαη ζηνλ γξάθνληα ,ηξνθή γηα ζθέςε γηα ηε λέα 

,πιένλ,πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

 

 

1.ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ : ΑΠΟ ΣΗ ΣΟΑ ΣΟ MALL 

 

«Όηαλ αληηκεησπίδνπκε έλα γεγνλόο, κηα θαηάζηαζε θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή 

ζε αιιειεμάξηεζε κε άιια γεγνλόηα, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ έλα πνιύπινθν ζύλνιν, 

πξνζπαζώληαο λα γλσξίζνπκε ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ ή επηζπκνύκε λα 

νξγαλώζνπκε απηή ηελ πξννπηηθή, επηβάιιεηαη λα ηνπνζεηήζνπκε ην ζέκα πνπ 

κειεηάκε κέζα ζην ζύζηεκα ζην νπνίν αλήθεη. Γηαηί θαλέλα λήκα ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη 

ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη απνθνκκέλν θαη λα ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν θαη ηα επηκέξνπο ζπλζεηηθά ηνπ ζηνηρεία.» (Lefebre).Σα 

ιφγηα απηά δελ απνηεινχλ απιά ηε ζεσξεηηθή ηδέα κε βάζε ηελ νπνία αλαηξέμακε ζην 

παξειζφλ γηα λα γλσξίζνπκε ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο.Πην πνιχ απνηεινχλ ην 

ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήμακε κέζα απν απηελ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ,θαζσο ην 

γελεαινγηθφ δέληξν ηεο αγνξάο θαηέιεμε λα καο αθεγείηαη, εληέιεη,ηελ ηζηνξία ηεο 

ζχγρξνλεο  θνηλσλίαο . Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή,επνκέλσο, δελ ζπλίζηαηαη απιά απν 

παξάζεζε ρξνλνινγηψλ αιια απνηειεί έλα ηαμίδη ζην ρξφλν ,κε αθεηεξία ηελ επνρή 

ηνπ Μεζαίσλα φπνπ ε αγνξά αξρίδεη λα απνθηά ξφιν ελεξγνχ ζπζηαηηθνχ ηεο 

θνηλσλίαο θηάλνληαο κέρξη θαη ηηο κέξεο καο,  κέζα απν ην νπνίν αλαδχεηαη έληνλα ε 

ακθίδξνκε ζρέζε αγνξάο-θνηλσλία. 

1.1 ΜΕΑΙΩΝΑ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα αξρίδνπλ λα κνξθνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε νη 

δπλάκεηο πνπ ψζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Οη Δπξσπατθέο πφιεηο 

ηδξχνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηελ επνρή απηή ζε δηαζηαπξψζεηο εκπνξηθψλ 

ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δξφκσλ, δειαδή θπζηθψλ νδψλ επηθνηλσλίαο. Οη πφιεηο ζηελ 
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αθκή ηνπ Μεζαίσλα ήηαλ πξσηαξρηθά παδάξηα θαη θέληξα παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ 

(Bookchin, 1979:37) θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο– 

εκπνξηθέο θαη ρεηξνηερληθέο. Ζ νηθνλνκία ησλ πφιεσλ ήηαλ αληαιιαθηηθή θαη 

βαζηδφηαλ ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή –έλα ηξφπν παξαγσγήο φπνπ νη 

ρεηξνηέρλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην παδάξη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη φρη 

γηα λα ζπζζσξεχζνπλ θεθάιαην(Bookchin, 1979: 38). 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα παξαηεξείηαη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο 

ηνπηθψλ αγνξψλ, πεξηνξηζκέλεο φκσο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θαζαξά 

πεξηζηαζηαθφ εκπφξην).Κάζε πφιε είρε ηελ αγνξά ηεο πνπ ιεηηνπξγνχζε κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, φπνπ έθεξλαλ ηα πξντφληα ηνπο νη ρσξηθνί ηεο πεξηνρήο. Αθφκα θαη ζε 

εθείλε ηελ πεξίνδν παξαθκήο ηνπ εκπνξίνπ έρνπκε πεξηπηψζεηο εηήζηαο 

εκπνξνπαλήγπξεο .Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ ζα ιέγακε νηη είλαη ε θιεηζηή 

νηθηαθή νηθνλνκία θαη ην γεγνλφο φηη νη έκπνξνη δελ αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ 

επαγγεικαηηψλ εκπφξσλ-κεηαπξαηψλ.
1
  

Ζ αλαγέλλεζε ηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ησλ πφιεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ 

πξψηκν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ θαπηηαιηζκφ κφιηο ην 13ν αηψλα απφ ηνπο 

εκπφξνπο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε. Άιισζηε ε αλάθακςε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ κεγάινπ εκπνξίνπ ην 12ν θαη 13ν αηψλα εγγξάθνληαη ζηε ιεγφκελε, φρη 

ρσξίο ππεξβνιή «εκπνξηθή επαλάζηαζε». Σα αγξνηηθά πξντφληα δελ πεξηνξίδνληαη γηα 

απιή θαηαλάισζε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη θαιιηεξγεηψλ ηεο γεο, αιιά εληάζζνληαη ζηε 

γεληθφηεξε εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία σο αληηθείκελα αληαιιαγήο ή πξψηεο χιεο. 

Σελ πεξίνδν εθείλε δηακνξθψλνληαη επίζεο νη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο εκπνξίνπ 

κεγάισλ δηαδξνκψλ θαη νη πφιεηο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θέληξα εκπνξίνπ, παξαγσγήο 

θαη θαηαλάισζεο. Νέεο αγνξέο αλαπηχζζνληαη ράξηο ζηε λαπζηπινΐα θαη ην εμσηεξηθφ 

-απνηθηνθξαηηθφ εκπφξην,ην νπνίν απνθέξεη ηεξάζηηα θέξδε ζηνπο εκπφξνπο .
2
 

                                                           
1
 Ζ νηθνλνκία ηνπ 9νπ αηψλα είλαη ε ρξπζή επνρή ηεο θιεηζηήο νηθηαθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ηεο κε 

εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο .Αλξί Πηξέλ, «Οη πφιεηο ηνπ Μεζαίσλα», Αζήλα, 2003, ζει. 66. 

2
  Σν κνλνπσιηαθφ απνηθηαθφ εκπφξην απνθέξεη ηεξάζηηα θέξδε ζηνπο εκπφξνπο θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα πινχηνο λα ζπξξέεη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο απφ ηηο απνηθίεο θαη ηηο εκη–απνηθίεο (πνιχηηκα 
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Απηή ,ινηπφλ, ε ιεγφκελε «πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ», κε ηε 

κνξθή εκπνξηθνχ θεθαιαίνπ ζηα ρέξηα ησλ εκπφξσλ,πνπ ιακβάλεη ρψξα ηελ πεξίνδν 

πνπ εθηείλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 18νπ αηψλα 

θαη απνηειεί ηελ κεξθαληηιηζηηθή πεξίνδν ή αιιηψο ην εκπνξνθξαηηθφ ζηάδην απνηειεί 

ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηεο καλνπθαθηνχξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ηεο νηθνηερλίαο(νθία Αλησλνπνχινπ, 2008:22). 

Ζ πεξίνδνο απηή επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο ,ηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ ζπληερληαθψλ επαγγεικάησλ, 

ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ έλα κεγάιν θάζκα ηερλψλ, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ 

δηνρεηεχνληαλ ζηηο αγνξέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ πφιεσλ, ηελ αλαδσπχξσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. 
3
 

Ζ κεζαησληθή ζπληερλία, ινηπφλ, απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληψλ θαζψο αλ θαη ππνζηεξίδεηαη φηη δε γελλά ηελ θαπηηαιηζηηθή 

βηνκεραλία,σζηφζν  δεκηνπξγεί ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο γηα ηε 

δηακόξθσζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ πλεύκαηνο. Παξάιιεια, κεηαηξέπεηαη ν ραξαθηήξαο 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, πνπ από ηελ αξηζηνθξαηία πεξλάεη ζηελ νηθνλνκηθά νξηδόκελε 

εμνπζία ησλ ζπληερληώλ.  Έηζη, ινηπόλ, κε ηελ χθεζε ησλ ηνπηθώλ θενπδαξρηθώλ 

νηθνλνκηώλ θαη ηελ έληνλε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνύ 

πιεζπζκνύ νδεγνχκαζηε ζηε κεηάβαζε απφ ηε θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη απν 

ηελ χπαηζξν ζηελ πφιε. 

 

 

                                                                                                                                                                          
κέηαιια, πθάζκαηα, πξψηεο χιεο, κπαραξηθά, αθφκα θαη άλζξσπνη – Αθξηθαλνί ζθιάβνη). Οη απνηθίεο 

δηαζθάιηδαλ αγνξέο γηα ηηο καλνπθαθηνχξεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν ήδε απφ ηα 

κέζα  ηνπ 15νπ αηψλα.  Αλησλνπνχινπ . Ν., 2008, « χγρξνλνο Καπηηαιηζκφο θαη Παγθνζκηνπνίεζε», 

εθδ. Δμάληαο, Αζήλα 

 

 
3
 «..αξρίδεη λα ράλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη λα απμάλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

εκπφξσλ θαη ησλ βηνκεράλσλ ελψ παξάιιεια αλαδχεηαη κηα λέα θνηλσληθή ηάμε :νη κηζζσηνί απν ηελ 

βηνκεραλία»(Π.Λαδαξίδεο.Η δσή κέζα ζην ρψξν, «Α. Λιβάνθσ-Νζα φνορα»Αζήλα ,1975, )  
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1.2 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΠΟΦΗ 
 

Μέρξη ην 19
ν 

αηώλα, πνπ θπξηαξρεί ν βηνκεραληθόο θαπηηαιηζκόο ζηε βόξεηα 

Δπξώπε, ε αζηηθή αλάπηπμε εληνπίδεηαη ζηηο πόιεηο ‐ θέληξα ηεο εκπνξηθήο 

ζπζζώξεπζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα θαη ε παξάιιειε 

εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο ,πνπ επέθεξαλ αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζηoπο 

δχν ηνκείο (κείσζε ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο θαη αύμεζε ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία 

θαη ζηηο ππεξεζίεο),θαίλνληαη σο ηα θπξίαξρα ζηνηρεία πνπ ψζεζαλ ζηελ αζηηθνπνίεζε 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ,ζρεκαηηδνληαο κηα λέα αζηηθή 

γεσγξαθία πνπ δηακνξθψλεη έλα μερσξηζηφ ηξφπν δσήο.Ο αζηηθφο ρψξνο απνηειείηαη 

απφ ην θέληξν θαη ην πξνάζηην σο δηαθξηηέο ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ αθφκα δελ 

ζεσξνχληαη εληαίνο αζηηθφο ρψξνο. 

Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη ζηελ νηθνλνκία ησλ πφιεσλ, νδεγνχλ 

θαη ζηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο. «Οη δξαζηεξηφηεηεο 

θαη νη εμαξηήζεηο πνπ σο ηψξα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ζην πιαίζην ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο, πεξλνχλ απν ην θαηψθιη ηνπ λνηθνθπξηνχ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο» 

(Jυrgen Habermas,1993:73) θαη θαζνξίδνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. 

«εκείν πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο δελ είλαη πηα ν νίθνο, αιιά ε 

αγνξά. Δίλαη κηα νηθνλνκία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ» (Jυrgen Habermas,1993:74)  . 

Ζ αγνξά, απφ κηα πεξηζσξηαθή πεγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κεηαθέξζεθε ζην θέληξν 

ηεο νηθνλνκηθήο δσήο . 

1.2.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΑ  

 

Μέζα ζε απηφ ,ινηπφλ ,ην αζηηθφ ζθεληθφ θαζηεξψλεηαη ην 19
ν
 αηψλα ζηηο 

επξσπατθέο κεηξνπφιεηο, κηα λέα αξρηηεθηνληθή κνξθή ζηέγαζεο ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε εκπνξηθή ζηνά, γλσζηή σο «arcade» ζηα αγγιηθά, ή «passage» ζηα 

γαιιηθά, ε αξρηηεθηνληθή ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη πξνάγγεινο ηεο κνξθήο ησλ 

ζχγρξνλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ .  



 
11 

 

Οη κεηξνπφιεηο αλαπηχζζνληαη εθείλε ηελ επνρή σο θέληξα ηεο 

καλνπθαθηνχξαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

θαη ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη δήηεζεο αγαζψλ, πξνθχπηεη, απφ ηελ 

αλαδπφκελε επηρεηξεκαηηθή αζηηθή ηάμε , ε απαίηεζε γηα λένπο ρψξνπο ζηέγαζεο θαη 

έθζεζεο ηεο πιεζψξαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Μέρξη ηφηε νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο,φπσο 

είδακε, ιάκβαλαλ ρψξα θπξίσο ζε αλνηθηέο αγνξέο, παδάξηα θαη εκπνξνπαλεγχξεηο 

ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Παξφδηεο ζηνέο ππήξραλ θαη θαηά ηνλ 17
ν
 

θαη 18
ν
 αηψλα, σο ζηεγαζκέλνη ρψξνη κε δεκφζηεο θαη κηθηέο ιεηηνπξγίεο, κε ην έλα 

ηκήκα ηνπο, θαηά κήθνο, λα είλαη αλνηθηφ πξνο ηα δξφκν ή ηελ πιαηεία (γαθε106).  

Αληίζεηα, νη ζηνέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, δηαζρίδνπλ ηνλ θηηζκέλν φγθν ησλ 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, είλαη δειαδή πεξίθιεηζηνη ρψξνη, ζθεπαζκέλνη κε πεξίηερλεο 

νξνθέο απφ γπαιί θαη ζίδεξν, πνπ πξννξίδνληαη θπξίσο γηα εκπνξηθέο θαη φρη γηα 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απνηεινχλ πεδνδξνκεκέλα, εζσηεξηθά πεξάζκαηα κε 

θαηαζηήκαηα εηδψλ πνιπηειείαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπο. 

Ζ λέα κνξθή ζηέγαζεο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  επηλνήζεθε γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή, εκπνξηθή, αμηνπνίεζε ησλ νηθνπέδσλ, αθνχ επέηξεπε ηελ αχμεζε 

ησλ επηθαλεηψλ έθζεζεο ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ (βηηξίλεο) ζε ζρέζε κε απηό πνπ 

πξόζθεξε αξρηθά ην θηίξην.Παξάιιεια ζπληεινχζε ζηνλ ιεηηνπξγηθό θαη αηζζεηηθό 

έιεγρν ηνπ ρώξνπ θίλεζεο ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ.  

Σν αδηακόξθσην αθόκα Παξίζη ησλ αξρώλ ηνπ 19
νπ 

αηώλα, πνπ ηζηνξηθά 

εκθαλίδεηαη ε ζηνά σο ν λένο θαηαλαισηηθφο ρψξνο, δηαηξέρεηαη από ζηελνύο, 

ιαζπσκέλνπο δξόκνπο, ρσξίο θπθινθνξηαθή δηαρείξηζε θαη ζθνηεηλνύο, ιόγσ έιιεηςεο 

επαξθνύο δεκόζηνπ θσηηζκνύ. Ζ επηλόεζε ησλ ζηνώλ, ινηπόλ δηεπθνιύλεη ηελ αζηηθή 

πεξηπιάλεζε, ε νπνία πιένλ πξνζηαηεύεηαη από ηηο δπζθνιίεο ησλ δξόκσλ ηεο πόιεο 

θαη από ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, παξέρνληαο αζθάιεηα ζηνπο αζηνύο. Οη ζηνέο 

είλαη θάηη ην ελδηάκεζν κεηαμχ ηνπ δξφκνπ θαη εζσηεξηθνχ , απνηεινχλ έλα αζηηθφ 

«πέξαζκα», επηηξέπνπλ ηε δεκφζηα θίλεζε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέρεηα ηεο 

αζηηθήο εκπεηξίαο, απφ ην δξφκν ηεο πφιεο ζην «δξφκν» ηεο ζηνάο. «ηε ζηνά 
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πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπ βνπιεβάξηνπ ζε εζσηεξηθφ. Ζ ζηνά απνηειεί κηα 

πφιε, έλαλ θφζκν ζε κηθξνγξαθία» (Benjamin, 1999: 31).  

Ζ Passage du Claire ζεσξείηαη ε πξψηε εκπνξηθή ζηνά πνπ νηθνδνκήζεθε ζην 

Παξίζη, ήδε απφ ην 1798. Οη πεξηζζφηεξεο ζηνέο εκθαλίδνληαη  θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1820 θαη 1830. Σν 1819 θαηαζθεπάδεηαη ε Burlington Arcade ζην Λνλδίλν, ην 1828 ε 

The Arcade ζην Rhode Island ησλ ΖΠΑ, ην 1848 ε The Passage  ζηελ Αγία 

Πεηξνχπνιε ηεο Ρσζίαο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1860 ε Galleria Vittorio Emanuele II ζην 

Μηιάλν.   

4
 

Galleria Vittorio Emanuele, Milano 1880.            

Οη εκπνξηθέο ζηνέο ζπλδπάδνπλ κηα δπαδηθή αξρηηεθηνληθή : απφ ηε  κηα 

πιεπξά ην πεξίηερλν εζσηεξηθφ ηνπο κε ηα πνιπηειή πιηθά,ηα ζηπιηζηηθά ζηνηρεία 

                                                           
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_Vittorio_Emanuele_II 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_Vittorio_Emanuele_II
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εκπλεπζκέλα απφ ην παξειζφλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζηέγαζή ηνπο κε 

βηνκεραλνπνηεκέλα θαη κνληέξλα γηα ηελ επνρή πιηθά, φπσο ην ζίδεξν θαη ην γπαιί, 

δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή. 

Δίλαη έλα θαληαζκαγνξηθφ, γηα ηελ επνρή, ζθεληθφ, έλαο ρψξνο πξνο 

θαηαλάισζε, πνπ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ δεκφζην ρψξν, φπσο απηφο είρε ζπλδεζεί 

κε ηηο ππαίζξηεο αγνξέο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Οη βηηξίλεο ζθελνζεηνχληαη 

θαηάιιεια, ψζηε λα δειεάδνπλ ηνλ ρξήζηε ηεο ζηνάο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

παξνπζίαζε θαη ζηελ πνηθηιία ησλ αληηθεηκέλσλ, πέξα απφ ηε ρξεζηηθή ηνπο αμία. 

Οη ζηνέο θπξηάξρεζαλ ζαλ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή κνξθή ρψξνπ 

εκπνξίνπ ζην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, παξφιν πνπ δελ ζηακάηεζαλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ. 

 

1.3 ΑΣΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ-ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 
 

Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηε ζπζζψξεπζε πιεζπζκνύ ζηα αζηηθά 

θέληξα,θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επέθεξαλ ζηε κνξθή ησλ πφιεσλ,αλαδχζεθαλ λέα 

θηλήκαηα θαη ζεσξίεο πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, κε θύξην ζθνπό λα αλακνξθώζνπλ 

ηηο πόιεηο ζύκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα  

Έλα θίλεκα πνπ επεξέαζε ηδηαίηεξα ηε κνξθνινγία ησλ ζύγρξνλσλ 

επξσπατθώλ πόιεσλ είλαη απηό ηεο City Beautiful (Μλεκεηαθή Πόιε) πνπ έρεη ηηο ξίδεο 

ηνπ ζηηο ιεσθόξνπο θαη ηνπο πεξηπάηνπο ησλ κεγάισλ επξσπατθώλ πξσηεπνπζώλ ηνπ 

19
νπ 

αηώλα. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ Παξηζηνύ από ηνλ Haussmann είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα Μλεκεηαθήο πόιεο. Χζηόζν, νη εθδειώζεηο ηνπ 

θηλήκαηνο ηνλ 20
ν 

αη. έγηλαλ θπξίσο ζε άιιεο επείξνπο θαη πνιηηηζκνύο: ζηηο κεγάιεο 

εκπνξηθέο πόιεηο ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Ακεξηθήο θαη ζηηο λέν‐ζρεδηαζκέλεο 

πξσηεύνπζεο ησλ καθξηλώλ απνηθηώλ ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο 
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Ο θπξηόηεξνο εθθξαζηήο, ινηπόλ, ηνπ θηλήκαηνο ηεο Μλεκεηαθήο Πόιεο ζηνλ 

19
ν 

αηώλα ήηαλ ν Georges Haussmann, ν πξσηεξγάηεο ηεο θαληαζκαγνξίαο ηνπ 

πνιηηηζκνύ, όπσο ηνλ ραξαθηήξηζε ν Walter Benjamin.ην Παξίζη, ζηα κέζα ηνπ αηψλα, 

ν Ναπνιέσλ ν Γ’ αλαζέηεη ζηνλ βαξψλν Haussmann (Χζκάλ) ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

Παξηζηνχ. Ο Haussmann ζρεδηάδεη αλνηρηνχο ρψξνπο, θαηαζθεπάδεη πνιπηειή κέγαξα 

θαη δηαλνίγεη κεγάιεο ιεσθφξνπο, αληηθαζηζηψληαο ηνπο ζηελνχο, ειηθνεηδείο δξφκνπο 

ησλ εξγαηηθψλ ζπλνηθηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ, πνπ «κηινχζαλ 

γηα ηελ ηζρχ ηνπ Κξάηνπο» (Lefebvre), ήηαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ ζηξαηνχ 

θαη παξάιιεια λα απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία νδνθξαγκάησλ, ψζηε λα θαηαπλίγνληαη 

ηα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη νη εμεγέξζεηο. Παξάιιεια δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα εληαηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλάδεημε ησλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ. Γηα λα 

δηακνξθσζεί απηό ην ζύγρξνλν Παξίζη, ν Haussmann θαηεδάθηζε ηηο θησρνγεηηνληέο 

ζην θέληξν ηεο παιηάο πόιεο θαη ζηηο ζέζεηο ηνπο δεκηνύξγεζε αγνξέο, πάξθα θαη 

πνιηηηζηηθά θέληξα. Οη θαηεδαθίζεηο ησλ θησρνγεηηνληώλ θύξην ζηόρν είραλ ηελ 

επηβνιή ηνπ λόκνπ θαη ηεο ηάμεο θαη ηε ζηήξημε ηνπ επελδπηηθνύ θεθαιαίνπ.
5
 Σα 

πξφηππα ηνπ Haussmann πηνζεηήζεθαλ απφ φια ηα επξσπατθά αζηηθά θέληξα .Ζ 

αλακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ κεηξνπφιεσλ εθθξάδεη ηελ εδξαίσζε ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, ελψ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο γηα πιηθή αθζνλία θαη νηθνλνκηθή 

πξφνδν. Γεκηνπξγνχληαη λέα πεδία γηα ηηο επεκβάζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ 

,ην νπνίνπ ν ξφινο απνζαθελίδεηαη πιενλ  σο θηλεηήξηνο δχλακε ηεο αζηηθήο 

                                                           
5
 «ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αζηηθή ηάμε έρεη κφλν κηα κέζνδν γηα λα ιχζεη ην δήηεκα ηεο θαηνηθίαο κε 

δηθφ ηεο ηξφπν - λα ην ιχζεη δειαδή έηζη πνπ ε ιχζε λα μαλαδεκηνπξγεί πάληα απφ ηελ αξρή ην δήηεκα. 

