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«Τα πάντα έχουν μια τιμή»

Κατά την συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο 
μιας εκ των πολλών αντιπαραθέσεών μας με τον Δήμαρχο, εκεί-
νος μας απάντησε: «...Διότι δυστυχώς σε αυτό τον κόσμο, που 
ζούμε, το μοναδικό πράγμα που ισχύει είναι η τιμή, όχι η τιμή, η 
τιμή, το χρήμα δηλαδή, δυστυχώς! Και το λέω δυστυχώς με πλή-
ρη συνείδηση αυτού που σου λέω». Θεωρήσαμε, λοιπόν, κατάλ-
ληλη αυτήν την φράση του Δημάρχου ως τίτλο του συγκεκριμέ-
νου κειμένου, γιατί ίσως χαρακτηρίζει καλύτερα από οτιδήποτε 
άλλο την βαθύτερη αντίληψη που διαμορφώνει την πολιτική του.
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Μπροσούρα της δημοτικής κίνησης
«Μένουμε Θεσσαλονίκη» - ούτε φυγή, ούτε υποταγή
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Πρόλογος

Φραπές
Σφηνάκια
Τουρισμός
Η διοίκηση Μπουτάρη 
προσπαθεί να 
οικοδομήσει έναν νέο 
κύκλο κερδοφορίας

Μ 

πουτάρης και Παπαγεωρ-
γόπουλος. Το φως εναντίον 
του σκότους, ο προοδευτι-
σμός εναντίον της ακραίας 
συντήρησης, το νέο ενά-

ντια στο παλιό, η παγκοσμιοποίηση ενά-
ντια στον εθνοκεντρισμό, το «in» ενά-
ντια στο ντεμοντέ. Αυτή είναι η κυρίαρ-
χη αφήγηση πάνω στην οποία έχει στή-
σει την επικοινωνιακή της εκστρατεία η 
διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη… την 
τελευταία 10ετία –και δεν θα ήταν υπερ-
βολή να πούμε ότι αυτός ήταν ο κύριος 
λόγος για τον οποίον ψηφίστηκε σε δύο 
αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις 
(2010 – 2014) από μια σχετική πλειοψη-
φία της πόλης. Μικρή, αν αναλογιστού-
με τα τεράστια ποσοστά αποχής που κα-
ταγράφηκαν και στις δύο εκλογικές ανα-
μετρήσεις, και τα οποία έπαιξαν καθορι-
στικό ρόλο ώστε να στείλουν τον Μπαρ-
μπά-Γιάννη στο νέο δημαρχιακό παλάτι 
που προετοίμαζε ο Παπαγεωργόπουλος 
για τον εαυτό του. 

Είναι όμως στ’ αλήθεια έτσι; Φυσικά 
και όχι, ακόμα και εάν ένα μεγάλο κομ-
μάτι των ΜΜΕ της πόλης μας καταφά-
σκει προς αυτήν την αφήγηση, πράγμα 
που συμβαίνει και με μια αρκετά εκτετα-
μένη μερίδα συμπολιτών μας –με ιδεολο-
γικές αναφορές από την σκληρή νεοφιλε-
λεύθερη δεξιά, την κεντροαριστερά, μέ-
χρι την φιλελεύθερη Αριστερά και κομ-
μάτια του αντιεξουσιαστικού χώρου. 

1

Όποιος δεν θέλει να είναι το φερέφωνο 
του ισχυρού, δεν πρέπει να αποδέχεται 

και την εικόνα που προβάλλει και 
επιβάλλει ο ισχυρός για τον εαυτό του

Παναγιώτης Κονδύλης, 
Από τον 20ο στον 21ο αιώνα
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Σ 

την ουσία πρόκειται ένα επι-
κοινωνιακό τρυκ, πίσω από το 
οποίο συγκαλύπτεται μια πα-
ράδοση της σκυτάλης εξουσί-
ας: Από ένα λιμνάζον κομμά-

τι των αρχουσών τάξεων της πόλης –με 
αναφορά στην πατριδοκαπηλία, στα… 
σκυλάδικα και τις ποικίλες πελατειακές 
σχέσεις που αρθρώνονταν γύρω από την 
τοπική αυτοδιοίκηση– σ’ ένα πιο σύγ-
χρονο, συμβατό με το ευρύτερο πλαί-
σιο του εκσυγχρονισμού και της παγκο-
σμιοποίησης, και ανερχόμενο, ‘δημιουρ-
γικό’ κομμάτι. Τραπεζίτες (ή καλύτε-
ρα… Banksters), Νιού Έητζ εργολάβοι, 
το προοδευτικό κομμάτι της βιομηχανί-
ας της διασκέδασης, Μεσίτες του θέμα-
τος (δημοσιογράφοι, διοργανωτές θεα-
μάτων κ.ο.κ.), και ποικίλα διανοούμενα 
και διευθυντικά στρώματα, από καθη-
γητές πανεπιστημίου μέχρι στελέχη του 

ΠΑΣΟΚ και της δεξιάς του ΣΥΝ με πο-
λυετή εμπειρία σε κρατικές διευθύνσεις, 
την γραφειοκρατία των συνδικαλιστικών 
οργάνων και των επιμελητηρίων. 

Η διαδοχή συμπίπτει με εκείνην δύο 
διαφορετικών οικονομικών κύκλων της 
πόλης: Το καθεστώς Παπαγεωργόπου-
λου ταυτίστηκε με την εικοσαετία της 
μεγάλης παρακμής της θεσσαλονικιώ-
τικης οικονομίας: Βιομηχανική αποδιάρ-
θρωση, αύξηση της ανεργίας, πολιτιστι-
κή καθίζηση και απομύζηση της «σχο-
λής Θεσσαλονίκης» από το υδροκέφαλο 
αθηναϊκό κέντρο, σάπισμα των θεσμών 
και επίταση της φαυλοκρατίας. Μια μα-
τιά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και στην συ-
σχέτισή του με το αντίστοιχο αθηναϊκό 
είναι ενδεικτική. 

Μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετί-
ας του 1990, και μετά την άρση του ψυ-
χροπολεμικού αποκλεισμού της Θεσ-
σαλονίκης από την Βαλκανική ενδοχώ-
ρα, η πόλη εκδήλωνε μια πρωτοφανή οι-
κονομική δυναμική. Έτσι, το 1995 το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της πόλης (106,7% 
του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήμα-
τος) έφτασε να προσεγγίζει το αντίστοι-
χο αθηναϊκό (107,8%) – σηματοδοτώ-
ντας μια τάση αμφισβήτησης του αθη-
ναϊκού υδροκεφαλισμού, και άμβλυνσης 
των περιφερειακών χωροταξικών ανισο-
τήτων που κυριαρχούσαν στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον από το τέλος του εμφυλίου 
κι ύστερα1. Πέντε χρόνια αργότερα, το 

1 Ο αθηναϊκός υδροκεφαλισμός υπήρξε ίσως 
το κατ’ εξοχήν προϊόν που παρήγαγε η αποικι-
οκρατία στην Ελλάδα ήδη από την ίδρυση του 
νεώτερου ελληνικού κρατιδίου – ενώ η συνέ-
χεια και η ισχυροποίησή του καταδεικνύει και 
την αναπαραγωγή των σχέσεων εξάρτησης 
κατά το συντριπτικό μέρος της νεώτερης ελ-

κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας είχε 
υποχωρήσει στο 92,8%, ενώ το αθηναϊ-
κό είχε εκτοξευτεί στο… 126,2%! Το δε 
2005 η ψαλίδα διευρύνθηκε πιο πολύ, με 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Θεσσαλονί-
κης να παραμένει σταθερό, και της Αθή-
νας να εκτοξεύεται άλλες 10 μονάδες2. 

Η συστηματική ανάλυση των αιτιών 
πάνω στις οποίες συντελέστηκε αυτή η 
κολοσσιαία αντεπανάσταση προς όφε-
λος του αθηναϊκού υδροκεφαλισμού, και 
οδήγησε σε παλινόρθωση των τεράστι-
ων χωροταξικών ανισοτήτων της χώρας, 
υποθηκεύοντας το μέλλον της, ξεφεύγει 
από τα όρια αυτού του κειμένου. Ωστό-
σο, αξίζει να αναφέρουμε δύο από τις 
κυριότερες αιτίες: 

Ο πρώτος αφορά στην τεράστια χω-
ροταξική ανισομέρεια κατανομής των 
δημόσιων επενδύσεων, οι οποίες κατά 
την περίοδο 1996-2004/5 θα απορρο-
φούνται ως επί το πλείστον από την Ατ-
τική γεγονός που οφείλεται αποκλειστι-
κά στην Μεγάλη Ιδέα της διαπλοκής 
ΜΜΕ-Κράτους-Εργολάβων, της Ολυ-
μπιάδας του 20043.  

ληνικής ιστορίας. Περισσότερα βλέπε Δημή-
τρης Μάρτος, Αθήνα, πρωτεύουσα του νέου 
ελληνικού κράτους: Πολιτική, ιδεολογία και 
χώρος, Εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα 2006.   
2 Πηγή: Λόης Λαμπριανίδης, «Η πορεία οι-
κονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από 
τη δεκαετία του ‘90: Προϋποθέσεις για μια 
δυναμική πορεία προς τα εμπρός», Ανακοί-
νωση σε συνέδριο που διοργάνωσε το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 3-4 
Σεπτεμβρίου 2009. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο 
στην διεύθυνση: http://goo.gl/guWnNj.   
3 «Η ανάπτυξη της Αθήνας υποβοηθήθηκε 
και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ): την περίοδο 2001-2005 εισέπρατ-
τε το 50-55% του ΠΔΕ[5], ενώ η Θεσσαλο-

Ο δεύτερος αφορά στην παρασι-
τική, ευκαιριατζίδικη, και κοντόθωρη 
φύση του μεγάλου βιομηχανικού κεφα-
λαίου της Θεσσαλονίκης. Οι βιομηχανί-
ες της πόλης, το 1991 βρέθηκαν μπρο-
στά σ’ ένα σταυροδρόμι δύο αντιτιθέμε-
νων εναλλακτικών οικονομικών στρατη-
γικών. Ο ένας ήταν αυτός που επιλέχθη-
κε, ένα «σαφάρι-μπραζιλέρο» φτηνών 
εργατικών χεριών που πραγματοποιήθη-
κε μέσω της μετεγκατάστασης της παρα-
γωγής, κυρίως στην Βουλγαρία. Με αυ-
τόν τον τρόπο, το μεσαίο και μεγάλο βιο-
μηχανικό κεφάλαιο της πόλης κατάφερε 
να διασώσει πρόσκαιρα την κερδοφορία 
του… καταστρέφοντας την ντόπια εργα-
τική τάξη. Και ταυτόχρονα… ενταφίασε 
την μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-
τά του, καθώς η κερδοφορία διά της επί-
τασης της εκμετάλλευσης στη… Βουλ-
γαρία, οδήγησε στην επίταση της τε-
χνολογικής και οργανωτικής υστέρησης 
των βορειοελλαδικών βιομηχανιών4. Κι 

νίκη μόλις το 3-4%. Δηλαδή, με αφορμή τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρξε μια τεράστια 
ανακατανομή πόρων που οδήγησε στην εκτί-
ναξη της Αθήνας» στο Λόης Λαμπριανίδης, 
Θεσσαλονίκη: Για μια δυναμική πορεία προς 
τα εμπρός, εφημερίδα Αυγή, 04/05/2014. 
4 Στα τέλη του 1970, υπήρχαν ακόμα βιομη-
χανίες στην Θεσσαλονίκη που λειτουργού-
σαν με… ατμομηχανές κατασκευασμένες 
κατά τον μεσοπόλεμο! Για την τεχνολογική 
καθυστέρηση της ελληνικής βιομηχανίας, 
παραμένει εξαιρετική η δουλειά που έκανε 
ο… Τάσος Γιαννίτσης την δεκαετία 1985-
1995. Βέβαια μετά, ως υπουργός, ήταν ο 
ίδιος που στράφηκε εναντίον των συμπε-
ρασμάτων του… επιστημονικού του έργου. 
Έτσι είναι όμως, η πανούργα, και κακούργα 
μεταπολιτευτική εξουσία [και βέβαια όχι 
μόνον αυτήν]: Έκανε τους ανθρώπους απο-
κρουστικούς, σαν τα μούτρα της! Ενδεικτι-
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έτσι, βρέθηκαν ξυπόλητοι στ’ αγκάθια 
του οικονομικού ανταγωνισμού της πα-
γκοσμιοποίησης, και έχασαν κατά κρά-
τος από περιοχές του πλανήτη (Ν/Α Ασία 
και αλλού) που μπορούσαν να παράγουν 
με ακόμα χαμηλότερους μισθούς! Έτσι, 
η αρπακτικότητα και η ψευδοκαπατσο-
σύνη του ντόπιου βιομηχανικού κεφα-
λαίου, θα προκαλέσει εν τέλει και την 
καταστροφή του τεχνοεπιστημονικού 
προσωπικού της πόλης –πέραν της εργα-
τικής τάξης. (Και βέβαια, εκτός από τις 
ευθύνες των οικονομικών παραγόντων, 
η βαλκανική προοπτική της Θεσσαλονί-
κης και ευρύτερα της Βορείου Ελλάδας 
θα ενταφιαστεί από την διάλυση/αποικι-
οποίηση των Βαλκανίων από τις ΗΠΑ, 
τη Γερμανία και την Τουρκία, καθώς και 
από την καταστροφική για την Ελλάδα 
επίταση της διαμάχης γύρω από την ονο-
μασία της ΠΓΔΜ). 

Κάνουμε αυτήν την μικρή παρέκ-

κά, βλέπε Τάσος Γιαννίτσης και Δέσποινα 
Μαυρή, Τεχνολογικές δομές και μεταφορά 
τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία, Εκδό-
σεις Gutenberg, Αθήνα 1988.  

βαση, μόνο και μόνο για να δείξουμε 
το κοινωνικό και οικονομικό βάθος της 
παρακμής που ταυτίστηκε με τις θητεί-
ες του Παπαγεωργόπουλου –ενώ δυστυ-
χώς οι στοχεύσεις του κειμένου δεν μας 
επιτρέπουν να αναφερθούμε συστηματι-
κά στην πολιτιστική διάστασή της, που 
σίγουρα έπαιξε εξ ίσου, αν όχι καθορι-
στικότερο ρόλο στην γενικότερη παρακ-
μή της πόλης. 

