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2. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µαζί µε όλα τα άλλα στοιχεία κινητού 

εξοπλισµού των καταστηµάτων που  συµπαρασύρει, (θερµάστρες, τέντες, 

οµπρέλλες κλπ) είναι το δεύτερο σηµαντικό είδος αστικών οχλήσεων που 

καταγράφεται στο ιστορικό κέντρο.  

Η λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτεί 

διαφορετικό εξοπλισµό για το δροσισµό του υπαίθριου χώρου τους απ΄ότι για τη 

θέρµανση,  ο οποίος  είναι ογκώδης και  οχληρός οπτικά και στις δύο 

περιπτώσεις. 

 Αλλά και ο υπόλοιπος εξοπλισµός που απαιτείται για τη λειτουργία των 

καταστηµάτων αυτών από  πλευράς οργάνωσης και διακόσµησης (έπιπλα, 

φωτιστικά, φυτοδοχεία, χαλιά κλπ) εµφανίζεται µε πολλές διαφορετικές 

διακοσµητικές τάσεις , χρώµατα, σχέδια και υλικά. 

Ο βαθµός  αυθαιρεσίας στην κατάληψη του δηµόσιου χώρου από την ανάπτυξη  

τραπεζοκαθισµάτων  στους  υπαίθριους  χώρους  ποικίλει από περιοχή σε 

περιοχή . 
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3.  Τα βασικά στοιχεία  του αστικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητα για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών  συγκροτούν  µε τρόπο οξύµωρο ένα σύνολο 

αστικών οχλήσεων.   Τα στοιχεία που καταγράψαµε είναι τα ακόλουθα  :     

• ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :  

 Κολωνάκια στάθµευσης και κάγκελα πεζοδροµίων 

Στύλοι φωτισµού 

Κάδοι – δοχεία απορριµµάτων 

Παγκάκια 

∆ηµόσια W.C. 

• ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Στύλοι ∆ΕΗ 

Κουτιά Φυσικού αερίου 

ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ  

• Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ (ΤΡΟΧΑΙΑ ∆ΗΜΟΣ.) 

• ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ  

Επεµβάσεις διαφηµιστικές και φωτισµού, κλιµατιστικά , επιγραφές,  διαφηµίσεις       

• ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ 

• ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

• ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ , ΣΤΑΝΤ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ,  ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ 

• ΠΡΑΣΙΝΟ- ∆ΑΠΕ∆ΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Τα κολωνάκια  και τα κάγκελα που τοποθετούνται  για να εµποδίσουν τη 

στάθµευση στα πεζοδρόµια  συχνά αποτελούν  εµπόδιο είτε λόγω θέσης είτε 

λόγω  εµφάνισης . Οι στύλοι φωτισµού µαζί µε τους στύλους της ∆ΕΗ  τα 

παρκόµετρα , τους  κάδους απορριµµάτων,  συνιστούν  µία  ακατάστατη  εικόνα  

σύγχυσης ,   και αποτελούν εµπόδιο για  θέαση αλλά και  για  µια ήρεµη πορεία.   

Ειδικά οι κάδοι, συχνά δεν  βρίσκονται στη θέση  που έχει  προβλεφθεί για 

αυτούς  καταλαµβάνοντας χώρο στο πεζοδρόµιο  και προκαλώντας  όχι µόνο 

εµπόδιο κίνησης αλλά και ρύπανση  του περιβάλλοντος.   

Τα δηµόσια  W.C. εµφανίζονται µόνο στην πλατεία Αριστοτέλους , ενώ µια 

ταµπέλα σήµανσης θα συναντήσει κανείς κατηφορίζοντας την Ι. ∆ραγούµη για 

να την  ξαναβρεί στον πεζόδροµο της Καρύπη  στην µικρή  αγορά στο 
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Μπεζεστένι . Για το ίδιο W.C. υπάρχει ταµπέλα σήµανσης και στη Βενιζέλου. 

(φωτ. 43,44,45,46) 

Η οδοσήµανση  συχνά κρύβεται από κάποιο  δένδρο ή από άλλη πινακίδα  

πληροφόρησης ή  διαφήµισης , οπότε είναι αδύνατον να ενηµερωθεί -

πληροφορηθεί  ο επισκέπτης που δεν γνωρίζει την περιοχή. 