Ζ κέζνδνο απηή ιέγεηαη ''Χζκάλ''. Λέγνληαο ''Χζκάλ'' δελ ελλνψ εδψ κφλν ηνλ εηδηθφ βνλαπαξηηθφ ηξφπν 

ηνπ παξηζηλνχ Χζκάλ λα αλνίγεη κέζα απφ ηνπο ζηελνχο ππθλνρηηζκέλνπο δξνκάθνπο ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλνηθηψλ καθξείο, ίζηνπο θαη πιαηηνχο δξφκνπο θαη λα ηνπο πεξηβάιιεη θη απ' ηηο δπν κεξηέο κε κεγάια 

πνιπηειή κέγαξα πνπ, εθηφο απφ ην ζηξαηεγηθφ ζθνπφ λα δπζθνιεχεη ηηο κάρεο ησλ νδνθξαγκάησλ, 

απνζθνπνχζε επίζεο λα δεκηνπξγήζεη θαη έλα εηδηθφ βνλαπαξηηθφ πξνιεηαξηάην νηθνδφκσλ, πνπ ζα 

εμαξηηφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη λα κεηαβάιεη ηελ πφιε ζε θαζαξά πφιε πνιπηειείαο. Λέγνληαο 

''Χζκάλ'' ελλνψ ην ζχζηεκα πνπ έρεη γεληθεπζεί ζηελ πξάμε, λα δεκηνπξγνχλ ξήγκαηα ζηηο εξγαηηθέο 

ζπλνηθίεο, ηδίσο ζ' απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ησλ κεγαινππφιεψλ καο, άζρεηα αλ γίλεηαη απηφ 

γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη θαιισπηζκνχ ή γηαηί ππάξρεη δήηεζε γηα κεγάια θεληξηθά 

θαηαζηήκαηα ή γηα ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο, γηα ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, δξφκνπο θιπ. Όζν 

δηαθνξεηηθή θαη αλ είλαη ε αηηία, ην απνηέιεζκα είλαη παληνχ ην ίδην: νη πην ζθαλδαιψδεηο δξφκνη θαη 

δξνκάθηα εμαθαλίδνληαη θάησ απφ κεγάιεο εθδειψζεηο απηνεθζεηαζκνχ ηεο αζηηθήο ηάμεο γηα ηελ 

ηεξάζηηα απηή επηηπρία, αιιά... μαλαγελληνχληαη ακέζσο θάπνπ αιινχ θαη ζπρλά ζηελ πην θνληηλή 

γεηηνληά''. Έλγθειο Φ., ''Γηα ην Εήηεκα ηεο Καηνηθίαο'', εθδ. χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1987, ζ. 82-83 
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αλάπηπμεο θαη ηεο δεκφζηαο αξρηηεθηνληθήο , αλαδεηθλχνληαο θαηλνχξγηεο ζέζεηο 

εκπνξίνπ ζηηο λεφδκεηεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

1.3.1 ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 

 

ην όξακα ηεο θαηαζθεπήο κηαο ηδεαηήο πόιεο – κηαο πόιεο κλεκείν, 

ζπλππνινγίζηεθαλ ε αζηηθή αλάπιαζε θαη ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνπο δξόκνπο 

ηεο πόιεο κε ηε καδηθή κεηαθίλεζε πνιηηώλ. ηόρνο ήηαλ ε πξνώζεζε ελόο λένπ 

ηξόπνπ δσήο κε επίθεληξν ηελ θαηαλάισζε ησλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ κέζα ζε έλα 

κλεκεηαθό θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο αλαπηχζζνληαη ηα πξψηα πνιπθαηαζηήκαηα, ηα 

νπνία ρσξνζεηνχληαη πάλσ ζηηο λέεο ραξάμεηο ησλ πφιεσλ θαη ζηνπο επξχρσξνπο 

γξακκηθνχο δξφκνπο, νη νπνίνη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εμπγίαλζεο ησλ παιηψλ 

θέληξσλ ηνπο .Απνηεινχλ ελα λέν αξρηηεθηνληθφ ηχπν ζηνλ νπνίν επηθεληξψλνληαη πηα 

νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. 

Απηή ε κνξθή εκπνξίνπ δηαδίδεηαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη 

αληαλαθιά ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ηεο επνρήο, ηε βηνκεραλνπνίεζε θαη ηελ 

καδηθή παξαγσγή  πξντφλησλ πνπ νδήγεζε ηειηθψο ζηε καδηθή θαηαλάισζε. ηελ 

πιεζπζκηαθή ζπζζψξεπζε ζηηο πφιεηο θαη ηελ άλνδν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ εξγαηηθή ηάμε παξακέλεη απνθιεηζκέλε απφ ηα λέα εκπνξηθά θέληξα. 

Σν πξψην πνιπθαηάζηεκα, ην Le Bon Marché μεθίλεζε ην 1838 ζαλ κηθξνθαηάζηεκα, 

γηα λα εμειηρζεί γχξσ ζην 1850 ζε πνιπθαηάζηεκα πξνζθέξνληαο κηα κεγάιε πνηθηιία 

αγαζψλ ζηα δηάθνξα ΄΄θαηαζηήκαηα΄΄ πνπ ππήξραλ κέζα ζην θηίξην απηφ. ηε Νέα 
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Τφξθε αλνίγεη ην 1846 ην Marble Palace, ελψ ζην Λνλδίλν ην Whiteleys ην 1867.

6
 

Le Bon Marché, Paris 1867.   

 

 Οη λένη απηνί ρψξνη θαηαλάισζεο πξνσζνύλ λένπο ηξόπνπο άζθεζεο ηνπ 

ιηαληθνύ εκπνξίνπ: ζηα λέα απηά θαηαζηήκαηα νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ ήηαλ 

ζηαζεξέο κε εγγπήζεηο θαη εκθαλώο αλαγεγξακκέλεο,ππήξρε ε δπλαηφηεηα αιιαγήο θαη 

απνδεκίσζεο,ην πνζνζηό θέξδνπο γηα θάζε ηεκάρην πξντόληνο ήηαλ κηθξό, αιιά ν 

όγθνο ησλ πσιήζεσλ κεγάινο. Καζέλαο πηα κπνξνύζε λα κπαίλεη ζε απηά ηα λέα 

θαηαζηήκαηα λα βιέπεη θαη λα δνθηκάδεη ηα εκπνξεύκαηα, ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επηθνηλσλήζεη ή λα αγνξάζεη θάηη .Καιιηεξγείηαη , ινηπφλ, κηα λέα 

ζπκπεξηθνξά αγνξάο θαη θαηαλάισζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απν ηε παζεηηθφηεηα ηνπ 

θαηαλαισηή ,πνπ δελ παδαξεχεη πιένλ ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα 

αγνξάζεη,επηβάιινληαο ηε ζησπή ζηηο δεκόζηεο ζπλαιιαγέο .
7
 

                                                           
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Department_store 

 
7 Η δεκόζηα ζησπή έγηλε ν κνλαδηθόο ηξόπνο γηα λα βηώζεη θαλείο ηε δεκόζηα δσή, ηδίσο ηε δσή 

ηνπ δξόκνπ… έλα πξόηππν ζπκπεξηθνξάο δηαθνξεηηθό από ό,ηη ήηαλ γλσζηό ζην Παξίζη ή ην Λνλδίλν πξηλ 

έλαλ αηώλα, ή πξνο ό,ηη είλαη γλσζηό ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ κε δπηηθνύ θόζκνπ ζήκεξα. Ωξίκαζε ε 

αληίιεςε όηη νη μέλνη δελ είραλ ην δηθαίσκα λα κηινύλ αλακεηαμύ ηνπο, όηη θάζε άλζξσπνο θαηείρε σο 

δεκόζην δηθαίσκα κηαλ αόξαηε αζπίδα, ην δηθαίσκα λα ηνλ αθήλνπλ ήζπρν. Η δεκόζηα ζπκπεξηθνξά 

http://en.wikipedia.org/wiki/Department_store
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Ζ κεηάβαζε απφ ηελ εκπνξηθή ζηνά ζην πνιπθαηάζηεκα ζεκαίλεη κηα αιιαγή 

πνπ ζπληειείηαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ πιεζπζκνχ θαη νδεγεί ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

ηδησηηθνχ επί ηνπ δεκνζίνπ. Μέρξη ηφηε ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ην δεκφζην ρψξν, ζπληειείηαη  ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο πιαηείεο, 

ελψ γίλεηαη αθνξκή γηα θνηλσληθή ζπλεχξεζε θαη δεκφζηα ζπδήηεζε. Αθφκα θαη ζηηο 

πνιπηειείο ζηνέο ππάξρεη κηα αίζζεζε ελφηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλέρεηαο κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελψ δηαηξέρνληαη απφ δεκφζηα θίλεζε. Σν πνιπθαηάζηεκα, 

αληίζεηα, είλαη έλαο ρψξνο θιεηζηφο, έλα θηήξην ππφ θαζεζηψο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζθέπηε είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη θαζνδεγνχκελε, ελψ ν 

ξφινο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε απηφλ ηνπ θαηαλαισηή εκπνξεπκάησλ.Ο ηξόπνο ηεο 

θαηαλάισζεο πνπ δηακνξθώζεθε ηελ επνρή εθείλε ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαλάισζε 

έσο θαη ζήκεξα 

 Tα πνιπθαηαζηήκαηα ζεκαηνδφηεζαλ κηα έληνλε ξήμε κε ην παξειζφλ ηφζν 

ζην ζπκβνιηθφ φζν θαη ζην πξαθηηθφ επίπεδν ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ. ηελ εκθάληζε 

θαη εμάπισζε ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη κηα ζεκαληηθή 

θακπή ζηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηεο θαηαλάισζεο.
8
 Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Εαλ 

Γθαγηάξ ζηελ θιαζηθή πιένλ κειέηε ηεο γηα ην Παξίζη,
9
 ζηα κηζά ηνπ 19

νπ
 αηψλα νη 

κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο ζα έπαπαλ λα είλαη «εζσζηξεθείο» γηα λα γίλνπλ 

«εμσζηξεθείο». Σν πνιπθαηάζηεκα έδξαζε θαηαιπηηθά ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηακφξθσζεο –ηελ επέζπεπζε, ελψ ππήξμε ζπλάκα θαη έλα απνηέιεζκά ηεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, είλαη αλαγθαίν λα εμεηάζεη θαλείο ηελ εκθάληζε θαη εμέιημή ηνπ ζε έλα πιαίζην 

γεληθφηεξνπ αζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

1.4 ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

                                                                                                                                                                          
απνηεινύζε δήηεκα παξαηήξεζεο, παζεηηθήο ζπκκεηνρήο, ελόο νξηζκέλνπ είδνπο εδνλνβιεςίαο. Ο Balzac 

ηελ απνθαινύζε «γαζηξνλνκία ηνπ καηηνύ»… Απηόο ν αόξαηνο ηνίρνο ζησπήο ελ είδεη δηθαηώκαηνο 

ζήκαηλε όηη ε δεκόζηα γλώζε ήηαλ δήηεκα παξαηήξεζεο – παξαηήξεζεο ζθελώλ, άιισλ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ, επεηζνδίσλ. Η γλώζε δελ έκειιε πιένλ λα παξάγεηαη από ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή.Sennett 

Richard, Η Σπξαλλία ηεο Οηθεηόηεηαο, Νεθέιε, Αζήλα, 1999, ζει. 45.   

8
 Williams, R. H., 1982∙ Lancaster, 1995. 

9
 Gaillard, 1975/1995. 
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H απγή ηνπ 20
νπ

 αηψλα βξίζθεη κηα θνηλσλία πνπ ζπλερψο κεηαιιάδεηαη.Σν 

αζηηθφ ηνπίν δηαθνξνπνείηαη θαζψο απμάλεηαη ν πιεζπζκόο ηνπ από αλζξώπνπο πνπ 

αλαδεηνύλ εξγαζία ζηε βηνκεραλία θαη δεκηνπξγνύληαη λέα θνηλσληθά πξόηππα 

ζπκπεξηθνξάο.Ο λένο ηξφπνο δσήο ,απηφο ηεο θαηαλάισζεο ,πνπ ήδε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο αλαδχζεθε κέζα απν ηηο ζπλέπεηεο ηφζν ηεο εκπνξηθήο αιια 

πνιπ πεξηζζφηεξν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ,απνθηά ηζρπξφηεξε ζέζε ζηε 

θνηλσληθή δσή ζεκαηνδνηψληαο ηε κεηάβαζε απν ηελ  Δπνρή ηεο Παξαγσγήο ζηελ 

Δπνρή ηεο Καηαλάισζεο . 

Ζ θαηαλαισηηθή θνηλσλία ηνλ 20
ν
 αηψλα είλαη πιένλ γεγνλφο ,αλ θαη ε 

εκθάληζε ηεο  έγηλε ζηαδηαθά σο «θπζηθφ» απνηέιεζκα ησλ αλαγθψλ ηφζν ησλ 

αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο φζν θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ηηο πιάζεη .Οπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηεο  ε Bermingham (1995) : ε 

θαηαλάισζε δελ είλαη απιά ην πξντφλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο καθξνρξφληαο ηζηνξηθήο εμέιημήο ηνπ. 

Ήδε απφ ην 16ν αηψλα, ηελ πεξίνδν ηεο εκπνξηθήο επαλάζηαζεο κε ηε 

ζηαδηαθή δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο αγνξάο εκπνξεπκάησλ, έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο. Φήγκαηα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππήξραλ ζηηο 

αληαιιαθηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο εκπνξνθξαηίαο, πξηλ ηελ 

εθβηνκεράληζε. Ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα, ε Γαιιηθή αγνξά, νη 

εκπνξνπαλεγχξεηο, νη εθζέζεηο, ηα θεζηηβάι ήηαλ ηα θέληξα δηεμαγσγήο ηεο 

θαηαλάισζεο  

Χζηφζν  ε  θαηαλαισηηθή επαλάζηαζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε ην 18ν αηψλα (1780-1800) θαη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ 

παξαγσγή αλαπφθεπθηα νδήγεζαλ ζε αιιαγέο ζην γνχζην, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, πνπ αλαδεηά πιένλ ηα λέα θαηλνηφκα 

πξντφληα.ε απηφ ,ινηπφλ, ην ηζηνξηθφ ζεκείν, θνκβηθφ γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληψλ,φπσο άιισζηε ηζρχεη θαη κε νπνηαδήπνηε ηνκή ζην ρψξν ηεο 

ηερλνινγίαο,(απν ηελ επνρή ηνπ ηξνρνχ θαη πξνγελέζηεξα κέρξη θαη ηνλ ζεκεξηλφ 

«ςεθηαθφ» θφζκν),ε ηερλνινγία αλαδπθλείεηαη ζε πξσηαξρηθή ζπλζήθε γηα λα 

απνθηήζεη ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία πιηθή ππφζηαζε, θάηη πνπ δηαθαηλφηαλ ήδε απν 
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ην εκβξπαθφ ηεο ζηάδην, ,φηαλ δει ε δηεζλήο αγνξά εκπνξεπκάησλ κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί εμαηηίαο ηεο λαπζηπινταο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο λαππεγηθήο,θαη πνπ έξρεηαη 

λα επηβεβαησζεί πιήξσο κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ φιν θαη καδηθφηεξε 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηε παξάιιειε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θαη 

επηθνηλσληψλ(αλάπηπμε ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ) πνπ  επηηάρπλαλ ηελ θπθινθνξία 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη θαηαλαισηψλ . 

 Ζ ζπλερψο αλαπηπδφκελε  θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία εθείλεο ηεο επνρήο έξρεηαη 

λα εδξαησζεί θαη λα θπξηαξρήζεη ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ζ θαηαλάισζε γίλεηαη δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αγνξά απνθαιχπηεηαη  ζαλ πεδίν 

δξάζεο γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ  κέζσ ηεο νπνίαο  επηβάιεη  ηελ ηδενινγία ηεο 

θαηαλάισζεο  «φρη σο εθθξαζηηθφ ζπκβνιηζκφ ή σο ζχλνιν εζηθψλ λνεκάησλ, αιιά 

σο ηξφπνπ δσήο» (Μπει, 1999:108). 

Οη εκπνξηθέο ζηνέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα φπσο είδακε γίλνληαη ν θαηεμνρήλ 

ηόπνο έθθξαζεο ηεο λέαο θαπηηαιηζηηθήο επηδίσμεο, ε ζθελή πνπ ιακβάλεη ρώξα ν 

λένο ηξόπνο δσήο κέζα από λένπο θνηλσληθνύο ξόινπο θαη θαηα ζπλέπεηα ε 

θαζεκεξηλή ηδενινγηθή θαη θνηλσληθή  εθγχκλαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ θαηαλάισζε.Ο 

ρψξνο πνπ ηα αγαζά πξνζθέξνληαη γηα θαηαλάισζε ερεη θαη απηφο πιένλ   

θαηαλαισηηθή αμία θαη πξέπεη λα κεηακνξθσζεί ζε εκπφξεπκα, δειαδή ζε  πξντφλ 

ηθαλφ λα ηξαβά ηελ πξνζνρή θαη λα πξνζειθχεη δήηεζε θαη πειάηεο. Ζ αξρηηεθηνληθή 

ινηπφλ πιήξσο ελζσκαηνκέλε ζηελ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή ,αληιψληαο απν ηελ 

αζηηθή ηερλνινγία ηα θαηάιιεια εθφδηα, απνβαίλεη θαη πιηθή ζπλζήθε θαη ςπρηθφ 

πιαίζην γηα ηελ επηβνιή ησλ αγνξαζηηθψλ εζψλ. Ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα, βηηξίλεο 

θαηαζηεκάησλ κε ππνβιεηηθφ θσηηζκφ, δεκηνπξγεκέλν απφ θεξηά θαη θαζξέθηεο, 

καγλήηηδαλ ην βιέκκα ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Λνλδίλνπ ελσ αξγφηεξα ηε δεθαεηία ηνπ 

1890 ηα πνιπθαηαζηήκαηα  έζπεπζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηνλ ειεθηξηθφ θσηηζκφ δίλνληαο 

ζηνπο δηαθνζκεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ εθιεπηπζκέλα, 

ζεαηξηθά ζρεδφλ εθέ γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο.
10

 

                                                           
10 Schott,Dieter ,ed.Energie und Stadt in Europa .Styttgart:Steiner. 1997 
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Μέζα ζε απηνπο ηνπο ρψξνπο ,ινηπφλ ,ην εκπφξεπκα κεηαηξέπεηαη ζε έθζεκα 

κέζα απν ηνπο κεραληζκνχο ηεο δηαθήκηζεο , πνπ θάλεη ζηγά ζηγά ηελ εκθάληζε ηεο, 

θαηεπζχλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ,νη νπνίνη κε ηελ ηδηφηεηα πιεφλ ησλ 

θαηαλαισηψλ δελ αγνξάδνπλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο αιια γηα λα εθπιεξψζνπλ 

επηζπκίεο. Σα πξντόληα απνθηνύλ κε ηερληθέο πξνώζεζεο κηα ςεπδαίζζεζε
11

 

ζπαληόηεηαο αιιά θαη επηπξόζζεηεο αμίαο, έλα ζύλνιν ζπλεηξκώλ πνπ δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπο. . Ζ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ρξεζηηθόηεηάο ηνπ έθαλε ηνλ 

Μαξμ λα κηιήζεη γηα θεηηρηζκό ηνπ εκπνξεύκαηνο, δειαδή ηελ θαηαλάισζε ησλ 

αγαζώλ ζύκθσλα κε ηελ αμία ηνπο σο αληηθείκελα γνήηξνπ ή σο έθθξαζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αγνξαζηή.   

Δηδηθέο εθζέζεηο θαη δηεζλείο θνπάξ ζπλέβαιαλ επίζεο ζηελ πξνψζεζε λέσλ 

κνξθψλ θαηαλάισζεο θαη ηε κεηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ. Δθηφο απφ ηηο πην 

θεκηζκέλεο εθζέζεηο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ Παξηζηνχ, ππήξμαλ θαη άιιεο πνπ 

θηινμελήζεθαλ απφ κηθξφηεξεο πφιεηο. Μνινλφηη, δε, νη ρψξνη πνπ ηηο ζηέγαζαλ ήηαλ 

πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο, νη εθζέζεηο απηέο άθεζαλ αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπο ζηε 

ζπιινγηθή θαληαζία θαη επεξέαζαλ ζε αλππνιφγηζην βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν παλεγπξηθφ, ζεακαηηθφ πεξηβάιινλ απηψλ ησλ εθζέζεσλ 

ζπλεηέιεζε ζην λα «πνπιεζνχλ» ζην θνηλφ ηα πξντφληα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Γελ 

είλαη ηπραίν πσο φζνη εκπνξεχνληαλ θαηλνηφκα ηερλνινγηθά πξντφληα, θξφληηζαλ λα ηα 

παξνπζηάζνπλ ζηηο κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο: ηνλ ηειέγξαθν ζηελ έθζεζε ηνπ 

Λνλδίλνπ ην 1851, ηνλ αλειθπζηήξα θαη ην εληζρπκέλν ζθπξφδεκα ζηελ Παξηζηλή 

έθζεζε ηνπ 1867, ηε ξαπηνκεραλή, ηε γξαθνκεραλή θαη ην ηειέθσλν ζηελ έθζεζε ηεο 

Φηιαδέιθεηαο ην 1876, ην ςπγείν θαη ηνλ ειεθηξηθφ ιακπηήξα ζην Παξίζη ην 1878, ηνλ 

θσλνγξάθν ζην Παξίζη ην 1889.
12

  

Πέξα απφ ρψξνπο παξνπζίαζεο απηψλ ησλ ζεακαηηθψλ ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, νη δηεζλείο εθζέζεηο απνηεινχζαλ θαη κηα ηνηρνγξαθία ηεο ζχγρξνλεο 

                                                           
11 Ο πξαγκαηηθφο θαηαλαισηήο γηα ηνλ Guy Debord, «γίλεηαη θαηαλαισηήο ςεπδαηζζήζεσλ» Guy 

Debord Ζ θνηλσλία ηνπ ζεάκαηνο, Αζήλα, 1986, ζει. 44 

 
12

 Greenhalgh, 1988. 
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δσήο. Έδηλαλ ζην θνηλφ κηα ζαθή εηθφλα ησλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηνπ άκεζνπ αληίθηππνχ ηνπο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ, απφ ηελ 

πξνζσπηθή θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο κέρξη ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη απφ ηα ηξφθηκα 

κέρξη ηα είδε δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο. Μεραληθνί θαη θαιιηηέρλεο επηθνξηίζηεθαλ 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζεακάησλ πνπ ζπλδχαδαλ ηελ ηερλνινγία κε ην εμσηηθφ ζηνηρείν . 

