
Εμποπική χωποταξία στο 
δημόσιο χώπο 
Η ΜΕΣΕΜΦΤΥΧΗ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΑΚΟΤ 

 

 Η πόιε γελλήζεθε από ην 

εκπόξην θαη ην παδάξη, θαη κεγάισζε κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε. Μαθξηά από ηνλ εγεκόλα πνπ, κε ηε ζπλνδεία ησλ 
απιηθώλ ηνπ, δνύζε ζηελ απνκαθξπζκέλε ηνπ «αθξόπνιε», νη 

αγξόηεο πνπ ήζειαλ λα δηαζέζνπλ ηα πεξηζζεύκαηά ηνπο έζηελαλ 
θαη μέζηελαλ ιατθέο αγνξέο. Μεξηθνί πνπ «κπηδέξεζαλ» από ην 

ζπρλό «πήγαηλε-έια» απνθάζηζαλ λα κέλνπλ εθεί ζην παδάξη, ζηελ 
αγνξά. Απηνί ήηαλ νη πξώηνη αζηνί-πνιίηεο. Όκσο ε δηθή καο αξραία 

ειιεληθή «αγνξά», ν αλνηρηόο απηόο ηόπνο ηεο ζπλάληεζεο θαη ηεο 
ζπδήηεζεο κε ην δηθό ηεο «πήγαηλε-έια», ηηο «αγνξεύζεηο» θαη ηνπο 

«αγνξεηέο»,  πσινύζε κόλν ηδέεο θαη ήηαλ απηή πνπ γέλλεζε αθόκα 
θαη ηελ ηδέα ηεο ίδηαο ηεο Γεκνθξαηίαο.   

Ζ παξνύζα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, πνπ ζα απνηειέζεη 

ην δνθεξό πεξηβάιινλ ηεο δεκνηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα επόκελα 
ρξόληα, επηβάιιεη ηε ζπκκεηξηθή θαη ζθαηξηθή αληηκεηώπηζε ηήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ηεο πόιεο θαη ηεο ππαίζξνπ. 
«Σπκκεηξηθή» ζεκαίλεη ηζόλνκε θαη λόκηκε ιεηηνπξγία αλεμάξηεηα 

από ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ώζηε λα ππεξεηείηαη ν θαηαλαισηήο 
ζε όιεο ηνπ ηηο αλάγθεο. «Σθαηξηθή» ζεκαίλεη ζρεηηθή κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κηαο κηθξήο πόιεο θαη ηεο 
ππαίζξνπ ηεο, ζε όξνπο πξνζβαζηκόηεηαο, επηζθεςηκόηεηαο, 

πνηθηιίαο, ηαρύηεηαο, ζρόιεο («βγήθα ζηα καγαδηά»), ζεβαζκνύ ηνπ 
ρώξνπ θαη, ην ζπνπδαηόηεξν, αλζξώπηλεο ζρέζεο. 

Ζ δεκνηηθή θίλεζε «Γεκόζηνο ρώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - 
Εάινγγν» αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο 



πξεβεδάληθεο αγνξάο σο άκεζνπο πιηθνύο όξνπο «ρώξνπ» (ρώξνπ 

αλζξώπσλ, ηεο πόιεο θαη ηεο ππαίζξνπ) πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί 
θαη λα ραξηνγξαθεζεί ώζηε λα απνδνζεί ζε δίθαηεο ρξήζεηο πνπ ζα 

ηηο πηζηέςεη θαη ζα ηηο ππεξαζπηζζεί ε πόιε-θνηλόηεηα.  Σηε 
ζύγρξνλε Πξέβεδα ην άιινηε πξνλνκηνύρν «καγαδί-γσλία», κε ηηο 

δύν κόζηξεο ηνπ, έρεη λα αληηπαιέςεη κε ην θηλεηό αιινδαπό 
«παξαεκπνξηθό» πνπ, κε ηελ απίζαλε πνηθηιία εκπνξεπκάησλ ηνπ, 

βιάπηεη ην λόκηκν θαηάζηεκα (θαη από ηηο δύν κόζηξεο ηνπ). 
Δμάιινπ, θάζε θαηάζηεκα κεγάιεο επηθάλεηαο ζηελ πξεβεδάληθε 

πεξηθέξεηα, πνπ ζίγεη κε ηηο δηάθνξεο παξνρέο, π.ρ. ζηάζκεπζεο θαη 
σξαξίνπ, ηνλ παξαδνζηαθό πξεβεδάλν επηρεηξεκαηία, απνηειεί θαη 

πόιν δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  
Δηζάγνπκε εδώ ηελ έλλνηα ηεο «εκπνξηθήο ρσξνηαμίαο» ώζηε 

λα εθθξαζηνύλ νη πνιπάξηζκνη έκπνξνη θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ είλαη 
ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο πόιεο γηα ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο (ππέξ ή θαηά ησλ ζπκθεξόλησλ 

ηνπο) σο 1) λόκηκεο, θνηλσληθέο θαη θαηαρξεζηηθέο ρξήζεηο γεο, 2) 
λόκηκε θαη θνηλσληθή απηνθίλεζε θαη ζηάζκεπζε θαη ελζάξξπλζε ή 

απνζάξξπλζε ηεο πεδνδξόκεζεο-πνδειαηνδξόκεζεο, 3) 
ηξνπνπνίεζε, αλαθνίλσζε θαη ηήξεζε σξαξίσλ, 4) παξνρή 

ππεξεζηώλ «λύρηαο» θαη έληνλεο κνπζηθήο, 5) ζρέζε κε ηα κεγάια 
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπο εκπνξηθνύο πόινπο ηεο 

ππαίζξνπ, 6) ρσξηθή θαη νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηε ΒΗ.ΠΔ. θαη ην 
ιηκάλη, 7) θαηαλάισζε ή/θαη κεηαπνίεζε ηνπηθώλ πξντόλησλ 

πνηόηεηαο ζηελ πόιε θαη ζηελ ύπαηζξν, 8) εγθαηάζηαζε ιατθώλ 
αγνξώλ θαη δεκνηηθώλ ςπγείσλ, 9) ελζάξξπλζε ίδξπζεο 

θαηαζηεκάησλ εηδώλ πεξηπηέξνπ θαη Τύπνπ ζε εηδηθέο εζνρέο 
δξόκσλ, 10) θαζηέξσζε πξεβεδάληθνπ θώδηθα πγηεηλήο δηαηξνθήο, 

ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζηαζίαο ηεο λενιαίαο θαη ηεο δσήο, 11) 
δηαρείξηζε ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη ησλ πξνεθηάζεώλ ηνπ θαη 12) 

θνηλσληθή δηαρείξηζε ηεο όριεζεο. 

Δίλαη θπζηθά πξνθαλέο όηη ζα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε νη 
ζέζεηο ησλ εθιεγκέλσλ νξγάλσλ ησλ παξαδνζηαθώλ επηρεηξεκαηηώλ, 

ζα κειεηεζνύλ κε πξνζνρή νη απόςεηο ηεο ηπρόλ κεηνςεθίαο θαη ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ αιπζίδσλ δηαλνκήο ελώ ζα ππάξμεη ηδηαίηεξε 

δηάζεζε θνηλσληθήο ζπλελλόεζεο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
εξγαδνκέλσλ όισλ ησλ θιάδσλ, ησλ αλέξγσλ πνπ πξνέξρνληαη από 

απηνύο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηεο δεκνηηθήο ππαίζξνπ.    
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