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Οι νέες μορθές λιανικού εμπορίοσ
Σν ιηαληθφ εκπφξην ήηαλ θαη είλαη πάληα γηα ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θάηη
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Είλαη ζπλπθαζκέλν κε
ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Καζνξίδεη θεληξηθφηεηεο, δηακνξθψλεη ηε δνκή ηεο πφιεο θαη ζπκβάιεη ζηελ
ειθπζηηθφηεηα θαη ηε δσηηθφηεηα ηεο.
ήκεξα φκσο ην ιηαληθφ εκπφξην είλαη κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θξίζε.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ράλνληαη έρνπλ
ζπλέπεηεο πνπ βαζκηαία επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο.
Απηά ηα ζέκαηα μεπεξλνχλ βέβαηα ην αληηθείκελν ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Όκσο νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε δνκή ηεο πφιεο κπνξεί λα είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο. Παξαδνζηαθά θέληξα - πνπ δηακνξθψζεθαλ αθνινπζψληαο ηελ
ηζηνξία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ - απνδνκνχληαη, πεξηνρέο πνπ άθκαδαλ
θζίλνπλ θαη ππνβαζκίδνληαη, λέεο κνξθέο θέληξσλ αλαδεηθλχνληαη.
Σα θαηλφκελα απηά, εηδηθφηεξα γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, δελ
νθείινληαη κφλνλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία απιψο ηα
επηηείλεη θαη ηα επηηαρχλεη. Οη αηηίεο είλαη πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο. Ερνπλ λα
θάλνπλ κε ηε ζηαδηαθή παξαθκή θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ
παξαδνζηαθψλ θέληξσλ, κε ηηο κεηαβνιέο ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα θιπ.
ε κεγάιν βαζκφ φκσο ζπλαξηψληαη κε ηνπο δνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ
παξαγσγηθψλ θιάδσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο δηεπξπκέλεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο, κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ φμπλζε ηνπ
δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, νη νπνίνη επλννχλ ηηο νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο.
Είλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη νη λέεο κνξθέο ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ αλαδχζεθαλ
ζε απηφ ην πιαίζην, φπσο ηα εκπνξηθά θέληξα θαη νη εκπνξηθέο αλαπηχμεηο
κεγάιεο νξγαλσκέλεο δηαλνκήο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην παξαδνζηαθφ
εκπφξην ηφζν σο πξνο ηελ νξγάλσζε φζν θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζην
ρψξν, ζπληζηνχλ δνκηθέο κεηαβνιέο θαη σο ηέηνηεο πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ζρεδηαζκφ.
Σα εμπορικά κένηρα - δσναμική και επιπηώζεις
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Σα κεγάια εκπνξηθά θέληξα, επσθεινχκελα απφ ηε ζηήξημε ζεκαληηθψλ
θεθαιαίσλ πνπ επελδχνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, έρνπλ θαη’
αξρήλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο πξνλνκηαθψλ ζέζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ (ή θαη
ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν). Επίζεο, κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο θαζψο θαη ζπζηήκαηα marketing, κε
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ
δπλακηζκφ θαη ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα. Σείλνπλ δε λα απνηειέζνπλ λένπο
πφινπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπρλά πέξα θαη έμσ απφ ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Καηά κηα νπηηθή, ηα εκπνξηθά θέληξα απνηεινχλ αλαπηπμηαθέο επελδχζεηο κε
ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε παξαθκάδνπζεο θαη θζίλνπζεο πεξηνρέο ή γεηηνληέο.
Όκσο παξάιιεια, απηέο νη κνξθέο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, φπσο δείρλεη ε
εκπεηξία απφ ηηο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο πφιεηο φπνπ έρνπλ εκθαληζηεί
εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, πξνθαινχλ ζεηξά αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ φρη
κφλνλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ
νηθνλνκία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ή θαη νιφθιεξεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Οη επηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ αγνξψλ,
ζηελ άλνδν ησλ ηηκψλ γεο, ζηνπο πςεινχο θφξηνπο πνπ πξνθαινχλ.