Μέζα απν ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ,ινηπφλ,απνθαιχπηεηαη ε λνκνηειεηαθή 

δηαιερηηθή ζρέζε  πνπ έρεη ε θαηαλάισζε κε ηελ ηερλνινγία,κηα ζρέζε πνπ ην ζηίγκα 

ηεο είλαη δηάρπην κέζα ζηελ ηζηνξία ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε λα δεκηνπξγεί ππνςίεο πεξη ηνπ ξφινπ θαη θαηα ζπλέπεηα ηνπ ήζνπο ησλ 

επηζηεκψλ.Έρνληαο δερηεί ηε θαηαλάισζε ζαλ ηκήκα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

,δηεξσηφκαζηε αλ ν θαπηηαιηζκφο είλαη απηφο πνπ δίλεη ηα θίλεηξα ζηνλ επηζηεκνληθφ 

θιάδν λα αλαπηπρζεί ,ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζαλ εξγαιείν γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ θαη λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ,ή νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο απνβαίλνπλ 

κνηξαία κέζα απν ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη εξγαζία θαη ην ζχζηεκα έξρεηαη λα ηηο 

εθκεηαιιεπηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο σθειφο ηνπ;Σν ηειεπηαίν είλαη θαη 

ην κφλν ζίγνπξν πνπ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαζψο ,κε ζέινληαο λα 

παξαβιέςνπκε ηελ νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ,έκπλεπζε ε κεξάθη ηνπ επηζηήκνλα 

,σζηφζν ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εληέιεη ε εθκεηάιιεπζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ απν ην θεθάιαην είλαη απηα πνπ ζηηγκαηίδνπλ ηε 

θνηλσλία κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη φρη ζαλ επηζηεκνληθά αιια ζαλ 

θαπηηαιηζηηθά επηηέπγκαηα.Γηα παξάδεηγκα ν αλειθπζηήξαο, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή 

ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1850,ζίγνπξα απνηέιεζε φπσο θαη απνηειεί ,κηα ελαιιαθηηθή 

κεηάβαζε,πην γξήγνξε θαη πην μεθνχξαζηε,ελαληη ηεο ζθάιαο απν φξνθν ζε φξνθν 

,ελσ ηαπηφρξνλα βνεζάεη θαη ηε κεηαθίλεζε ειηθησκέλσλ αηφκσλ ή αηφκσλ κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα.Παξνιαπηά ε ρξήζε ηνπ ,πνπ δηαδφζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο 

ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ αηψλα ,επέηξεςε ηελ ζε χςνο αλάπηπμε ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ. Ζ 

αλέγεξζε πνιπθαηαζηεκάησλ ζην θέληξν ηεο πφιεο είρε ζπκβάιεη ζηε ξαγδαία αχμεζε 

ησλ ελνηθίσλ, ελψ ππήξμε ηαπηφρξνλα θαη απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο. πλεπψο, 

ηα πνιπθαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ρακειφ πεξηζψξην θέξδνπο αλά κνλάδα, 

ζα αλαγθάδνληαλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ 
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κε ηελ αικαηψδε άλνδν ησλ αμηψλ ηεο γεο, ζήκαηλε πσο νη ρψξνη ησλ 

πνιπθαηαζηεκάησλ έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ ζε χςνο, ζπκβάιινληαο ηειηθά ζηελ 

θαζεηνπνίεζε ηεο αζηηθήο θφξκαο.ηελ ίδηα ινγηθή αλαπηχρζεθαλ θαη νη  θπιηφκελεο 

ζθάιεο ,πνπ άξρηζαλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο ζην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, παξά ηελ 

αξρηθή αλεζπρία πνπ πξνθάιεζαλ ζηνπο πειάηεο, νη νπνίνη δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηε κεραληθή θίλεζε. Σελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα 

ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, κε ζηφρν λα θάλνπλ ηα πνιπθαηαζηήκαηα ειθπζηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζεξκψλ κελψλ ηνπ θαινθαηξηνχ. 

 

Ζ δηάδξαζε κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ εκπνξίνπ, ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

θαη ησλ αζηηθψλ ρψξσλ απoηειεί κηα ζχλζεηε θαη πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία. Οη 

ζηξαηεγηθέο ηνπ εκπνξίνπ δηακνξθψλνληαη απφ επηρεηξεκαηίεο, δηαθεκηζηέο θαη 

αξρηηέθηνλεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ζπγθεθξηκέλα πλεπκαηηθά θαη πιηθά κέζα. Όηαλ 

απηέο νη ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε άιιεο δπλάκεηο, φπσο ε παξαγσγή θαη ε ζηέγαζε, νη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο, ε νηθνδνκηθή θαη πνιενδνκηθή θνπιηνχξα, νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηεο γεο, αιιά θαη κε ηηο εμίζνπ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο πξαθηηθέο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε λνεκαηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο απηνχ ηνπ ρψξνπ.
13

 

      Όιεο νη δπλακεηο ινηπφλ,θαη νη πιηθέο θαη νη ζπκβνιηθέο, ζπληζηνχλ ζηελ δηάδνζε 

θαη εληέιεη ζηε θπξηαξρία απηνχ ηνπ λένπ ηξφπνπ δσήο φπνπ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

έρεη ε θαηαλάισζε.Χζηφζν ην γεγνλφο νηη ε εξγαηηθή ηάμε ήηαλ απνθιεηζκέλε απν 

απηνχο ηνπο ρψξνπο δελ καο επηηξέπεη λα κηιάκε γηα κηα θνηλσλία θαηαλαισηηθή ζηε 

θαζνιηθφηεηά ηεο. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηάρπζε ηεο θαηαλάισζεο ζε φια 

ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί πιένλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα 

ραξηλ ηνπ δηαθνξεηηθνχ κνληέινπ παξαγσγήο  πνπ εηζήγαγε ν Φφξλη ζην εξγνζηάζην 

απηνθηλήησλ ηνπ . «Ο Φνξληηζκφο επνκέλσο, είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην ζχζηεκα ηεο καδηθήο παξαγσγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 

                                                           
13

 Falk & Campbell, 1997. 
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ησλ καδηθψλ αγνξψλ πνπ απηφο δεκηνχξγεζε» (Giddens,1995:494)
14

  ζεκαηνδνηψληαο 

ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα επνρή. 

1.4.2 ΥΟΡΝΣΙΜΟ 

 

Ο Henry Ford ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1919  εγθαηέζηεζε ηελ πξψηε θηλνχκελε 

αιπζίδα ζπλαξκνιφγεζεο ζην εξγνζηάζηφ ηνπ παξαγσγήο απηνθηλήησλ  ζην πιαίζην 

κηαο ζεηξάο θαηλνηνκηψλ κε ζθνπφ ηελ πεξηθνπή θφζηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε καδηθήο 

παξαγσγήο. ψζηε λα πεξηθφςεη ηα έμνδα κεηαπνίεζεο θαη λα παξάγεη θζελφηεξν 

πξντφλ.
15

 

           Οη λέεο ηερλνινγηθνί κέζνδνη κεραλνπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο, νδήγεζαλ ζηελ 

αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ, θαη δηαηήξεζαλ ζε ρακειά επίπεδα ην θφζηνο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πνιπηειή θαηαλαισηηθά αγαζά, 

έγηλαλ αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

«Ο Φνξληηζκφο είλαη ζπλέρεηα θαη πξνζαξκνγή ηνπ Σευινξηζκνχ
16

 θαη δηαθέξεη 

απφ απηφλ θαηά ην φηη δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ αιιά θαη 

                                                           
14

 Πεγή :http://gdimitriouc.blogspot.com/2009/03/blog-post_13.html 
15 Απηή ε γξακκηθή δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο (αιπζίδα ζπλαξκνιφγεζεο) επέηξεςε ζε ζρεηηθά 

αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο λα πξνζζέηνπλ απιά θνκκάηηα ζε έλα πξντφλ. Καζψο ηα κέξε είραλ ήδε 

θαηαζθεπαζηεί ην κφλν πνπ απέκελε ήηαλ ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο. Παξ’ φιν πνπ ε πνηφηεηά ηνπο δελ 

ήηαλ απηή ησλ ρεηξνπνίεησλ πξντφλησλ, ε ζρεδίαζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιπζίδαο 

ζπλαξκνιφγεζεο απαηηνχζε ιηγφηεξεο γλψζεηο θαη, ζπλεπψο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε 

ρακειφηεξν θφζηνο.  (Θαλάζε Σζαθίξε «Φνξληηζκφο θαη κεηαθνξληηζκφο θαη ηα ελδηάκεζα» 

http://greekunions.wordpress.com/2009/03/27) 

 

16
 Σευινξηζκφο  νλνκάδεηαη ην ιεγφκελν ακεξηθάληθν ζχζηεκα παξαγσγήο ,ή αιιηψο, επηζηεκνληθή 

δηαρείξηζε (αγγιηθά: scientific management) ην νπνίν πήξε ην νλνκά ηνπ  απφ ηνλ Ακεξηθάλν Frederick 

Winslow Taylor (Σέπινξ, 1856-1915) θαη αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1911 γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο   ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ κηζζνχ ησλ 

εξγαηψλ. Οη  ηξεηο ζεκαληηθέο αξρέο πνπ ηνλ δηέπνπλ είλαη:   

 Ζ εξγαζία θάζε εξγαδφκελνπ πξέπεη λα εθηειείηαη κε βάζε αθξηβέζηαηεο νδεγίεο, ηηο νπνίεο 

δηαηππψλεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Θεκέιην απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη φηη γηα ηελ 

εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ππάξρεη έλαο άξηζηνο ηξφπνο, ν νπνίνο πξέπεη λα εληνπηζηεί. 

 Ζ πξψηε αξρή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν κε κεγάιεο θιίκαθαο θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, επεηδή 

κφλν κηθξά εξγαζηαθά βήκαηα είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ, λα πεξηγξαθνχλ επαθξηβψο θαη λα 

δνζνχλ γη' απηά απφ ηε δηνίθεζε νδεγίεο. 

http://gdimitriouc.blogspot.com/2009/03/blog-post_13.html
http://greekunions.wordpress.com/2009/03/27/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1/
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κε ηελ θαηαλάισζή ηνπο απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Γελ ήηαλ κφλν ζέκα κείσζεο 

θφζηνπο παξαγσγήο. ρεδηάζηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζπληνληζκέλα δίθηπα 

πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ επηθνηλσλνχζαλ κε ηνπο αγνξαζηέο θαη 

επεξέαδαλ κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ πψιεζεο 

(κάξθεηηλγθ), ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. πλεπψο, ν θνξληηζκφο έγηλε έλα κνληέιν 

ξχζκηζεο ζε γεληθφηεξε βάζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ο εξγάηεο δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζε απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

απιφο θνξέαο εξγαηηθήο δχλακεο αιιά θαη σο θαηαλαισηήο ησλ πξντφλησλ πνπ ν ίδηνο 

παξάγεη.»
17

  

Ζ εξγαηηθή ηάμε  απνηειεί  πιένλ  ππνινγίζηκε θαηαλαισηηθή δχλακε  

,θεξδίδνληαο ηε πξνζνρή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηξέθνληαη πξνο απηήλ 

,δεκηνπξγψληαο λέα πξφηππα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηαρένληαη ζε φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

ε απηφ ην ζεκείν εχινγα αλαδχεηαη ην εξψηεκα αλ ε ζπκκεηνρή ζε απηφλ ην 

λέν ηξφπν δσήο απνηειεί θαηάθηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ή έγγεηηαη ζην γεληθφηεξν 

κεραληζκφ ρεηξαγψγεζήο ηεο  πνπ αλαπηχδεη ην ζχζηεκα.Σν δηθαίσκα δειαδε ζην 

θαηαλαισηηθφ «φλεηξν» εθθξάδεηαη ζαλ αίηεκα πνπ εθπιεξψζεθε κέζσ ηεο ηαμηθήο 

πάιεο ε αληίζεηα ζαλ ελα ηξφπν θαηεπλαζκνχ ηεο απν ηε κεξηά ηνπ θεθαιαίνπ,ζαλ έλα 

άιιν «φπην ηνπ ιανχ» ξίρλνληαο ηε ηαμηθή πάιε ζηε ιήζε.Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη νηη 

ε ηακπέια ηνπ θαηαλαισηή πνπ απνδίδεηαη πιένλ ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν έρεη ζαθψο 

δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απν απηέο πνπ ηείλεη λα ππνζθειιίδεη θαη ηειηθά 

λα επηβάιιεηαη φπσο ηνπ εξγάηε,ηνπ εξγαδνκέλνπ,ηνπ κηθξναζηνχ κε απνηέιεζκα 

έλλνηεο φπσο ηαμηθή ζπλείδεζε λα θζείξνληαη θαη λα εμαζζελνχλ.
18

 

                                                                                                                                                                          
 Κίλεηξν γηα ηνλ εξγαδφκελν ζα είλαη ην ρξήκα, δειαδή ε ακνηβή ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 

απφδνζή ηνπ. Απηφ νδεγεί ζε ακνηβή κε ην θνκκάηη, ζε ρξεκαηηθέο επηβξαβεχζεηο 

θιπ. http://sfrang.com/historia/selida616.htm 

 
17

 Θαλάζε Σζαθίξε «Φνξληηζκφο θαη κεηαθνξληηζκφο θαη ηα ελδηάκεζα»,Πεγή 

:http://greekunions.wordpress.com/2009/03/27 
18

 «Σν ζχζηεκα έρεη αλάγθε ηνποαλζξψπνπο σο εξγαδφκελνπο (κηζζσηή εξγαζία), σο νηθνλφκνπο 

(θφξνη, δάλεηα), αιιά νινέλα πεξηζζφηεξν σο θαηαλαισηέο» (Μπσληξηγηάξ, 2000:91). 

 

http://sfrang.com/historia/selida616.htm
http://greekunions.wordpress.com/2009/03/27/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1/
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19 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ΜΟΝΣΕΡΝΑ  ΠΟΛΗ 
 

Οη πόιεηο αξρίδνπλ λα γίλνληαη κεγαινπξεπείο θαη λα απνθηνύλ παγθόζκηα 

αθηηλνβνιία ράξε ζην εκπόξην, ηε βηνκεραλία θαη ηε κόδα. Ο δεκόζηνο ρώξνο είλαη πηα 

αζθαιήο, εππξεπήο θαη γεκάηνο από λέεο θαληαζκαγνξίεο.  Ζ βηνκεραληθή πόιε ήδε 

απν ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ραξαθηεξίζηεθε από έληνλε θαη καδηθή αζηηθνπνίεζε πνπ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηε λενζύζηαηε 

κνξθή ηνπ βηνκεραληθνύ θαπηηαιηζκνύ  πλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ήηαλ ν 

γηγαληηζκφο ησλ πφιεσλ ε ζπκθφξεζε ησλ θέληξσλ ηνπο θαη ηειηθά έλα άλαξρν 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν νδήγεζε ε έιιεηςε ελφο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνπ ζηίο 

δψλεο γχξσ απν ηηο βηνκεραλίεο νπνπ ζηεγάδνληαλ ε εξγαηηθή ηάμε.
20

  

                                                           
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Meyer 
20

 «Με ηελ εθβηνκεράληζε, νη αξρατθέο πόιεηο ηνπ επξσπατθνύ 19
νπ 

αηώλα ππέζηεζαλ κηα βίαηε 

επέθηαζε: ηα ρσξηά έγηλαλ θσκνπόιεηο, νη θσκνπόιεηο πόιεηο, γηα λα θαηαιήμνπλ  θάπνηεο από απηέο ζε 

κεηξνπόιεηο. Καλέλαο από ηνπο ρώξνπο απηνύο, σζηόζν, δελ είρε ηα θαηάιιεια εθόδηα γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηε δξακαηηθή αιιαγή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνθιεζεί κηα ηπραία αλάπηπμε ησλ 

πόιεσλ...» Stevenson Deborah, Πόιεηο θαη Αζηηθνί Πνιηηηζκνί, εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2007, ζει. 42.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Meyer
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ε απηέο ηηο δώλεο εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ επηθξαηνύζε αλνκία, εγθιεκαηηθόηεηα 

αιιά θαη έιιεηςε βαζηθώλ πγεηνλνκηθώλ ζηαζεξώλ πνπ νδεγνύζε ζε αζζέλεηεο. Απηά 

ηα θαηλόκελα επεξέαδαλ άκεζα ην θέληξν θαη ηηο ζπλνηθίεο ηεο επεκεξνύζαο ηάμεο 

πξνθξίλνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζσ ελόο νιηθνύ 

επαλαζρεδηαζκνύ ησλ πόιεσλ.
21

Παξάιιεια παξάγνληεο φπσο ε αύμεζε ηεο αμίαο ηεο 

γεο ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο θαη νη θζελέο πξναζηηαθέο εθηάζεηο πξνο εθκεηάιιεπζε από 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, θαηέζηεζαλ δπλαηή ηε κεηαθνξά ηεο θαηνηθίαο ,ηεο αλψηεξεο 

αξρηθά θαη ηεο κεζαίαο αξγφηεξα ηάμεο ,ζηα εηδπιιηαθά πξνάζηηα . 
22

 

 

ε απηφλ ην λέν ηξφπν δσήο θπξίαξρε ζέζε άξρηζε λα απνθηά ε ρξήζε ηνπ 

ηδησηηθφπ απηνθηλήηνπ ,πνπ βνεζήζεθε ηφζν απν ηελ καδηθή παξαγσγή φζν θαη απν ηηο 

δηάθνξεο αζηηθέο αλαπιάζεηο,φπσο καδηθέο θαηεδαθίζεηο θησρνγεηηνληώλ θαη ηε δηάλνημε 

κεγάισλ νδηθώλ αξηεξηώλ θαη απηνθηλεηνδξόκσλ, νδεγώληαο ζηελ κεηάιιαμε ηνπ 

δεκόζηνπ ρώξνπ θαη θαηα ζπλέπεηα ηεο αζηηθήο εκπεηξίαο. 

 

Σν αζηηθφ ζθεληθφ νπσο πιένλ έρεη δηακνξθσζεί ζπληίζεηαη απν ην θέληξν ηεο 

πφιεο απνζηεηξνκέλν απν ηηο γεηηνληέο κε θαζαξά επηρεηξεζηαθφ ραξαθηήξα θαη ζηνλ 

αληίπνδα απν ηα πξνάζηηα νπνπ ε ιεηηνπξγία ηεο θαηνηθίαο ζρεδφλ θπξηαξρεί θαη ζηα 

νπνία νη θαηνηθνί ηεο κπνξνχζαλ λα βηψζνπλ ηελ εξεκία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο 

ππαίζξνπ. 

 

                                                           
21 Ζ αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ρώξνπ, ινηπόλ, από ηελ αζηηθή αλάπηπμε, νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ 

«zoning», ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ζεζκνζεηεκέλσλ ρξήζεσλ γεο. ην 

πιαίζην απηό δεκηνπξγήζεθαλ πνιενδνκηθέο ζπγθεληξώζεηο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πόιεσλ κε νκνηνγελείο 

ρξήζεηο ηεο γεο (π.ρ. θαηνηθία, βηνκεραλία, θ.ι.π.) πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλακόξθσζε θαη απνζπκθόξεζε 

ηνπ θέληξνπ ησλ πόιεσλ. 

22 «Καζώο απμάλνληαλ νη άζιηεο γεηηνληέο όπνπ δνύζαλ θαη πεξλνύζαλ ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο νη 

εξγάηεο, πνιιά από ηα εύπνξα θαη, ηδηαίηεξα, ηα αλεξρόκελα κέιε ηεο κεζαίαο ή αζηηθήο ηάμεο άξρηζαλ 

λα απνκαθξύλνληαη από ηελ πόιε γηα λα εγθαηαζηαζνύλ ζε νηθίεο πνπ θαηαζθεύαδαλ ζηα 

πξσηνεκθαληδόκελα πξνάζηηα θαη ηελ ύπαηζξν.» Stevenson Deborah, Πόιεηο θαη Αζηηθνί Πνιηηηζκνί, 

εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 2007, ζει. 44.   
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Χζηφζν αλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα πξνζθέξνπλ κηα θαιύηεξε πνηόηεηαο δσήο 

απηφο αθξηβψο ν κνλνιεηηνπξγηθφο ηνπο ραξαθηήξαο , ε έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλδηαιιαγήο, αλέδεημαλ ην πξόβιεκα 

δεκηνπξγίαο ελφο δσληαλνύ πεξίγπξνπ.Σελ ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα έδσζαλ νη 

επηρεηξεκαηίεο κε ηε κεηαθνξά παξαδνζηαθά θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ην εκπφξην 

θαη ε αλαςπρή, ζηα πξνάζηηα . 

1.5.2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ -SUPERMARKETS 

 

Σν 1923 αλνίγεη ην Country Club Plaza ζην Kansas City, ηνπνζεηεκέλν καθξηά 

απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, ζεσξείηαη ην  πξψην ππαίζξην εκπνξηθφ θέληξν ησλ ΖΠΑ. 

ηηο παξπθέο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ πεξηθιείνπλ ηηο ακεξηθαληθέο πφιεηο 

εκθαλίδνληαη εκπνξηθέο ζπγθεληξψζεηο γξακκηθνχ ηχπνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

παληνπσιεία, εζηηαηφξηα θαη άιια θαηαζηήκαηα. Σα strip malls, φπσο νλνκάδνληαη, 

παξέρνπλ κεγάινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη εμππεξεηνχλ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ 

απηνθίλεην. Σν Highland Park Village (1931) ζην Dallas ηνπ Texas είλαη ην πξψην 

εζσζηξεθέο εκπνξηθφ θέληξν, πνπ δελ δηαηξέρεηαη απφ δεκφζην δξφκν. 

Σα εκπνξεχκαηα γίλνληαη ζχκβνια επηηπρίαο, πιηθήο αθζνλίαο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνφδνπ. Οη θνηλσληθέο απηέο εμειίμεηο απνηππψλνληαη ζηνπο λένπ ηχπνπ, ρψξνπο 

εκπνξίνπ. Οη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο απνθηνύλ κνληκόηεξε ζηέγε θαη δηαρένληαη ζηελ 

πόιε. Γεκηνπξγνύληαη θαηαζηήκαηα θαη νη πόιεηο γεκίδνπλ βηηξίλεο ελψ εκθαλίδεηαη έλαο 

λένο ηχπνο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ παληνπσιείνπ: ην supermarket 

Σν 1930 αλνίγεη ζηε Νέα Τφξθε ην King Kullen, πνπ ζεσξείηαη ην πξψην 

supermarket ησλ ΖΠΑ. Ζ θαηλνχξγηα απηή κνξθή ιηαληθνχ εκπνξίνπ εμαπιψλεηαη 

γξήγνξα ζε άιιεο ρψξεο θαη εθηνπίδεη ζηγά ζηγά ηα παξαδνζηαθά παληνπσιεία. ε 

αληίζεζε κε ηα πνιπθαηαζηήκαηα πνπ ηα πξντφληα ηνπο (θπξίσο είδε πνιπηειείαο) 

πξννξίδνληαλ γηα ηηο νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξεο ηάμεηο, ηα supermarkets απεπζχλνληαλ ζε 

φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα .  
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Έηζη, ε θαηαλάισζε γίλεηαη ηξόπνο δσήο, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο, ζθξαγίδνληαο ηνλ θπξίαξρν ξόιν ηεο ζην θέληξν ηεο πόιεο – 

θαζνξίδνληαο ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ23 

 

 

1. 6  XΡΤΗ ΕΠΟΦΗ - ΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ 

   

Οη δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 ζεσξνχληαη ε Υξπζή Δπνρή θαηα ηελ νπνία ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία απμάλεηαη κε εθξεθηηθφ ξπζκφ θαη ε αλάπηπμε είλαη ζην 

επίθεληξν. Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη εμαηηίαο ησλ πιεγψλ πνπ άθεζε ζε 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν,θαηέζηεη  αλαγθαία ε νηθνδφκεζε έλνο 

ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο.Απνηέιεζκα ήηαλ ε ζηξνθή ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα πην θηιειεχζεξε θξαηηθή πξαθηηθή νπνπ ην θξάηνο 

πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πιήξε απαζρφιεζε, ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε θαη λα εγγπάηαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ.
24

 Ζ 

δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ κεηξηαζκνχ ηεο έληαζεο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ηεο εμαζθάιηζεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο νλνκάζηεθε ζπκβαηηθά θετλζηαλφ κνληέιν ξχζκηζεο. Ο ιεγφκελνο 

θνηλσληθφο κηζζφο ήηαλ ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ. Όιεο νη 

δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, νη επηρεηξεκαηηθέο θαη εηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πεξηνξίδνληαλ απφ έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ έζεηε πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ κε άμνλα ηελ εμαζθάιηζε απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ κηζζνχ. 

       Σν ιεγφκελν  θετλζηαλφ κνληέιν ξχζκηζεο ηεο αγνξάο πνπ εθαξκφζηεθε 

απέδσζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη 

                                                           
23

 Οη θάηνηθνη ηεο πφιεο απφ πνιίηεο (citizens) κεηαηξέπνληαη ζε θαηαλαισηέο (consumers in and of the 

city) .Ζ θαηαλάισζε δηαρέεηαη ζε νιφθιεξε ηελ πφιε θαη αλαδηακνξθψλεη ηελ αζηηθή εκπεηξία. 