Σημασία έχει, εδώ, να αποκρυπτο-
γραφήσουμε το γιατί το καθεστώς Πα-
παγεωργόπουλου χαρακτηρίστηκε από 
μια δεσποτικού τύπου ιδιοποίηση του 
πλούτου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δι-
ότι πολύ απλά, ένα πολύ μεγάλο κομμά-
τι των παραδοσιακών δραστηριοτήτων 
στο οποίο επιδίδονταν οι ντόπιες άρχου-
σες τάξεις βραχυκύκλωσε, και έτσι ένα 
μέρος τους θα επιλέξει ως διέξοδο… την 
αρπαχτή της τοπικοαυτοδιοικητικής δια-
πλοκής, μέσα από τους δημοτικούς ορ-
γανισμούς, τον ίδιο τον Δήμο, τα «μπα-
χτσίσια» στους εργολάβους, τις αυθαι-
ρεσίες των σκυλάδικων, και των λοιπών 
κωλάδικων της παραλιακής.

Επανεκκίνηση 
Μια αποικιακού τύπου 
τουριστική ΝτίσνεϋλαντΤ 

ομή, ως προς αυτήν την περίοδο 
είναι προφανώς οι εκλογές του 
2010, όπου ο Γιάννης Μπουτά-
ρης κερδίζει τον Κωνσταντίνο 
Γκιουλέκα στον δεύτερο γύρο 

με διαφορά… 309 ψήφων. Μια νέα περί-
οδος αρχίζει στην διοίκηση της πόλης –
και μαζί της φέρνει ένα νέο «σχέδιο» το-
πικής διακυβέρνησης. 

Το σχέδιο αυτό είναι προέκταση ή κα-
λύτερα αναγωγή του σημιτικού εκσυγ-
χρονισμού, στα δεδομένα της Θεσσαλονί-
κης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί 
για την προσαρμογή στο ευρώ και την 
Ολυμπιάδα, ως μεγάλη ιδέα προκρίνε-
ται το γεωπολιτικό και το γεω-οικονομι-
κό «άνοιγμα» της Θεσσαλονίκης, η πολυ-
εθνικοποίησή της, στους σύγχρονους πό-
λους διεθνούς ισχύος, προφανώς την Γερ-
μανία, κυρίως όμως την Τουρκία –μιας 
και η Κωνσταντινούπολη είναι κοντά και 
γεωϊστορικά έχει άμεση επίδραση πάνω 
στην πραγματικότητα της Βορείου Ελλά-
δας– και βέβαια το Ισραήλ5. 

Όπως και με το μεταπρατικό, παρα-
σιτικό όραμα του Κωνσταντίνου Σημίτη, 
έτσι και με αυτό του Γιάννη Μπουτάρη, 
το κύριο κέντρο βάρος της πραγματικής 
οικονομικής ανάπτυξης, θα δινόταν στον 
τουρισμό ή όπως το εξέφρασε με το ανυ-
πέρβλητο προσωπικό του ύφος, ο ίδιος ο 
Δήμαρχος: 

5 Στο παρόν κείμενο, θα θιγεί μόνον οι οι-
κονονομικές, κοινωνικές συνέπειες της 
στρατηγικής του Δημάρχου. Ετοιμάζουμε 
διαφορετική παρέμβαση, που θα αφορούν 
αποκλειστικά στις γεωπολιτικές διαστάσεις.

Να έρθουν 300.000 Τούρκοι και 
300.000 Εβραίοι να προσκυνούν 
τα πατρογονικά τους. Πώς πάμε 
εμείς στην Κωνσταντινούπολη, 
προσκυνάμε την Αγια-Σοφιά και 
χώνουμε τα ωραία μας λεφτά;6

6 «Να ξυριστεί ο Άνθιμος και, αν θέλει, να 
κάνει κόμμα», Συνέντευξη του Γ. Μπουτάρη 
στον Άρη Χατζηγεωργίου, Εφημερίδα Ελευ-
θεροτυπία, 19/11/2010. Ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: http://goo.gl/9g9K5X. 

2
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Τι κι αν από το 1996 είχαν περάσει σχε-
δόν… 15 χρόνια, και ήδη στην χώρα μας 
εκδηλώνονταν οι πρωτοφανείς συνέπει-
ες της παρασιτικής οικονομικής στρα-
τηγικής του σημιτικού εκσυγχρονισμού, 
καθώς το 2010 είχε ήδη μεσολαβήσει η 
άτυπη πτώχευση του Καστελόριζου δια 
στόματος ΓΑΠ; Δεν υπήρξε ουδεμία κρι-
τική αποτίμηση του γεγονότος, ότι παρ 
όλο που η δεκαετία 2000-2010 υπήρξε 
η «χρυσή δεκαετία» του ελληνικού του-
ρισμού, αυτή η ανάπτυξη όχι μόνον δεν 
γλύτωσε την χώρα από την χρεοκοπία, 
αλλά και την επιτάχυνε, καθώς παρό-
ξυνε το παραγωγικό πρόβλημα της χώ-
ρας, και επιβάρυνε ακόμα περισσότερο 
το έλλειμμα του εμπορικού της ισοζυγί-
ου7. Αντίθετα, προκρίθηκαν και προκρί-
νονται οι ίδιες ιδεοληψίες, σε ό,τι αφορά 
στην οικονομική δομή της πόλης, ακό-
μα και αν η παραγωγική αποψίλωσή της 
έχει πλέον δημιουργήσει νεανική ανερ-
γία που αγγίζει το 60%, και γενική ανερ-
γία κοντά στο 45%8!
7 Το 2011, τα έσοδα της εθνικής οικονομίας 
από τον τουρισμό αντιστοιχούσαν στο 15,1% 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της 
χώρας [το 1981, τα έσοδα αντιστοιχούσαν 
στο… 1,5% του ΑΕΠ). Κι όμως, η Ελλάδα 
είχε ήδη (άτυπα) πτωχεύσει! Βλέπε «Επί-
δραση του τουρισμού στην ελληνική οικονο-
μία», ΙΟΒΕ, Σεπ. 2012.
8 Ο Ταμίας του  εργατικού κέντρου Θεσσα-
λονίκης, Παναγιώτης Παγώνης, δήλωσε πριν 
από μερικούς μήνες: «Στις μικρές ηλικίες, 
δηλαδή από 19 έως 30 η ανεργία των γυναι-
κών καταγράφει ποσοστά που φθάνουν το 
60%, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά των 
μακροχρόνια ανέργων γυναικών που βρίσκο-
νται στην ηλικία μεταξύ 53-60». Βλέπε «Στο 
28% η ανεργία στη Θεσσαλονίκη», radio1d.
gr, 03/03/2015. Ηλ. διεύθυνση: http://goo.gl/
KazkoW. Για το συνολικό ποσοστό της ανερ-

Ο Δήμος δεν έχει τις δυνατότητες να 
αντιμετωπίσει την εχθρική στάση του 
κράτους απέναντι στη βιομηχανία και τη 
γενικευμένη έλλειψη στρατηγικής. Βλέ-
πουμε και τη σταδιακή κατάρρευση της 
Διεθνούς Έκθεσης. Μόνο κάτι ταλαίπω-
ροι πάνε πλέον για να μαζέψουν φυλλά-
δια. Είμαστε σε συζητήσεις για πλήρη 
αναδιάρθρωση της Έκθεσης. Για μένα ο 
κυριότερος τρόπος να φέρουμε χρήματα 
στην πόλη, και μετά να μπορούμε να μι-
λήσουμε και για ευμάρεια, είναι ο του-
ρισμός9.

Και μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμέ-
νη εκδοχή του τουρισμού, στρεβλή και 
παρασιτική, που στηρίζεται αποφασιστι-
κά στην εστίαση και στην διασκέδαση, 
όπου ήδη η πόλη έχει ανεπτυγμένες υπο-
δομές --οι οποίες θα πρέπει να εκσυγχρο-
νιστούν και να προσαρμοστούν στα διε-
θνή πρότυπα. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
πολιτικής του Δήμου, στο οποίο μάλι-
στα εμπλέκεται και η… ελληνογερμα-
νική συνέλευση συνεργασίας (!), είναι ο 
«εκσυγχρονισμός» (sic!) του… ελληνι-
κού κλάμπινγκ στα πρότυπα του Βερο-

γίας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, 
Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, είχε δηλώ-
σει το 2013 ότι τυπικά κυμαίνεται γύρω στο 
31,4%, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάνω 
από 40%. Προφανώς, αντίστοιχες αποκλεί-
σεις υφίστανται και σήμερα (2015). Πηγή: 
Τάσος Τασιούλας, «ΕΚΘ: Στο 45% η πραγ-
ματική ανεργία της Θεσσαλονίκης», voria.
gr, 19/06/2013. Ηλ. Διεύθυνση: http://goo.gl/
HE07Nh. 
9 Συνέντευξη του Γιάννη Μπουτάρη στο πε-
ριοδικό Εξώστης. Αναδημοσιεύθηκε στην 
Ιστοσελίδα «Το Κουτί της Πανδώρας», 
02/01/2014. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
goo.gl/MSO9nj. 

λίνου, που θεωρείται πρωτεύουσα αυτής 
της βαριάς, industrial βιομηχανίας της 
διασκέδασης. 

Κατά την πρώτη τετραετία της το-
πικής διακυβέρνησης Μπουτάρη, έγινε 
προσπάθεια για ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας με το… Βερολίνο, για το πώς θα 
εξευγενιστούν τα ερημωμένα βιομηχανι-
κά κτήρια, και θα γίνουν Κλαμπς… παμ-
βαλκανικής φήμης και εμβέλειας. Αντι-
γράφουμε από το δελτίο τύπου που δη-
μοσιοποίησε η Ντόιτσε Βέλλε, μετά από 
επίσκεψη επιτροπής φορέων, επιχειρη-
ματιών στο Βερολίνο με αντίστοιχους 
παράγοντες και φορείς: 

«Το παρών έδωσε και η αντιδήμαρχος 
της πόλης Έλλη Χρυσίδου. Το δικό της 
συμπέρασμα από τις εμπειρίες του ταξιδιού 
είναι: ‘Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι να 
ξεκινήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που ασχο-
λούνται με τα κλαμπ. Ο δήμος θα είναι κο-
ντά τους. Εμείς το μόνο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι η πλατφόρμα, η οποία θα 
αγκαλιάσει όλες αυτές τις δημιουργικές συ-
νεργασίες’. Ανάλογα ήταν και τα συμπερά-
σματα της αντιπεριφερειάρχου Κεντρικής 
Μακεδονίας Τζελίνας Μακραντωνάκη: 
‘Πρέπει να οργανωθούν οι ιδιοκτήτες των 
κλαμπ στη Θεσσαλονίκη και να έρθουν με 
συγκεκριμένα αιτήματα σε εμάς, ώστε να 
ξέρουμε τι ζητάνε για να μπορέσουμε και 
εμείς να δούμε κατά πόσο μπορεί να υλο-
ποιηθεί αυτό το οποίο ζητούν’. Το επόμε-
νο ραντεβού με τους γερμανούς ειδήμονες 
των κλαμπ πρόκειται να γίνει το χειμώνα 
στη Θεσσαλονίκη. Το στοίχημα ως τότε 
είναι να συσταθεί και εδώ μια αντίστοιχη 
‘‘Επιτροπή των Κλαμπ’’»10.
10 «“Βερολίνο” των Βαλκανίων η Θεσσα-
λονίκη», Deutsche Welle, 10.06.2013. Ηλε-
κτρονική Διεύθυνση: http://dw.de/p/18mgD.  

Η υφή και τα χαρακτηριστικά αυ-
τού του (ο θεός να το κάνει…) «μοντέ-
λου» ανάπτυξης είναι πολύ, πολύ συ-
γκεκριμένα. Όλες οι οικονομίες, τοπι-
κές ή εθνικές, που λειτουργούν σχεδόν 
αποκλειστικά εξαρτημένες από τον εξω-
γενή τουρισμό, αναπτύσσουν φαινόμε-
να «οικονομίας των γκαρσονιών». Προ-
φανώς, είναι αστείο να μιλάς σε μια τέ-
τοιου τύπου οικονομία για εργασιακά δι-
καιώματα, προοπτικές εξέλιξης, ή τελο-
σπάντων για αξιοπρεπείς μισθούς. Γιατί 
πολύ απλά «νόμος είναι το δίκιο του του-
ρίστα», και μια ολόκληρη περιοχή, στην 
προκειμένη περίπτωση η πόλη μας, θα 
πρέπει να προσαρμόσει τον τρόπο λει-
τουργίας της στις ανάγκες, και τα χούγια 
του επισκέπτη-καταναλωτή. Αυτό, δια-
φάνηκε ιδιαίτερα κατά την τοποθέτηση 
του Δημάρχου σε σχέση με την… κατάρ-
γηση της Κυριακάτικης Αργίας. Σε ειδι-
κή επιστολή που απέστειλε στον Γερά-
σιμο Γιακουμάτο, τότε υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

Για την καθεαυτή ρύθμιση του ανοίγ-
ματος των καταστημάτων κατά τις Κυ-
ριακές, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμφω-
νεί με το κατά νόμο οριζόμενο άνοιγμα 
των καταστημάτων 7 Κυριακές το χρό-
νο. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, προτεί-
νουμε, επιπλέον, άνοιγμα των καταστη-
μάτων για ακόμη 5-6 Κυριακές, κατά τη 
διάρκεια μεγάλων Εμπορικών Εκθέσεων 
(Γενική Έκθεση ΔΕΘ, Agrotica, Polis, 
κ.α.) και γενικότερα αντίστοιχων διορ-
γανώσεων που συγκεντρώνουν μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών.