Σα εκπνξηθά θέληξα θαη’ αξρήλ ζπληεινχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο
παξαθείκελεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ζην καξαζκφ ηνπ ηνπηθνχ κηθξνχ
εκπνξίνπ, ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηηο γεηηνληέο.
Όκσο επεηδή έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε εκβέιεηα απφ ηελ άκεζε πεξηνρή
ηνπο, ζπρλά ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά θαη πξνο ην ίδην ην εκπνξηθφ
θέληξν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
Η εγθαηάζηαζε ελφο κεγάινπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζπληζηά ρσξνζέηεζε
κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο φρη κφλνλ ζηε
δηάξζξσζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζηε ρσξηθή
δηάξζξσζε ηεο άκεζεο ή θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Η δπλακηθή απφ ηελ πςειή ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη
πιεζπζκνχ κπνξεί λα πξνζειθχζεη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
παξαθείκελε πεξηνρή, κε ζπλέπεηα ηελ εθ ησλ πξαγκάησλ ζπγθξφηεζε
ελφο λένπ πφινπ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αλαθέξζεθε.
Η αχμεζε ησλ ηηκψλ γεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνκάθξπλζε ή ζηνλ
απνθιεηζκφ άιισλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθψλ ρξήζεσλ, φπσο ε θαηνηθία,
νη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο, θαζψο θαη
ε βηνκεραλία-βηνηερλία (ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηα ππφ ζεζκνζέηεζε
επιτειρηματικά πάρκα φπνπ πξνβιέπεηαη ε ζπλχπαξμε δεπηεξνγελνχο θαη
ηξηηνγελνχο).
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Η αχμεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ κπνξεί, αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα
ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, λα επεξεάζεη πνιχ επξχηεξε πεξηνρή
απφ ηελ άκεζα πξνζθείκελε ζηελ εγθαηάζηαζε, κε ζπλέπεηα ηελ
επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο ζην κεηξνπνιηηηθφ ζπγθξφηεκα,
θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ
ξχπσλ.
Σα εκπνξηθά θέληξα ηχπνπ Malls ζπγθεληξψλνπλ ζήκεξα ζηελ Αηηηθή ην
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο απφ νπνηαδήπνηε άιιε
κνξθή αζηηθήο αλάπηπμεο. πλνιηθά, ηα ήδε πξαγκαηνπνηεκέλα θαζψο θαη ηα
πξνσζνχκελα projects ζπληζηνχλ ζηελ παξνχζα θάζε ηε κεγαιχηεξε ζε
εχξνο θαη ζεκαζία αζηηθή παξέκβαζε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα.
Δεδνκέλνπ φηη ηα δηάθνξα επελδπηηθά ζρήκαηα ραξάζζνπλ ηε δηθή ηνπο
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηινγή ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηνπ κεγέζνπο
ηεο εγθαηάζηαζεο, ηε ζχλζεζε ησλ ρξήζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ζσξεπηηθά ηηο
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη απηέο νη
επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο
δνκήο ηνπ ρψξνπ ηεο Αηηηθήο, θαη κάιηζηα κε θξηηήξηα θαη επηινγέο πνπ
κπνξεί λα αθίζηαληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εθείλα ηνπ ρσξηθνχ θαη
πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ.
Πολεοδομική πολιηική και νομοθεζία
Παξά ηελ κεγάιε ζεκαζία απηψλ ησλ κνξθψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ε
πνιενδνκηθή πνιηηηθή δελ έρεη αθφκε δηακνξθψζεη έλα πιαίζην
θαηεπζχλζεσλ, θξηηεξίσλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ ρσξνζέηεζε θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ. Σππηθά, -εθηφο
απφ ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ- δελ αληηκεησπίδνληαη σο
εληαία ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κεγάιεο θιίκαθαο αιιά σο ζχλνιν θαηαζηεκάησλ
κε ρξήζε εκπνξίνπ ή σο ππεξαγνξέο.