«Καηνηθνχλ φινη ζηνλ ίδην θνηλσληθφ ρψξν, γλσζηφ κε ην φλνκα αγνξά».Zygmunt Bauman, Εσή γηα 

θαηαλάισζε, Αζήλα, 2008, ζει. 17 
24

 «ηφρνο ήηαλ αθελφο λα απνηξαπεί ε επαλεκθάληζε ησλ δηαθξαηηθψλ αληαγσληζκψλ πνπ είραλ 

νδεγήζεη ζηνλ πφιεκν θαη αθ’ εηέξνπ λα απνηξαπεί ε εθ λένπ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ κεγάιε χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ε ζπλεπαγφκελε απεηιή ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο 

πξαγκάησλ. Με γλψκνλα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζσζηνχ κίγκαηνο θξάηνπο, αγνξάο θαη δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ  νηθνδνκήζεθε κηα λέα παγθφζκηα ηάμε πξαγκάησλ...» 
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ηνπ 1960. ηηο δεθαεηίεο απηέο νη αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο, νη έιεγρνη ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, νη επεθηεηλφκελεο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο,νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ν ζρεδηαζκφο 

απέδσζαλ πινχζηνπο θαξπνχο. Σα «30 Υξπζά Υξφληα», φπσο ηα νλνκάδεη ν Eric 

Hobsbawm,
25

 ζήκαηλαλ ηε δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθή αιιαγή θαη επεκεξία, θαη ε 

εξγαζία έγηλε απφ απηνζθνπφο ην κέζν γηα θαηαλάισζε θαη επίδεημε.Καηα ηε  πεξίνδν 

ηεο πιηθήο αθζνλίαο θαηλφκελα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ  φπσο ε καδηθή 

θαηαλάισζε θαη ε πξναζηηθνπνίεζε εληάζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα λα 

αλαδπζεί «κηα λέα θνηλσληθή γεσγξαθία· κηα θνπιηνχξα πνπ βαζίδεηαη ζην απηνθίλεην, 

ην εκπνξηθφ θέληξν ηνπ πξναζηίνπ, θαη έλα πιεζπζκφ κεζαίνπ ή πςεινχ εηζνδήκαηνο πνπ 

εμαξηηέηαη απφ ηελ πφιε νηθνλνκηθά, αιιά είλαη νιφηεια απνθνκκέλνο απ’ απηή 

πνιηηηζηηθά» (Μάξεπ Μπνχθηζηλ,1979: 64) 

1.6.1 SHOPPING MALL 

 

Σν 1956 εγθαηληάδεηαη ζηελ Edina (πξνάζηην ηεο Minneapolis) ηεο Minnesota 

ην Southdale Center, ην πξψην πεξίθιεηζην εκπνξηθφ θέληξν ησλ ΖΠΑ, πνπ ζα 

απνηειέζεη πξφηππν ησλ ζχγρξνλσλ mall. ρεδηαζκέλν απφ ηνλ Victor Gruen, ην 

Southdale Center  αλαπηχζζεηαη ζε δχν επίπεδα, πεξηέρεη 72 θαηαζηήκαηα, 

ηαρπδξνκείν, θαθεηέξηα θαη κία θεληξηθή «πιαηεία», ελψ δηαζέηεη 5000 ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο θαη θεληξηθφ θιηκαηηζκφ. Σν αξρηθφ ζρέδην πνπ πεξηιάκβαλε 

δηακεξίζκαηα, ζρνιεία, ηαηξεία θαη πάξθν δελ νινθιεξψζεθε. Όξακα ηνπ Gruen ήηαλ 

λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ππξήλα εκπνξηθψλ αιιά θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

πλδπάδνληαο αξρηηεθηνληθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, πξνζπάζεζε λα κηκεζεί ηα 

θέληξα ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ κε ηηο ζηνέο θαη ηηο πιαηείεο ηνπο. 
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26 
 
Southdale Center, Edina, Minnesota 1956.  

 

27 

Southdale Center, Edina, Minnesota, 1963. 

 

                                                           
26 http://www.mnhs.org/library/tips/history_topics/72southdale.html 

 
27 http://www.lileks.com/mpls/modern/southdale/3.html 

 

http://www.mnhs.org/library/tips/history_topics/72southdale.html
http://www.lileks.com/mpls/modern/southdale/3.html
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Ο θαηαλαισηηζκφο δηαδίδεηαη κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν ζε φια ηα 

βηνκεραλνπνηεκέλα θξάηε. Σν 1951 θαηαζθεπάδεηαη, σο ηκήκα ηνπ Festival of Britain,  

ην Chrisp Street Market ζην Λνλδίλν. Δίλαη ην πξψην ππαίζξην εκπνξηθφ θέληξν ζηελ 

Δπξψπε, κε πεδφδξνκνπο κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα θαθέ πνπ ην απνηεινχλ. 

1.6 ΝΕΟΥΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΗ 
 

Ζ δνκή ηεο πφιεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ππάξρνλ θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη 

πνιιέο θνξέο εμππεξεηεί ηελ εθάζηνηε εμνπζία, αθνχ επηρεηξείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο έλα αθφκε φξγαλν επηβνιήο  ηδενινγηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πξνηύπσλ, ηξόπσλ δσήο 

θαη αμηώλ, θαζψο θαη ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο πξνο φθεινο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

 

Mέζα απν ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθαιχςακε αξθεηέο θνξέο απηή ηελ 

ακθίδξνκε  ζρέζε ηεο πφιεο κε ην εκπφξην-θαηαλάισζε, φπνπ ε ζχζηαζε ηεο πφιεο 

επλφεζε ηελ αλάπηπμε ηνπο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη κεηαιιαγέο ζηνλ αζηηθφ ρψξν 

ζπλδέζεθαλ ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν κε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο θαηαλάισζεο 

Δηζη απν ην «βνπιεβάξην» ηνπ 19
νπ 

,ηε κεγάιε ιεσθφξν πνπ ήηαλ απνηέιεζκα 

ελνο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ εμεγέξζεσλ θαη   ηελ επηβνιή ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπ απηνθξάηνξα ελψ ηαπηφρξνλα ζηεξίδνηαλ θαη ε αλάγθε αιιαγήο ζηα 

κνληέια ζηέγαζεο ηεο θαηαλάισζεο, γηα λα πξνσζεζνύλ ηα πξντόληα ηεο βηνκεραλίαο 

πεξάζακε ζηνλ γξήγνξν απηνθηλεηφδξνκν ηνπ 20
νπ 

αηώλα ,έλα κέζν πνπ δηαζπά θάζε 

ζπγθέληξσζε θαη ζηηο αζηηθέο αλαπιάζεηο ηεο λεσηεξηθφηεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη 

ε πξόζεζε ηεο εμνπζίαο λα πξνζδώζεη αμία ζηε γε θαη λα ελδπλακώζεη ηελ θεξδνθνξία 

ησλ επηρεηξήζεσλ . 

 

Μέζα ζε απηφλ ινηπφλ ην κνλφδξνκν ηεο ζπλερφκελεο θεθαιαηαθήο 

ζπζζψξεπζεο πνπ θηλνχληαλ σο επη ησλ πιείζησλ νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο ,ε 

ηξαγηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ,ήξζε λα ηαξάμεη ηα λεξά θαη 

λα ζηξέςεη ηηο ρψξεο ζε κηα θηιειεχζεξε θξαηηθή κνξθή πξνβάιινληαο ,θαηλνκεληθά 

ηνπιάρηζηνλ, ελα πηφ θνηλσληθφ πξφζσπν κε αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ζέινληαο λα 
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δηαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή εηξήλε ,ηελ επεκέξηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα. Όκσο, ήδε 

απν ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αξρίδεη ε θαηάξξεπζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ 

αλεξγία θαη ν πιεζσξηζκφο ππέζηεζαλ αικαηψδεηο απμήζεηο εηζάγνληαο ηηο δπηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο ζηε θάζε ηνπ ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ ζηελ νπνία θαη έκεηλαλ 

γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Οη δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο ησλ 

δηάθνξσλ θξαηψλ είραλ σο απνηέιεζκα λα θαηξαθπιήζνπλ ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη 

λα απμεζνχλ ξαγδαία νη θνηλσληθέο δαπάλεο ελψ ζπγρξφλσο αλαδχνηαλ ε αλάγθε γηα 

κηα λέα πξνζέγγηζε ζηηο πνιηηηθέο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο.Ζ λέα πνιηηηθή πξαθηηθή πνπ 

αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη θαη πνπ δηαηεξείηαη θαη ζηηο κέξεο καο είλαη ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο , πνπ ζχκθσλα κε ηνλ πεξηεθηηθφ νξηζκφ ηνπ David Harvey, είλαη 

«έλα πνιηηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ επαλεδξαίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ζπζζψξεπζεο θαη ηεο παιηλφξζσζεο ηεο δχλακεο ησλ νηθνλνκηθψλ ειίη». (Harvey, 

2007: 45),ησλ δχν βαζηθφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ θινληζηεί ζνβαξά κεηά ηελ 25εηή 

πεξίπνπ δσή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. 

Μέζα ζε απηφ ην πνιηηηθφ πιαίζην ε πφιε αιιάδεη ραξαθηήξα θαη ιεηηνπξγία 

θαη κεηαηξέπεηαη ζε πφιε-επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλαλ δηεζλή αληαγσληζκφ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, δηεζλψλ 

εθδειψζεσλ θαη επηζθεπηψλ. Ο ζηφρνο απηφο εμππεξεηείηαη κε ηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ έξγσλ, γξαθεηαθψλ ρψξσλ, ππνδνκψλ ή θαη έξγσλ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα 

θαζηζηψληαο ζαθέο νηη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο δηέπεηαη πιένλ απν επηρεηξεκαηηθή 

ινγηθή. 

χκθσλα ινηπνλ κε ηα ζεσξεηηθα πξφηππα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηε πεπνίζεζε 

ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ φηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε απνξξχζκηζε εμαιείθνπλ ηε 

γξαθεηνθξαηία απμάλνληαο έηζη ηε απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα,κε 

παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο , ην θξάηνο πξνσζεί πξνγξάκκαηα ηδησηηθνπνηήζεσλ 

αθαηξψληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απν ηε δεκφζηα θαη ιατθή 

ζθαίξα . Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη νη 

ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ- ηδησηηθνχ ηνκέα , κηα πξαθηηθή πνπ εγθαηλίαζε ε Θάηζεξ. . ηηο     

επηρεηξήζεηο απηέο ην θέξδνο ην θνκίδεηαη ν ηδηψηεο ελψ ζπκπξάμεηο απηέο  ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλ δειαδή ε επέλδπζε δελ απνθέξεη νθέιε, ζπλήζσο ν ηδησηηθφο θνξέαο 
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κέλεη αιψβεηνο αθνχ έρεη δηαζθαιίζεη κεγάιν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχζεθε 

κέζσ ησλ φξσλ ηεο ζχκπξαμεο θαη νη απψιεηεο αθνξνχλ κφλν ζην «δεκφζην» .Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Harvey :«ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ – 

ηδησηψλ, ηδίσο ζην επίπεδν ησλ δήκσλ, ην θξάηνο αλαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ξίζθν, 

ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο παίξλεη ηα πεξηζζφηεξα θέξδε.» (Harvey, 2007: 112) Με βάζε 

ηα παξαπάλσ, θαη εθφζνλ νη πφξνη ηνπ δεκνζίνπ είλαη πφξνη πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζπληειείηαη ιεζηεία 

ζηνπο πφξνπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαηά θαλφλα πξνο φθεινο κηαο κεηνςεθίαο. 

 

Γηα ηελ φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ επζχλεηαη θαη ην γεγνλφο φηη παγθνζκίσο 

δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθά παλίζρπξεο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ηεο γεο θαη αμηψλ, κε 

ζηφρν ζηελ θαηαζθεπή λέσλ γηγάληησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, κε κηθξφηεξε δεκφζηα 

παξέκβαζε ή πιήξνπο απνπζίαο ηεο. Απηή ε ηάζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ - 

δεκνζίνπ θαίλεηαη λα πξνσζείηαη μεθάζαξα θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ είζνδνο ηνπ κεγάινπ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ηνκείο πνπ γηα ρξφληα 

ζεσξνχληαλ δεκφζηα θαη θνηλσληθά αγαζά, αιιάδεη ην ζθεληθφ ησλ ζρέζεσλ 

αλζξψπσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζρέζε ηδησηηθνχ - δεκνζίνπ 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη. (αξεγηάλλεο Γ., 2002)  

 

             Παξαδείγκαηα ηδησηηθνπνίεζεο, ππφ απηφ ην ζεσξεηηθφ πξίζκα, απνηεινχλ ε 

παξαρψξεζε δεκφζησλ εγθαηαιεηκκέλσλ ή κε ρψξσλ γηα ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε, ππφ 

ην πξφζρεκα ηεο αληθαλφηεηαο ζπληήξεζεο ηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Αθφκα ε 

ζπληήξεζε δεκφζησλ ρψξσλ ή νη παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηε βειηησζή ηνπο,είηε 

ζηξψλνπλ ην δξφκν γηα ηδησηηθή επέλδπζε είηε σθεινχλ ηηο αμίεο ηεο ήδεο 

πεξηβάινπζαο ηδησηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, απνηειψληαο έλα αθφκα ηχπν 

ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.
28

  

                                                           
28

 Σν γεγνλφο απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηελ θχζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν θχθισκα,θαζψο ε αμία ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο δελ κπνξεί πνηέ λα δηαρσξηζηεί απφιπηα 

απφ ηελ αμία ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ.Ζ αξρή απηή θαίλεηαη λα δηέπεη κηα μερσξηζηή θαηεγνξία 

θεθαιαίνπ ,πέξα απν ην βηνκεραληθφ θαη ην εκπνξηθφ,πνπ αλαδχεηαη κέζα απν ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζχγρξνλεο πφιεο ,ην θηεκαηηθφ θεθάιαην ,έλλνηα κε ηελ νπνία αζρνιήζεθε θαη αλέιπζε ν Ft.Lamarche: 

«...ην θηεκαηηθφ θεθάιαην αζρνιείηαη εηδηθά κε ηελ ρσξηθή νξγάλσζε ησλ 

εκπνξηθψλ,ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ 
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Ζ λενθηιειεχζεξε πφιε φιν θαη πεξηζζφηεξν ραξαθηεξίδεηαη απν ζπλδπαζκφ 

επελδχζεσλ ζηνλ ππξήλα θαη ζηελ πεξηαζηηθή δψλε ησλ πφιεο,ηελ πξνψζεζε  

πξνγξακκάησλ κε θχξηνπο άμνλεο ην «place marketing» θαη ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα 

ησλ elites, απφ ηελ ραιαξφηεηα ζηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο θαη απφ ηε κείσζε ησλ 

δεκφζησλ επελδχζεσλ πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα πξνζθέξνπλ άκεζν θέξδνο. Ζ πφιε 

ράλεη ζηγά – ζηγά ηνλ δεκφζην θαη θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα θαη γίλεηαη κηα 

επηρεηξεκαηηθή θαη απνζπαζκαηηθή πφιε (ηαζάθεο θαη Υαηδεκηράιεο, 2004: 42)  

Αλ ε θνηλσληθή θαηνηθία θαη ε πξναζηηνπνίεζε ηεο κεζαίαο ηάμεο είλαη νη 

ραξαθηεξηζηηθφηεξεο εηθφλεο ηεο θηιειεχζεξεο πφιεο, ηφηε νη εμεπγεληζκέλεο (gentrifi 

ed) γεηηνληέο θαη ηα ηεξάζηηα εκπνξηθά θέληξα είλαη νη εηθφλεο ηεο λενθηιειεχζεξεο 

πφιεο (Harvey, 2005:100) 

1.7.1 ΔΙΑΔΟΗ SHOPPING MALL 

 

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980, ηα ακεξηθαληθά shopping malls, 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζε αξηζκφ, απμάλνληαη ζε κέγεζνο θαη γίλνληαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή.  

Σν 1981 αλνίγεη ην West Edmonton Mall ζηελ Αικπέξηα ηνπ Καλαδά. Πξόθεηηαη γηα 

ην πξώην mega mall ζηνλ θόζκν ην νπνίν έρεη έθηαζε 500 ζηξέκκαηα, δηαζέηεη 800 

θαηαζηήκαηα, 23.500 εξγαδόκελνπο, 20.000 ζέζεηο ζηάζκεπζεο, απνθαιείηαη ην όγδνν 

ζαύκα ηνπ θόζκνπ θαη εηήζηνο δέρεηαη 22 εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο.Σν 1989 

θαηαζθεπάδεηαη ν πξώηνο πνιπθηλεκαηνγξάθνο megaplex κε 21 αίζνπζεο ε 

Cinemapolis ζην Λνο Αληδειεο. 

Όηαλ, γχξσ ζην 1990, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

ηνπο, μεθηλά κηα δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο
29

: ε πξνζζήθε ρψξσλ αλαςπρήο ζηηο ήδε 

εγθαηεζηεκέλεο ζπγθεληξψζεηο. Ζ ελζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεχζεξνπ 

                                                                                                                                                                          
απνδνηηθφηεηα ηνπο,λα δηεπθνιχλεη ηελ θπθινθνξία ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ θεθαιαίνπ θαη λα κεηψζεη 

έκκεζα θφζηε ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο.»  
29 Οη Gollner θαη Wimmer αλαιχνληαο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, δηαθξίλνπλ ηξεηο θάζεηο αλάπηπμεο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηηο επξσπατθέο πφιεηο: 

1. Υσξνζέηεζε κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ αζηηθή πεξηθέξεηα (ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ). 

2. Πξνζζήθε ρψξσλ αλαςπρήο ζηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζπγθεληξψζεηο (urban entertainment centers, 

outlets). 

3. Πξνζζήθε γξαθείσλ, θαηνηθίαο θαη ππεξεζηψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπγθεληξψζεηο (edge town centers) 
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ρξφλνπ απνζθνπεί ζην λα απμεζεί ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θαηαλαισηή ζην εκπνξηθφ 

θέληξν, ην νπνίν ζα εληάζζεηαη πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. 

Σν 1992 εγθαηληάδεηαη ζην Bloomington ηεο Minnesota, ην The Mall of 

America, έθηαζεο 390.000m
2
, πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη 

δεκνθηιέζηεξα malls παγθνζκίσο. Αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα θαη δηαζέηεη 520 

θαηαζηήκαηα, 20.000 ζέζεηο parking θαη πιήξε ςπραγσγηθφ ηνκέα κε εζηηαηφξηα, 

θηλεκαηνγξάθνπο, κπαξ, ζέαηξν, εθζεζηαθνχο ρψξνπο, ελπδξείν θαη έλα θεληξηθφ 

ζεκαηηθφ πάξθν.  

 Σν 2000 ε αλαπαιαίσζε παιαηώλ εξγνζηαζίσλ γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο απνηειεί 

γεγνλόο. Μέζα ζηα δέθα ηειεπηαία ρξόληα πάλσ από 300 λέα εκπνξηθά θέληξα ζηηο 

ΖΠΑ ζηεγάζηεθαλ ζε αλαθαηληζκέλα βηνκεραληθά θειύθε.Σν 2004 γθαηληάδεηαη ην 

κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν εκπνξηθό θέληξν, ην Golden Resources Shopping Mall ζην 

Πεθίλν ζε έθηαζε 700 ζηξεκκάησλ. Γηαζέηεη 1200 θαηαζηήκαηα, 232 θπιηόκελνπο 

δηαδξόκνπο θαη 120.000 επηζθέπηεο εκεξεζίσο θάησ από ην ζύλζεκα «ην mall αιιάδεη 

ηελ δσή ζνπ». Σν 2005 νη ΖΠΑ δηαζέηνπλ 46.690 εκπνξηθά θέληξα θαη ε Ηλδία γίλεηαη 

ε ρώξα κε ηα πεξηζζόηεξα maga power mall παγθνζκίσο. Από 33 mall ην 2002 έθηαζε 

ζηα 220 μεπεξλώληαο ηα 215 πνπ δηαζέηεη ε Κίλα.  

 

Σα επξσπατθά malls, πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα,  έρνπλ 

αλάινγε εμέιημε ζε πην πεξηνξηζκέλν φκσο αξηζκφ θαη κεγέζε. Ζ έιιεηςε ρψξνπ –ζε 

ζρέζε κε ηελ ακεξηθάληθε χπαηζξν–, νη πθηζηάκελνη πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί θαη 

ηέινο, ε επξσπατθή θνπιηνχξα, επηβάιινπλ ζαθψο κηθξφηεξεο θιίκαθεο (Λατλα η58). 

Tν MetroCentre, ζην Gateshead ηεο Αγγιίαο, ζεσξείηαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν mall 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δληππσζηαθφ ζηνηρείν είλαη πσο ε θαηαζθεπή ηνπ, ην 1986, 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. 
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2.SHOPPING MALL Χ ΑΣΗΚΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ 

 

H πφιε απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο δσήο κηαο θνηλσλίαο.Καζξέθηεο απηήο ηεο αζηηθήο δσήο απνηέιεζε θαη 

απνηειεί ν δεκφζηνο  ρψξνο ζηνλ νπνίν αληηθαηξνπηίδεηαη ε θνηλσληθή ζχζηαζε κηαο 

πφιεο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο· «Οη δεκφζηνη ρψξνη απνηεινχλ έλα 

παξάζπξν ζηελ ςπρή ηεο πφιεο». (Sharon Zukin, 1995) .Απφ ηνπο αξραηνηάηνπο 

ρξφλνπο κέρξη ζήκεξα o δεκφζηνο ρψξνο είλαη έλα πιέγκα απφ επηκέξνπο πεξηνρέο 

(πιαηείεο, δξφκνπο, πάξθα) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη ειεχζεξεο θίλεζεο, 

ζπλαλαζηξνθήο - αλάκεημεο ησλ αλζψπσλ θαη θνηλσληθήο επαθήο ,σο ρψξνη αλαςπρήο 

θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ , σο ρψξνη δεκνζηφηεηαο.Σαπηφρξνλα ,φκσο , παξείρε ην 

πεδίν ζην νπνίν ν άλζξσπνο σο ελεξγφο θάηνηθνο ηνπ άζηεσο απνθηνχζε ππφζηαζε σο 

πνιηηηθφ φλ θαη αλαδπφηαλ έηζη ε θπξηφηεξε έθθαλζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ σο 

πνιηηηθνχ ρψξνπ. Όπσο άιισζηε ζεκεηψλεη θαη ε Άξελη : ν δεκφζηνο ρψξνο είλαη θαη’ 

εμνρήλ πνιηηηθφο ρψξνο, θαη ήδε απν ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ρψξν 

ηεο αγνξάο.Οη δξφκνη θαη νη πιαηείεο θαηα θαηξνχο έγηλαλ  ρψξνη  

ζπγθεληξψζεσλ,δηακαξηπξίαο ,αληίζηαζεο θαη ζπγθξνχζεσλ κε ηηο εθάζηνηε 

εμνπζίεο.Σν πεδίν θαηαγξαθήο ηεο αλζξψπηλεο,θαη δε ηεο πνιηηηθήο,δξάζεο .  

Οη λένη ρψξνη δεκνζηφηεηαο απνγθηζηξψλνπλ ην δεκφζην ρψξν απν ηε πφιε 

εγθισβίδνληαο ην πίζσ απν πφξηεο ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

δπεηζδχνπλ ε κία έλλνηα ζηελ άιιε θαηαιήγσληαο ζε έλα ρψξν πβξηδηαθφ. 