Προτείνουμε επίσης το άνοιγμα των 
καταστημάτων ειδικότερα της πόλης μας 
κατά τις Κυριακές που συμπίπτουν με 
τριήμερα διακοπών λόγω δικής τους αρ-
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γίας στις γειτονικές χώρες (ΠΓΔΜ, Αλ-
βανία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Σερ-
βία, Ρουμανία, Τουρκία), ώστε η αγορά 
της πόλης, παραμένοντας ανοιχτή τις συ-
γκεκριμένες Κυριακές, να αποτελεί πόλο 
έλξης των επισκεπτών για το σαββατοκύ-
ριακο από τις γειτονικές χώρες. Εννοείται 
πως σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να υπάρχει και ταυτόχρονη διαφημιστική 
καμπάνια «Shopping and fun weekend in 
Thessaloniki» στις γείτονες χώρες11.

Τέσσερις μήνες μετά, κατά την συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
της 3ης-4ης Νοεμβρίου 2014, ο Δήμαρ-
χος ήταν ακόμα πιο ειλικρινής για τις 
προθέσεις του, μιας και μιλούσε «εντός 
έδρας». Κατά την σχετική συζήτηση για 
τις αργίες, λοιπόν, μας είπε

«Όταν έρθει ο Σκοπιανός την Πα-
ρασκευή το βράδυ να έρθει να περάσει 
καλά στη Θεσσαλονίκη παιδιά, θα έρθει 
το βράδυ θα πλυθεί να ντυθεί και θα βγει 
για γούστα αν καταλαβαίνετε τι εννοώ 
και από εκεί και πέρα θα ξυπνήσει η ώρα 
έντεκα, δώδεκα, μία το Σάββατο το μεση-
μέρι και θέλει να βγει να ψωνίσει. Μέχρι 
τις τρεις η ώρα που είναι  ανοικτή η αγο-
ρά δεν προλαβαίνει να πάρει αναπνοή. 
Για αυτό λέω. Ανοίξτε το Σάββατο το 
απόγευμα αγαπητοί κύριοι έμποροι που 
τα ξέρετε όλα και κλείστε τη Δευτέρα το 
πρωί που είναι κλειστή η αγορά όπως εί-
ναι σε όλη την Ιταλία και σε όλη τη Γαλ-
λία, αλλά κάντε ένα βήμα και παραπάνω 
να δείτε πώς δουλεύει η αγορά αλλού»12. 

11 Περισσότερες Κυριακές ανοιχτά τα κατα-
στήματα στη Θεσσαλονίκη ζητά ο Μπουτά-
ρης, alterthess.gr,3 Ιουλίου 2014, Ηλ. Διεύ-
θυνση: http://goo.gl/Rpr3Dw. 
12 Επικυρωμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
Πρακτικά 17ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμ-

Σημασία, εδώ, δεν έχει η ιδέα αυτή 
καθ’ αυτή, που λειτουργεί ήδη για ορι-
σμένα καταστήματα όπως είναι τα κομ-
μωτήρια. Αλλά το γεγονός ότι στην λο-
γική του, ‘ρυθμιστής’ της Θεσσαλονικι-
ώτικης αγοράς είναι… ο τουρίστας από 
τις γειτονικές χώρες που θέλει να βγά-
λει «γούστα» 13. Προφανώς, αυτή δεν εί-
ναι συνταγή ώστε να καταστεί η Θεσσα-
λονίκη «Φλωρεντία των Βαλκανίων», 
αλλά… Φαληράκι. Διότι κανένας προο-
ρισμός ιστορικού τουρισμού που σέβε-
ται τον εαυτό του, δεν οργανώνεται με 
τέτοιον τρόπο. Έπειτα από όλα αυτά, δεν 
προκαλεί διόλου έκπληξη το γεγονός ότι 
η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος και Τεχνικών Έργων ξήλωσε 
το «περίπτερο των κινημάτων» (Απολυ-
μένοι της Coca Cola, Επιτροπές Αγώνα 
Ενάντια στην Εξόρυξη Χρυσού, Σχολι-
κοί Φύλακες, Διαθέσιμοι Εκπαιδευτικοί) 

βουλίου, 3/11/2014.  
13 Έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, και 
μάλλον το πήραμε χαμπάρι πολύ αργά, ότι σε 
δρόμους πέριξ του Σιδηροδρομικού Σταθμού 
λειτουργεί τον τελευταίο καιρό «πιάτσα»… 
μικρών παιδιών η οποία ανταποκρίνεται κυ-
ρίως, όχι αποκλειστικά, σε διάφορα αρρω-
στημένα «γούστα» μερίδας επισκεπτών που 
έρχονται στην πόλη. Βέβαια, κάποιοι κύκλοι 
στην «φωτισμένη» Δύση, θεωρούν τέτοιες 
«προτιμήσεις» ως… δείγμα απελευθέρωσης 
και σεξουαλικής αυτοδιάθεσης –αυτά τα επί-
πεδα της βαρβαρότητας έχει αγγίξει ο τάχα 
«πολιτισμένος» κόσμος. Είναι κι αυτό μια 
«παράπλευρη» συνέπεια από την στρεβλή, 
και παρασιτικού τύπου τουριστικοποίηση 
της πόλης. Στο κάτω-κάτω της γραφής, κάθε 
τουριστικός προορισμός αυτού του τύπου, 
που επιθυμεί να έχει μια κοσμοπολίτικη αί-
γλη, αργά ή γρήγορα αναπτύσσει και αυτήν 
την ανατριχιαστική και πανάθλια γκάμα 
«προσωπικών υπηρεσιών».

από την Αριστοτέλους με το πρόσχημα 
ότι πρόκειται για «τσαντίρια» που μας 
εκθέτουν στους επισκέπτες της πόλης. 

Φυσικά, αυτό το σχέδιο απαιτεί ένα 
ιδεολογικό κι ένα «πολιτισμικό» πρόταγ-
μα, αντίστοιχο και συμβατό με το πολιτι-
κό και οικονομικό σχέδιο. Για να κατα-
στεί η πόλη μια πολυελεγχόμενη γεωπο-
λιτικά, και τουριστικά ελκυστική πόλη, 
θα πρέπει να μπει στο κλαμπ των «ανοι-
χτών»14, φιλελεύθερων μητροπόλεων της 
Δύσης. Το πρότυπο είναι συγκεκριμέ-
νο, και σε ό,τι αφορά στο πρόταγμα του 
Γιάννη Μπουτάρη, απολύτως εισαγόμε-
νο: Ένα είδους «Άμστερνταμ» ή «Βερο-
λίνου» (όπως είδαμε) των Βαλκανίων. 

Σε ό,τι αφορά στο ιδεολογικό προφίλ, 
αυτό ήταν ήδη έτοιμο. Πολιτικά, ο Γιάν-
νης Μπουτάρης από καιρό δήλωνε «πιο 
πασόκος από τους πασόκους», ενώ στο 
ιδεολογικό πεδίο ήδη είχε συμμετάσχει 
στις διεργασίες για την ακραία νεοφιλε-
λεύθερη Δράση, του Στέφανου Μάνου. 
Θα πρέπει να κατανοήσουμε, ότι αυτή 
14 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Δη-
μάρχου, με την οποία υποδέχθηκε την ανα-
κήρυξή του σε 8ο καλύτερο δήμαρχο στον κό-
σμο, από το ανεξάρτητο Ίδρυμα City Mayors: 
«Είναι μια σημαντική διάκριση κυρίως για 
τη Θεσσαλονίκη και μεγάλη επιτυχία αν συ-
νυπολογίσει κανείς το μέγεθος των πόλεων 
που συμμετείχαν στην ψηφοφορία και των 
χωρών που αυτές εκπροσωπούν. Ταυτόχρονα, 
είναι ένα ακόμα βήμα στη συντονισμένη προ-
σπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια να 
«ανοίξουμε» την πόλη και να αυξήσουμε την 
αναγνωρισιμότητά της, έτσι ώστε να δημιουρ-
γήσουμε τις προϋποθέσεις για την τουριστική 
-και όχι μόνο- ανάπτυξή της σε μια εξαιρετικά 
δύσκολη οικονομική συγκυρία». Πηγή: «Ο 
Γιάννης Μπουτάρης είναι ο όγδοος καλύτερος 
δήμαρχος στον κόσμο», tvxs.gr, 03/02/2015. 
Ηλ. Διεύθυνση: http://goo.gl/yEZROO. 

η στρατηγική «εθνικής αποσύνδεσης» 
της Θεσσαλονίκης, και προσάρτησής της 
στα διεθνή δίκτυα γεωπολιτικής ισχύος 
και κερδοφορίας, έχει απαραίτητη προϋ-
πόθεση την φιλελευθεροποίησή της –δη-
λαδή την εγκαθίδρυση μιας νέας ιδεολο-
γικο-πολιτικής αφήγησης που στηρίζεται 
στα ατομικά δικαιώματα, τις αρχές της 
«ανοιχτής κοινωνίας» των Καρλ Πόπ-
περ-Τζώρτζ Σόρος, τoν πολυπολιτισμό, 
και αυτήν την ιδιαίτερη αύρα κοσμπολι-
τισμού που πρέπει να εκπέμπει η πόλη. 
Και ιδιαίτερα ο «πρώτος πολίτης» της, 
ώστε να αποδείξει έμπρακτα ότι είναι (ή 
φιλοδοξεί να γίνει) μέλος αυτής της υπε-
ρεθνικής άρχουσας τάξης, που συγκα-
λείται όπου γης για να σαλπίσει το «τέ-
λος της Ιστορίας» και την οριστική προ-
σήλωση της ανθρωπότητας στην ασυδο-
σία των ελεύθερων αγορών, την δυτική 
«δημοκρατία του θεάματος», τον ακραίο 
ατομισμό και την κατανάλωση. 

Αυτό το ιδεολογικό πρόταγμα σφυ-
ρηλατεί και ένα πολύ συγκεκριμένο πο-
λιτισμικό κλίμα «απελευθέρωσης» των 
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καταναλωτικών ενστίκτων και αναγκών, 
απόλυτης προτεραιότητας του εφήμερου, 
καθολικής κοινωνικής κυριαρχίας της 
χρήσης έναντι της σχέσης, μια εργαλεια-
κή εξύμνηση του «νέου» και της «καινο-
τομίας» γιατί είναι… νέο και καινοτόμο, 
και μια τακτική της «πρόκλησης για την 
πρόκληση». Και βέβαια, μπορούμε να τα 
αναγνωρίσουμε όλα αυτά στην επικοι-
νωνιακή στρατηγική του δημάρχου, που 
συμπεριφέρεται περισσότερο ως ‘μηντι-
ακός σταρ’ παρά ως πολιτικό πρόσωπο: 
εξώφυλλα στα λάιφ στάιλ περιοδικά, Ο 
Μπουτάρης στα καρναβάλια ντυμένος… 
χάρος, φωτογραφίες με τον Ψινάκη15, 
επίδειξη των τατουάζ, ντοκιμαντέρ, αλ-
λεπάλληλες εμπρηστικές και προβοκατό-
ρικες δηλώσεις: Ο «πρώτος πολίτης» της 
πόλης θέλει να παρουσιάσει την διακυ-
βέρνησή του σχεδόν ως ένα βίντεο κλιπ, 
και θέλει να μεταμορφώσει την ίδια την 
πόλη του, σ’ ένα διαρκές βίντεο κλιπ μιας 
προκεχωρημένης βίγλας της Λαγγεμένης 
Ανατολής στην Δύση, για τις ανάγκες της 
τουριστικής του οικονομίας.  

Επόμενο, λοιπόν, μετά από όλα αυτά 
15 Όλη η πολιτιστική κριτική της Πρωτοβου-
λίας, ενόσω ήταν αντιπολίτευση εστίαζε στην 
υποκουλτούρα του προηγούμενου Δημάρχου, 
που έκανε κάθε Χριστούγεννα τις Γιορτές των 
Αγγέλων, όπου ποπ σταρ σαν τον… Ρουβά πε-
τούσαν γαντζωμένοι σε σύρματα. Η πανουρ-
γία της Ιστορίας, έφερε τον δήμαρχο της ίδιας 
της Πρωτοβουλίας, να φωτογραφίζεται στο 
μπαλκόνι του γραφείου δημάρχου με τον… 
Ηλία Ψινάκη, τότε μάνατζερ του Σάκη Ρουβά, 
και εμπνευστή αυτού του τόσο αποκρουστι-
κού του προφίλ. Θα μπορούσε κάποιος να πει, 
ότι ο Ψινάκης άλλαξε και… σοβαρεύτηκε. 
Ωστόσο, οι… γούνες, και τα πιστόλια της φω-
τογράφησης με τον Μπουτάρη, αποδεικνύει 
ότι αυτός που άλλαξε ως προς αυτά που κάπο-
τε έλεγε ήταν μάλλον ο… Μπουτάρης!  

είναι να εισπράττουμε τόσο από τον δή-
μαρχο, όσο και από τον έτερο άρχοντα 
της Πόλης, τον Περιφερειάρχη, δηλώσεις 
σαν και τις κάτωθι, οι οποίες έγιναν κατά 
την διάρκεια κοινής συνέντευξής τους 
στην ΝΕΤ στον Μανώλη Κοττάκη, όταν 
αυτός τους ρώτησε πως θα παρομοίαζαν 
την Θεσσαλονίκη. Απαντήσεις που απο-
δεικνύουν ποιό είναι το πραγματικό πο-
λιτισμικό τους προφίλ. Ένα μείγμα υπο-
κουλτούρας και ψευδοκουτσαβακισμού 
(που ξεπερνάει τα όρια του ανδρικού σω-
βινισμού για τον περιφερειάρχη), κοινό-
τατο πλέον αναμεταξύ των λούμπεν αρ-
χουσών τάξεων που κυβερνούν την χώρα:

«Θα έλεγα ότι [η Θεσσαλονίκη] 
είναι μια γκομενάρα. Μια γκομε-
νάρα που όμως χρειάζεται ένα 
φρεσκάρισμα λίγο στόλισμα… Όχι 
λίφτινγκ. Ένα πλύσιμο! Δεν είναι 
και η πιο καθαρή γκομενάρα» 
δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας! Τη σκυτάλη 
πήρε ο κ. Μπουτάρης: “

«Είναι η ομορφιά που 
ψάχνουμε. Η γκόμενα που 
ψάχνουμε!»16

16 «Η άπλυτη γκομενάρα, ο περιφερειάρχης, 
ο δήμαρχος… και οι “Ράδιο Αρβύλα”!», star.
gr, 02/04/2013. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://goo.gl/SNcknP. 

