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ΣΤΑΘΜΟΚ, ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΑ 

Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν 
χϊρων, όπωσ ςτακμϊν, αεροδρομίων, εμπορικϊν κζντρων  



Θ πόλθ και τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα 

  







EURALILLE 





















ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
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Mall 

• Νζεσ κεντρικζσ αςτικότθτεσ που προςφζρουν πλιρεσ 
φάςμα υπθρεςιϊν πολλζσ ϊρεσ ι και ολόκλθρο το 
24ωρο 

• Φυλαςςόμενοι, εποπτευόμενοι  χϊροι 

• Αταξικοί χϊροι 

• τακερι κερμοκραςία,  τεχνθτόσ φωτιςμόσ 

• ‘Oχι ςκουπίδια, όχι λφματα (αποςτειρωμζνοι χϊροι) 

 















ATHENS MALL 









Athens Mall 

 Τπάρχουν άνκρωποι που αρνοφνται να το 
επιςκεφκοφν. Είνα χιλιάδεσ όμωσ αυτοί που 
διάβθκαν τισ πφλεσ του από το 2005 ζωσ τϊρα. τθ 
κζα του, άλλοι αντικρίηουν ζνα «καράβι» που πετάει 
πάνω από τθν Αττικι Οδό, ιδανικό για 
περιπλανιςεισ ςτθ μόδα και τθν ψυχαγωγία, κι 
άλλοι ζνα... δεξαμενόπλοιο των πολυεκνικϊν, ζναν 
εμβλθματικό ναό για τθν καταναλωτικι λατρεία 
(Λάλλασ,2008) 



Athens Mall 

• Tο «Mall» ςαν μια κεατρικι ςκθνι, με τουσ 
επιςκζπτεσ του λειτουργοφν ταυτόχρονα ςαν 
κεατζσ και ςαν θκοποιοί/καταναλωτζσ, 
πρόκυμοι να επιδείξουν κοςμιοτάτθ αγωγι, 
κακϊσ ζχουν εμπεδϊςει τουσ κανόνεσ καλισ 
ςυμπεριφοράσ που τεχνθζντωσ τουσ 
«επιβάλλονται». 



COSMOS MALL (Θεςςαλονίκθ) 









Πόλθ και παγκοςμιοποίθςθ 

 Θ παγκοςμιοποίθςθ λαμβάνει χϊρα πρωτίςτωσ ςτισ πόλεισ 

  Εντατικοποίθςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων ςε παγκόςμια 
κλίμακα μζςω τθσ χωρο-χρονικισ ςυμπίεςθσ του πλανιτθ 

 Θ παγκοςμιοποίθςθ λειτουργεί με άνιςο τρόπο ςτο χϊρο και 
ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ (αυξανόμενεσ περιφερειακζσ 
ανιςότθτεσ και κοινωνικι πόλωςθ ςτο εςωτερικό των 
πόλεων). 

 Θ γεωγραφικι ζδρα των φορζων που κακοδθγοφν, ελζγχουν 
και χρθματοδοτοφν τθν παγκόςμια οικονομία προςδιορίηει 
μια ‘παγκόςμια πόλθ’ (global city). Ο βακμόσ που μια πόλθ 
κατορκϊνει να ςυγκεντρϊςει τζτοιεσ λειτουργίεσ αποτελεί 
κακοριςτικό παράγοντα για τθ ςθμαςία τθσ ςτθ νζα 
οικονομικι οργάνωςθ. 

 

 

 



Παγκόςμια Πόλθ (Global City) 

• Θ Παγκόσμια Πόλη (Global City)   που χαρακτθρίηεται από το 
διευρυμζνο ψθφιακό εμπόριο και τθν οικονομία τθσ 
ελεφκερθσ αγοράσ, υποβάλλει μια νζα αςτικι δομι και νζου 
τφπου όρια και οχυρϊςεισ.  