Καζψο αλαθέξεη θαη ν ηαπξίδεο: φπσο ν ρψξνο ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ είλαη 

ηαπηφρξνλα νηθείνο θαη εληππσζηαθφο, είλαη ηαπηφρξνλα ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο. Δίλαη 

ηδησηηθφο γηαηί αλήθεη ζε θάπνηνλ ν νπνίνο ηνλ παξαρσξεί ζε «δεκφζηα ρξήζε» γηα λα 

σθειεζεί ηειηθά απφ ηε καδηθή είζνδν ελφο αγνξαζηηθνχ θνηλνχ.Ο δεκφζηνο ρψξνο 

απνςειψλεηαη ,κεηαηξέπεηαη ζε εμάξηεκα ηεο αγνξάο θαη αληηθαζείζηαηαη ηειηθά απν  



 
37 

 

λέεο κνξθέο ηδηνθηεζίαο, πνπ παξάγνπλ «ςεπδν-δεκφζηνπο» θαη «ςεπδν-ηδησηηθνχο» 

ρψξνπο.
30

 
31

 

ε απηνχο ηνπο λένπο ρψξνπο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέζεηαλ ηε 

θπζηνγλσκία ελφο δεκφζηνπ ρψξνπ αιινηψλνληαη,θαηαξγνχληαη :ην απξφνπην θαη ν 

απζνξκεηηζκφο αθπξψλνληαη έλαληη κηαο επαλαιακβαλφκελεο,νκνηνηππηθήο θαη 

θαηεπζπλφκελεο δξάζεο πνπ επνπηεχεηαη ζπλερψο απν θάκεξεο,ε είζνδνο επηηξέπεηαη 

κφλν ζηα άηνκα πνπ θέξνπλ ηε ηαπηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή ηελ νπνία αζπάδνληαη θαη 

δηαηεξνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο,άηνκα πνπ απνθιίλνπλ απν απηά ηα 

πξφηππα,απν ςήγκαηα πνιηηηθήο δξάζεο(π.ρ κνίξαζκα θπιιαδησλ πνιηηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ) κέρξη επαίηεο ή κηθξνέκπνξνπο ,είλαη αλεπηζχκαηα θαη εθδηψρλνληαη απν 

ην θαζεζηψο ηεο απμεκέλεο αζηπλφκεπζεο πνπ επηθξαηεί θαη ην νπνίν  θξνληίδεη γηα ηε 

ζσζηή θαη «θαζαξή» εηθφλα ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ.
32

 

Ζ ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν 

ζχγρξνλνο δεκφζηνο ρψξνο λα κεηαιιάδεηαη.Τπάξρεη κηα ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηφζν 

γεσγξαθηθή,απν ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο εκπνξηθέο δψλεο 

φζν θαη πνηνηηθή ,απν ηηο πιαηείεο θαη ηνπο δξφκνπο ζηα εκπνξηθά θέληξα. 

Οη παιαηφηεξνη ηχπνη ησλ ρψξσλ θαηαλάισζεο, φπσο ε αγνξά, ην παδάξη, ε 

εκπνξηθή ζηνά, απνηεινχλ ρψξνπο νξγάλσζεο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

εληαγκέλνπο ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο .Σν εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο επέηξεπαη ηελ πεδή 

                                                           
30

Σα εκπνξηθά θέληα είλαη  ςεδνδεκφζηνη ρψξνη δει,  «ρψξνη «δεκφζηαο» ρξήζεο κε πξσηφθνιια 

ρξήζεο πνπ επηβάιινπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο. Σν δεκφζην εδψ παχεη λα είλαη ην 

πεδίν ηεο ζπλχπαξμεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν εθδήισζεο 

κηαο αλαγλσξίζηκεο θαη πηζηνπνηήζηκεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. (ηαπξίδεο) 
31 «...νη ςεπδν-ηδησηηθνί ρψξνη,πνπ κπνξεί λα είλαη ην πεδνδξφκην έμσ απφ έλα πνιπθαηάζηεκα ζην 

νπνίν ε ηδησηηθή αζθάιεηα ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο απαγνξεχεη ηελ επαηηεία, είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ θέληξνπ φηαλ ν θχξηνο ιφγνο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ είλαη νη δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, ελψ 

φινη νη άιινη ιφγνη κεηαηξέπνληαη ζε κέζα εμππεξέηεζεο απηνχ ηνπ πξσηαξρηθνχ ζθνπνχ» (Mitchell 

θαη Staeheli, 2006: 153) 
32

Αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη αλέθαζελ νη δεκφζηνη ρψξνη ηεο πφιεο είλαη νη ππξήλεο δηαθφξσλ 

δηεξγαζηψλ (π.ρ. εμεγέξζεσλ θ.α.), θαη φηη ν έιεγρφο ηνπο απνηειεί κέιεκα ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο 

(ζήκεξα ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ θαη νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο), δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θαιχηεξνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, απφ ηε δεκηνπξγία ςεπδαίζζεζεο δεκφζηνπ ρψξνπ 

ζε ηδησηηθνχο ζχιαθεο, κεηαηνπίδνληαο ηε δεκφζηα δσή ζε απηνχο. (αξεγηάλλεο Γ., 2002) 
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κεηαθίλεζε απφ ην έλα θαηάζηεκα ζην άιιν, ηελ πεξηπιάλεζε ζην δξφκν ηεο πφιεο 

θαη ην «ράδεκα» ζηηο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Οη ζχγρξνλνη εκπνξηθνί ρψξνη κεηαθέξνπλ  ην θαηαλαισηηθφ αγαζφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ  απνθψπηνληαο ην  απν ην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο,ηεο νπνίαο δελ 

ζέινπλ λα απνηεινχλ ηκήκα ή ζπλερεηά ηεο αιια κηα εληειψο μερσξηζηή νληφηεηα,ελαο 

κηθξφθνζκνο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ή ππνθαηαζηήζεη ηελ πφιε.Απηή ε εζσζηξέθεηα 

πνπ δηαθξίλεη ηα εκπνξηθά θέληξα αλάγεηαη θαη πξνσζείηαη σο ην βαζηθφηεξφ ηνπο 

πξνζφλ :ν επηζθέπηεο θηλείηαη ζε έλα νλεηξηθφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ καθξπά απν ηε 

«βξσκηά» ηνπ δξφκνπ. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ κε ηα Μ.Μ.Μ θαη εηδηθφηεξα κε ην Μεηξφ θαζψο θαη ε 

ρσξνζέηεζή ηνπ πάλσ ζε κεγάιεο νδηθέο αξηεξίεο εληείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν απηφλ 

ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηεο αζηηθήο εκπεηξίαο.Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο-θαηαλαισηήο 

κεηαβαίλεη ζηνπο λένπο ρψξνπο θαηαλάισζεο αθνινπζψληαο ελαλ απζηεξφ 

αιγφξηζκν,ηνλ νπνίν ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηνλ έρεη θαηαζηήζεη αξθεηά ηαρχ, φπνπ 

ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν δελ ζπλαληά εηθφλεο θαη ζεκεία αλαθνξάο ηεο πφιεο (κλεκεία)  

νχηε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ζα ηνλ θάλνπλ λα 

απνθιείζεη απν ηε πνξεία ηνπ.Παξακνλν  νξφζεκα θαη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο   πνπ 

απνηεινχλ ηα βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ θαη νδεγνχλ ζηνλ δεηνχκελν πξννξηζκφ.. Ζ 

κεηάβαζε κέρξη ην mall δελ ζπληζηά δηαδξνκή κε ζθνπό ηελ εθδξνκή, αιιά κηα 

ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία κε ηέξκα ηελ θαηαλάισζε
33

. Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν νηη νη 

επηζθέπηεο ηνπ ΜALL Aκαξνπζίνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ πεξπαηήζεη 

,δεί,γλσξίζεη ηε γεηηνληά- Μαξνχζη θαη πηζαλφηαηα δελ ζα ην θάλνπλ πνηέ.  

            Απηή ,ινηπφλ, ε επηηεδεπκέλε δηάδεπμε απφ ηελ πεξηβάιινπζα πφιε θαη 

επνκέλσο ε επηκειεκέλε απνπζία ζχλδεζεο θαη αλαθνξάο ηνπο ζε έλα άκεζν ηζηνξηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ  καο επηηξέπεη λα ηα ραξαθηεξίζνπκε σο κε-ηφπνπο. 

Ο ρψξνο ησλ κε-ηφπσλ δελ εληζρχεη ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα νχηε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ. Δπλνεί αληίζεηα ηελ απνκφλσζε θαη ηελ νκνηφηεηα. Ο άλζξσπνο 

                                                           
33

 «Ζ κεηάβαζε δελ βηώλεηαη ζαλ εκπεηξία, αιιά σο κηα ππνρξεσηηθή ζπαηάιε ρξόλνπ. Ζ θίλεζε δελ 

απνηειεί δηαδηθαζία πνπ πξνζθέξεη γλώζε, θέξλεη ζε επαθή θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο, αιιά σο έλα ζηάδην 

ζηελ δηαδηθαζία θαηαλάισζεο». Παπαζηεξγίνπ Υξίζηνο, Κεθαινγηάλλεο Νεθηάξηνο, «Ζ θαηνίθεζε ηεο 

θίλεζεο», πεξηνδηθό greek architects, www.greekarchitects.gr   
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βηψλεη ην παξνδηθφ πέξαζκά ηνπ απφ ην ρψξν απηφ βπζηζκέλνο ζε κία κνλαρηθή 

αλσλπκία. Ζ ινγηθή ιεηηνπξγίαο ησλ shoppingmalls θαηαξγεί νπζηαζηηθά ηηο ζρέζεηο 

ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε απηφ ζέηνληαο σο θπξίαξρε ηε δηπνιηθή ζρέζε θαηαλαισηή-

πξντφληνο.Σν άηνκν αλαγλσξίδεη ην ρψξν φρη κέζσ ηεο κνξθήο αιιά κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ  ν νπνίνο δελ νξίδεηαη ,πιένλ, απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα ή ηελ ηαπηφηεηα, 

αιιά απφ άηνπν ππεξ- κνληεξληζκφ. 

 

2.1 «ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ε ΤΚΕΤΑΙΑ»» 
 

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ ,ηεο ζχρξνλεο θνηλσλίαο πνπ δηέπεηαη απν 

παξάινγν θαη άκεηξν θαηαλαισηηζκφ, ε αξρηηεθηνληθή ,νηθνδνκεκέλε ζηηο αμίεο ηεο 

αγνξάο θαη αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο πνπ ηηο νξίδεη ην marketing παξάγεη ηελ ζηέγε 

ηεο εκπνξηθήο θαληαζκαγνξίαο.Ζ εκπνξηθή αξρηηεθηνληθή
34

 ,νη βάζεηο ηεο νπνίαο 

ηέζεθαλ ζηηο εκπνξηθέο ζηνέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα,απνγεηψλεηαη 

ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο αμηνπνηψληαο ηνπο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα  σο κέζν 

πξνβνιήο ηνπ  πξντφληνο.Ζ αξρηηεθηνληθή ηππνινγία ησλ mall ,κε έληνλεο αλαθνξέο 

ζηνπο πξνγφλνπο ηνπο,δηέπεηαη απν ηε ινγηθή ηεο αβίαζηεο πεξηπιάλεζεο ζηηο βηηξίλεο 

φπνπ εθηίζνληαη ηα πξντόληα ησλ θαηαζηεκάησλ.Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε θπθιηθή 

αλάπηπμε επκεγέζσλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο πνπ θαζνδεγνχλ ζρεκαηηθά ηνλ 

επηζθέπηε απν ην κία βηηξίλα ζηελ άιιε γύξσ από έλα θέληξν πνπ ζηελ νπηηθή ηνπ 

θπγή θαηαιήγεη ζε ζόιν ή γπάιηλε νξνθή ελσ ηαπηφρξνλα θπιηφκελεο ζθάιεο 

θαζηζηνχλ ηε κεηάβαζε απν ην έλα επίπεδν ζην άιιν αθφκα πην γξήγνξε.
35

 

                                                           
34 Σν Learning from Las Vegas (1971),ν Βεληνχξη ζέηεη γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο εκπνξηθήο 

αξρηηεθηνληθήο, ηελ αληίιεςε ηεο αξρηηεθηνληθήο σο ζπζθεπαζίαο, κε αλαπφθεπθηε επηξξνή ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ malls.MALL:Ζ δηεζλήο εκπεηξία Διελα Λαηλα αξρηηέθηνλαο MBA-MSc 

 
35

 «Κιεηζηό, εζσζηξεθέο, θπθιηθήο δηάηαμεο νηθνδόκεκα όπνπ ηα «θειηά» ηνπνζεηνύληαη πεξηκεηξηθά 

ηνπ θύθινπ θαη βιέπνπλ κόλν πξνο ην θέληξν ,κε δηαξθή θαη θαζνιηθή  επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ». Η φράςθ 
αυτι όςο και αν κα ταίριαηε  ςε ζνα αρχιτεκτονικό περιοδικό όπου κα περιζγραφε τθ μορφι ενοσ mall 
ωςτόςο αποτελεί το ιδανικό πρότυπο ςωφρονιςτικοφ ιδρφματοσ όπωσ περιγράφει απο τον Bentham, 
άγγλο φιλόςοφο του 19ου αιώνα,ςτο ζργο του 'Πανοπτικό''.το ςυγκεκριμζνο τφπο φυλακισ θ 
πανοπτικι επιτιρθςθ επιτυγχάνεται απο ζνα πφργο-παρατθρθτιριο  ςτο κζντρο του χώρου ,ρόλο που 
,ςτα mall, αναλαμβάνουν οι κάμερεσ καταγράφοντασ ανα πάςα ςτιγμι οποιαδιποτε κίνθςθ. Δεν κα 
ιταν ακραίο να περιγράφαμε τα mall ωσ εμπορικζσ φυλακζσ όπου  επιτυγχάνεται και ο τελικόσ ςτόχοσ 
του εγκλειςμοφ: ο «ςωφρονιςμόσ» των πολιτών ςτα «ςωςτά»(καταναλωτικά) πρότυπα ηωισ.   
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36
 

West Edmonton mall ζην θαλαδά  

37
 

Pentagon City MallΒιρτηίνια  

 

                                                           
36

 http://www.canpages.ca/blog/?p=65 
37

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagon_city_mall.jpg 

http://www.canpages.ca/blog/?p=65
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagon_city_mall.jpg
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Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρεη ε δηαθήκηζε.Ζ δηαθεκηζηηθή εηθφλα έρνληαο 

θπξίαξρε ζέζε κέζα ζην ρψξν κεηξέπεηαη ζε ζεκειηαθφ εξγαιείν ηεο ιεηηνπξγίαο ελνο 

εκπνξηθνχ θέληξνπ . 

Γηαθεκηζηηθά παλφ, πηλαθίδεο θαη posters,γηγαληννζφλεο πνπ πξνβάιινπλ 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα,φια  επηηπγράλνπλ κε ηδηαηηεξε καεζηξία  λα θαιιηεξγήζνπλ 

ζην άηνκν ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ε θαηαλάισζε ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε βίσζε κνλαδηθψλ θαη απφιπηα πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ,ρξίδνληαο ηελ απνθηεζή ηνπο επηηαθηηθή γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο αλέιημε.  

Αξρηηεθηνληθή θαη δηαθήκηζε,ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο,θαζψο ε 

πξψηε δίλεη ην πεδίν δξάζεο θαη ε άιιε  κέζσ  ηερληθψλ εληππσζηαζκνχ θαη 

πξσηνηππίαο ην αλαγάγεη ζε «ζέακα» ,θαζηζηνχλ ηα εκπνξηθά θέληξα   πεδία νπηηθήο 

θαηαλάισζεο θαη ζεκεία αλαθνξάο ηεο πφιεο απνζθνπψληαο λα απνξξνθήζνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ.   

Βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ είλαη λα 

απμήζνπλ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ θαηαλαισηή ζηνπο ρψξνπο ηνπο ,λα ην εληάμνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.Απηφ επηηπράλεηαη κε ηε αλάκίμε ρξήζεσλ αθνπ πιένλ ζηα 

mall κπνξεί θαλείο λα ςσλίζεη,λα θάεη,λα δνπιέςεη ,λα δηαζθεδάζεη φια ζε έλα 

ζθεληθφ θαηάιιεια ζθελνζεηεκέλν ψζηε λα εγθινβίδεη θαζεκεξηλά ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θφζκνπ. 

Σα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ πέληε 

αηζζήζεσλ. Tα ΜALL επνκέλσο αλαπηχδνληαη κε ηέηνην ηξφπν σζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε νηθείεο αζηηθέο δνκέο.Γξνκάθηα ,πεδφδξνκνη 

,ζπληξηβάληα,δέληξα θαη παξηέξηα κε θπηά ζπλζέηνπλ ελα ζθεληθφ πνπ πξνζνκνηψλεη 

ην δεκφζην ρψξν ,δίλνληαο ηε ςεπδαίζζεζε γλσζηψλ βησκάησλ, ηα νπνία μππλνχλ ηε 

λνζηαιγία ή ηε ζπλήζεηα ζηνλ επηζθέπηε . 

Με απην ην ηξφπν, ινηπφλ, ηδηαίηεξα ν πιεζπζκφο λεαξήο ειηθίαο πνπ απνηειεί 

ην βαζηθφηεξν target group ησλ ππεξαγνξψλ ,θηλνχκελνη κέζα ζε έλα κσζαηθφ απν 

εηθφλεο, είδσια θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ «παξαηζζήζεηο» ζηνλ άλζξσπν 
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θαη εθιακβάλνληαη σο αιεζηλέο ,εζίδνληαη ζε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο
38

 πνπ ζπλδένπλ 

ηελ πεξηπιάλεζε κε ηελ επραξίζηεζε.ε κεγαιχηεξε ειηθία ην ίδην θνηλφ έρεη 

δεκηνπξγήζεη λνζηαιγηθή ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηεο ηεο ππεξαγνξάο ζηελ νπνία 

επηζηξέθεη απφ βησκαηηθή λνζηαιγία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηζηνζειίδα deadmall.com πνπ εδξάδεη 

ζηελ Ακεξηθή νπνπ νη ρξήζηεο αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο απν mall πνπ έθιεηζαλ 

,αθεγνχληαη θαη ζπκνχληαη αλακλήζεηο πνπ ερνπλ απν απηνπο ζπκπάζρνληαο γηα ηνπο  

ρψξνπο νπνπ πέξαζαλ θαη ηειηθά ηαχηηζαλ ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπο ειηθίαο θαη 

πιένλ ςπρνξαγνχλ.Γείρλεη ινηπφλ ην βαζχ ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν πνπ αλαπηχδεηαη 

κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ.  

Δλδηαθέξνλ απνηεινχλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ θνηλσληνιφγνπ θαη θαζεγεηή 

ζξεζθεπηηθψλ John Paul
39

,ζε κηα πξνζπάζεηα παξαιιειηζκνχ ηνπ mall κε ηελ 

εθθιεζία,πάλσ ζηε ρξήζε ,απν ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ mall, ζηνηρείσλ απν ην 

ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ θαη ηειηθά ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην γεληθφηεξν δνκηθφ ηζηφ 

ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ.  

« Σν λεξφ,ππάξρεη ζε φια ηα mall θαη βνεζάεη ηε ξνή ησλ αγνξψλ .Τπάξρνπλ 

ζπληξηβάληα , πνηακάθηα,θαηαξξάθηεο ,ξπάθηα φια ζρεδηαζκέλα εξκελεχνληαο ην 

ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ ηνπ λεξνχ πνπ είλαη ν εμαγληζκφο».  

 

                                                           
38 “χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία δηεξεπλψληαο ηνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο ηεο 

ζπλείδεζεο, επηζεκαίλεηαη ε ςπρηθή ιεηηνπξγία δπν ζπκπιεξσκαηηθψλ αζχλεηδσλ δηεξγαζηψλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ ηα θνηλσληθά πξφηππα ππαγνξεχνληαη ζηα επηκέξνπο άηνκα, κέιε ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ.Πξφθεηηα γηα ηηο δηεξγαζίεο ηεο «ελδνβνιήο» θαη ηεο «πξνβνιήο», νη νπνίεο καδί θαη νη δχν, 

ζπγθξνηνχλ έλαλ ζπλνιηθφηεξν κεραληζκφ, απηφλ ηεο ηαπηνπνίεζεο ή ηαχηηζεο. Σα άηνκα-κέιε 

απνδέρνληαη κε αζχλεηδν ηξφπν, ελδνβάιινπλ πξφηππα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα πξνβάιινπλ σο δεδνκέλα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Με ην ηξφπν απηφ, ηα κέιε ηεο 

θνηλσληθήο νκάδαο, ηείλνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα ηαπηνπνηεζνχλ, λα ηαπηηζηνχλ 

κε έλα ζχζηεκα θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, ην νπνίν ήδε απν ηελ αλαηνιή ηνπ 19νπ αηψλα, θαίλεηαη λα 

θαζνξίδεηαη θεληξηθά απφ ηνπο φξνπο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Μσξατηεο Κώζηαο, 

«Από ην αζηηθό πέξαζκα ζηνλ αζηηθό απνθιεηζκό: ζπγθξίλνληαο ηε ζηνά κε ηελ εκπνξηθή λεζίδα», 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ, ηεύρνο 58, Ηνύιηνο/Αύγνπζηνο 2006, ζει.54‐56.   

39
 Όπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην ληνθηκαληέξ «ΜΑLL R US» ,CBC DOC ZONE,2009 
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40
 

Καηαξάθηεο ζην Dubai Mall 

41
 

Συντριβάνι στο Florida Mall 

                                                           
40

 http://www.konyagi.org/blog/uncategorized/walking-to-burj-dubai-from-deira 

41
http://www.wescofountains.com/fbl-floridamall.php 

http://www.konyagi.org/blog/uncategorized/walking-to-burj-dubai-from-deira
http://www.wescofountains.com/fbl-floridamall.php
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            «Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην θψο .Σν θψο είλαη 

ελέξγεηα ,έηζη ζην θέληξν ππάξρεη πάληα θάπνηνο κεγάινο θεγγίηεο. Σν έληνλν θψο 

ζεκαηνδνηεί πσο απηφ ην κέξνο έρεη θάηη μερσξηζηφ .πλήζσο ηα mall είλαη 

ςεινηάβαλα πξνθαιψληαο ζηνλ άλζξσπν έλα αίζζεκα ηαπεηλφηεηαο φπσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εθθιεζίεο». 

42
 

Γπάιηλνο ζφινο ζην Dubai Mall 

                                                           
42 http://picasaweb.google.com/lh/photo/QD5l03aBbFNaNDs5_Iq5Iw 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/QD5l03aBbFNaNDs5_Iq5Iw
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43
 

Γπάιηλε νξνθή ζην Yorkdale Mall ζην Σνξφλην,Καλαδά 

 

Ζ θαηαλάισζε ,επνκέλσο , κέζα απν απηνχο ηνπο ρψξνπο αλαγάγεηαη ζε απην πνπ 

ηειηθά πξεζβέπεη ζηηο ζχγρξνλεο θνλσλίεο: ζε ζξεζθεία.Καη φρη απιψο ζαλ κηα λέα 

ζξεζθεία ,αλάκεζα ζηηο ηφζεο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη ζε απηέο πνπ αλαδχνληαη θαηα 

θαηξνχο πξνηείλνληαο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο(ζαεληνινγία,θακπάια,θηι),αιια 

ζαλ ηε κνλαδηθή πνπ δηαδίδεηαη παγθνζκίσο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο εληάζζνληαο 

ζηνπο θφιπνπο ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο πηζηνχο : απν ηνπ θαζνιηθνχο ηεο Ηηαιίαο 

κέρξη ηνπο νξζφδνμνπο ηεο Ρσζίαο,απν ηνπο πξνηεζηάληεο ηεο Αγγιίαο κέρξη ηνπο 

δηακαξηπξφκελνπο ηεο θσηίαο ,απν ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Σνπξθίαο κέρξη θαη ηνπο 

ηλδνπηζηέο ηεο Ηλδίαο.Ζ αξρηηεθηνληθή,ινηπφλ, έξρεηαη λα πξνζδψζεη ζηα mall απηφ 

πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη θάζε ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν ,ηε κεγαινπξέπεηα θαη λα  λα 

ηα θαηαζηήζεη,έηζη,ζηνπο λανχο νπνπ νη πηζηνί ζα θεξδίζνπλ ηελ ππεξβαηηθφηεηα ηεο 

                                                           
43 http://continuingeducation.construction.com/article_print.php?L=28&C=321 

 

http://continuingeducation.construction.com/article_print.php?L=28&C=321
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χπαξμεο ηνπο ,φρη κέζα απν ηελ εγθξάηεηα θαη ηε λεζηεία ,άιια κέζα απν ηνλ 

ππεξθαηαλαισηηζκφ.   