Αστικές 
παρεμβάσεις, 
αναπλάσεις, 
«εξευγενισμός» 

Εκτεταμένη 
εμπορευματοποίηση 
του δημόσιου χώρου

«Όταν χρησιμοποιώ μια λέξη» 
είπε ο Χάμπτι Ντάμπτι με 
μάλλον περιφρονητικό ύφος 
«σημαίνει ακριβώς ό,τι εγώ την 
επιλέγω να σημαίνει μήτε πε-
ρισσότερα μήτε λιγότερα». 
«Το ζήτημα είναι» είπε η Αλίκη 
«αν μπορείς να κάνεις τις λέξεις 
να σημαίνουν τόσο πολλά δια-
φορετικά πράγματα». 
«Το ζήτημα είναι» είπε ο Χά-
μπτι Ντάμπτι «ποιος θα ‹ναι το 
αφεντικό  αυτό ‹ναι όλο»

Λούις Κάρολ
 Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων

Η 

κόλαση βρίσκεται στις λεπτομέ-
ρειες.  Προφανώς και δεν υπάρ-
χει εχέφρων άνθρωπος που θα 
αντιτάσσονταν σε μια άποψη που 
θα υποστήριζε ότι το κέντρο της 

Θεσσαλονίκης χρήζει ριζικών αναπλάσε-
ων –περιβαλλοντικών, κυκλοφοριακών, αι-
σθητικών κ.ο.κ. Υπ αυτήν την έννοια έργα 
του Δήμου όπως η βιοκλιματική αναβάθμι-
ση της περιοχής πέριξ της πλατείας Χρη-
ματιστηρίου (από τα Λαδάδικα μέχρι την 
Εγνατία, στο ύψος της Συγγρού), η πεζο-
δρόμηση της Αγίας Σοφίας, η υπογειοποίη-
ση των κάδων απορριμμάτων στο ιστορικό 
κέντρο, αλλά και προτάσεις, όπως η πεζο-
δρόμηση της λεωφόρου Νίκης, η διαμόρ-
φωση μαρίνων για τον ναυταθλητισμό στο 
λιμάνι ή την νέα παραλία φαίνονται να κι-
νούνται προς την σωστή κατεύθυνση. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, επειδή 
μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις που 
αποτελούν «στιγμές» στο πλαίσιο της ευ-
ρύτερης πολιτικής που εξηγήσαμε παρα-
πάνω, καταλήγουν να έχουν πρακτικές συ-
νέπειες και κοινωνικά αποτελέσματα αντί-
στροφα από εκείνα που συνήθως αντιλαμ-
βανόμαστε όταν φέρνουμε στο νου μας έν-
νοιες όπως «ανάπλαση», «περιβαλλοντική 
και αισθητική αναβάθμιση» κ.ο.κ. 

3
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τσι, καταλήγουμε σήμερα να 
ζούμε μια εξαιρετικά αντιφατι-
κή στιγμή στην πόλη μας, όπου 
ο αστικός χώρος αναβαθμίζεται 
ενώ ο δημόσιός της χώρος ταυ-

τόχρονα υποβαθμίζεται, συρρικνώνεται 
και εν τέλει πέφτει θύμα της εκτεταμέ-
νης επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
εστίασης, της διασκέδασης, της αναψυ-
χής. Επίσης, δεν μπορούμε παρά να μην 
σημειώσουμε, ότι η συγκεκριμένη πο-
λιτική εκτεταμένης «τουριστικοποίη-
σης» και εν τέλει μεταβολής του ιστορι-
κού κέντρου της πόλης σε θεματικό πάρ-
κο διασκέδασης, οδηγεί στην ανάπτυξη 
δύο ταχυτήτων πολιτικής, αναβάθμισης 
του ιστορικού κέντρου, και υποβάθμισης 
των υπόλοιπων γειτονιών της πόλης, ιδι-
αίτερα εκείνων που τείνουν να θεωρού-
νται ‘αόρατες’ ακριβώς επειδή δεν ελκύ-
ουν τους επισκέπτες της. 

Όλα αυτά, γίνονται αμέσως αντιλη-

πτά όταν αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά 
αποτελέσματα των παρεμβάσεων στην 
Αγίας Σοφίας (πεζοδρόμηση) ή της Βι-
οκλιματικής Αναβάθμισης της περιοχής 
«πλατείας Χρηματιστηρίου». 

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη έχει ήδη 
γίνει γνωστό, και έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων 
στον τοπικό τύπο, ότι ήδη, και προτού 
το εργοτάξιο ολοκληρώσει τις εργασίες 
του, ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπό κα-
τασκευή πεζοδρόμου έχει ήδη… κατα-
ληφθεί από τραπεζοκαθίσματα ζαχαρο-
πλαστείων, καφέ και μπαρ. Έτσι, οι κα-
ταστηματάρχες της περιοχής έχουν ήδη 
καταφέρει να υφαρπάξουν την κοινωνι-
κή ωφέλεια του έργου και κάπως έτσι η 
αναβάθμιση της περιοχής καταλήγει να 
λειτουργεί στην πράξη, και σχεδόν απο-
κλειστικά, ως αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος χώρου, και άρα του «αέρα» των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων: Έτσι, μια 
επένδυση που υποτίθεται ότι πραγματο-
ποιήθηκε «για όλους», επί της ουσίας 
αποτελεί έμμεση επένδυση στην… ‘φυ-
σική’ υποδομή των επιχειρήσεων –την 
ίδια στιγμή που ένα αντίστοιχο παιχνίδι 
εξελίσσεται και σε ό,τι αφορά στην αγο-
ρά γης και ακινήτων, με τις αξίες της συ-
γκεκριμένης περιοχής να εκτοξεύονται. 

Ταυτόχρονα, το κοινωνικό κόστος 
της ανάπλασης απλώς… μεταβιβάζε-

ται στην υπόλοιπη πόλη. Με ποιόν τρό-
πο; Κατ αρχάς ως κυκλοφοριακή όχλη-
ση, επειδή ακριβώς η πεζοδρόμηση της 
Αγίας Σοφίας, απέκλεισε έναν από τους 
λίγους μικρούς οδικούς άξονες που συν-
δέουν την Τσιμισκή με την Εγνατία, στις 
συνθήκες μιας παρατεταμένης κυκλοφο-
ριακής κρίσης που βιώνει η πόλη, λόγω 
μετρό, ανυπαρξίας συγκοινωνιακής πο-
λιτικής, των χείριστων υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΑΣΘ κ.ο.κ. Ποιο ήταν το 
αποτέλεσμα; Ό,τι κέρδισε η Αγίας Σοφί-
ας σε διεύρυνση χώρων που δεν χρησι-
μοποιούν τα Ι.Χ. για την κυκλοφορία ή 
την στάθμευσή τους, το έχασε… η Ίω-
νος Δραγούμη, και η… Εθνικής Αμύνης. 
Την ίδια στιγμή που όπως είπαμε, ο κα-
θαρός αέρας της ‘ανάπλασης’… ιδιωτι-
κοποιήθηκε από την επέλαση των τραπε-
ζοκαθισμάτων. Και όταν, σε άλλες, πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, η 
κατάσταση βαίνει απελπιστική από κάθε 
άποψη, απορριμμάτων, ηλεκτροφωτι-
σμού, κατάστασης των πλατειών κ.ο.κ.17 

Σε ό,τι αφορά το έργο της «Βιοκλι-
ματικής αναβάθμισης της ευρύτερης πε-
ριοχής πλατείας Χρηματιστηρίου» ο τότε 
αντιδήμαρχος, Ανδρέας Κουράκης, είχε 
χαιρετήσει την έναρξη των διαδικασιών 

17 Είναι εξαιρετικά εξοργιστικό, δρόμοι και 
γειτονιές, όπως εκείνη της Πλατείας Χρημα-
τιστηρίου ή της Αγίας Σοφίας, που προορίζο-
νται αποκλειστικά για χρήσεις εστίασης και 
διασκέδασης να πριμοδοτούνται τόσο πολύ 
από την πολιτική του Δήμου, την ίδια στιγμή 
που, λογουχάρη, οι μαθητές του 12ου Δημοτι-
κού Σχολείου (δίπλα από το Μέγαρο Μουσι-
κής), κάνουν την στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές (26/05/2015) μάθημα έξω από το 
λυόμενο κτήριό τους, γιατί αυτό έχει αρχίσει 
να καταρρέει απειλώντας την ασφάλεια των 
μικρών παιδιών!  

δημοπράτησης, και εκτέλεσης του έργου:
«Στη συγκυρία της οικονομικής κρί-

σης η αναζωογόνηση της παρακμασμέ-
νης σήμερα ιστορικής αυτής περιοχής, 
που αποτελεί παραδοσιακή εμπορική πε-
ριοχή με πλήθος εργαζομένων από όλο 
το εύρος της πόλης, αναμένεται να το-
νώσει τον πολυλειτουργικό της χαρακτή-
ρα και να προσελκύσει δραστηριότητες 
αναψυχής και καινοτόμου επιχειρηματι-
κότητας που αφορούν τη νεολαία»18

Στην πραγματικότητα, το έργο έρχε-
ται να τελεσιδικήσει πάνω σε μια διαδι-
κασία μετασχηματισμού των χρήσεων 
που συντελείται αργά αλλά σταθερά από 
τα μέσα της δεκαετίας του 2000, και αφο-
ρά την δημιουργία μιας νέας, εναλλακτι-
κού χαρακτήρα γειτονιάς κλαμπ/μπαρ/
εστιατορίων που σταδιακά εκτοπίζουν τις 
υπόλοιπες χρήσεις και δραστηριότητες 
που παραδοσιακά εντοπίζονταν στην πε-
ριοχή. Ούτως ή άλλως, οι βιοτεχνίες που 
λειτουργούσαν στην περιοχή έχουν απο-
δεκατιστεί, ωστόσο, η ανάπλαση θα τις 
εκδιώξει εντελώς από αυτήν καθώς κα-
θίσταται εξαιρετικά δύσκολη η διέλευση 
βαρέων οχημάτων για την τροφοδοσία ή 
την παραλαβή των προϊόντων τους κ.ο.κ. 
Και το ίδιο ισχύει για τα μαγαζιά οικοδο-
μικών, οικοδομήσιμων υλικών και άλλων 
πρώτων υλών που επίσης λειτουργούσαν 
σε αυτούς τους δρόμους. 

Την ίδια στιγμή, η αναμενόμενη 
έκρηξη των αξιών ακινήτων, αναμένεται 
να πλήξει τις κάθε λογής μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις και γραφεία, που στα-
διακά θα εκτοπιστούν –έτσι τουλάχιστον 
μας δήλωσαν αρκετοί από αυτούς στην 

18 «Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια σε 15 μή-
νες για την πλατεία Χρηματιστηρίου», Εφη-
μερίδα Αγγελιοφόρος, 21/07/2014. 

Οι αντιφάσεις του 
«εξευγενισμού»
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διάρκεια μιας μικρής κοινωνικής έρευ-
νας που κάναμε στην περιοχή.

Με λίγα λόγια, το πραγματικό απο-
τέλεσμα της συγκεκριμένης παρέμβα-
σης είναι ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ τα Λα-
δάδικα θα επεκταθούν και σε εκείνη την 
περιοχή άνω της Πολυτεχνείου (Τσιμι-
σκή), ολοκληρώνοντας την μεταβολή 
της, από περιοχή μεικτών, ήπιων χρήσε-
ων που επέτρεπαν στην ανάπτυξη ή εν 
πάσει περιπτώσει την επιβίωση και της 
μικρής ή μεσαίας επιχειρηματικότητας 
σε άλλη μια έδρα βαριάς βιομηχανίας 
της διασκέδασης. 

Και το παράδοξο ποιο είναι; Ότι επει-
δή ήδη αυτές οι δραστηριότητες τεί-
νουν να μονοπωλήσουν, αναπτυσσόμε-
νες μάλιστα μ’ έναν τρόπο εντελώς ασύ-
δοτο, όπου κυριαρχεί η βουλιμία της αρ-
παχτής, οι μαζικές και φτηνές υπηρεσί-
ες, η απόλυτη αδιαφορία για το αισθητι-
κό ή το ηχητικό αποτέλεσμα, η περιοχή 
έχει αρχίσει να εκδηλώνει σημάδια κο-
ρεσμού. Οι περισσότερες παλιές επιχει-
ρήσεις που δημιούργησαν όλη αυτή την 
αγορά διασκέδασης έχουν φύγει ή σκέ-
φτονται να το κάνουν –ενώ και η προσέ-
λευση του κόσμου είναι σαφώς μειωμέ-
νη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Όλα αυτά είναι απολύτως ενδεικτικά 
για το κλίμα και την κυρίαρχη τάση που 
επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
–στο πλαίσιο της γενικής οικονομικής 
και κοινωνικής στρατηγικής που υλοποι-
εί η τοπική διοίκηση: Ενώ κατά τα άλλα, 
επαναλαμβάνεται διαρκώς η επωδός της 
«ανυπαρξίας πόρων», ιδιαίτερα για έργα 
και επενδύσεις που έχουν μεγάλη κοινω-
νική χρησιμότητα και ωφέλεια, αλλά μη-
δαμινή επιχειρηματική –στις προκείμε-
νες περιπτώσεις εκ των πραγμάτων ανα-

δεικνύεται μια ταξική μεροληψία υπέρ 
συγκεκριμένων συμφερόντων. 

Η Αγίας Σοφίας ή περιοχή πέριξ της 
Πλατείας Χρηματιστηρίου δεν είναι 
μόνο ενδεικτικά παραδείγματα μιας ευ-
ρύτερης κατάστασης που τείνει να κατα-
πιεί όλο το ιστορικό κέντρο. Διότι πλέ-
ον, στην ουσία, το μεγαλύτερο μέρος του 
αποτελείται από εφαπτόμενες στην επι-
κράτειά τους εστίες διασκέδασης: Από 
τον άξονα Λευκός Πύργος-Φιλικής Εται-
ρείας-Ναβαρίνου-Ροτόντα, στην Παρα-
λιακή, την Προξένου Κορομηλά και την 
Ικτίνου/Ζεύξιδος, από εκεί στην Αρι-
στοτέλους, την Ρωμαϊκή Αγορά και την 
Ολύμπου, το Καπάνι-Μοδιάνου, τα Λα-
δάδικα, και την ευρύτερη περιοχή της 
Πλατείας Χρηματιστηρίου!  