Οι όψεις των κτιρίων  συχνά καταλαµβάνονται από διαφηµιστικές ταµπέλες 

τεραστίων  διαστάσεων  αλλά και από φωτιστικά , κλιµατιστικά και πλήθος 

άλλων ετερόκλητων  στοιχείων  χρηστικών ή διακοσµητικών ,  που όχι µόνο δεν 

υπακούουν  σε κανένα κανόνα  αισθητικής  αλλά παραβιάζουν και τους 

υφιστάµενους κανονισµούς. (φωτ. 47,48,… ,53) 

Ο εορταστικός διάκοσµος που συχνά παραµένει και µετά τη λήξη της 

εορταστικής περιόδου και   κατά τη διάρκεια της οποίας έχει υποστεί φθορές 

κοσµεί  τους υπαίθριους χώρους δίνοντας µία εικόνα  αφροντισιάς  και 

παρακµής. (φωτ. 54,55) 

Οι στάσεις των λεωφορείων παρεµβάλλονται τυχαία σε µια πορεία πεζού και 

χωρίς να διαθέτουν τον απαιτούµενο χώρο, προκαλούν  συνωστισµό κόσµου 

σε ώρες αιχµής   και εµποδίζουν  ενδιαφέρουσες   θέες.  

Τα περίπτερα αποτελούν ένα  είδος αστικής όχλησης, που έχει γίνει πλέον 

κατεστηµένο και µε το οποίο  οι κάτοικοι έχουν συµφιλιωθεί, ή έστω συµβιβαστεί 

µε την παρουσία τους. Παρόλο που  η ιδέα τους ξεκίνησε µε κριτήρια κοινωνικά,  

σήµερα πια, ως κατάλοιπο από τις παροχές του κράτους προς τους τραυµατίες 

πολέµου, αφενός δεν εξυπηρετούν τον ίδιο κοινωνικό σκοπό, αφετέρου 

παρατηρείται ότι αποτελούν εστίες αυθαιρεσίας εις βάρος του ελεύθερου 

κοινόχρηστου  χώρου. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο χώρος τον οποίο 

καταλαµβάνουν τριπλασιάζεται ή και τετραπλασιάζεται, προκειµένου να 

χωρέσουν ψυγεία κάθε σχήµατος και εταιρείας, εφηµερίδες και περιοδικά, 

ακόµα και παιδικά παιχνίδια ή εποχιακά είδη. Το αποτέλεσµα είναι η εικόνα µιας 

ακατάστατης παράθεσης πάγκων και πρόχειρων στεγάστρων, που δεν 

επιτρέπει την άνετη κίνηση των πεζών, εµποδίζει τη λειτουργία των ισογείων 

καταστηµάτων και των εισόδων σε οικοδοµές και φράσσει οπτικά το χώρο.   

Η πρόχειρη κατασκευή τους και οι εκτενείς διαφηµιστικές επιφάνειες στην όψη 

τους, δηµιουργούν µια πολυπλοκότητα, που σε συνδυασµό µε τις επιγραφές 

στις όψεις των καταστηµάτων και άλλα παρόµοια είδη αστικών οχλήσεων, δεν 
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εκφράζουν σεβασµό στο περιβάλλον  ιδιαίτερα σε  γειτονικά διατηρητέα κτίρια, 

ούτε προσελκύουν  την προσοχή των πεζών. (φωτ. 56,57…,62) 

Το πράσινο είναι εµφανώς ελλιπές τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  Η χρήση 

χλοοταπήτων και  φυτών που αντεδείκνυνται για τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες 

της Θεσσαλονίκης,  προτιµώνται αντί   εδαφοκαλυπτικών θάµνων και  αυξάνουν 

την ανάγκη συντήρησης του χώρου, χωρίς να προσφέρουν το προσδοκώµενο 

αισθητικό αποτέλεσµα.  Επι πλέον, καταλήγουν να αποτελούν χώρους 

στάθµευσης για αυτοκίνητα και µηχανάκια αλλά και εστίες σκουπιδιών και 

µόλυνσης του  ήδη επιβαρυµένου περιβάλλοντος του κέντρου της πόλης. 