3.Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

             Ζ εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ ζηνψλ ζηελ Διιάδα δελ ήηαλ αληίζηνηρε κε απηή 

πνπ εθδειψζεθε ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο εμαηηίαο ηεο  θαζπζηεξεκέλε 

εθβηνκεράληζεο.Παξάιιεια νη θαιέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ήηαλ άιινο έλαο ιφγνο πνπ 

ζπλέηξεμε ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπο θαη ηε κε κεηαθνξά ηεο αγνξάο θάησ απν 

ζηέγε,θαζψο επλννχζαλ θαη επλννχλ κέρξη θαη ζήκεξα ηελ χπαξμε ππαίζξησλ αγνξψλ. 

«ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε αγνξά πνπ ιεηηνπξγνχζε φια απηά ηα ρξφληα ήηαλ 

ην Bazaar.To Bazaar ηεο Αζήλαο(γχξσ απν ηε Ρσκατθή Αγνξά) κε ην ξνιφτ ηνπ Έιγηλ 

,ζπλέρηζε λα εθηπιίζζεηαη ζηελ ίδηα ζέζε κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ απν ππξθαγηά ζηα 

1885.»(Γεκ.Ν.Καξχδεο ,1993:86)  

 

3.1ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΑ 
 

Οη ζηνέο,ζηελ Αζήλα, ζην πξφηππν ησλ επξσπατθψλ “galleries”, εκθαλίδνληαη 

ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 1896, ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο. Δπί 

ηεο νδνχ Δξκνχ νηθνδνκείηαη ην 1883, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κεγαιέκπνξνπ Βαζίιεηνπ 

Μειά, ηεηξαψξνθν λενθιαζηθφ κέγαξν “κεηά παινζθεπνχο δηφδνπ” (Αξρείν Νεφηεξσλ 

Μλεκείσλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ). Πξφθεηηαη γηα ηε ηνά Κφληαξε-Μειά, 

πνπ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα ζηε βνξεηνδπηηθή γσλία ηεο πιαηείαο Καπληθαξέαο. Ζ ηνά 

Πχξξνπ, θαηαζθεπαζκέλε ην 1885, βξίζθεηαη επίζεο ζηνλ πην εκπνξηθφ δξφκν ηεο 

Αζήλαο, ζηελ νδφ Δξκνχ. Δζσηεξηθά πεξάζκαηα, πξνο εκπνξηθή ρξήζε, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη κε ηελ αλέγεξζε θηεξίσλ ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο Αζήλαο 

(Παλεπηζηεκίνπ, ηαδίνπ θιπ) ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη λσξίηεξα. Δπηγξακκαηηθά 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε ηνά Κνξαή θαη ηε ηνά Αξζαθείνπ (ηνά ηνπ Βηβιίνπ), 

πνπ  πξφζθαηα αλαθαηλίζηεθαλ. ηε Θεζζαινλίθε ν λένο απηφο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο 
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ρψξσλ εκπνξίνπ γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζηζε θαηά ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο κεηά ηελ 

κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1917. 
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Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ηεο ηνάο Πχξξνπ (αξηζηεξά) θαη ηεο ηνάο Αξζαθείνπ (δεμηά).  

 

3.2 ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 
Μηα πξψηε έλδεημε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ εκπνξηθή ζηνά ζην πνιπθαηάζηεκα 

είλαη ε αλέγεξζε ηνπ Μεγάξνπ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ, πνπ αξρίδεη λα 

θηίδεηαη ην 1927, γηα λα νινθιεξσζεί ην 1939, ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηαδίνπ-

Ακεξηθήο-Παλεπηζηεκίνπ-Βνπθνπξεζηίνπ, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σν επηβιεηηθφ 

πεληαψξνθν νηθνδφκεκα, ην νπνίν κάιηζηα πεξηιακβάλεη ηε ηνά ππξνκήιηνπ, 

ζηεγάδεη εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο, γξαθεία θαη δεκνθηιείο ρψξνπο αλαςπρήο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην θηλεκαηνζέαηξν Παιιάο, ην δαραξνπιαζηείν Zonar’s θαη ην θαθέ Brazilian. 

Απφ ην 2006, κεηά ηελ πιήξε αλαθαίληζε ηνπ πνπ αλέιαβε ν θιάδνο real estate ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ην νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επσλπκία City 

Link θαη απνηειεί εκπνξηθφ θέληξν εκβαδνχ 65.000m
2
. 
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 http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=112 
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 http://www.stoabibliou.gr/h_stoarsakeiou.php 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=112
http://www.stoabibliou.gr/h_stoarsakeiou.php
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ρέδην, ηνπ 1926, ηεο βξαβεπκέλεο κειέηεο ησλ Β.Καζζάλδξα θαη Λ.Μπφλε γηα ην 

Μέγαξν ηνπ ΜΣ (θηίξην νδνχ ηαδίνπ).  

47
 

Σν Μέγαξν ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ, φπσο είλαη ζήκεξα. 

  Ζ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ραξαθηεξίζηεθε απν έληνλε εηζξνή 

πιεζπζκνχ(πξφζθπγεο) θαη  εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε ησλ πφιεσλ θαη αλήγαγαλ ηελ νηθηζηηθή έιιεηςε σο κείδνλ 

πξφβιεκα.Ζ έιιεηςε ελφο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάγθαζε ην θξάηνο λα αλερηεί 
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 : Πεξηνδηθφ Αξρηηέθηνλεο, Σεχρνο 58 
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 http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=241 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=241
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θαηλφκελα απζαίξεηεο δφκεζεο εθηφο νξίσλ ησλ πφιεσλ ελψ πξαθηηθέο φπσο απηή ηεο 

αληηπαξνρήο απνηέιεζαλ έζραηεο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο.Έηζη κεηά ην 1950 ν ηνκέαο 

ηεο νηθνδνκήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ 

φρη κφλν ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ηελ κνξθή ηεο ζεκεξηλήο πφιεο.ηαδηαθά 

ελζσκαηψζεθαλ νη πεξηνρέο απζαίξεησλ εληαζζφκελεο ζην ζρέδην πφιε. Δίλαη θαη ε 

επνρή νπνπ δηαπηζηψλεηαη ε θπξίαξρε ζέζε ηεο Αζήλαο έλαληη ησλ άιισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ,δηαδξακαηίδνληαο  θπξίαξρν αλαπηπμηαθφ ξφιν ζε εζληθφ επίπεδν . Ο δηαξθήο 

γηγαληηζκόο ηνπ θέληξνπ νδήγεζε ζηελ παξαπέξα επέθηαζε θαη πξαγκαηηθή έθξεμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξναζηηθνπνίεζεο,πνπ ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20νπ 

αηψλα θαηαιήγνληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία απηόλνκσλ πεξηθεξεηαθώλ θέληξσλ θαη ηελ 

πύθλσζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ. Ζ δεκηνπξγία πνιπθεληξηθνύ ππξήλα γύξσ από ηνλ 

παξαδνζηαθό θέληξν ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο, εληζρύζεθε κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ νδηθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ, κε ηελ αύμεζε θαη αλαβάζκηζε 

ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη κε ηε ζέζπηζε θαη δηεύξπλζε λέσλ ξπζκηζηηθώλ πξνηάζεσλ 

γηα ηα πξνάζηηα ηεο πόιεο. 

Σελ επνρή απηή (δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980) θπξηαξρνχλ ζηελ αζελατθή αγνξά 

πνιπθαηαζηήκαηα φπσο ην Μηληφλ, ν Λακπξφπνπινο θαη ην Αηελέ. Δηζάγεηαη έηζη έλαο 

λένο, πην απξφζσπνο, ηχπνο εκπνξίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζε πνιπψξνθα θηήξηα κε 

εζσηεξηθέο θπιηφκελεο ζθάιεο θαη θιηκαηηζκφ.
48

 Σελ ίδηα πεξίνδν θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο, παξακεξίδνληαο ηα παξαδνζηαθά παληνπσιεία. «Οη ηεξάζηηεο 

ππεξαγνξέο πνπ μεθύηξσζαλ ζηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 ήηαλ ηα 

πξώηα ζπγθξνηήκαηα «ακεξηθαληθνύ» ηύπνπ πνπ εηζέβαιιαλ ζηελ ειιεληθή πόιε. 

Δμππεξέηεζε πειάηε θαη απηνθηλήηνπ, άλεζε ζην ρώξν ζηάζκεπζεο θαη ζπγθέληξσζε 

                                                           
48 «Tα πξψηα εκπνξηθά θέληξα πνπ έγηλαλ ππέθεξαλ απφ ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα: Πξψηνλ, πνιχ κηθξά 

νηθφπεδα πνπ δελ ήηαλ εχθνιν λα δεκηνπξγήζνπλ αγνξά. Γεχηεξνλ, ππήξρε άγλνηα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν. Γηα έλαλ θαηαζθεπαζηή πνπ θηηάρλεη ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ ην λα κεηαπεδήζεη ζηα 

εκπνξηθά θέληξα είλαη ζαλ λα αιιάδεη επάγγεικα. Tν ηξίην ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε». O Θφδσξνο 

Xαξαγθηψλεο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκψλπκνπ νκίινπ, αλαιχεη ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο ησλ 

εκπνξηθψλ θέληξσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=12128&subid=2&pubid=3196759 

 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=12128&subid=2&pubid=3196759
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θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε…Σν ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 

έθεξε θη άιια πνιπθαηαζηήκαηα ζην πξνζθήλην».
49

 Ο αληαγσληζκφο νμχλεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ είζνδν, ζηελ ειιεληθή αγνξά, κεγάισλ πνιπεζληθψλ νκίισλ θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Οη λέεο επηρεηξήζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη, ζε αξηζκφ θαη ζε 

κέγεζνο, αλαδεηψληαο δηαζέζηκε γε εθηφο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. Έηζη ππεξαγνξέο 

ηξνθίκσλ, επίπισλ, ξνχρσλ, ειεθηξνληθψλ θιπ εκθαλίδνληαη ζηηο παξπθέο κεγάισλ 

θπθινθνξηαθψλ αξηεξηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξναζηίσλ (π.ρ. ιεσθφξνο 

Κεθηζίαο). Αλάινγε είλαη ε εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε 

πνιιέο επαξρηαθέο πφιεηο. 

Σν επφκελν βήκα γίλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεκαηνγξάθσλ (αξεγηάλλεο η58). Σν 1997 

ε απζηξαιηαλή Village Roadshow Ltd δεκηνπξγεί, ζην Μαξνχζη, ην Village 10 

Cinemas, ζπγθξφηεκα πνπ πεξηιακβάλεη 10 θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θαη θάπνηα 

αλαςπθηήξηα. Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο νδεγεί ζηε ζηελ γεσγξαθηθή εμάπισζε 

ησλ πνιπθηλεκαηνγξάθσλ, ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

ρψξαο. Ζ ίδηα πνιπεζληθή εηαηξεία εγθαηληάδεη ην 1999 ην πξψην ζχγρξνλν εκπνξηθφ-

ςπραγσγηθφ θέληξν ζηελ Διιάδα. Σν Village Entertainment Park, ζηνλ Ρέληε, δηαζέηεη 

20 θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, 

παηδφηνπν, θαζψο θαη 1000 ζέζεηο parking. 

           Οη πνιπθηλεκαηνγξάθνη θαη ην εκπνξηθφ ζπγθξφηεκα ζηνλ Ρέληε 

πξνεηνηκάδνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ απέλαληη ζε έλα λέν ηχπν 

θαηαλάισζεο-δηαζθέδαζεο, πνπ βξίζθεη ηειηθά ηελ έθθξαζε ηνπ ζηα ζχγρξνλα mall. 

          

3.3 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ - ΜΑLL 
           Ζδε φπσο είδακε απφ ην 1980 αξρίδνπλ κηα ζεηξά αιιαγψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Αλ θαη ε Διιάδα απνηεινχζε γηα αξθεηά ρξφληα ηελ παξέθθιηζε ,ζήκεξα 

αθνινπζεί ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν αλάπηπμεο, αθνινπζψληαο ηα δπηηθά πξφηππα 

θαη ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.εκείν ηνκήο γηα ηελ εηθφλα ηδηαίηεξα ηεο 
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 Αντωνιάδθσ Αντώνθσ, «Πόλθ διαλυτικά. Πολυδύναμα», ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, τεύχοσ 58, 
Ιούλιοσ/Αύγουςτοσ 2006, ςελ. 74   
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Αζήλαο απνηέιεζε ε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ γηα ηνπ νπνίνπο ε 

πξσηεχνπζα κεηαηξάπεθε «ζε έλα πειψξην εξγνηάμην-ππνδνρέα ηεξάζηηνπ χςνπο 

δεκφζησλ θαη δεπηεξεπφλησο ηδησηηθψλ πφξσλ κε ηα έξγα ππνδνκήο» κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηεο πφιεο ζε κεηξνπνιηηηθφ θέληξν δηεζλνχο εκβέιεηαο.
50

ην ίδην κήθνο 

θχκαηνο θαη νη ξπζκίζεηο ησλ δηάθνξσλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ ζρεδηαζκνχ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ έλα επέιηθην πιαίζην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ δηείζδπζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ζε αθφκα πεξηζζφηεξνπο ηνκείο.
51

 

 

         Έηζη, ζηα ηέιε ηνπ 2005, εγθαηληάδεηαη ην The Mall Athens ζην Μαξνχζη θαη ην 

Mediterranean Cosmos ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη ηα πξψηα νξγαλσκέλα εκπνξηθά 

θέληξα ζηελ Διιάδα, πνπ αθνινπζνχλ ηελ ηππνινγία ησλ ακεξηθαληθψλ malls.  

Σν The Mall Athens, ρσξνζεηεκέλν δίπια ζε έλαλ βαζηθφ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν 

καθξηά απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, απνηειεί ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ-ςπραγσγηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο Διιάδαο, ζπλδπάδνληαο 58.500m
2
 δηαζέζηκνπ ελνηθηάζηκνπ ρψξνπ θαη 

90.000 m
2
 ππφγεησλ ρψξσλ. Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 200 θαηαζηήκαηα, 

πνιπθηλεκαηνγξάθν 14 αηζνπζψλ θαη 25 εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε ηέζζεξηο νξφθνπο, ελψ δηαζέηεη 2100 ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζε ηξία 

ππφγεηα επίπεδα.  

Μεγάιν ελδηαθέξνλ, φκσο, παξνπζηάδεη ε ηζηνξία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ The Mall 

Athens, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην «κεγαιχηεξν απζαίξεην ηεο Δπξψπεο». Σν 

πξφζρεκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ήηαλ ην «Υσξηφ Σχπνπ» ζην Μαξνχζη, πνπ ζα 
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 «Οη αλαπηπμηαθέο επηινγέο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ελίζρπζαλ ηηο ηάζεηο επηζεηηθήο ζπγθέληξσζεο 

θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αλαδηαλνκήο ηεο θεξδνθφξαο «επελδπηηθήο χιεο» ζε φθεινο 

ησλ ηζρπξψλ θαη κεγάισλ νκίισλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο 

ππεξεζίεο, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ΜΜΔ. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, σο «κεγάιε ηδέα» θαη 

κνριφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο πξννπηηθήο ηεο Αζήλαο...», ζην «Οιπκπηαθνί Αγψλεο 2004 ζηελ 

Αζήλα – Νενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηζηάζεηο», Πνξηάιηνπ Δι., θείκελν δηάιεμεο ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Ζ πφιε σο θνηλσληθφ έξγν, αληηθείκελν θαη πεδίν πνιηηηθήο: Αζηηθά θνηλσληθά 

θηλήκαηα», ΓΠΜ Αξρηηεθηνληθή ρεδηαζκφο ηνπ Υψξνπ, Δ.Μ.Π., 2009   
51 «..ζην επίπεδν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελ γέλεη ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο θξάηνπο θαη 

αγνξάο έρνπκε επίζεο λέα δεδνκέλα φπσο ηηο ΓΗΣ(ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ) θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΟΣΔstate, ETA 

A.E., ΓΑΗΟΔ), πνπ εθηφο ησλ άιισλ αθνξνχλ θαη κεγάιεο ηδηνθηεζίεο γεο». Μαξία Μαληνπβάινπ-

Δπαγγειία Μπαιιά, ζεκεηψζεηο καζήκαηνο Μεηαιιαγέο ησλ ηδεψλ γηα ηελ πφιε, ΔΜΠ, ζει. 131   
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ζηέγαδε κέξνο ησλ μέλσλ δεκνζηνγξάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

ηνπ 2004. Σε δεκηνπξγία ηνπ «Υσξηνχ Σχπνπ» αλέιαβε, ην 2002, ε εηαηξεία Lamda 

Development Α.Δ. (ζπκθεξφλησλ Λάηζε). Ο δήκαξρνο Ακαξνπζίνπ είρε ήδε απφ ην 

2001 παξνπζηάζεη ζρέδην γηα ηελ θαηαζθεπή εκπνξηθνχ θέληξνπ εληφο ηεο έθηαζεο ηνπ 

«Υσξηνχ Σχπνπ». Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ε δηνίθεζε ηνπ  Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο κεηαβηβάδεη ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε νηθφπεδν 43 ζηξεκκάησλ, 

πνπ, κεηά απφ δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, πεξλά ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Lamda 

Development Α.Δ. Ζ έθηαζε απηή είρε απαιινηξησζεί ην 1961 γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ 

εξγαηηθέο θαηνηθίεο. Ζ κεηαβίβαζε δεκηψλεη ηνλ ίδην ηνλ ΟΔΚ (δεκφζηνο νξγαληζκφο) 

θαηά 294.000.000 επξψ θαη αξγφηεξα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΚ 

δηψθνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο. Μεηά απφ δηαδνρηθέο ηξνπνινγίεο λνκνζρεδίσλ, 

εθ κέξνπο ησλ εθάζηνηε ππνπξγψλ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., αιιάδνπλ νη πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο 

ηεο πεξηνρήο θαη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θηάλεη απφ ην 0,8 ζην 2,0. χκθσλα κε ηνλ 

Ν.2947/2001 (ΦΔΚ 228, 9 Οθησβξίνπ 2001) ε πεξηνρή ηνπ ΟΔΚ κεηά ηελ ηέιεζε ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο ρξήζεσλ πνιενδνκηθνχ 

θέληξνπ. Μέρξη ηφηε ε ρξήζε γεο ήηαλ ακηγνχο θαηνηθίαο. Δλψ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

ηνπ mall πξνρσξνχλ, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πξνζθεχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε ψζηε λα 

ιεθζνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα θαη λα δηαθνπεί ε νηθνδφκεζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ. 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 1528/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ ) ε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ παξαβηάδεη ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο θαη επηβαξχλεη 

αλεπαλφξζσηα ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ. Αθπξψλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 

ππνπξγψλ θαη δηαηάζζεηαη λα ζηακαηήζεη ην έξγν. Παξφια απηά ην mall 

νινθιεξψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.facthemall.gr/ 

, θαίλεηαη ην «Υσξηφ Σχπνπ» θαη νη αξρηθέο δεζκεχζεηο ηηο Lamda Development A.E. 

γηα ηελ πεξηνρή. Γηαθξίλνληαη ηα: The Mall Athens (Α), νη θαηνηθίεο πνπ θηινμέλεζαλ 

ηνπο μέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ζήκεξα απνηεινχλ ην νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα Ήιηδα 

(Β), ν ρψξνο φπνπ ε εηαηξεία είρε δεζκεπηεί λα δεκηνπξγήζεη πάξθν 60 ζηξεκκάησλ 

αιιά παξακέλεη parking γηα ιεσθνξεία (Γ). 
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Ζ κεγάιε πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ ζην The Mall, νδεγεί, ηα επφκελα ρξφληα, ζηελ 

αλέγεξζε παξφκνησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ. To 2008 αλνίγεη ην Golden Hall, επίζεο ηεο 

Lamda Development, ζηε ιεσθφξν Κεθηζίαο, ελψ ιίγν αξγφηεξα ην Athensheart ζηελ 

νδφ Πεηξαηψο. Ζ επηηπρία ησλ εγρεηξεκάησλ πξνζαλαηνιίδεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

θεθάιαην  ζηε δεκηνπξγία ζπγθξνηεκάησλ ηχπνπ mall. Σα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηνπ 

ηνκέα απηνχ ζεσξνχληαη πνιχ κεγάια ζηελ Διιάδα, θαζψο ε αληηζηνηρία 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ αλά θάηνηθν είλαη ρακειή ζε ζρέζε κε ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα. Μεγάινη θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζε επελδχζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε εκπνξηθψλ ρψξσλ, κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, φρη κφλν 

ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο επαξρίαο, φπνπ ππάξρεη ν ηθαλφο 

αξηζκφο ππνςήθησλ θαηαλαισηψλ (Λάξηζα, Βφινο, Ζξάθιεην Κξήηεο, Ησάλληλα).  

3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απν ηελ εηαηξεία κειεηψλ «STAT BANK» ζρεηηθά κε ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ,αιια θαη ησλ 

ζρεδίσλ αλάπηπμεο ηεξάζηησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ απν ειιεληθέο θαη μέλεο εηαηξείεο 
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ηφζν ηνπ εκπνξηθνχ φζν θαη θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα είλαη 

απνθαιππηηθέο.θηαγξαθνχλ κε ζαθήλεηα ηελ νξκή πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

Σν 2007 ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πεξηζζνηέξσλ απν 2000 επηρεηξήζεσλ,νη 

κεγαιχηεξεο εηζαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο : 

 Αχμεζαλ ηα θέξδε ηνπο θαηα 13,3%,ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ ζε 2,21 δηο επξψ 

απν 1,95 δηο επξσ ην 2006 

 Αχμεζαλ ην ηδίξν ηνπο θαηα 10,6 % πνπ αλέξρεηαη 67,8 ζηο επξψ απν 61,3 δηο 

επξψ. 

Όπσο αλαθέξεη ε «STAT BANK» νη 50 πην θεξδνθφξεο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο 

ζπγθέληξσζαλ 1,14 δηο επξψ ε πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο.Μηα απνθαιππηηθή εηθφλα γηα ηε «βία» πνπ εμαζθείηαη θαη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ .Οη θιάδνη πνπ ζπγθέληξσζαλ 

ηα πςειφηεξα θέξδε είλαη ηνπ θαξκάθνπ – θαιιπληηθψλ ,ηεο έλδπζεο – ππφδεζεο ,ηλ 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ,ησλ πεηξειαίσλ ,θαη θπζηθά ησλ ζνχπεξ κάξθεη θαη ηλ 

εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ.Σν 77% ηνπ δείγκαηνο – πεξίπνπ 1600 επηρεηξήζεηο ,αχμεζαλ ην 

ηδίξν ηνπο ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξνληά,ελσ ην 86,5%  ηνπ δείγκαηνο -1820 

επηρεηξήζεηο –έθιεηζαλ κε θέξδε ,ελψ κφλν νη 284 είραλ δεκία.Oη 1179 επηρεηξήζεηο 

βειηίσζαλ γεληθφηεξα ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη νη 142 απν απηέο 

εκθάληζαλ θέξδε απν δεκίεο.  