• Θ γεωγραφικι διαςπορά των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 
και θ ενςωμάτωςι τουσ ςε νζεσ κζςεισ είναι το κλειδί για τθν 
παγκοςμιοποίθςθ κάκε μθτρόπολθσ. Mποροφμε να δοφμε τισ 
πόλεισ ωσ τόπο εκδιλωςθσ των αντιφάςεων τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ.  



Σάςεισ μετάλλαξθσ ευρωπαϊκϊν πόλεων 

 
• Επιβράδυνςθ αναπτυξιακϊν προτφπων των μικρότερων πόλεων και 

τάςθ μεγζκυνςθσ των μεγάλων πόλεων 
•  Ανάδυςθ πολλϊν διεκνικϊν ςυςτθμάτων 
• Ενίςχυςθ τθσ ςθμαςίασ ενόσ μικροφ αρικμοφ πόλεων 
•  Οριςμζνεσ πόλεισ, όπωσ το Λονδίνο, το Παρίςι, το Άμςτερνταμ και 

θ Ηυρίχθ αποτελοφν μζροσ ενόσ διαςυνδεδεμζνου παγκόςμιου 
ςυςτιματοσ κφριων πόλεων (major cities). 

• Σάςεισ διαχωριςμοφ και πόλωςθσ ανάμεςα ςε πόλεισ που 
βρίςκονται πάνω ςε διαδρόμουσ μεταφορϊν και τθλεπικοινωνιϊν 
υψθλϊν ταχυτιτων και προςελκφουν αναπτυξιακζσ δυναμικζσ και 
επενδφςεισ (Lille) και πόλεων με παρωχθμζνεσ οικονομικζσ 
υποδομζσ (βιομθχανία, άμυνα, λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ) 

• Οριςμζνεσ πόλεισ ευνοοφνται από τθν ανάπτυξθ δεςμϊν ανάμεςα 
ςε Ανατολικι και Δυτικι Ευρϊπθ (όπωσ το Αμβοφργο και θ 
Κοπεγχάγθ) 

• Αυξανόμενθ ςθμαςία τθσ εξωτερικισ μετανάςτευςθσ από τθ Μζςθ 
Ανατολι, τθ Β.Αφρικι και τθν Ανατολικι Ευρϊπθ. Διάκριςθ 
ανάμεςα ςε πόλεισ υποδοχείσ (Μαςςαλία, Μπάρι) και πόλεισ 
προοριςμοφ (Βερολίνο, Βιζννθ) 

 
 



Πόλθ και όρια 

Είναι φανερό ότι τα όρια τθσ πόλθσ παρουςιάηουν μεταςχθματιςμοφσ και μετατοπίςεισ.  
Θ γεωγραφικά οριςμζνθ περίμετροσ τθσ πόλθσ δεν υφίςταται, λόγω τθσ εξζλιξθσ των 

μεταφορϊν, τθσ επικοινωνίασ και των πολεμικϊν τεχνολογιϊν. Θ πόλθ δεν 
λογαριάηεται πλζον με τθν παλαιά αντίκεςθ ανάμεςα ςε ζνα εςωτερικό και ζνα 
εξωτερικό, τισ εκατζρωκεν δθλαδι περιοχζσ μιασ οχφρωςθσ, ανάμεςα ςτο κζντρο και 
τθν περιφζρεια ι τθν πόλθ και τθν εξοχι.  

Αν και ο ‘οχυρωμζνοσ περίβολοσ’ είναι μια ανάμνθςθ…ο ζλεγχοσ παραμζνει (άυλεσ 
οχυρϊςεισ, control points). Κακϊσ μθ φυςικά ςυςτιματα ελζγχου απαξίωςαν τα 
φυςικά όρια, θ αςφάλεια δεν είναι πλζον ζνασ γεωγραφικά,  αλλά ζνασ τεχνολογικά  
οριςμζνοσ όροσ. 

Βεβαίωσ, δεν ζπαψαν να υπάρχουν όρια. Ζχουν μάλλον εντακεί και πολλαπλαςιαςτεί με 
λεπτοφσ και αόρατουσ τρόπουσ. Ζχουμε οχυρϊςεισ ανάμεςα ςε πολίτεσ, ανάμεςα ςε 
ντόπιουσ και ξζνουσ, παλαιοφσ και νζουσ κατοίκουσ: οι ‘εχκροί’ είναι intra muros, ι 
ίςωσ παντοφ.  