Μικρές επιφάνειες πράσινου εν είδη παρτεριών πλην των δενδροφυτεύσεων µε 

όλα τα παραπάνω προβλήµατα, θα συναντήσουµε  στην πλατεία Ναυαρίνου , 

στον πεζόδροµο της Γούναρη , στην πλατεία Φαναριωτών, στους πεζοδρόµους 

της Ικτίνου και Ζεύξιδος  στην πλατεία Αγίας Σοφίας,  στη γωνία Βενιζέλου και 

Εγνατία και στην πλατεία Ελευθερίας. (φωτ. 63,64,…,72) 

Οι δαπεδοστρώσεις  σε κύριους δρόµους της πόλης προκύπτουν τελείως 

προβληµατικές   για τον πεζό , είτε γιατί είναι κατεστραµµένες τοπικά σε σηµεία 

είτε  γιατί  στις  καινούργιες που τοποθετήθηκαν  πρόσφατα έχουν 

χρησιµοποιηθεί ακατάλληλα για πεζοδρόµιο υλικά.    

 

Θα αναφέρουµε την εικόνα κάποιων δρόµων  της περιοχής , ακολουθώντας την 

ίδια πορεία από δυτικά προς ανατολικά  και από τη θάλασσα προς βορρά. 

Στις  οδούς Ι. ∆ραγούµη και  Βενιζέλου θα συναντήσει κανείς όλο το σύνολο 

των οχλήσεων που προαναφέρθηκαν σε έντονο βαθµό πλην των 

τραπεζοκαθισµάτων που θα τα εντοπίσουµε  σηµειακά και χωρίς ιδιαίτερη 

όχληση. Στην κατάληξη της ∆ραγούµη στη θάλασσα υπάρχει κτίσµα του 

Λιµανιού   µε αποτέλεσµα  η θέαση  προς τη θάλασσα να  εµποδίζεται σε έναν 

από τους πιο βασικούς εµπορικούς  δρόµους  όπου η ανάγκη των οπτικών  

φυγών  γίνεται µεγαλύτερη  λόγω της  µεγάλης κίνησης τόσο των αυτοκινήτων 

όσο και των πεζών.   

Στους δύο αυτούς κύριους δρόµους περπατώντας ο πεζός θα συναντήσει 

κάδους σκουπιδιών , συνήθως ξεχειλισµένους, χαρτόκουτα στοιβαγµένα δίπλα 

σε µία πινακίδα οδικής σήµανσης σε µια κολώνα της ∆ΕΗ  και δίπλα σε δίκυκλα  

και όλα αυτά µπροστά σε καταστήµατα µε αυθαίρετες διακοσµητικές  
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παρεµβάσεις.  Συχνά χρειάζεται να κάνει  κανείς ολόκληρο κύκλο για να 

προσπεράσει όλα αυτά τα εµπόδια που παρεµβάλλονται στην πορεία του.  

Στη γωνία της Βενιζέλου µε την Εγνατία µία νησίδα πράσινου καταλαµβάνεται 

γύρω γύρω από µηχανάκια και γίνεται τόπος συγκέντρωσης περιστεριών και 

σκουπιδιών που αποτρέπουν  οποιαδήποτε  ευχάριστη θέα η στάση 

ξεκούρασης  του πεζού. (φωτ. 73,74,75,76) 

 

Γύρω από τους δύο αυτούς δρόµους αναπτύσσονται µέσα σε ένα δίκτυο 

πεζοδρόµων και  στοών µικρότερες αγορές µε ιδιαίτερο χαρακτήρα όπου εκεί τα 

πράγµατα τείνουν να είναι πιο ήρεµα δεδοµένης της απουσίας κυκλοφορίας των 

οχηµάτων . Συχνά βέβαια αυτά τα στενά δροµάκια γίνονται θέσεις στάθµευσης  

που εµποδίζουν την όποια κίνηση  και αναιρείται η όποια γραφικότητα 

διαθέτουν οι περιοχές αυτές.   

∆εν λείπουν βέβαια και από εδώ οι βασικές οχλήσεις του αστικού εξοπλισµού 

και οι αυθαίρετες παρεµβάσεις στις διακοσµήσεις στις επιγραφές και  στο 

φωτισµό. (φωτ. 77,78,…,86) 

Στη λεωφόρο  Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους και ως την οδό Αγίας 
Σοφίας το πεζοδρόµιο, που είναι αρκετά στενό, καταλαµβάνεται σχεδόν χωρίς 

διακοπή από τα τραπεζοκαθίσµατα των παρακείµενων καταστηµάτων και από 

ότι άλλο τα συνοδεύει όπως οµπρέλες, θερµάστρες ζαρντινιέρες κτλ. Τα 

περισσότερα από αυτά αναπτύσσονται ακριβώς δίπλα στο κτίριο, δεν είναι 

όµως λίγες οι φορές που υπάρχει και δεύτερη σειρά στην έξω πλευρά του 

πεζοδροµίου, αφήνοντας µόνο ένα στενό πέρασµα ανάµεσά τους. 