Βεβαίως, σε ό,τι αφορά στα τραπεζο-
καθίσματα η ραγδαία επιδείνωση της κα-
τάστασης εξαναγκάζει τον Δήμο να επέμ-
βει και να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα 
για την χρήση του δημόσιου χώρου19, και 

19 Η ατολμία της θέσπισης αυστηρότερων 
μέτρων, τα οποία θα οδηγούσαν εν τέλει στο 
να οριοθετηθεί όχι μόνο η έκταση των τρα-
πεζοκαθισμάτων στον δημόσιο χώρο, αλλά 
και η απελευθέρωση ολόκληρων περιοχών 
από την χρήση τους, για λόγους ιστορικούς, 
αισθητικούς και λειτουργικούς στηλιτεύτηκε 
από τον πρόεδρο της Ένωσης για τα δικαιώ-
ματα των Πεζών, Αντώνη Καράγιωργα, κατά 
την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Βλέπε «Παρέμβαση για τις νέες κανονιστι-
κές πράξεις, που αφορούν τις άδειες χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων, στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Θεσσαλονίκης της 16ης Μαρτίου 
2015», Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, 
16/03/2015. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://
goo.gl/7UwQqi. Επίσης, ενδιαφέρον έχει και 
το άρθρο του ιδίου στο περιοδικό Παράλλαξη: 
Αντώνης Καράγιωργας, Η κατάρα της καρέ-

εξίσου αυστηρά πρόστιμα για την κατά-
χρησή του. Ωστόσο, πάλι, η λογική με την 
οποία θέσπισε αυτούς τους κανονισμούς 
η διοίκηση, επειδή ακριβώς δεν θέλει να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο αλλά να το 
διαχειριστεί, καταλήγει σε μια κατάστα-
ση όπου εκ των πραγμάτων οι ποινές λει-
τουργούν ως μορφές άτυπης ενοικίασης 
του δημόσιου χώρου, και έμμεσης συμμε-
τοχής του Δήμου στα έσοδα της βιομηχα-
νίας της διασκέδασης. Έτσι, η σχέση του 
Δήμου με τις επιχειρήσεις που επιβάλλο-
νται από κάθε άποψη στον δημόσιο χώρο 
με τις δραστηριότητάς του, τείνει να γίνει 
ανταγωνιστική μεν20 συμβιωτική δε. 

κλας, Parallaxi, τεύχος 202, Μάιος 2015.  
20 Κατά την διάρκεια ελέγχου που διενήργη-
σαν ο εντεταλμένος από τον Δήμαρχο δη-
μοτικός σύμβουλος Γρηγόρης Κιοσέογλου, 
μαζί με υπαλλήλους της ελεγκτικής αρχής 
του Δήμου, σε κατάστημα της Αριστοτέλους, 
ο ιδιοκτήτης τους εξύβρισε, κινήθηκε ενα-
ντίον τους κι έπειτα κάλεσε την αστυνομία 
υποβάλλοντας μήνυση τάχα για… παράνομο 
έλεγχο. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε  και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος και οι υπάλληλοι του 
Δήμου οδηγήθηκαν με… χειροπέδες στο Αυ-
τόφωρο (!) για να αθωωθούν την επομένη στο 
δικαστήριο. Βλέπε: «Στα δικαστήρια για τα 
τραπεζοκαθίσματα εν μέσω καταγγελιών για 

Υπάρχει, βέβαια, και ένα άλλο στοι-
χείο που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο 
την κατάσταση. Όσο περισσότερο αυτός 
ο κλάδος αναπτύσσεται, άλλο τόσο επι-
τείνεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων, και δοσμένης της δεδομέ-
νης οικονομικής κρίσης, τείνουν να κυ-
ριαρχήσουν ολοένα και πιο αρπακτικές 
λογικές έναντι του δημόσιου χώρου. Και 
η κατάσταση αυτή θα επιτείνεται ακόμα 
περισσότερο, μέχρις ότου κάποιος θέ-
σει ως κεντρικό ζήτημα για την οικονο-
μία της πόλης, την… αποανάπτυξη αυ-
τών των δραστηριοτήτων που πλέον επε-
κτείνονται όχι μόνο σε βάρος όλων των 
υπολοίπων, αλλά και σε βάρος των υγιέ-
στερων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου, 
που θέλουν να λειτουργήσουν σεβόμενοι 
τους εργαζόμενους και το περιβάλλον –
και οι οποίοι αντιμετωπίζουν τώρα το 
κίνδυνο να τεθούν εκτός ανταγωνισμού 
επειδή δεν μετέρχονται αυτών των αρπα-
κτικών πρακτικών.  

Τι να περιμένεις, όμως, από δημοτι-
κούς άρχοντες που συγκατανεύουν σε 
απόψεις του στυλ «Η Θεσσαλονίκη είναι 
μια γκόμενα που θέλει πλύσιμο»; 

μεροληπτικούς ελέγχους», alterthess.gr, 31 
Οκτωβρίου 2014. http://goo.gl/zu0zVo.  
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Το Λιμάνι, 
η παλιά 
και η νέα 
παραλία, 
οι μαρίνες…

Α 

ν κάτι έχει γλυτώσει από αυτό 
το εκτεταμένο σαφάρι εμπο-
ρευματοποίησης του δημόσι-
ου χώρου, ακόμη, αυτό είναι 
η παλαιά και η νέα παραλία. 

Η δε κοινόχρηστη, πλέον, 1η προβλή-
τα του Λιμανιού, ενώ αρχικά διαφάνη-
κε πως η χρήση της θα λάβει άλλη κα-
τεύθυνση με τις αίθουσες κινηματογρά-
φου, το μουσείο φωτογραφίας κ.ο.κ. εν 
τέλει μάλλον θα ακολουθήσει την πε-
πατημένη του υπόλοιπου ιστορικού κέ-
ντρου, αφού κι εκεί έχει εγκατασταθεί 
ήδη ένα μεγάλο μπαρ που επεκτείνει και 
εκεί τα ήθη της παραλιακής, ενώ ολοένα 
και περισσότερες άδειες αποθήκες χρη-
σιμοποιούνται συστηματικά ως χώρους 
οργανωμένων, «industrial» πάρτι. 

Αυτό δεν μπορούσε παρά να διαφύ-
γει από την παρούσα Διοίκηση και τον 
ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος έθετε επα-
νειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, και 
με την ευκαιρία την υπαγωγή του ΟΛΘ 
ή μέρους της νέας παραλίας στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ, ζήτημα να περιέλθουν οι πρώ-
τες προβλήτες του λιμανιού, οι οποίες 
δεν προορίζονται για ναυτιλιακή χρή-
ση, αλλά και ολόκληρη η παραλία της 
πόλης υπό την δικαιοδοσία του Δήμου, 
ώστε να επεξεργαστεί αυτός φόρμου-
λες αξιοποίησης. Και βέβαια, ως εις εκ 
των ιδρυτικών στελεχών της Δράσης, 
νοεί πάντοτε την αξιοποίηση στην αγο-
ραία της κυριολεξία, ως οικονομική αξι-
ο-ποίηση, δηλαδή ως εμπορευματοποί-
ηση, και όχι ως αναβάθμιση της περι-
βαλλοντικής και κοινωνικής της αξίας.

Ο Δήμος έχει επεξεργαστεί ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων οι 
οποίες εκτείνονται σε όλη την έκταση 
του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, από 
τα δυτικά όρια του Δήμου μέχρι τα Ανα-
τολικά. Μας το παρουσίασε ο επικεφα-
λής της τεχνικής υπηρεσίας, Κωνσταντί-
νος Μπελιμπασάκης κατά την διάρκεια 
της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (2/03/2015): Το σχέδιο περι-
λαμβάνει την δημιουργία ενός μεγάλου 
επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή 
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των «Λαχανόκηπων», την απόδοση των 
τριών πρώτων προβλητών του Λιμανιού 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την εμπο-
ρική τους αξιοποίηση, την εγκατάσταση 
ενός δικτύου τριών μαρίνων με μεικτή 
χρήση, τουριστική και ναυταθλητική, την 
πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης, την 
παραχώρηση των «περιπτέρων» της νέας 
παραλίας στον Δήμο για αξιοποίηση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πεζοδρό-
μηση της Λεωφόρου Νίκης, συνδυάζε-
ται στα σχετικά διαγράμματα που προέ-
βαλλε ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρε-
σίας, με την «υπογειοποίηση της οδού», 
γεγονός που μάλλον αποτελεί μια προ-
σπάθεια για την επαναφορά των σχεδίων 
για την «υποθαλάσσια αρτηρία» από την 
πίσω πόρτα, υπό το πρόσχημα της πεζο-
δρόμησης της παραλιακής. 

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νέου 
σχεδίου, όπως ο ίδιος ο Κ. Μπελιμπασά-
κης τόνιζε εμφατικά, αποτελεί απλή επι-
καιροποίηση σχεδίων που είχε επεξεργα-
στεί η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, 
επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας κατά 
την περίοδο 2006-200921. 

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι εμπορικές, 
τουριστικές χρήσεις προβλέπονται πα-
ντού, υπό το επιχείρημα ότι καμία από 
τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις σε 
όλο το παραλιακό μέτωπο, δεν μπορούν 
να κατασταθούν βιώσιμες, υιοθετώντας 
την λογική της αποκλειστικής χρήσης. 
Είναι χαρακτηριστική η λογική που προ-
κρίνεται για το δίκτυο των Μαρίνων. Ο 
Κ. Μπελιμπασάκης είπε σχετικά:

«Το δίκτυο Μαρίνων […]το λέμε δί-
κτυο γιατί περιελάμβανε ουσιαστικά 
τρεις θέσεις διότι η μελέτη σκοπιμότητας 
βιωσιμότητας αυτού που σας ανέφερα  
και ο προσχεδιασμός απέδειξε ότι μονά-

21 Οι πληροφορίες αντλούνται από την σχε-
τική εισήγηση του Κ. Μπελιμπασάκη, έτσι 
όπως καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνε-
δρίασης. Βλέπε Πρακτικά 5ης Τακτικής Συνε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης, 2 Μαρτίου 2015. 

χα ένα δίκτυο χωροθετημένων χώρων για 
Μαρίνες δηλαδή για σκάφη τύπου mega 
youths για κανονικά σκάφη και για τουρι-
στικά καταφύγια, ο τουριστικός  συνδυα-
σμός λοιπόν και των τριών αυτών εγκατα-
στάσεων σε μια θαλάσσια ζώνη της Θεσ-
σαλονίκης θα μπορούσε να είναι βιώσι-
μος μακροπρόθεσμα. Μεμονωμένες χω-
ροθετήσεις δεν μπορούν να είναι βιώσι-
μες με οποιοδήποτε κριτήριο»22. 

Με αυτόν τον τρόπο, όμως, θα κυρι-
αρχήσει μεταξύ όλων των άλλων εκεί-
νη η χρήση που αποφέρει τα περισσότε-
ρα έσοδα, και τους περισσότερους επι-
σκέπτες στις Μαρίνες. Και αυτή, βέβαια, 
γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι – όχι 
βέβαια… ο ναυταθλητισμός, που θέλει 
ουσιαστική προστασία από την πολιτεία, 
αντί να ενθαρρύνεται να κάνει ταβέρνες 
και εστιατόρια για να βγάζει επιβιώνει 
οικονομικά.    

Για την δε εγκατάσταση του μεγάλου 
επιχειρηματικού κέντρου στους Λαχανό-
κηπους, οι εμπνευστές του σχεδίου, Κα-
θηγητές Πολιτικοί Μηχανικοί της Πολυ-
τεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Α. Λαγόπουλος 
και Π. Σταθακόπουλος, είχαν δηλώσει 
κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου:

«Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο πάρκο 
θα καταφέρει να αντικαταστήσει 
το ιστορικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο αργότερα 
μπορεί να γίνει ένα εμπορικό, 
ψυχαγωγικό κέντρο. Οι πρώτες 
σκέψεις είναι για επιχειρήσεις 
ιδιωτικού τομέα ή ακόμη και 
θυγατρικές εταιρίες»23  

22 Ό.π. 
23 Χριστίνα Καραμανίδου, «Σε επιχειρημα-

Βεβαίως, και στους Λαχανόκηπους 
προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου 
επιχειρήσεων διασκέδασης, καθώς και 
την δημιουργία πολυτελών κατοικιών:  
«Έχουμε σχεδιάσει ένα επιχειρηματι-
κό πάρκο με τέτοιο τρόπο, ώστε το βρά-
δυ να μην νεκρώνει. Θα συνδυάζεται με 
τη νυχτερινή ζωή, θα υπάρχουν εστιατό-
ρια, καφέ, κατοικίες κτλ. Θα έχει χαρα-
κτηριστική μορφή τρίδυμων πύργων»24. 
Βεβαίως, θα υπάρχουν και οι συνήθεις 
«χαμένοι» της ιστορίας, όπως είναι οι 
κάτοικοι του Δενδροποτάμου, οι οποί-
οι θα καταναγκαστούν σε «εξυγίανση» 
(όπως αναφέρει το δημοσίευμα) προκει-
μένου να γίνει εφικτή η οικοδόμηση αυ-
τού του πάρκου επιχειρηματικότητας, δι-
ασκέδασης, και πολυτελών κατοικιών –
κάτι σαν την Θεσσαλονικιώτικη εκδοχή 
της Silicon Valley (τρομάρα τους!).