ηελ έξεπλά ηεο γηα ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα ςπραγσγηθά πάξθα επηζεκαίλεη φηη «ε 

ππεξζπγθέληξσζε δπλάκεσλ απν ηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα δεκηνπξγεί ξαγδαία 

αλαθαηαλνκή δπλάκεσλ ζην ιηαλεκπφξην.»χκθσλα κε ηελ έξεπλα «σο ην 2010 ζα 

ππάξρνπλ 1 εθαηνκκχξην ηεηξαγσληθά κέηξα εθκηζζσκέλεο επηθάλεηαο ζε εκπνξηθά 

θέληξα ,malls θαη εθπησηηθά ρσξηά.»ε ζρέζε κε ηε δπλακηθή απηψλ ησλ κνξθψλ 

ππεξζπγθέληξσζεο ηνπ εκπνξίνπ είλαη ελδεηθηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ MALL ζην 

Μαξνχζη αιια θαη ηνπ ΗΚΔΑ πνπ είραλ πεξίπνπ ηνλ ίδην ηδίξν (540 εθ.επξψ) κε ηεο 

ηζηκεληνβηνκεραλίαο ΣΗΣΑΝ. 
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4 .ΜΔΣRO MALL ATHENS 

Σν METRO MALL ATHENS άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2010. Σν λέν εκπνξηθφ θέληξν δηαζέηεη κεηθηή εθκηζζψζηκε επηθάλεηα 

21.500 η.κ., φπνπ ζα θηινμελνχληαη 85 θαηαζηήκαηα θαη 18 ρψξνη εζηίαζεο, ελψ ζα 

πξνζθέξνληαη θαη 1.250 ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή επέλδπζε 75 

εθαη. Δπξψ ηεο εηαηξείαο Talima Ventures .Ζ έιιεηςε αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ννηίσλ Πξναζηίσλ θαζψο θαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ δίπια αθξηβψο 

ζην ζηαζκφ ηνπ κεηξφ Αγ.Γεκεηξίνπ θαη πάλσ ζηε ιεσθφξν Βνπιηαγκέλεο είλαη 

ζηνηρεία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν γηα λα αλαρζεί απηφκαηα ζε ζεκείν 

αλαθνξάο.Απηφο άιισζηε ήηαλ θαη ν ζηφρνο ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ πνπ φπσο αλαθέξνπλ 

«κε κέζν ρξφλν πξφζβαζεο απφ δέθα έσο 30 ιεπηά, ε «αθηίλα επηξξνήο» ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ αλέξρεηαη ζην 1,7 εθαηνκκχξηα άηνκα».
52
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4.1ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ζ πξψηε λνκνζεηηθή επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνιενδνκηθήο 

δηαξξχζκηζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο γίλεηαη κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 17/7/1923 

«Πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη νηθνδφκεζεο απηψλ» ην νπνίν 

αθνξά «ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ νιφθιεξεο ηεο πφιεο θαη γεληθφηεξα ηνλ 
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  Ο διευκυντισ του ζργου, Γιώργοσ Καρίβαλθσ ςε ςυνζντευξι του ςτο 
Capital.gr,http://blog.kraksimo.gr/?p=32819 
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 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_tile1_1_08/11/2010_363334 
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νηθηζκφ ζαλ νληφηεηα θαη φρη πιένλ ζαλ μερσξηζηά θηίξηα»54. Ζ πνιενδφκεζε πξνθχπηεη 

κέζα απφ κηα εθηεηακέλε δηαδηθαζία ηαθηνπνηήζεσλ, απαιινηξηψζεσλ θαη 

απνδεκηψζεσλ. Με ην δηάηαγκα απηφ ν ειιαδηθφο ρψξνο δηαηξέζεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 

νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθή λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε σο πξνο ηελ πνιενδφκεζή ηνπο. 

Απηέο είλαη νη πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, νη πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη νη 

νηθηζκνί πνπ πθίζηαληαη πξν ηνπ 1923»55. Παξφηη ην Ν. Γηάηαγκα ηνπ 1923 ήηαλ πιήξεο 

σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο, θαη δεκνθξαηηθφ, απηφ πνπ δελ ζέιεζαλ λα θαηαιάβνπλ νη 

αξκφδηνη ήηαλ φηη απηφ πνπ έιεηπε θαη ιείπεη θαη απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο είλαη 

«ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζσζηή θαηεχζπλζε ηεο πνιενδνκηθήο εθαξκνγήο ζηελ ρψξα 

καο, απηφ φκσο δχζθνια κπνξεί λα πεξάζεη ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαη αλ πεξάζεη, ε 

θάζε θπβέξλεζε έρεη ηξφπν γεληθά λα ηα παξαθάκςεη». 56Σελ ίδηα πεξίνδν κε ην Νφκν 

3741/29 «πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά φξνθν» εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο νξηδφληηαο 

ηδηνθηεζίαο, πνπ επηηξέπεη ηελ χπαξμε ρσξηζηήο ηδηνθηεζίαο ζε φξνθν ή δηακέξηζκα 

νξφθνπ κηαο νηθνδνκήο. «Ζ δπλαηφηεηα χπαξμεο δηαηξεκέλεο ηδηνθηεζίαο, πνπ δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ηππηθά αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ εδάθνπο, είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηνηθίαο - δηακεξίζκαηνο»57 .Παξάιιεια, 

κε ην δηάηαγκα ηεο 22-4-1929 ζεζκνζεηείηαη ν πξψηνο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο 

(Γ.Ο.Κ.) ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θηηξηνινγηθή ελνπνίεζε ηεο δφκεζεο ησλ πφιεσλ, «κε ηνλ 

νπνίν απμάλνληαη νη ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο»58. Με απηά ηα δχν λνκνζεηήκαηα 

«αξρίδεη ε πνιπθαηνηθηνπνίεζε ησλ θεληξηθψλ αξρηθά πεξηνρψλ ηεο Αζήλαο κε θεθάιαηα 

Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, κεγαιεκπφξσλ, κεγαινθηεκαηηψλ θαη Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο πνπ 

κεηέθεξαλ ηα θεθάιαηα ηνπο ζηελ Διιάδα». 59 

Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ο.Κ. ην 1955 απμάλνληαη νη ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο θαη 

κε ηελ κέζνδν ηεο «αληηπαξνρήο» αληηθαζίζηαηαη «ηαρχηαηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

νηθνδνκηθνχ πινχηνπ ησλ κεγάισλ θπξίσο πφιεσλ απφ πνιπθαηνηθίεο». ηε ζπλέρεηα κε 
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 Εεξβνγηάλλε Υξηζηίλα, Γηπισκαηηθή εξγαζία, «Οηθηζηηθή αλάπηπμε ζηνλ παξάθηην πεξηαζηηθφ 
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ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 395/68, ν νπνίνο αχμεζε ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαηά 30% 

πεξίπνπ ζε φιε ηελ ρψξα, θαη εμαηηίαο ηνπ θνξεζκνχ θαη ησλ απαξάδεθησλ ζπλζεθψλ 

θαηνίθεζεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηηο θεληξηθέο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο, ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηνηθίαο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο πνιπθαηνηθηψλ κεηαθέξζεθε ζηα 

πξνάζηηα. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ψζεζε θαη ν ΓΟΚ ηνπ 1973 κε ηελ αχμεζε ησλ πςψλ πνπ 

επέβαιε. 

Σν 1979 εθδφζεθε ν Νφκνο 947/1979 «Πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ» πνπ αληηθαηέζηεζε ην 

Ν. Γηάηαγκα ηνπ 1923. Βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ ν Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο γίλεηαη ζε 

δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε ζπληάζζεηαη Γεληθή Μειέηε ε νπνία απνηειεί έλα ηνπηθφ 

Υσξνηαμηθφ θαη Ρπζκηζηηθφ ρέδην θαη ζηε δεχηεξε θάζε ζπληάζζεηαη Πνιενδνκηθή 

Μειέηε ηεο Εψλεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο ή ηνπ Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ ή ησλ 

Καλνληζηηθψλ Όξσλ Γνκήζεσο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλαπηχμεσο, πνπ πινπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξαπάλσ Γεληθήο Μειέηεο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο. Ζ Πνιενδνκηθή 

Μειέηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ Πξάμε εθαξκνγήο. Παξά ηηο ζεκαληηθέο πνιενδνκηθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ (χπαξμε δχν επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ, θαζνξηζκφο λέσλ ηξφπσλ 

πνιενδνκηθήο επέκβαζεο, ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο, εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα, θιπ) ν 

Νφκνο απηφο αδξαλνπνηήζεθε θαη νπζηαζηηθά αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ νηθηζηηθφ Νφκν 

1337/1983. Ο Νφκνο 1337/1983 «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ, νηθηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο ζρεδηαζκνχ, φπνπ ζηελ 

πξψηε εθπνλείηαη ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..) πνπ πεξηέρεη ηηο γεληθέο αξρέο 

θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ή αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο, θαη ζηε δεχηεξε θάζε 

εθπνλείηαη ε Πνιενδνκηθή Μειέηε (Π.Μ.) πνπ εμεηδηθεχεη θαη πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Γ.Π.. Ζ Πνιενδνκηθή Μειέηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο (Π.Δ.). Ο 

Νφκνο απηφο βειηίσζε ην Ν.947/79 ζε θηινιατθφηεξε βάζε (θιηκαθσηή εηζθνξά ζε γε, 

πςειφηεξε θνξνινγία ζε κεγαιχηεξεο πεξηνπζίεο θ.α.) αιιά ζηε ζπλέρεηα «ππέζηε 

πνιιαπιέο θαη ζπλερείο δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζε φθεινο ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο». 

Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..), φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ηελ πξφηαζε 

ηεο Πνιενδνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Ρχζκηζεο ηνπ ππφ κειέηε νηθηζκνχ θαη ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ θαη είλαη ε αλψηαηε βαζκίδα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Απνηειείηαη απφ ράξηεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη θείκελα ψζηε λα πεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα: 
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• Σελ πνιενδνκηθή ξχζκηζε θαη νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνχ ζε πνιενδνκηθέο ελφηεηεο 

(ζπλνηθίεο - γεηηνληέο) θαη πεξηέρεη: 

- Υξήζεηο γεο θαηά Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 

- Κχξηα δίθηπα ππνδνκήο 

- Μέζε ππθλφηεηα θαη κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο θαηά πνιενδνκηθή ελφηεηα. 

• Σηο ηπρφλ απαγνξεχζεηο δφκεζεο, θαηάηκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο ζηε Ε.Ο.Δ. κε 

αλάινγεο πξνηάζεηο. 

• Σελ επηινγή ηξφπσλ αλάπηπμεο ή αλακφξθσζεο πεξηνρψλ κε θαζνξηζκφ 

αληίζηνηρσλ δσλψλ (Ε.Δ.Π, Ε.Δ.Δ, Ε.Α.Α). 

• Σνλ ηξφπν δηαθχιαμεο ή αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 

επηπηψζεσλ (ζην θπζηθφ θαη ηερληθφ πεξηβάιινλ). 

• Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαηά θάζεηο (πξνηεξαηφηεηα 

έξγσλ, θιπ.). 

• Σηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηά πξνηεξαηφηεηα δηνρεηεχνληαη, ζηεγαζηηθά δάλεηα 

θαη εληζρχζεηο. 

4.1.2 .ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΠΟΛΗ 

Οη πξνιεηαξηαθέο γεηηνληέο ζηε πεξηνρή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ήηαλ : 

• παιηέο παξαδνζηαθέο πεξηνρέο ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο αλάκηθηεο κε βηνηερλίεο θαη 

βηνκεραλίεο (Γθάδη, Μεηαμνπξγείν, Φεηξή, Κνισλφο, Πεηξάισλα, Ρέληεο, Μνζράην -

ην βφξεην κέξνο θαη αξγφηεξα θαη ην παξαζαιάζζην-, 

• νη πεξηνρέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, (θπξίσο ησλ πξνζθχγσλ) ήηαλ ζπλήζσο εθηφο ηεο 

ηφηε πφιεο ησλ Αζελψλ, ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο (Κεξαηζίλη, Γξαπεηζψλα, 

Τκεηηφο) ή ζε πεξηνρέο πνπ ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε κεηαηξάπεθαλ ζε 

βηνκεραληθέο: Κνξπδαιιφο, Νέα Ησλία, Νέα Φηιαδέιθεηα60. 

                                                           
60

 Δ.Παπαδνπνχινπ-Γ.αξεγηάλλεο, «πλνπηηθή Έθζεζε γηά ηηο πξνζθπγηθέο πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

Αζελψλ», Αζήλα 2006, (Δθδνζε ζε ΟΌ απφ ην πνπδαζηήξην Πνιενδνκηθψλ Δξεπλψλ ηνπ ΔΜΠ), ησλ 
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• νη λεψηεξεο πεξηνρέο (ησλ εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ ηνπ '50) εμαπιψζεθαλ ζηηο 

εθηάζεηο ησλ απζαηξέησλ(Μπξαράκη) 

 

• νη ζεκεξηλέο, αθνξνχλ θπξίσο πεξηνρέο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ή λέσλ πξνζθχγσλ 

απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ζπγθεληξσκέλνη θπξίσο ζην Μελίδη θαη ηα 

πέξημ, ή ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ζε «ππνβαζκηζκέλεο» γηα ηνπο έιιελεο 

κηθξναζηνχο πεξηνρέο61 

2. Σα θνηλά πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ήηαλ : 

• εμαζιησκέλεο θαηνηθίεο ειαρίζηνπ κεγέζνπο, είηε απηέο ήηαλ πξνζθπγηθέο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, είηε απζαίξεηα ηνπ '50 

• ε θαηαζθεπή ηνπο ήηαλ γεληθά επηειήο κεηαιιαζζφκελε σο έλα ζεκείν. Ξχια, 

ιακαξίλεο, ηνχβια θαη ηζηκεληφιηζνη, πιηθά ζπλήζσο απφ θαηεδαθίζεηο. 

• ε πνιενδνκηθή ζπγθξφηεζε ήηαλ ζηα κελ πξνζθπγηθά έλαο δαηδαιψδεο ηζηφο απφ 

ζηελά δξνκάθηα φπνπ αλαπηχζζνληαλ νη θαηνηθίεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

επεθηαζνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε ρψξν κεηά ηελ αξρηθή βεβηαζκέλε 

εγθαηάζηαζε, ζηα δε απζαίξεηα ηνπ '50, ζεηξέο νηθνπέδσλ 8Υ8 ή 10Υ10 πνπ 

δεκηνπξγνχληαλ ζε επηκήθεηο ηδηνθηεζίεο 15 Υ 100, ηα ιεγφκελα «ιαρίδηα», πξψελ 

αγξνηηθά θιεξνλνκηθά κεξίδηα, αιιά θαη «ζρεδηαζκέλα» νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 

(κε ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο νηθνπέδσλ) ζε θπξίσο θαηαπαηεκέλεο πεξηνρέο απφ ηνπο 

επηηήδεηνπο νηθνπεδεκπφξνπο ηεο θάζε πεξηνρήο. 

3. ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ: 

•     εξγάηεο βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο , 

                                                                                                                                                                          
ίδησλ, «Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηνπ '22 ζην Λεθαλνπέδην Αζελψλ ..» ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ 

Μνππ^εία η. 01/2007 
61

 βι. ηα αθηεξψκαηα ηνπ «Γηάπινπ» γηα ηελ «ρακέλε ζπλείδεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» 21/2007, «πφιε θαη 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε», 11/2006 
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• νηθνδφκνη, πνπ εξγάδνληαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, αλάινγα πνχ 

ήηαλ ε νηθνδνκηθή έθξεμε γηά θάζε επνρή : ην '50 ζην θέληξν θαη ηηο ζπλνηθίεο ηεο 

Αζήλαο, κεηά ην '70 ζηελ πνιπθαηνηθηνχκελε πεξηθέξεηα 

• κηθξνεπηηεδεπκαηίεο, κηθξνπσιεηέο, ππάιιεινη θαη άιινη απαζρνινχκελνη ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε. 

Φπζηθά παξάιιεια κε ηηο εξγαηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ζπλνηθίεο ζηελ πφιε, ππήξραλ θαη νη 

κεγαιναζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ησλ κηθξναζηηθψλ θαη κεζαίσλ αζηηθψλ 

ζηξσκάησλ, ηηο νπνίεο απιά ππελζπκίδνπκε : πεξηνρέο ηεο κεγάιεο αζηηθήο ηάμεο ζηνλ 19ν 

αηψλα, ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ επίζεκνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ, 

(Παλεπηζηεκίνπ/ηαδίνπ/Αθαδεκίαο), Αλάθηνξα, Κνισλάθη θαη σο εμνρηθέο πεξηνρέο ηνπο 

ε Κεθηζηά, ε Δθάιε, το Νέο και Παλιό Φάληρο, ηκήκα ηεο Παηεζίσλ θαη ε Καζηέια.Σα 

κηθξνκεζαία ζηξψκαηα θξάηεζαλ φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ θαηείραλ απφ ηελ αξρή ηεο 

Αζήλαο σο πξσηεχνπζαο: Κπςέιε, Παγθξάηη, Καιιηζέα, Νεάπνιε, θαη ζηνλ Μεζνπφιεκν 

επεθηάζεθαλ ζηελ Νέα μύρνη, την Αργσρούπολη, την Ηλιούπολη ελψ κε ηνλ 

Αλαγθαζηηθφ Νφκν 395/68 δξνκνινγείηαη ν κεηνηθηζκφο ηνπο ζε λέεο πνιπθαηνηθίεο ζηα 

πξψελ πξνάζηηα, Ζξάθιεην, Μαξνχζη, Αγία Παξαζθεπή, Υαιάλδξη, Αργσρούπολη, 

Ηλιούπολη, Νέα μύρνη θ.α, ζην ζχλνιν ηειηθά ηεο κηθξναζηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ. 
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4.1.3.ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΛΕΣΑΡΙΑΚΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΣΗ ΜΙΚΡΟΑΣΙΚΗ ΠΟΛΗ 

Παιηέο πεξηνρέο απζαηξέησλ εληάζζνληαη ζην «ρέδην Πφιεο», θαη νη παξάγθεο θαη ηα 

πξνρεηξνθηηαγκέλα ζπηηάθηα κπνξνχλ πηα λα νηθνδνκεζνχλ λφκηκα, θαη κάιηζηα θαη κε 

απιφρεξνπο φξνπο δφκεζεο νη νπνίνη θαηά δηαζηήκαηα γηλφηαλ αθφκε πηφ πινχζηνη, φπσο 

κε ηνλ ΑΝ 395/68 αιιά θαη ρσξίο απηφλ φπνπ νη πηέζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ήηαλ πάληα ε αχμεζε ηνπ πληειεζηή Γφκεζεο «γηά ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο ».  

' απηφ ην πιαίζην, φπνπ ην αζηηθφ θξάηνο βξήθε έλαλ αθφκε ηξφπν ελζσκάησζεο ζην 

ζχζηεκα κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ πξνιεηάξηνπ ζε κηθξντδηνθηήηε, νη ιατθέο γεηηνληέο ησλ 

πξνζθπγηθψλ θαη ησλ απζαηξέησλ ηνπ '50 πνιπθαηνηθηνπνηνχληαη ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο 

κνλάδεο (κηθξά ή κεγαιχηεξα νηθφπεδα, ή κε θαη ζπλέλσζε πεξηζζφηεξσλ ηδηνθηεζηψλ). 

Ζ επηειήο θαη ρσξίο αλέζεηο θαη ρψξν θαηνηθίαο ιατθή γεηηνληά, φπνπ φκσο επηθξαηνχζαλ 

αλζξψπηλεο ζπλζήθεο ζηελ πνιενδνκηθή θιίκαθα, κε ηα θεπάθηα ηνπο, ηα δξνκάθηα ηνπο, 

ηα μαλνίγκαηα θνπηζνκπνιηνχ, ηα κηθξνκάγαδα, ηα θαθελεδάθηα θαη ηηο κηθξνηαβέξλεο 

πνπ απνηεινχζαλ θαη ρψξνπο θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη πνιηηηθήο δχκσζεο, 

κεηαηξάπεθε μαθληθά ζε έλα ζηξίκσγκα απφ απάλζξσπεο πνιπθαηνηθίεο ή έζησ θαη 

ηξηψξνθεο εκπνξηθέο φκσο πιένλ θαηνηθίεο ρσξίο ήιην, ρσξίο πξάζηλν, κε ζηελνχο 

δξφκνπο γεκάηνπο πιένλ απφ παξθαξηζκέλα θαη θηλνχκελα απηνθίλεηα.Ζ αζελατθή 

πνιπθαηνηθία πνπ κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο έδσζε ηελ επθαηξία ζε θάζε 

κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηία λα εμειηρζεί ζε «θαηαζθεπαζηή» ήηαλ φηη πην άζιην 

πνιενδνκηθά κπνξνχζε λα ζθεθζεί θαλείο. Ο κηθξναζηφο είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

κηθξνεηζνδεκαηίαο απφ ηα λνίθηα ησλ δηακεξηζκάησλ ηεο αληηπαξνρήο, ζηελ ρεηξφηεξε 

απιφο θάηνηθνο ελφο πνιενδνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνχξγεζε κε ηελ δηθή ηνπ 

ζπλαίλεζή (θαη πίεζε) ην αζηηθφ θαζεζηψο ζηελ έμππλε πξνζπάζεηα ελζσκάησζήο ηνπ 

ζην χζηεκα. 

Σέηνηεο πεξηνρέο πνπ κεηαιιάρηεθαλ απφ εξγαηηθέο γεηηνληέο ζε απξφζσπεο κηθξναζηηθέο 

πεξηνρέο πνιπθαηνηθηψλ είλαη γηα παξάδεηγκα ην Πέξακα, ε Νέα Ησλία, ν Πεξηζζφο, ν 
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Τκεηηφο, ν Βχξσλαο, ν Κνξπδαιιφο, ην Κεξαηζίλη, αθφκε θαη ε Καηζαξηαλή, θαη 

άιιεο πξνζθπγηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη απφ ηηο πεξηνρέο απζαηξέησλ ηεο εζσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ '50 ην Μελίδη, ηα Ληφζηα, ε Πεηξνχπνιε, ην Πεξηζηέξη, ηα 

νχξκελα, ην Μπνπξλάδη, το Μπρατάμι, ν Κνισλφο, ην Αηγάιεσ, θαη πιήζνο άιιεο 

παξαδνζηαθέο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο. 