Στο οικοδοµικό τετράγωνο από την πλατεία έως την οδό Πλουτάρχου τα 

τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονται και κάτω από τη στοά σε όλο το πλάτος, 

καθιστώντας αδύνατο το πέρασµα από εκείνο το σηµείο. 

Θα πρέπει ακόµα να αναφερθεί το ότι αν και ο κινητός εξοπλισµός των 

καταστηµάτων είναι τις περισσότερες φορές σε καλή κατάσταση και συνήθως 

υψηλής οικονοµικής αξίας και αισθητικής, η παράταξή τους δηµιουργεί ένα 

σύνολο χωρίς συνοχή που τελικά στερείται κάθε  αισθητικής αξίας. Στο 

αποτέλεσµα αυτό συντελούν και όλα τα άλλα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. 

Στις δύο πλευρές της πλατείας Αριστοτέλους και κάτω από τις στοές των 

κτιρίων παρατηρείται επίσης  συνεχής ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων και 

του λοιπού εξοπλισµού των παράπλευρων καταστηµάτων µε αποτέλεσµα τη 
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δυσκολία κίνησης από την Τσιµισκή προς την παραλιακή και το αντίστροφο. Τα 

τραπέζια καταλαµβάνουν µάλιστα τόσο χώρο ώστε καθίσταται δυσχερής ή και 

σχεδόν αδύνατη η προσπέλαση στο κέντρο της πλατείας από τις παράπλευρες 

στοές. Καθώς οι χώροι των τραπεζιών στεγάζονται συνήθως µε τέντες, νάυλον 

και οµπρέλες κατά βούληση του ιδιοκτήτη, αποτελούν επίσης οπτικό εµπόδιο σε 

κάποιον που κινείται προς τη θάλασσα. Η όχληση είναι ελαφρώς πιο έντονη 

από τη δεξιά πλευρά (καθώς κατευθυνόµαστε προς τα πάνω). Επιπλέον ισχύει 

το πρόβληµα που προαναφέρθηκε εξαιτίας της επιλογής εξοπλισµού 

ετερόκλητης αισθητικής, υλικών και χρωµάτων. (φωτ. 87,88,…,103) 

Στην περιοχή της αγοράς Βατικιώτη (πλατεία Άθωνος) η εικόνα που 

παρουσιάζεται είναι σχεδόν παντού ίδια. Οι πεζόδροµοι καταλαµβάνονται από 

τραπεζοκαθίσµατα των καταστηµάτων και πρόχειρες κατασκευές για την 

επέκτασή τους. (φωτ. 104,105,…,108) 

Πλην των ανωτέρω περιοχών ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων που προκαλούν 

σηµειακές οχλήσεις και δεν έχουν επεκταθεί στο σύνολο δρόµου είναι στην  

Πρόξένου Κοροµηλά, Μητροπόλεως, πεζόδροµο Αριστοτέλους, (που κάποιες 

φορές περικλέιουν τα δηµόσια καθιστικά), Καρόλου Ντήλ,  Αγίας Σοφίας, 

Βογατσικού – Κούσκουρα.  

 

Στην πλατεία Αγ. Σοφίας οι πεζοί κινούνται περιµετρικά της πλατείας και 

κυρίως στα απέναντι πεζοδρόµια . 

Η έλλειψη σκιασµένων διαδροµών και η αναγκαστική διάσχιση των δρόµων µε 

την κίνηση των αυτοκινήτων προς διάφορες κατευθύνσεις, είναι οι πιθανότερες 

αιτίες για την προτίµηση αυτή αν και στην πλατεία γενικά  απουσιάζουν οι 

αστικές οχλήσεις. 