τικό πάρκο μεταμορφώνονται οι Λαχανόκη-
ποι», voria.gr, 26/02/2010. Ηλεκτρονική Διεύ-
θυνση: http://goo.gl/wgO5Cs. 
24 Ό.π. 
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Μακέτα εναντίον φτώχειας 

Φ 

αίνεται πως μεταξύ εκεί-
νων που σχεδιάζουν το μέλ-
λον της πόλης και τις χωρο-
ταξικές τις λειτουργίες, επι-
κρατεί μια περίεργη αντί-

ληψη. Ότι η κατασκευή των «ντουβα-
ριών», δηλαδή των εγκαταστάσεων, αρ-
κεί από μόνη της για να δώσει ώθηση 
στους οικονομικούς κλάδους που υπο-
τίθεται ότι θα τους χρησιμοποιήσουν. 
Έτσι, αυτήν την στιγμή το εργατικό δυ-
ναμικό που ασχολείται με τις τεχνολογί-
ες αιχμής αφήνεται, για να μην πούμε ότι 
ωθείται, να εγκαταλείπει την χώρα, για 
να απορροφηθεί από τις αγορές εργασί-
ας του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης, κι 
εδώ… κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για 
την εγκατάσταση ενός…  «επιχειρηματι-
κού πάρκου υψηλής τεχνολογίας»! 

Λες και το πρόβλημα για την οικο-
νομική καχεξία της πόλης είναι… χωρο-
ταξικό, και όχι πρόβλημα απουσίας μιας 
ολοκληρωμένης εθνικής και τοπικής 
στρατηγικής που θα εκμεταλλεύεται τα 
σκόρπια πλεονεκτήματα του τόπου, και 
θα τα μετασχηματίζει σ’ ένα σχέδιο οικο-
νομικής ανασυγκρότησης που θα γλυτώ-
σει την Θεσσαλονίκη, την Βόρειο Ελλά-
δα, και εν τέλει ολόκληρη την χώρα μας, 
από την παγίδα ανάπτυξης της οικονο-
μικής της δυσμορφίας και του παρασιτι-
σμού που την χαρακτηρίζει. 

Αυτή η αντίφαση, διαπερνάει όλο 
το σχέδιο της διοίκησης Μπουτάρη για 
την Θεσσαλονίκη: Από την μία επελαύ-
νει ένα μοντέλο παροξυστικής εμπορευ-
ματοποίησης, όπου οι κλάδοι του τουρι-
σμού, της εστίασης, και της διασκέδασης 

θα λάβουν αποφασιστική ώθηση –την 
ίδια στιγμή όμως, η κοινωνία της πόλης 
κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
και βιώνει μια τρομακτική υποβάθμιση 
μέσα στην οικονομική κρίση, την παρα-
γωγική αποδιάρθρωση, την πολιτιστική 
αποτελμάτωση. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, για 
πόσο καιρό θα είναι βιώσιμο το μοντέ-
λο που προωθεί η διοίκηση; Είναι δυνα-
τόν να απαντήσεις στο 60% της νεανικής 
ανεργίας, ένα μεγάλο μέρος της οποίας 
μάλιστα αφοράει πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
ή εξειδικευμένους εργαζόμενους με μια 
οικονομία των γκαρσονιών; Και πόσο θα 
αυξηθεί η τουριστική ζήτηση μιας πόλης, 
ακόμα και με τα ιστορικά, διατροφικά 
και γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Θεσ-
σαλονίκης ώστε να καλύψει το κενό στην 
ζήτηση που προκαλεί η ραγδαία φτωχο-
ποίηση των κατοίκων της πόλης; 

Εν τέλει, το μόνο που θα καταφέρει 
αυτή η πολιτική είναι μολύνει ακόμα πε-
ρισσότερο την πόλη από τον ιό της αρπα-
χτής και της κερδοσκοπίας κάθε μορφής, 
την ίδια στιγμή που από κάθε άποψη η 
ζωή της πλειοψηφίας θα υποβαθμίζεται. 

Προφανώς, τυπικές διαβεβαιώσεις 
για ανάπτυξη, σεβασμό του περιβάλλο-
ντος, σεβασμό των δημόσιων χώρων και 
διαφύλαξη της ελεύθερης προσβασιμό-
τητας σε αυτόν δεν αρκούν. Ούτε αρκούν 
και τα ημίμετρα. Σημασία έχει πως μια 
διοίκηση οριοθετεί συγκεκριμένα τις λει-
τουργίες και τις χρήσεις που κυριαρχούν 
σε μια πόλη. Όταν αφήνεις την αόρατη 
χείρα της κερδοσκοπίας να δημιουργή-
σει προηγούμενα, αποτελεί πρόσχημα το 
να σπεύδεις μετά ως διοίκηση να κάνεις 
τον «νυχτοφύλακα» ης ασύδοτης αγοράς, 
προσθέτοντας ρυθμιστικούς κανόνες αμ-

φίβολης αποτελεσματικότητας. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, το μέλλον του θα-

λάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, 
κινδυνεύει να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκαν 
και οι ποικίλες μαρίνες στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Πειραιά, ή στην κατάσταση που 
επικρατεί στην Βουλιαγμένης. Εκεί, ένας 
λαβύρινθος γιότ κλαμπ, μέγα-καφε, σκυ-
λάδικων, κλαμπ, και πριβέ λεσχών απο-
κλείουν επί της ουσίας την πρόσβαση των 
πολιτών στο παραλιακό μέτωπο. 

Εν τέλει, αυτή η πολιτική, επιθετική, 
‘δημιουργική’, άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τους κύκλους της κερδοσκοπίας, απειλεί 
να μετατρέψει την πόλη, και άρα και τον 
δημόσιό της χώρο, σε μια οργουελιανή 
φάρμα των ζώων. Και όπως πολύ εύστο-
χα σημείωνε ο Όργουελ, σ’ αυτήν, «Όλα 
τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι 
πιο ίσα από τα άλλα». Κι όλα αυτά μόνο 
μεσοπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα ο 
σχεδιασμός της Διοίκησης στηρίζεται σε 
μια οικονομική φούσκα, στην «ουτοπία» 
μιας ασύδοτης αγοράς που θα διευρύνε-
ται διαρκώς, γεγονός που έρχεται σε ευ-
θεία αντίθεση με την πραγματικότητα της 
πόλης και τις τάσεις που κυριαρχούν σε 
αυτήν. 



2524

Ικτίνου και 
Ζεύξιδος

Κοινωνικός Μηδενισμός 
και Κανιβαλισμός του 
Δημόσιου Χώρου

Το άτομο, που έχει 
σημαδευτεί βαθύτερα από 

οποιοδήποτε άλλο στοιχεία 
της εμπειρίας του, από 

αυτή την εκπτωχευμένη 
θεαματική σκέψη, θέτει εξ 

αρχής εαυτόν στην υπηρεσία 
της καθεστηκυίας τάξης, 

ακόμα και όταν υποκειμενικά 
μπορεί να είχε την εντελώς 

αντίθετη πρόθεση. Στην 
πραγματικότητα, θα 

υιοθετήσει την γλώσσα 
του θεάματος, διότι είναι η 

μοναδική με την οποία είναι 
εξοικειωμένος* η μοναδική 

με την οποία έμαθε να 
ομιλεί. Δίχως αμφιβολία, θα 

επιθυμούσε να θεωρείται 
εχθρός της ρητορικής της 

–αλλά θα χρησιμοποιήσει το 
συντακτικό της. Τούτη είναι 
μια από τις πιο σημαντικές 

διαστάσεις της επιτυχίας που 
διακρίνει την κυριαρχία του 

θεάματος.

Γκυ Ντεμπόρ 
Σχόλια Πάνω στην Κοινωνία 

του Θεάματος (1985)

Ο 

ι δημόσιοι χώροι δεν απει-
λούνται μόνο από την αρπα-
κτικότητα των επιχειρήσε-
ων, τις πολιτικές του Δήμου, 
τις αυθαιρεσίες της Πολιτεί-

ας. Όποιος στέκεται αποκλειστικά σε 
αυτήν την πλευρά, λέει μισές αλήθειες, 
δηλαδή, ψέματα. Η απαξίωσή τους, δεν 
είναι μόνο ζήτημα πολιτικής ή/και οι-
κονομικής εξουσίας. Είναι, κυρίως, ζή-
τημα κοινωνίας. Και λέμε κυρίως γιατί 
στην κοινωνία είναι που πέφτει το μεγά-
λο βάρος να τους υπερασπιστεί –και άρα 
όταν αυτή υιοθετεί μια εντελώς εχθρική 
ως προς αυτούς στάση, το κακό είναι δι-
πλάσιο, γιατί τους καταστρέφει, καθι-
στώντας έτσι μονόδρομο την ριζική τους 
άλωση από τις διάφορες μορφές διαρπα-
γής και κερδοσκοπίας. 

Η κοινωνική απαξίωση των δημόσι-
ων χώρων εξαπλώνεται στην Θεσσαλο-
νίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα ως 
μια άκρως επιθετική επιδημία. Είναι έκ-
φραση του μηδενισμού που κατακυριαρ-
χεί στην μαζική ψυχολογία της ελληνι-

4

κής κοινωνίας, και επιβάλει στάσεις και 
συμπεριφορές που ούτε λίγο ούτε πολύ 
οδηγούν στον κανιβαλισμό κάθετι κοι-
νού και δημόσιου: Στην πόλη ή στην εξο-
χή, σε πλατείες, παραλίες, και βουνοκορ-
φές, στάσεις λεωφορείων, τηλεφωνικούς 
θαλάμους, οδικές πινακίδες, δρόμους και 
πεζοδρόμια. Και βέβαια το σκηνικό της 
φθοράς συμπληρώνεται και από μια ανά-
λογη ηχητική επένδυση, καθώς σχεδόν 
παντού κυριαρχεί η ηχορρύπανση κάθε 
μορφής, εξατμίσεις, κραυγές, ουρλιαχτά, 
καυγάδες ή τρανταχτές συζητήσεις –και 
παντού η βοή ενός απίστευτου συνωστι-
σμού, που πολύ συχνά αγγίζει τα όρια 
της ασφυξίας, ένα φαινόμενο που απο-
καλύπτει μια τρανταχτή, αγελαία διά-
σταση των σύγχρονων μορφών συνεύρε-
σης και κοινωνικότητας των ανθρώπων.

Κάποτε οι κοινωνιολόγοι συνήθιζαν 
να υποστηρίζουν, ότι η σταδιακή κα-
τίσχυση των καταναλωτικών πρακτι-
κών εντός της ελληνικής κοινωνίας εξω-
θεί την πλειοψηφία της να αντιμετωπί-
ζει τον δημόσιο χώρο ως προέκταση του 

ιδιωτικού. Βρισκόμαστε ένα βήμα μπρο-
στά από αυτό. Ο νεοέλληνας, ποτέ δεν 
θα αντιμετώπιζε τον ιδιωτικό του χώρο 
με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον δη-
μόσιο. Αντίθετα, η ιδιωτικότητα αποτε-
λεί την «ιερή αγελάδα» των νεοελλήνων, 
σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που είναι δια-
τεθειμένοι να φτάσουν στην αυτοδικία 
αν κάποιος ανυποψίαστος αγγίξει έστω 
ορισμένα από τα συστατικά της σύμβο-
λα, όπως είναι το ΙΧ25. Επίσης, είναι εξί-
σου χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι που επιδίδονται 
σε αυτήν την κανιβαλική αντιμετώπιση 

25 Έτσι εξηγείται, εξάλλου, η απίστευτη 
ανταγωνιστικότητα με την οποία οι Έλληνες 
οδηγούν, καθώς θεωρούν ότι οι τροχιές των 
αυτοκινήτων τους, τους ανήκουν με την ίδια 
αποκλειστικότητα που κατέχουν το ίδιο το Ι.Χ 
τους. Και το ίδιο συμβαίνει και με το παρκάρι-
σμα, και κάθε χώρο, που μπορεί να θεωρηθεί 
‘ζωτικός’ για το αυτοκίνητο. Εδώ στηρίζεται 
και η απίστευτη συχνότητα της παραβατικό-
τητας των πεζοδρομίων, των ειδικών ραμπών 
για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες κ.ο.κ. 
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του δημόσιου χώρου, εμφανίζονται ιδιαί-
τερα πειθαρχημένοι στα μπαρ, τις καφε-
τέριες, τα εστιατόρια, τα Mall και τους 
άλλους πολυχώρους διασκέδασης –σε 
τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που καταλήγει 
προβληματικό από την αντίθετη πλευρά: 
Σπανίως θα δούμε κάποιον να διαμαρτύ-
ρεται για την κακή ποιότητα του φαγη-
τού σε μια ταβέρνα, για τις «μπόμπες» 
στα μπαρ, ή γιατί το μαγαζί, στον αγώνα 
του για την αρπαχτή, θα βάλει κάποιους 
πελάτες να καθίσουν σχεδόν πάνω από 
το κεφάλι κάποιων άλλων. 

Αντίθετα, μπορεί κανείς να διαπι-
στώσει ότι στους δημόσιους χώρους, 
την κοινή κοινωνική μας περιουσία, εξα-
σκείται σχεδόν κάθε μορφή «συμβολι-
κής βίας ενάντια στα πράγματα». Φυσι-
κά, τα φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με 
την ίδια την εσωτερική λογική των κα-
ταναλωτικών ηθών, καθώς είναι αλήθεια 
ότι αυτά δεν επιβάλουν μόνο την μορ-
φή τους πάνω στην ανθρώπινες σχέσεις. 
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι σταδια-
κά τα πάντα καταλήγουν να πουλιούνται 
και να αγοράζονται, αλλά το ότι σταδια-
κά η κατανάλωση επιβάλει το περιεχό-
μενό της, την χρήση, ως κυρίαρχο τρό-
πο στις ανθρώπινες σχέσεις και συμπε-
ριφορές: Οι νεοέλληνες μεταχειρίζονται 
τον δημόσιο χώρο, ακριβώς όπως κατα-
ναλώνουν ένα κουτί κόκα-κόλα* αδια-
φορούν απολύτως για το τι θα αφήσουν 
πίσω τους.