 Οη ράξηεο πνπ παξαηίζνληαη («Κνηλσληθφο θαη Οηθνλνκηθφο Άηιαο ηεο 

Διιάδαο,ΣΟΜΟ 1
νο

 :Οη Πφιεηο,2002») ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη λα απνδείμνπλ ηελ 

πξνιεηαξηαθή θαηαγσγή ηνπ δήκνπ Αγηνπ Γεκεηξίνπ θαη λα δείμνπλ ην δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθφ πξνθίι πνπ έρεη ζε ζρέζε κε ην γείηνλα ρψξν. 
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4.2 .ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ δήκνπ Αγ.Γεκεηξίνπ εγθξίζεθε ην 1988 θαη 

πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζην ΦΔΚ 195/Γ/1988.’Δθηνηε αθνινχζεζαλ άιιεο δχν 

ηξνπνπνηήζεηο ,ε πξψηε φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΦΔΚ 277/Γ/1999 θαη ε δεχηεξε φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ΦΔΚ 513/Γ/2006.χκθσλα , ινηπφλ, κε ηε ηειεπηαία ,ε πνιενδνκηθή 

νξγάλσζε ηνπ δήκνπ Αγ.Γεκεηξίνπ γίλεηαη γηα πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο 

70.000 θαη ρσξίδεη ην δήκν ζε 11 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο κε κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 

1,4 θαη κε κέζε ππθλφηεηα 134 θαηνίθσλ αλα η.κ(εμαίξεζε απνηειεί ε πνιενδνκηθή 

ελφηεηα 7 πνπ είλαη ακηγνχο ρξήζεσο κε ζπληειεζηή δφκεζεο 0,8 θαη κέζε ππθλφηεηα 

77 θάηνηθνη αλα η.κ).Σν θφζηνο γήο θαη θαηνηθίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κέηξην 

πξνο ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο δήκνπο ησλ λνηίσλ πξναζηίσλ.Αλαιπηηθφηεξα ,νη 

αληηθεηκεληθέο αμίεο νηθνπέδνπ θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηε δψλε απν 1000 επξψ εψο 

θαη 1500 επξψ ηη ζηηγκή πνπ ζην γεηηνληθφ δήκν Ζιηνχπνιεο νη αληηθεηκεληθέο αμίεο 

θπκαίλνληαη απν 1400 εσο 1900 επηψ θαζη ζην δήκν Νέαο κχξλεο απν 1100 εσο θαη 

2450 επξψ αλα η.κ.Ζ ρξήζε πνπ θπξηαξρεί είλαη ε ρξήζε γεληθήο θαηνηθίαο ελσ δίλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε ρξήζε πνιενδνκηθνχ θέληξνπ ,κε αιιαγέο ρξήζεσλ 

γήο θαη απνραξαθηεξηζκνχο ρψξσλ πξαζίλνπ ζε νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο,πνπ 

ρσξνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ δήκνπ θαηα κήθνο ηεο ιεσθφξνπ Αγ.Γεκεηξίνπ θαη θαηα 

κήθνο ηεο ιεσθφξνπ Βνπιηαγκέλεο,πεξηνρή φπνπ αλήθεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.Σν 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν(619) ζην νπνίν ρσξνζεηείηαη ην εκπνξηθφ θέληξν δελ είρε πάληα 

ηε ζεκεξηλή ρξήζε.ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν έδξαδε θαη ιεηηνπξγνχζε ην ηππνγξαθείν 

ηεο Ασπιώτης ΕΛΚΑ γηα πάλσ απφ πελήληα ρξφληα ην νπνίν απνηεινχζε ηε 

κεγαιχηεξε εθηππσηηθή κνλάδα ζηελ Διιάδα. Απφ ηηο κεραλέο ηεο πέξαζαλ 

ραξηφζεκα, γξακκαηφζεκα, έληππα δεκνζίνπ κέρξη θαη ηα ηειεπηαία ζρνιηθά βηβιία. 

Μεηά ηελ δηάζπαζε ηεο εηαηξείαο ζε ηξεηο , ην εξγνζηάζην ζηνλ Άγην Γεκήηξην 

εγθαηαιείθηεθε ζηα ηέιε ηνπ `80 θαη έηζη ζηα ηέιε ηνπ ’90 δφζεθε ε άδεηα λα 

θαηεδαθηζηεί.ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ ηνπ ’99 ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 

619 εληάζζεηαη  ζε πεξηνρή Γεληθήο Καηνηθίαο γηα λα έξζεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π. 

ην 2006  (ΦΔΚ 513/Γ/2006 ) θαη λα εληαρζεί ζε πεξηνρή Πνιενδνκηθνχ Κέληξνπ 

Γήκνπ (πξνεδξηθή απφθαζε Γ.20239/2006,ππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ νπθιηά).Έηζη 
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νπνηνδήπνηε γξαθεηνθξαηηθφ πξφβιεκα μεπεξάζηεθε θαη ε επέλδπζε ηνπ επηθεθαιή 

ηεο «Talima Vanture» Παλαγηψηε Κσλζηαληίλνπ,πνπ πεξίκελε 15 ρξφληα ,θαζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε έθηαζε είρε αγνξαζζεί ήδε απν ην 1999 , «μεκπιφθαξε»  κε ηε βνήζεηα 

ηνπ θξάηνπο δίλνληαο ην πξάζηλν θψο λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα. 
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 ΦΔΚ 513/Γ/2006 
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 Όια ινηπφλ, θαη ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο έξρνληαη 

λα επηβεβαηψζνπλ απηφ πνπ  ν αξεγηάλλεο δηεξσηψκελνο αλ ζα πξέπεη έλα mall λα 

είλαη ζε ειθπζηηθφ πνιενδνκηθά πεξηβάιινλ απαληά : « Όρη απαξαίηεηα, θαη ίζσο 

επηδηψθεηαη θαη ε εκθχηεπζή ηνπ ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή, γηα δχν ιφγνπο, ν έλαο 

είλαη ε θζελή γε θαη ν άιινο ε ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα ησλ ιατθψλ καδψλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ε έληαμή ηνπο ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ζέινπλ λα έρεη ν 

ζχγρξνλνο πνιίηεο, λα αγνξάδεη, λα δηαζθεδάδεη θαη λα κελ ζθέθηεηαη ηη ζπκβαίλεη έμσ 

απφ ηνλ ρψξν ηνπ»
63

.Παξάιιεια ,ν Αγηνο Γεκήηξηνο,φληαο έλαο δήκνο πνπ σο επη ησλ 

πιείζηνλ θαηνηθείηαη απν ρακειφκηζζεο νηθνγέλεηεο απνηειεί ηε ηέιεηα δεμακελή νπνπ 

ην θεθάιαην ζα αληιήζεη ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ δπλακηθφ  ησλ επηρεηξήζεψλ 

                                                           
63 Γεψξγηνο Μ. αξεγηάλλεο, «O εθθπιηζκφο ησλ θέληξσλ ηεο πφιεο, ηα malls θαη ηα παηρλίδηα ησλ 

επελδπηψλ» ,ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ, ηεύρνο 58, Ηνύιηνο/Αύγνπζηνο 2006,    
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ηνπ.Οη γφλνη ησλ εξγαηψλ ηεο ΔΛΚΑ ,πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ δήκνπ θαζσο κεγάιν πνζνζηφ ησλ δεκνηψλ απαζρνινχληαλ ζην ηππνγξαθείν 

,έξρνληαη ελ έηεη 2010 λα επαλδξψζνπλ ην λέν θεθαιαηνθξαηηθφ εγρείξεκα.Σηπνηα 

,ινηπφλ, δελ έρεη αιιάμεη.Μπνξεί  ζηα πιαίζηα ηνπ «εμεπγεληζκνχ» ε νρινχζα 

βηνκεραλία λα αληηθαζίζηαηαη απν ληειηθάηα εκπνξηθά θέληξα θαη ε πφιε λα 

«θαιινπίδεηαη» γηα λα γίλεη πην ειθπζηηθή,κπνξεί ν εξγάηεο – ρεηξνλάθηεο λα 

κεηαηξέπεηαη ζε εκπνξνππάιιειν θηλεηζάηεο αιπζίδαο ε νπζία ,φκσο, παξακέλεη νηη 

ην θεθάιαην είλαη απηφ πνπ εληέιεη ζθξαγίδεη ηε θνηλσληθή δσή ησλ πνιηηψλ.   

 

4. 3.AΡXITEKTONIKH 
Πξφθεηηαη γηα ζπγθξφηεκα εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ππνγείνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ζε 

ηέζζεξα επίπεδα,ζε νηθφπεδν επηθάλεηαο 15543,87 η.κ  ζην Γήκν Αγ.Γεκεηξίνπ.Σν 

ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απν ηζφγεην,Α’,Β’ θαη Γ’ φξνθν θαζψο θαη ην ζηαζκφ 

απηνθηλήησλ κηθηήο ρξήζεηο ρσξηηεθφηεηαο 1250 ζέζεσλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 

ηζφγεην θαη ζε ηέζζεξα ππφγεηα.Ζ ζπλνιηθή πξαγκαηνπνηνχκελε επηθάλεηα είλαη 

8671,51 η.κ ,ε ζπλνιηθή πξαγκαηνπνηνχκελε δφκεζε 19.826,80 η.κ, κε επηπιένλ 

2985,01 η.κ εκηππαίζξηνπο ρψξνπο θαη ην ζπλνιηθφ χςνο 18 κ.ηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο 

εθηφο απν ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο βξίζθνληαη νη απαξαίηεηε βνεζεηηθή ρψξνη θαη νη 

ρψξνη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ.Οη θχξηνη ρψξνη ηνπ ηζνγείνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή ρξήζε 

.Ο Α’ φξνθνο  απνηειείηαη απν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 5 αίζνπζεο 

θηλεκαηνγξάθνπ.Ο Β’ φξνθνο  απνηειείηαη απν εκπνξηθά θαηαζηήκαηα,ρψξνπο 

αλαςπρήο θαη αίζνπζεο θηλεκαηνγξάθνπ.Ο Γ’ φξνθνο απνηειείηαη απν ρψξνπο 

ςπραγσγίαο(εζηηαηφξηα).Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο θχηεπζεο  είλαη 2994,29 η.κ.Ζ 

αξρηηεθηνληθή δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα  απν απηελ ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ.Καη εδψ ν ζρεδηαζκφο επηθεληξψλεηαη ζην λα θαηαζηήζεη ηε πεξηπιάλεζε 

απν ηε κηα βηηξίλα ζηελ άιιε φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξε.Δηζη ε δηαζχλδεζε επηπέδσλ 

κεηαμχ ησλ επίκεθσλ πιεπξψλ ηνπ θηηξίνπ ζην εζσηεξηθφ αίζξην επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξήζε γεθπξψλ θαη θπιηφκελσλ θιηκαθνζηαζίσλ  επελδπκέλσλ κε θσηνηαηλίεο led 

θσηηζκνχ ,νη νπνίεο θνζκνχλ θάζε αθκή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ελσ παξάιιεια έληνλε 

είλαη ε ρξήζε ηνπ γπαιηνχ θαη ηνπ ιεπθνχ καη 
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ζε φιν ηνλ πνιπρψξν.Σαπηφρξνλα ε χπαξμε δπν αλειθπζηήξσλ έξρεηαη λα 

απνθνξηίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηπρφλ θίλεζε ζηνπο δηαδξφκνπο. 

 
 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απνηειεί ν ηνίρνο κε ηα 

θσηνβνιηατθά πάλειο ζηνλ παξάδξνκν ηνπ πνιπρψξνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ 500 η.κ 

ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ θαη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο κέρξη θαη 30%.Δίλαη έλα απν ηα ζηνηρεία πνπ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

πξνσζνπλ ,δηαθεκίδνληαο ηε πξάζηλε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ θαηα ηε ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 

4.4.ΤΝΕΠΕΙΕ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ν αληαγσληζκφο δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ θαίλεηαη λα 

εμειίζζεηαη ζε άληζε κάρε ζηα πξφηππα ηνπ Γαπίδ – Γνιηάζ ρσξίο δπζηπρψο ηε 

βηβιηθή θαηάιεμε.Απν ηε κηά ,ε ππαίζξηα, ιηηή ,δεκφζηα πιαηεία θαη απέλαληη ν 

γηγάληηνο,ηδησηηθφο «ζχιαθαο» ηεο ριηδήο.Αλάκεζά ηνπο ε νδφο Δ.Βεληδέινπ απνβαίλεη 

ζαλ ην δηαθξηηφ φξην αλάκεζα ζε δχν θφζκνπο κε ηειείσο δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 
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Άπνςε MALL κέζα απν ηε πιαηεία Αι.Παλαγνχιε 

Ζ πιαηεία Αι.Παλαγνχιε γηα αξθεηέο δεθαεηίεο απνηειεί ην θαηαιχηε ηεο θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο γεηηνληάο ηνπ Μπξαρακίνπ.Καηα θαηξνχο θηινμελεί δηάθνξεο 

εθδειψζεηο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ,ζπλαπιίεο,ζεαηξηθά έξγα,νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο ελψ 

πάληα ιεηηνπξγνχζε ζαλ ηφπνο ζπλάληεζεο ,αλαςπρήο θαη παηρληδηνχ ησλ δεκνηψλ 

φισλ ησλ ειηθηψλ. 
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Πέξα ,φκσο, απν ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθα θαη ζε απφιπηε ζχκπιεπζε κε ην 

φλνκα,έλα φλνκα κε ζαθέζηαηε πνιηηηθή ρξνηά φπσο άιισζηε θαη νη εθδειψζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα πξνο ηηκή ηνπ (Παλαγνχιεηα),ε ίδηα ηεο ε ηζηνξία ηνπ πσο 

δεκηνπξγήζεθε έξρεηαη λα ηελ αλαγάγεη ζε ρψξν πνιηηηθήο ζπλείδεζεο:  «Ο ρψξνο 

κπξνζηά ζηε ΓΔΖ κέρξη ηε Βνπιηαγκέλεο θαη απφ ηελ ΔΛΚΑ κέρξη ηελ Δζλάξρνπ 

Μαθαξίνπ, ήηαλ έλαο ζθνππηδφηνπνο κε κπάδα θαη παξαηεκέλα ζαξάβαια πνπ ζηα 

ραξηηά θαηλφληνπζαλ θάπνηνη ηδηνθηήηεο. Απηφ ην ρψξν δηεθδίθεζαλ νη θάηνηθνη γηα 

πιαηεία. Έγηλαλ θηλεηνπνηήζεηο επί θηλεηνπνηήζεσλ κε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ 

θαηνίθσλ θαη γηα κεγάιν δηάζηεκα. Μέρξη θαη ζε θαηάιεςε ηνπ νδνζηξψκαηνο ηεο 

Βνπιηαγκέλεο πξνρψξεζαλ. Σε λχρηα έθξαδαλ ην ρψξν κε παινχθηα θαη ζχξκαηα θαη 

ην πξσί εξρφηαλ ε αζηπλνκία κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηα γθξέκηδαλ. Σειηθά, κηα λχρηα 

πξνρψξεζαλ ζε πην ξηδνζπαζηηθή θίλεζε. Έθεξαλ νη νηθνδφκνη ηεο γεηηνληάο ηηο 

κπεηνληέξεο ηνπο, ζίδεξα θαη ζαλίδεο θαη κε κπαιαληέδεο κέρξη ηα ραξάκαηα, έθηηαμαλ 

γχξσ-γχξσ ην ηζηκεληέλην ηνηράθη πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα. Έβαιαλ κεγάιε 

πεξηθξνχξεζε, έγηλαλ δηθαζηήξηα θαη ηειηθά πέξαζε ν ρψξνο ζην Γήκν. Ολνκάζηεθε 
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πιαηεία Αλζέσλ ζηελ αξρή θαη κεηέπεηηα Πιαηεία Παλαγνχιε. ηε θσηνγξαθία  κε 

ηελ πξψηε δηακφξθσζε ηεο, θαίλεηαη ην ηνηράθη, ε πξφρεηξε παηδηθή ραξά, ηα πξψηα 

παγθάθηα θαη ηα λεφθπηα δεληξάθηα. Σα νπνία θχηεςε ν χιινγνο θαη κε δηθά ηνπ 

έμνδα –ν Γήκνο είρε πεξηνξηζκέλα έζνδα ηφηε θαη νη άλζξσπνη βηάδνληαλ- έθηηαμαλ 

έλα πξφρεηξν αξδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα πφηηδαλ γηα κεγάιν δηάζηεκα κε εζεινληηθή 

εξγαζία θάπνησλ γεηηφλσλ.»
64

Ο ρψξνο ,ινηπφλ,απνηειεί απνηέιεζκα δηεθδίθεζεο ησλ 

θαηνίθσλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο,πξντφλ ηεο  αληδηνηέιεηαο  θαη ηεο αιιειεγχεο 

ηνπο,έλλνηεο πνπ «ζηελ απέλαληη πιεπξά» ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο θαη ζπλζιίβνληαη 

απν ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα.ήκεξα ,ε πξφηαζε ησλ θαηνίθσλ ,πξίλ πνπιεζεί ε 

έθηαζε ησλ 14,5 ζηξεκκάησλ,λα ελνπνηεζνχλ κε ηα 8,5 ηεο Πιαηείαο Παλαγνχιε 

δεκηνπξγψληαο έλαλ κεγάιν πλεχκνλα 23 ζηξεκκάησλ κε ρψξνπο θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ θαληάδεη νπηνπία. 

 

Φσηνγξαθηα απν ην 1975 .Σν νηθφπεδν πξηλ δηακνξθσζεί ε πιαηεία Αι.Παλαγνχιε 

Σν πξψην πξάγκα πνπ θάλεη αίζζεζε ζηνλ επηζθέπηε πξηλ εηζέιζεη ζην Mall είλαη 

θπζηθά ην θπθινθνξηαθφ comfuzio πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή.Μπνηηιηαξηζκέλα 

απηνθίλεηα ζηε Λ.Βνπιηαγκέλεο ζην χςνο ηνπ κεηξφ (θάηη πνπ επηηείλεηαη θαη απν ηελ 

χπαξμε «πηάηζαο» taxi),θαβαιεκέλα απν Η.Υ πεδνδξφκηα ,κεηαηξέπνληαο ηκήκαηα ηεο 

                                                           
64 http://www.metexo.net/?p=1921 

 

http://www.metexo.net/?p=1921
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πιαηείαο ζε πάξθηλ θαη  πνιιά βαξέα θαη ζνξπβψδε νρήκαηα ηεο ηξνθνδνζίαο πνπ 

ζπλσζηίδνληαη ζηα ζηελά δξνκάθηα , ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα άκεζε ζπλέπεηα ηεο 

ρσξνζέηεζεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζε κηα πεξηνρή φπνπ νη κηθξνί δξφκνη πνπ 

πεξηβάιινπλ  ην ηεξάζηην απηφ νηθνδφκεκα , αδπλαηνχλ λα ζεθψζνπλ ηε δξακαηηθή 

αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ.Μέζα ζηα ζπλερή θνξλαξίζκαηα, ηα ζεξηψδε 

κεραλήκαηα εμαέξσζεο θαη θιηκαηηζκνχ ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ  εθιχνπλ έλαλ 

ζπλερφκελν θαη θαηαηγηζηηθφ βφκβν επηδεηλψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε θαηάζηαζε. 

 

 

  

Yπαίηηνο ,θπζηθά,ε δεκφζηα εμνπζία πνπ αδεηνδφηεζε έλα ηέηνηνπ είδνπο έξγνπ κε ην 

πξφζρεκα ηεο «άγηαο» αλάπηπμεο θαη ηεο εμπγίαλζεο πνπ ζα έθεξλε ,ελ κέζσ θξίζεο 

,φπσο πξηλ απν θάπνηα ρξφληα ιεηηνπξγνχζε ην πξφζρεκα ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ θαη 

ε επηβάιινπζα αιιαγή ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο.Έηζη ,θαηξφ πξηλ αλνίμεη, 

δηαηπκπαλίδνηαλ νη 1000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξφζθεξε.Ση είδνπο ,φκσο, 

εξγαζία είλαη ,κε πνηνχο φξνπο θαη ηί ζπλζήθεο.ηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο 

δνπινπαξνηθίαο, πεξίπνπ 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα δνπιεχεη ζε 

πνιπεζληθέο αιπζίδεο. Ο εξγαζηαθφο κεζαίσλαο  βαζηιεχεη κε ηελ εξγαζία σο 

θαηαλαγθαζκφ ζε έλα εμνπζελσηηθφ σξάξην, κε κηζζνχο πείλαο, αηειείσηεο 

ηαπεηλψζεηο απφ ηνπο “ππεχζπλνπο”  θαη σο  εθβηαζκφο ππφ ηελ απεηιή ηεο αλεξγίαο 
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θαη ηεο νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο. Πξάγκα πνπ πξαθηηθά κεηαθξάδεηαη ζε ειαζηηθά 

12σξα κε ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Με μερλάκε φκσο πσο απφ 5 Μαξηίνπ 

2010 δελ έρνπκε θαλ εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Παξάιιεια,ε ληφπηα αγνξά , πνπ ζαθψο 

θαη δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ην «παθέην» πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

πνιπθαηαζηήκαηα,αζθπθηηεί νδεγψληαο ζην θιείζηκν κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ απψιεηα εξγαζίαο απηναπαζρνινχκελσλ.Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Γηψξγνο Παλεγπξάθεο, θαζεγεηήο κάξθεηηλγθ ζην Oηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Aζελψλ « ηα ζχγρξνλα εκπνξηθά θέληξα παξάγνπλ εκπεηξίεο πνπ 

μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηελ απιή αγνξαζηηθή». Oκσο, επηζεκαίλεη φηη ε θνηλσλία ζα 

πξέπεη λα αλαινγηζηεί θαη ην κέηξν θαη ηελ αξκνλία θαη ηελ εζηθή. «ην εμσηεξηθφ, γηα 

παξάδεηγκα, ηα εκπνξηθά θέληξα ρηίδνληαη έμσ απφ ηηο πφιεηο γηα λα ειαηησζνχλ φζν 

γίλεηαη νη επηπηψζεηο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. ηελ Eιιάδα δελ έρεη γίλεη θάηη ηέηνην. H 

είζνδνο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ έρεη γίλεη ρσξίο ζηξαηεγηθή θαη ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θάηη πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο, αιιά ελδερνκέλσο θαη αλάκεζα ζηα ίδηα ηα εκπνξηθά 

θέληξα».
65

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Σα εκπνξηθά θέληξα έρνπλ δηεηζδχζεη ζην δεκφζην ρψξν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

Γελ αξθεί λα αλαισζνχκε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ 

shopping malls, αιιά λα αλαινγηζηνχκε ηα βαζχηεξα αίηηα απηήο ηεο κεηαιιαγήο θαη/ή 

κεηα-ηφπηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη γεσγξαθηθά. Σειηθά φκσο ηη 

δηαθπβεχεηαη, ηη αιιάδεη ζήκεξα ζην δεκφζην ρψξν;Ση αιιάδεη ζηε λνεηηθή θαη ςπρν-

γεσγξαθηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πφιεο κέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ρψξσλ 

θαηαλάισζεο;Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ 

θέληξσλ δελ είλαη ζίγνπξα ην απνηέιεζκα θάπνηνπ θαηαλαγθαζκνχ, αλ θαη ζπλδέεηαη 

ξεηά κε ηνπο θαηαλαγθαζκνχο πνπ επηβάιιεη ν πνιηηηζκφο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο 

                                                           
65 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=12128&subid=2&pubid=3196759 
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δηαθήκηζεο. Ζ ζπρλή κεηάβαζε, ε παξακνλή θαη ε θαηαλάισζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

ρξεζηψλ αλαδεηθλχεη ηελ κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δεκφζησλ εκπνξηθψλ θαη 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελπφιε ζην εκπνξηθφ θέληξν. Σν shopping mall 

αλαπιήξσζε ην θελφηνπ ππνβαζκηζκέλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Ζ θαηαλάισζε 

δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ κεγαινχπνιεο πεξηζζφηεξν Μαπφ ην 

βαζκφ θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ή πνιηηηθήο ζπλείδεζεο. Όζν θη αλ καο πξνβιεκαηίδεη, 

ή καο θαθνθαίλεηαη, νη ζχγρξνλνη ρψξνη θαηαλάισζεο αληαλαθινχλ θαη απνθαιχπηνπλ 

ξεηά κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη πξσηίζησο σο θαηαλαισηέο θαη δεπηεξεπφλησο σο πνιίηεο. 
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