Οι διαιρεμζνεσ πόλεισ δεν λείπουν (Ιερουςαλιμ). Αν θ πόλθ του Βερολίνου 
επαναςυνδζκθκε ςτα 1989, θ αμερικάνικθ πόλθ παρζμεινε διαχωριςμζνθ με αόρατεσ 
γραμμζσ αποκλειςμοφ-φυλετικοφ, ταξικοφ και εξουςίασ.   

  
 
 
  

 



Πόλθ και λογοτεχνία, κινθματογράφοσ 

 Θ πόλθ ζχει ςπίτια, ζχει δρόμουσ και ανκρϊπουσ. Ζχει 
μνθμεία, ερείπια και αγορζσ. Θ πόλθ είναι και όρια, ηωτικά 
εδάφθ και αγϊνεσ. Πάνω απ’ όλα, όμωσ, οι πόλεισ είναι 
αφθγιςεισ για όςα κάνουν οι άνκρωποι. Μερικζσ αφθγιςεισ 
είναι ςοβαρζσ και επιςτθμονικζσ. Θ κάκε μια τουσ αποτελεί 
ζνα (ςχεδόν…) ανεπίλθπτο «λόγο» για τθν πόλθ: θ Ιςτορία, θ 
Οικονομία, θ Κοινωνιολογία... Μα υπάρχουν και άλλεσ 
προςεγγίςεισ τθσ πόλθσ: θ λογοτεχνία, ο κινθματογράφοσ, θ 
ποίθςθ, το κζατρο. Οι δικζσ τουσ αφθγιςεισ είναι αυτζσ που 
μασ ςυγκίνθςαν με τισ εικόνεσ τουσ για οριςμζνεσ πόλεισ.  



 
Κταλο Καλβίνο, Οι αόρατεσ πόλεισ, εκδ. Καςτανιϊτθ 2004 

  

  
 

  «Σι είναι όμωσ ςιμερα θ πόλθ για μασ; κζφτομαι ότι ζγραψα 
κάτι ςαν τελευταίο ποίθμα αγάπθσ για τισ πόλεισ, τθ ςτιγμι 
που γίνεται όλο και πιο δφςκολο να τισ ηιςουμε. Θ κρίςθ τθσ 
πολφ μεγάλθσ πόλθσ είναι θ άλλθ όψθ τθ κρίςθσ τθσ φφςθσ. 
(…) Βιβλία όμωσ που προφθτεφουν καταςτροφζσ και  
αποκαλφψεισ υπάρχουν ιδθ πολλά. Σο να γράφει κανείσ 
ακόμα ζνα, κα ιταν πλεοναςμόσ και κάτι τζτοιο δεν ταιριάηει 
ςτο χαρακτιρα μου. Αυτό που ο δικόσ μου Μάρκο Πόλο κζλει 
να ανακαλφψει είναι οι κρυφζσ αιτίεσ που οδιγθςαν τουσ 
ανκρϊπουσ να ηιςουν ςτισ πόλεισ, αιτίεσ που μποροφν να 
ιςχφουν πζρα και πάνω από οποιαδιποτε κρίςθ.  



ςυνζχεια (Καλβίνο)............... 

 Οι πόλεισ είναι τόποι ανταλλαγϊν, όπωσ εξθγοφν όλα τα 
βιβλία τθσ οικονομίασ, αλλά οι ανταλλαγζσ αυτζσ δεν είναι 
μονάχα ανταλλαγζσ εμπορευμάτων, είναι και ανταλλαγζσ 
λζξεων, πόκων, αναμνιςεων. Σο βιβλίο ανοίγει και κλείνει με 
εικόνεσ ευτυχιςμζνων πόλεων που ςυνεχϊσ αλλάηουν ςχιμα 
και χάνονται, κρυμμζνεσ μζςα ςε δυςτυχιςμζνεσ πόλεισ…» 