Φυσικά είναι μεγάλο λάθος να απο-
δώσουμε τα πάντα στην «κατανάλωση», 
ξεχνώντας το ιδιαίτερο πολιτιστικό ίχνος 
που φέρουν μέσα τους αυτές τις πρακτι-
κές. Και που συνδέονται με τον διαχρο-
νικό ελληνικό ατομισμό, ο οποίος ιστο-
ρικά έχει χαλιναγωγηθεί (και πάλι μόνον 

σχετικά) κατά τις στιγμές όπου ο ελληνι-
σμός διατύπωσε κάποιο υψηλότερο πρό-
ταγμα, ο αρχαιοελληνικός ή ο βυζαντι-
νός ουμανισμός, το επαναστατικό πρό-
ταγμα της χειραφέτησης του ελληνισμού 
από την μακραίωνη κατάκτηση, ή πιο 
πρόσφατα, ένα όραμα εθνικής ανεξαρτη-
σίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και πολι-
τιστικής αναγέννησης που λειτουργούσε 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Σε εποχές αποσύνθεσης και παρακ-
μής αυτών των προταγμάτων –όπως εί-
ναι η σημερινή, ο ελληνικός ατομικισμός 
εξαπολύει τις σκοτεινότερές του δυνά-
μεις, και είναι ικανός να διολισθήσει σ’ 
έναν αυτοκαταστροφικό μηδενισμό που 
σύντομα διολισθαίνει σ’ έναν πόλεμο 
όλων εναντίον όλων. Εξ άλλου ο Αρι-
στοτέλης δεν έγραψε τυχαία ότι...

Απ’ αυτό συνάγεται ότι η πόλη αποτε-
λεί μια φυσική πραγματικότητα και ότι ο 
άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώο πο-
λιτικό, και ότι αυτός που εξαιτίας της φύ-
σης του και όχι εξαιτίας των περιστάσεων 
ζει εκτός πόλεως είναι είτε φαύλος είτε 
κάτι καλύτερο από άνθρωπος, όπως ακρι-
βώς είναι και εκείνος που αποδοκιμάστη-
κε από τον Όμηρο: ο άνθρωπος χωρίς 
συγγενικούς δεσμούς, χωρίς νομικές δε-
σμεύσεις και χωρίς σπίτι […] Ότι λοιπόν 
η πόλη είναι μια φυσική πραγματικότητα 
και πιο σημαντική από το κάθε άτομο εί-
ναι φανερό. ∆ιότι, εάν το άτομο δεν είναι 
αύταρκες, όταν αποκοπεί από την πόλη, 
θα βρεθεί στην ίδια μοίρα που βρίσκο-
νται τα άλλα μέρη εν σχέσει προς το όλον, 
και εκείνος που δεν μπορεί να είναι μέ-
λος μιας κοινωνίας λόγω της αυτάρκειάς 
του δεν την χρειάζεται την κοινωνία, αυ-
τός δεν είναι μέρος της πόλεως και είναι 
κατά συνέπεια είτε θηρίο είτε θεός. Όλων 

λοιπών των ανθρώπων η ορμή προς μία 
τέτοια κοινωνία ανάγεται στην ίδια τους 
τη φύση, και εκείνος που πρώτος συγκρό-
τησε μια τέτοια κοινωνία είναι πρωτουρ-
γός μέγιστων αγαθών26.

Θηρίο, λοιπόν, ο άνθρωπος αν τε-
θεί εκτός πολιτικής κοινωνίας27. Και εί-
ναι ακριβώς η κατακυρίαρχηση της ιδι-

26 Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α, 1253a 1-5 και Α, 
1252b - 1253a 33.
27 Η πόλις ως φορέας άσκησης της συλλο-
γικής πολιτικής ελευθερίας των ανθρώπων, 
προέκυψε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ως 
απάντηση στην παρατεταμένη αποσύνθεση 
της αρχαϊκής, ομηρικής αριστοκρατίας. Με-
σολάβησε μια μακρά σκοτεινή περίοδος, όπου 
εκδηλώθηκε ραγδαία κοινωνική αποσύνθεση 
και υποστροφή του αρχαίου ελληνικού κό-
σμου, σε υποτυπώδεις μορφές κοινωνικής ορ-
γάνωσης –ένας κλειστοφοβικός, ανασφαλής 
και σκοτεινός κόσμος, τον οποίο περιγράφει 
τόσο χαρακτηριστικά ο Ησίοδος στο Έργα και 
Ημέρες. Είναι η εποχή που ο ανθρώπινος βίος 
οργανώνεται εκτός της πόλεως, μια πραγματι-
κή εποχή των «τεράτων» --καθώς ο παλαιός 
νόμος εξουδετερώνεται και βασιλεύει η βού-
ληση του ισχυρότερου, μέσα σ’ έναν πόλεμο 
όλων εναντίον όλων. Αυτά είναι τα «τέρατα» 
του Αριστοτέλη. Σε τούτο το πλαίσιο, ο πο-
λυκατακερματισμός της κοινωνίας των γενών 
σε ευάλωτα αγροτικά, ως επί το πλείστον μι-
κροϊδιοκτητικά, νοικοκυριά που στηρίζονταν 
στην αυτοκατανάλωση, θα είναι το κατ εξο-
χήν πεδίο όπου αναπτύσσονται οι αρνητικές 
δυνάμεις του ελληνικού ατομισμού. Η πόλις, 
εν τέλει, θα αναδυθεί στο προσκήνιο της Ιστο-
ρίας ως μια επανάσταση ενάντια στις αμεί-
λικτες συνέπειες που θα προκαλέσει αυτή η 
κοινωνική αποσύνθεση. Βλέπε Karl Polanyi, 
Livelihood of Man, Academic Press, Νέα Υόρ-
κη 1977. Κώστας Παπαϊώαννου, Μάζα και 
Ιστορία: Γενική Θεωρία της Επαναστατικής 
Μάζας, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2003. 
Θεόδωρος Ζιάκας, Πατριδεγωφάγος: Η νόσος 
της πόλεως, Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2012. 

ώτευσης των τελευταίων τριάντα πέντε 
ή… πενήντα χρόνων –αν αναλογιστού-
με ότι γενεσιουργό καθεστώς αυτής της 
καλπάζουσας ιδιωτείας υπήρξε η Δικτα-
τορία των Συνταγματαρχών28 για ευνό-
ητους λόγους– που τσάκισε τα συλλο-
γικά οράματα που συνείχαν την ελλη-
νική κοινωνία σε πολιτική κοινωνία. Γι’ 
αυτό και σήμερα, οι νεοέλληνες εμφανί-
ζονται στον δημόσιο χώρο ως πραγματι-
κά τέρατα, όπως πολύ τραγικά μπορεί να 
διαπιστώσει κανείς αν κάνει μια βόλτα 
στην νυχτερινή Θεσσαλονίκη, την παλιά 
και την νέα παραλία, ή στις πλατείες του 
ιστορικού κέντρου που έχουν απομείνει 
ελεύθερες.

28 «Γιαμάχα, χοτ παντς, ασφάλεια και τανκς 
πλήρης ισότης!» τραγουδούσε ο Δημήτρης 
Πουλικάκος, στον θρυλικό πλέον δίσκο Μετα-
φορά-Εκδρομαί ο Μήτσος. Οι στίχοι γράφτη-
καν μέσα στην δικτατορία και στηλιτεύουν 
αυτό το τόσο ιδιότυπο καθεστώς που εγκαθι-
δρύθηκε από αυτήν: Από την μία, η πολιτική 
κοινωνία τέθηκε στον «γύψο» και όλες οι ζω-
τικές της λειτουργίες ανεστάλησαν. Από την 
άλλη, ο ιδιωτικός χώρος γνωρίζει νέες δόξες, 
είναι η εποχή όπου τα νέα καταναλωτικά ήθη 
διαφεύγουν τα στενά όρια των αρχουσών τά-
ξεων, και εξαπλώνονται προς τους υπόλοιπους 
ταξικούς αναβαθμούς της ελληνικής κοινωνί-
ας, όπου εμφανίζονται τα πρώτα σούπερ-μάρ-
κετ, και πολλαπλασιάζονται τα καταστήματα 
ειδών εξηλεκτρισμού. Οι έγχρωμες ταινίες 
που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης 
μέσα στην δικτατορία, και που εγκαινιάζουν 
την κατάπτωση του λαϊκού ελληνικού κινημα-
τογράφου, σ’ ένα μείγμα που συνδυάζει την 
σαπουνόπερα με το αμερικάνικο μιούζικαλ, 
αποτελούν πιστές αναπαραστάσεις του κλί-
ματος της νέας ιδιωτικότητας που εγκαθιδρύ-
εται στην δικτατορία, ιδιαίτερα από το 1970 
κι έπειτα. 
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Η αρένα 
της Ικτίνου

Τ 

α πρόσφατα γεγονότα 
στην Ικτίνου, έναν πε-
ζόδρομο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης –που έχει 
μεταβληθεί εδώ και με-

ρικά χρόνια σε στέκι ορισμένων 
εναλλακτικών «φυλών», κυρίως 
χίπστερ, της μεσοαστικής νεολαί-
ας της πόλης, αποδεικνύουν ανά-
γλυφα πως όλα αυτά που περιγρά-
φουμε δεν είναι κενές θεωρητι-
κολογίες, αλλά πραγματικότητα 
που εξελίσσεται γύρω μας καθι-
στώντας την κοινωνική συμβίω-
ση οριακή. Αξίζει να παραθέσου-
με ορισμένα αποσπάσματα, από 
μια οργισμένη επιστολή-καταγ-
γελία κατοίκου, που συγκέντρω-
σε 600 υπογραφές και έδωσε την 
βάση για την επέμβαση των ΜΑΤ 
στον πεζόδρομο:

Διαταράξεις της κοινής ησυχίας
Εκτός της οχλοβοής από την άθροιση εκατοντά-
δων ατόμων κάτω από τα σπίτια μας, έχουμε τα 
μουσικά όργανα (κιθάρες, τουμπερλεκια, τρο-
μπέτες), τα κασετόφωνα, τα χτυπήματα στις βι-
τρίνες και τα ρολά ,τα ουρλιαχτά από χρήστες και 
άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, κροτίδες, μηχα-
νάκια να μαρσάρουν και διάφορα άλλα που κα-
θιστούν τον ύπνο αδύνατο. Προσωπικά έχω πά-
ρει πάρα πολλές φορές την αστυνομία τηλέφωνο 
με ελάχιστα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι έτυχε 
φορά να καλέσουμε την αστυνομία 12 φορές σε 
ένα βράδυ Κυριακής διότι μπροστά στην οικο-
δομή παίζανε κρουστά μέχρι τις 5 το πρωί. Μια 
από τις φορές που βγήκα στο μπαλκόνι να κάνω 
παρατήρηση μου πέταξαν πέτρες και 1 μπουκάλι.

Κίνδυνος σωματικής υγείας
Την τελευταία εβδομάδα μόνο είχαμε 2 φορές 
συμπλοκές οι οποίες κατέληξαν σε μαχαιρώμα-
τα (την Τετάρτη 6/5 είχε γεμίσει το πεζοδρόμιο 
μπροστά στο 2ρο Λύκειο αίματα και την Πέμπτη 
7/5 έγινε συμπλοκή ομάδας νεαρών με ξυλο-
δαρμό και πολύ σοβαρό τραυματισμό του ενός, 
ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο 4 το 
πρωί από το σημείο – διαθέσιμο video υπάρχει 
από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περι-
οχής). Γενικά πολλές φορές έχουν γίνει φασαρί-
ες από άτομα υπό την επήρεια γεγονός που καθι-
στά την Ικτίνου επικίνδυνη για κυκλοφορία πόσο 
μάλλον όταν το σπίτι σου ή η επιχείρηση σου βρί-
σκετε εκεί. Πέραν του κινδύνου σωματικής βλά-
βης, οι σύριγγες, τα ούρα, τα σπασμένα γυαλιά 
οι έμετοι αποτελούν μολυσματικά υλικά επικίν-
δυνα για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, 
τους μαθητές του δημοτικού και νηπιαγωγείου 
της περιοχής29.

29  Βλέπε «Βανδαλισμοί, μπουκάλια και σύριγγες: 
“Επιδρομές” νεαρών κάθε βράδυ στην Ικτίνου», 
seleo.gr, 18/05/2015. Ηλ. δ. http://goo.gl/qEkLIw.

Έπειτα από αυτές τις καταγγελίες, 
πραγματοποιήθηκε η επέμβαση30 των… 
ΜΑΤ, για να… αποκατασταθούν οι πιο 
θεμελιώδεις κοινής συμβίωσης. Η κατα-
στολή λοιπόν… σε ρόλο κοινωνικού παι-
δονόμου, νταντάς, που θα αναλάβει να 
επιβάλει την κοινή λογική, σε μια μικρή 
γειτονιά που λειτουργεί ως ένα από τα… 
«Σόχο» της εναλλακτικής διασκέδασης.

Θα ήταν πολύ εύκολο, και πολύ λίγο 
ταυτόχρονα, να αρκεστούμε κι εμείς σε 
αντικατασταλτικές ιερεμειάδες, και σε 
«δεκάρικους» για την ποινικοποίηση της 
ελεύθερης χρήσης των δημόσιων χώρων. 

Προφανώς, αυτό που συμβαίνει στην 
Ικτίνου, δεν είναι μια προσπάθεια από την 
νεολαία, να οικειοποιηθεί και να αυτό-δι-
αχειριστεί έναν δημόσιο χώρο. Εξ άλ-
λου, η αλήθεια είναι πως ελάχιστες αντι-
δράσεις υπήρξαν από εκείνους που συ-
χνάζουν στην πλατεία ακόμα και ενάντια 
στην καταστολή, καθώς εκείνοι που κινη-
τοποιήθηκαν ήταν ορισμένα πολιτικοποι-
ημένα κομμάτια, που παρενέβησαν όντας 
«εξωτερικοί» ως προς την όλη ιστορία. 

Η αυτό-διαχείριση του δημόσιου χώ-

30 Για να ακριβολογούμε, τα γεγονότα είχαν 
ως εξής. Οι κάτοικοι έκαναν αλλεπάλληλες 
εκκλήσεις στον Δήμο και στην Αστυνομία 
διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση. Λίγες 
μέρες πριν την επέμβαση των ΜΑΤ, το ζήτημα 
έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δημοτικός 
σύμβουλος της πλειοψηφίας Γ. Δημαρέλος, 
ενώ στον λογαριασμό του Facebook έβγαλε 
μια οργισμένη ανακοίνωση που ζητούσε 
την επέμβαση της αστυνομίας. Ορισμένα 
δημοσιεύματα ισχυρίζονται ότι η επέμβαση 
των ΜΑΤ συζητήθηκε και συμφωνήθηκε 
κατά την διάρκεια της επίσκεψης του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη 
Πανούση στον Δήμο Θεσσαλονίκης, σε 
συνεννόηση με τον Γιάννη Μπουτάρη. 