Ο λφκνο 3377/2005 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πνπ αληηκεησπίδεη ην ζέκα
ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη ζεζπίδεη νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη θξηηήξηα γηα ηελ
ίδξπζε ηνπο, εμαίξεζε ηελ Αηηηθή απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ, δειαδή εμαίξεζε ηελ
Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο πνπ είλαη ν δέθηεο ησλ κεγαιχηεξσλ πηέζεσλ γηα ηε
δεκηνπξγία ηέηνησλ θέληξσλ. Εηζη, ηα εκπνξηθά θέληξα ζηελ Αηηηθή δελ
ππφθεηληαη ζε εηδηθή αδεηνδφηεζε, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, θαη δελ εμεηάδνληαη
νη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ηνπο.
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε ζρεδφλ αλεμέιεγθηε δηαζπνξά ζην ρψξν,
θπξίσο ζην Λεθαλνπέδην αιιά θαη ζηελ Αλαηνιηθή θαη Δπηηθή Αηηηθή,
ηεξάζηησλ επηθαλεηψλ κε πςειή έληαζε ρξήζεο, ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί
κε ηδησηηθά επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα, ρσξίο νη εγθαηαζηάζεηο απηέο λα
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εληάζζνληαη ζε θάπνηα αλαπηπμηαθή ή ρσξνηαμηθή ζηξαηεγηθή θαη ρσξίο λα
ππφθεηληαη ζε θάπνην ξπζκηζηηθφ πιαίζην.
Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα δελ
έρεη επηηξέςεη ηελ πξαγκαηηθή απνηίκεζε ζε θάπνην βάζνο ρξφλνπ ηνπ ξφινπ
ηνπο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Ήδε δηαηππψλνληαη αλεζπρίεο γηα θίλδπλν
θνξεζκνχ, θαη είλαη φλησο δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαηά πφζνλ ε αγνξά ηεο
Αηηηθήο κπνξεί λα ζηεξίμεη ηέηνηα κεγέζε θαη κάιηζηα ζηελ παξνχζα
ζπγθπξία, θαη εηδηθφηεξα θαηά πφζνλ απηφ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο θαηαιπηηθέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα παξαδνζηαθά θέληξα θαη ζην "θιαζζηθφ" ιηαληθφ
εκπφξην.
ΡΑ και νέες πολιηικές
Η λέα πνιηηηθή ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο- Αηηηθήο 2020 αληηκεησπίδεη ηα
κεγάια εκπνξηθά θέληξα σο μερσξηζηή ρξήζε, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ, θαη απνβιέπεη ζηελ
έληαμε ηνπο ζε κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ, ελαξκνληζκέλε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ.
Η πνιηηηθή απηή δελ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο αξρέο ηεο
ελεσθερίας εγκατάστασης θαη ηεο ελεσθερίας παροτής σπηρεσιών, λα δηέπεηαη
απφ νηθνλνκηθά θξηηήξηα (φπσο π.ρ. ηελ πξνζηαζία ηνπ κηθξνχ εκπνξίνπ ή
ησλ πθηζηάκελσλ αγνξψλ), αιιά βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε θξηηήξηα ζρεηηθά
κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηε ρσξνηαμηθή
νξγάλσζε.
Η ζηξαηεγηθή γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ
αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ΡΑ:
 Πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ρσξηθή αλάπηπμε – αλάζρεζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο
 πκπαγήο πφιε θαη απνηξνπή λέσλ επεθηάζεσλ
 Πνιπθεληξηθφηεηα
 πκπιεξσκαηηθφηεηα
 Ιζφξξνπε αλάπηπμε
χκθσλα κε απηέο ηηο αξρέο δηαηππψλνληαη νη παξαθάησ βαζηθνί άμνλεο
πνιηηηθήο:
 Η αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο ησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη κέζα ζηελ πφιε θαη φρη ζηηο παξπθέο ηεο ή
έμσ απφ απηήλ.
 Γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα πθηζηάκελα θέληξα πφιεσλ φισλ ησλ
βαζκίδσλ, κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη
ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο.
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 ε απηφ ην πιέγκα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε
θαη αλάπηπμε φισλ ησλ κνξθψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη γηα ηελ παξνρή
πνιιαπιψλ επηινγψλ ζηνπο θαηνίθνπο.