Η λειτουργική αξία των πεζοδρόµων της Ικτίνου και της Ζεύξιδος είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική, γεγονός που φαίνεται από τον αριθµό των ατόµων που 

διέρχονται απο αυτούς κυρίως τις ώρες λειτουργίας της αγοράς .Η γενικότερη 

εικόνα της Ικτίνου είναι αυτή της συµφόρησης επειδή µεγάλο τµήµα της έκτασής 

της καταλαµβάνεται από τραπεζοκαθίσµατα και υπερυψωµένα παρτέρια, µε 

αποτέλεσµα η κίνηση των πεζών να περιορίζεται σε µια στενή  κεντρική 

διαδροµή, ενώ ο πάγκος για τη στάση των πεζών, αποκλείεται από τα 

τραπεζοκαθίσµατα. 
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Στον πεζόδροµο της Ζεύξιδος ο οποίος διαµορφώνεται µε ένα κεντρικό παρτέρι  

αφήνοντας διάδροµο δεξιά και αριστερά για την κίνηση των πεζών το πρόβληµα 

εξακολουθεί να υπάρχει, καθότι ο ελάχιστος διαθέσιµος χώρος κυκλοφορίας 

των πεζών  καταλαµβάνεται από τα  τραπεζοκαθίσµατα  των παρακειµένων 

καταστηµάτων . (φωτ. 109,110,111) 

 

Ο πεζόδροµος της Γούναρη πάνω από την Τσιµισκή , εµφανίζεται ελεύθερος 

απο ενοχλητικά για τη θέα στοιχεία του αστικού εξοπλισµού και από  άλλες 

οπτικές οχλήσεις  Ωστόσο, στο τµήµα κάτω απο την Τσιµισκή η αξονικότητα και 

η ελεύθερη θέα προς τη θάλλασσα εµποδίζονται σηµαντικά.  

(φωτ. 112,113,114,115) 

Στο πεζοδροµηµένο τµήµα της ∆ηµ. Γούναρη µεταξύ της Τσιµισκή και Π. Μελά 
η άναρχη ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε συνδυασµό µε τη στάθµευση των 

δικύκλων και γενικότερα την καταπάτηση του βιώσιµου χώρου του πεζοδρόµου, 

διακόπτουν τη γραµµική κίνηση και τις µακρινές θέες ενώ κάτω απο την Π.Μελά 

το πρόβληµα γίνεται πιο έντονο . 

Το περιορισµένο πλάτος της Γούναρη στη συνέχεια της µέχρι τη θάλασσα , και 

πλήθος οπτικών εµποδίων , πλην των παρκαρισµένων αυτοκινήτων , όπως 

κολώνες φωτισµού, δένδρα σε ακατάλληλες θέσεις , σήµατα, επιγραφές  

αποτελούν εµπόδιο στην κίνηση και στη θέα. 
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43. Γωνία Ίωνος ∆ραγούµη και Σολωµού και Πινακίδα σήµανσης για  W.C 
 

 
44. Γωνία Βενιζέλου και Σολωµού και Πινακίδα σήµανσης για  W.C 
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45. Το W.C. στον πεζόδροµο της Καρύπη 
 

 
46. ∆ηµόσια W.C. στον πεζόδροµο της Αριστοτέλους  
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47. Κατάστηµα στη  γωνία ∆ραγούµη  και Παπαδοπούλου 
 

 
48. ∆ιάκοσµος και γλάστρες σε κατάστηµα στο Μπεζεστένι 
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49. Εσωτερικό της στοάς  Σαούλ 
 

 
50. Αποψη στοάς από την Καρύπη στη Βενιζέλου 
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51. Επιγραφή ισόγειου καταστήµατος επί της οδού Εγνατίας 
 

 
52. Ανάπτυξη εξοπλισµού ισόγειου καταστήµατος επί της οδού Εγνατίας 
 

 
53. Κατάστηµα στη στοά δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους  



 43

 
54. Στοιχείο εορταστικού διακόσµου στην οδό Μητροπόλεως, Ιούνιος του 2006 
 

 
55. Στοιχείο προσωρινού διακόσµου στην οδό Μητρ. Ιωσήφ. 
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56. Περίπτερο επί της Λ. Νίκης 
 

 
57. Περίπτερο στη συµβολή ∆. Γούναρη και Π. Μελά 
 

 
58. Περίπτερο στην οδό Τσιµισκή 
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59. Περίπτερο και στοιχεία αστικού εξοπλισµού που αποτελούν αστικές 
οχλήσεις  στην Ι.∆ραγούµη 
 

 
60. Περίπτερο στην οδό Ερµού 
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61. Περίπτερο επί της οδού Εγνατίας 
 

 
62. Περίπτερο επί της οδού Εγνατίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