 Η νξγάλσζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν, θαη ηδηαίηεξα ε
ρσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ επηθαλεηψλ,
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο επηηαγέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε ηδηαίηεξε
κέξηκλα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη γηα ηα ζέκαηα
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.

Η ρσξνζέηεζε ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ΡΑ
γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ήδε πνιενδνκεκέλεο γεο θαη ηελ
αλάζρεζε ηεο εμάπισζεο ηεο πφιεο.
Οη κεγάιεο εκπνξηθέο επηθάλεηεο/εκπνξηθά θέληξα ρσξνζεηνχληαη εληφο ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, κε
ελζάξξπλζε ηεο επαλάρξεζεο πθηζηάκελσλ θειπθψλ.
Επίζεο κπνξνχλ λα ρσξνζεηνχληαη, ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ αζηηθήο
αλαζπγθξφηεζεο ζε πεξηνρέο αλελεξγψλ ρξήζεσλ (brownfields) ή ζε
θζίλνπζεο θαη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
θαηαιχηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπο.
Η κνξθή ησλ εκπνξηθψλ πάξθσλ (retail parks) δελ ζεσξείηαη επηζπκεηή γηα
ηελ Αηηηθή δηφηη απνηειεί εθηαηηθή αλάπηπμε πνπ θαηαιακβάλεη λένπο
αδφκεηνπο ρψξνπο, θαη κάιηζηα κε ρακειή αλαινγία εκπνξηθψλ επηθαλεηψλ
σο πξνο ηελ εδαθηθή επηθάλεηα πνπ αιιάδεη ρξήζε, θαη ζπληειεί ζηελ αχμεζε
ησλ κεηαθηλήζεσλ.
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, ζπζρεηίδεηαη ε θιίκαθα θαη
ε εκβέιεηα ηνπο κε ην κέγεζνο, ην ξφιν θαη ηελ αθηίλα επηξξνήο ηνπ
πνιενδνκηθνχ θέληξνπ φπνπ δεηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
ηεξάξρεζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ ΙΥ, ηα λέα εκπνξηθά θέληξα ρσξνζεηνχληαη
ζε ζπλάξηεζε κε ην δίθηπν καδηθψλ κεηαθνξψλ, θνληά ζε ζηαζκνχο ησλ
κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο άλεηεο θαη αζθαινχο
πξφζβαζεο ησλ επηβαηψλ απφ ηνπο ζηαζκνχο.
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπο εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηνπ
θπθινθνξηαθνχ δηθηχνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο. Γηα ηηο κεγάιεο
εκπνξηθέο επηθάλεηεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο εμεηάδεηαη θαη ε επίπησζε
ζηνπο κεγάινπο άμνλεο ππεξηνπηθήο θπθινθνξίαο.
Σέινο βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή έληαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
ε ελαξκφληζε κε ηνλ πεξηβάιινληα αζηηθφ ηζηφ, ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
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ελέξγεηαο θαη γεληθά ν ζρεδηαζκφο ησλ θαηαζθεπψλ κε κέξηκλα γηα ηε κείσζε
ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο.
Σν ιηαληθφ εκπφξην απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα
ηεο Πξσηεχνπζαο σο επξσπατθήο κεηξφπνιεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ θέληξνπ ηεο.
Επίζεο απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο
δσηηθφηεηαο ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο Αηηηθήο θαη ησλ θέληξσλ ηνπο, θαη γηα ηελ
ηθαλφηεηα ηνπο λα παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα επηινγψλ ζηνπο θαηνίθνπο
θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο.
Η λέα πξφθιεζε είλαη πιένλ ε έληαμε ηνπ κεγάινπ νξγαλσκέλνπ εκπνξίνπ
ζηελ θαξδηά ησλ πφιεσλ, θαη ην λα κπνξέζεη απηή ε ζπλχπαξμε λα
ιεηηνπξγήζεη σο ζπλέξγηα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ
αλάθηεζε ηνπ δπλακηζκνχ ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ.
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