ρου, δεν παύει να αποτελεί –την πιο δημο-
κρατική και συμμετοχική– μορφή διαχεί-
ρισης γεγονός που προϋποθέτει κάποιους 
ελάχιστους κοινούς κανόνες κοινωνικής 
συνύπαρξης. Ειδάλλως, καταντάει χρήση 
και κατανάλωση του χώρου. Το να απο-
καλεί, επομένως, αυτές τις καταστάσεις 
ως προσπάθειες ‘οικειοποίησης’ του δη-
μόσιου χώρου, διαπράττει μια διπλή δο-
λοφονία, ταυτόχρονα ενάντια στην ελλη-
νική γλώσσα και την κοινή λογική. 

Για τους ίδιους λόγους, είναι και η έν-
νοια της αλληλεγγύης που χάνει τον νόη-
μά της: Γιατί, τάχα, αποδέκτες της αλλη-
λεγγύης των πολιτικοποιημένων κομμα-
τιών που θέλησαν να παρέμβουν στο ζή-
τημα να είναι μόνον οι νεολαίοι και όχι 
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οι κάτοικοι; Ποιος εν τέλει είναι πιο ευ-
άλωτος και ανυπεράσπιστος, αυτός που 
επιβάλει με τον όγκο και τον δυναμισμό 
της μαζικότητάς του, ρυθμούς ζωής που 
καταστρέφουν τους αντίστοιχους των 
υπολοίπων; Αυτό αποτελεί έμμεση αυ-
τοδικία, και ανοίγει τον δρόμο ώστε να 
υπάρξει και η αντίστροφη αυτοδικία από 
την πλευρά αγανακτισμένων κατοίκων 
που αργά ή γρήγορα θα συνασπιστούν 
για να διεκδικήσουν πίσω την χαμένη 
τους καθημερινότητα. 

Άρα η καταστολή είναι… μονόδρο-
μος; Όχι φυσικά, και μπροστά σε αυ-
τήν δεν μπορεί να αισθανθεί αηδία για 
την γελοιότητα μιας κοινωνίας και ενός 
κράτους που κινητοποιεί τέσσερις ή πέ-
ντε κλούβες για να αντιμετωπίσει όλα τα 
παρελκόμενα ενός τύπου διασκέδασης –
κοινού μέσα, κι έξω στα μαγαζιά– που 
θυμίζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηί-
ας ή το «Πεθαίνω σαν Χώρα» του Δη-

μήτρη Δημητριάδη31. Και την ολοκλη-
ρωτική παρακμή του κράτους και των 
θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
οποίοι μπορούν πλέον να κινούνται μόνο 
μεταξύ δύο άκρων, της ολοκληρωτικής 
απραξίας και της… καταστολής. 

Φυσικά, εδώ και καιρό, μπορούσε να 
υπάρξει μιας μορφής συναινετικής πα-
ρέμβασης στην περιοχή, τόσο από την 
σκοπιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο 
και από τις αντιθεσμικές ή εξωθεσμι-
κές πολιτικές συλλογικότητες της πόλης, 
που αξιώνουν την προστασία των δημό-
σιων χώρων. 

Μια παρέμβαση που θα έθετε το αί-
τημα ύπαρξης κοινών κανόνων συμβίω-
σης, εκδίωξης της πιάτσας των ναρκω-
τικών, και αυτοελέγχου στην διασκέδα-
ση. Εξάλλου, δεν είναι όλα τα σημεία της 
πόλης για να λειτουργούν ως υπαίθρια 
κλαμπ. Στο κάτω-κάτω της γραφής μό-
λις πέντε ή επτά λεπτά από την Ικτίνου 
βρίσκεται το τεράστιο παραλιακό μέτω-
πο της πόλης, όπου μπορεί κανείς να κά-
νει ότι θέλει, δίχως να ενοχλεί κανέναν. 
Εκεί όμως δεν έχει… μπαρ, ώστε να θεω-
ρούνται και αυτοί που δεν πηγαίνουν σε 
αυτά ως μέρος μιας ευρύτερης «φάσης».

 Όμως, ένας τέτοιου τύπου «πολι-
τιστικός ακτιβισμός» θεωρείται γρα-
φικός, αν όχι passé, τόσο από τους θε-
σμικούς, όσο και από τους εξωθεσμι-
κούς φορείς της πόλης. Στην πραγματι-
κότητα τον αποφεύγουν γιατί είναι εξαι-
ρετικά δύσκολος, και υπερβολικά ρηξι-
κέλευθος για τα μέτρα όλων τους. Διό-
τι θέτει πολύ ουσιαστικά ζητήματα πο-
λιτισμού, χρήσης του δημόσιου χώρου, 
και απαιτεί την ανάπτυξη πραγματικών 
31 Δημήτρης Δημητριάδης, Πεθαίνω σαν 
Χώρα, Σαιξπηρικόν, Θεσσαλονίκη 2011. 

μορφών αυτό-οργάνωσης. Και τέτοια ζη-
τήματα είναι εντελώς ανεπιθύμητα, γιατί 
δεν μπορούν παρά να μην ασκήσουν βα-
θιά και ριζική κριτική στις ψευδοελευθε-
ριακές αντιλήψεις του «απαγορεύεται το 
απαγορεύεται», οι οποίες όχι μόνον είναι 
κυρίαρχες, αλλά ενέχουν θέση θεσφάτου 
μέσα σ’ αυτήν την νεοελληνική εκδοχή 
της κοινωνίας του θεάματος.  

Κι όμως, η απόλυτη κυριαρχία του 
«απαγορεύεται το απαγορεύεται», δεν 
μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια κατά-
σταση όπου όλα θα απαγορεύονται: Αν, 
πραγματικά, επεκταθούν συμπεριφορές 
που καθορίζονται από την επελαύνουσα 
κοσμοθεωρία του «ζήσε και άφησε τους 
άλλους να πεθάνουν», τότε πολύ σύντο-
μα θα προκύψει ένας πόλεμος όλων ενα-
ντίον όλων, και τότε η καταστολή θα 
σπεύσει ως άλλος Λεβιάθαν να εγγυηθεί 
την ίδια την… κοινωνική συνύπαρξη. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πάντα, 
η καταστολή συνοδεύεται από την από-
λυτη ιδιωτικοποιήση της κοινωνικότη-
τας. Το ίδιο συνέβη και σε διάφορες περι-
οχές της Αθήνας, με συνέπεια να υπάρξει 
μαζική έξοδος και εγκατάλειψη των λιγο-
στών δημόσιων χώρων και… μεταφορά 
της κοινωνικής ζωής στα The Mall, όπου 
το αποστειρωμένο τους περιβάλλον εγ-
γυάται την προστασία των… καταναλω-
τών από παρόμοιες καταστάσεις32. 

32 Στο πλαίσιο συνεντεύξεων που διενεργήθη-
καν για την διεξαγωγή μιας κοινωνικής έρευ-
νας για το The Mall Athens, μια επισκέπτρια 
θα μιλήσει για κάποιους από τους λόγους που 
προτιμάει το Mall από τις παραδοσιακές γει-
τονιές του αθηναϊκού κέντρου, που αναπτύσ-
σουν εμπορικές και ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες: «Το γεγονός ότι τον χώρο κάποιος τον 
επιβλέπει και είναι πάντα καθαρός και δεν έχει 
σκουπίδια και δεν μπορεί να κάνει ο καθένας 

Αυτό που συνέβη, δηλαδή, σε μικρο-
γραφία στον πεζόδρομο της Ικτίνου τον 
Μάιο του 2015, αποτελεί «εικόνα από 
το μέλλον». Αυτή η εικόνα, πραγματικά, 
δεν είναι μακριά. 

Αν θέλουμε, όμως, πραγματικά να 
προλάβουμε και να σταματήσουμε τον 
επερχόμενο κοινωνικό εκφασισμό που 
αναπόφευκτα θα προκύψει αν αυτές οι 
κοινωνικές συμπεριφορές μαζικοποιη-
θούν (προς το παρόν δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη πως κάτι τέτοιο εν τέλει θα απο-
τραπεί), θα πρέπει να πάψουμε να επι-
τρέπουμε την λειτουργία τέτοιων κοινω-
νικών αυτοματισμών. 

ό,τι θέλει, είναι πολύ στα συν. Άντε πήγαινε 
στην Ερμού που είναι πενταβρώμικη. […]. 
Έχει security μέσα, δεν φοβάσαι». Ο δε αρ-
χιτέκτονας του The Mall Athens, εξηγεί πολύ 
χαρακτηριστικά την λειτουργία του: «Mall εί-
ναι ο διάδρομος, ο διάδρομος και ο σε εισαγω-
γικά κοινόχρηστος χώρος. Αυτό, λοιπόν, είναι 
ένα Mall. Αμέσως-αμέσως καταλαβαίνουμε 
ότι έχουμε ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο 
κέντρο, σε μια πόλη θα ήταν αντίστοιχο ενός 
πάρα πολύ μεγάλου εμπορικού δρόμου. Το 
Mall, ας πούμε στο Μαρούσι, είναι αντίστοιχο 
με την Ερμού στην έκταση, με ολόκληρη την 
Ερμού. [...]. Στηρίζεται ότι κάνεις μια συγκέ-
ντρωση εμπορική και ψυχαγωγική. Και αυτά 
τα δύο πηγαίνουνε μαζί […]. Στην Αθήνα, που 
ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, όπως του 
καπνίσει, πραγματικά δεν είναι ένα ήσυχο πε-
ριβάλλον ο δρόμος στην Αθήνα, οπτικά εννοώ. 
Είναι ένα φλύαρο και ανήσυχο περιβάλλον… 
[σ.σ. ενώ το The Mall Athens] δεν έχει εξαιρε-
τικά κιτς πράγματα ή που να σε ενοχλούν και 
να σου τραβάνε το μάτι […] είναι σεμνό σχε-
τικά* είναι καλά φωτισμένο και είναι ε΄ξω από 
τις κλιματολογικές συνθήκες και αυτό είναι 
που δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο γε-
νικά είναι ευχάριστο».  Βλέπε Δημήτρης Λάλ-
λας, Στον Μικρόκοσμο του Mall, Εκδόσεις Νη-
σίδες, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 110 και 128.  
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Τους οποίους έχουμε ζήσει κι εμείς 
στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, κα-
θώς δεν μιλάμε από την σκοπιά εκείνου 
που παρατηρεί «απ έξω» αυτές τις κατα-
στάσεις, αλλά εκείνου που τις βιώνει από 
μέσα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ανή-
κουμε σε εκείνες τις μερίδες των συμπο-
λιτών μας, που εξ αρχής είδαν σε αυτήν 
την τρομακτική επέλαση της βιομηχανί-
ας της διασκέδασης μια απόπειρα για την 
εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης κοι-
νωνικότητας33, οπότε είμαστε παρόντες σε 

33 Αντιγράφουμε από παλαιότερο κείμενο που 
είχαμε γράψει πάνω σε αυτό το ζήτημα: «Πολ-
λές φορές διαμαρτύρονται από τα κανάλια 
για το ‘όργιο της κερδοσκοπίας στην νύχτα’. 
Κλασσικό ζήτημα. Ένα ποτό ή ένας καφές 
φαίνεται να πωλείται 200% ή 300% πάνω από 
το πραγματικό του κόστος. Οι ιδιοκτήτες επι-
καλούνται εν είδει αντιλόγου τα λειτουργικά 
έξοδα. Οι πιο έξυπνοι, υπολογίζουν και αντα-
παντούν: μένει τουλάχιστον 150% σπέκουλας. 
Έχουν δίκιο κι άδικο […]. Άδικο, γιατί δεν 
ξέρουν να υπολογίζουν τις αξίες στα πλαίσια 
του τούρμπο-καπιταλισμού που ζούμε. Στα 7 
ευρώ το ποτό δεν πληρώνεις μόνο το ποτό ή 
το νοίκι, ή τους εργαζόμενους του μαγαζιού. 
Πληρώνεις και μια σειρά «άυλων» αγαθών, 
«υπηρεσιών», που προσφέρει το μπαρ: δηλα-
δή την κοινωνικότητα, το φλερτ, την εξομο-
λόγηση, τον χώρο και το «ξέδωμα» --όλα όσα 
θα νοιώσεις και θα βιώσεις μέσα εκεί. Δίκιο, 
γιατί πέφτουν μέσα όταν μιλάνε για ληστεία. 
Μόνο που συμβαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από αυτό που την εννοούν. Γιατί το ζήτημα 
δεν είναι μόνο οικονομικό. Όπως είδαμε, πλη-
ρώνεις για όσα θα ζήσεις, ή για την φιλοδοξία 
να τα ζήσεις. Εξαγοράζεις την νύχτα σου από 
τους μηχανισμούς αυτής της βιομηχανίας, που 
σου την αφαίρεσαν. Η ληστεία, δηλαδή, αφο-
ρά στην αρπαγή των συναισθημάτων, της κοι-
νωνικότητας– ίσως ακόμα και του έρωτα– από 
την βιομηχανία της διασκέδασης και όχι μόνο 
στα 3,4 ή 5 ψωροευρώ («ψωρό», με την έννοια 

προσπάθειες να μεταβληθεί η Ναβαρίνου 
ή η Ροτόντα, σε ανοιχτούς χώρους ελεύθε-
ρης κοινωνικότητας των ανθρώπων. 

Φάγαμε τα μούτρα μας αντιμετωπί-
ζοντας τα ίδια αδιέξοδα που λειτουργούν 
και στην Ικτίνου. Και καταλάβαμε τότε 
την εσωτερική λογική, αυτής της μηχα-
νικής αλληλουχίας των γεγονότων. Η 
κυριάρχηση λογικών χρήσης και κατα-
νάλωσης του χώρου, αποτρέπει ή εξου-
δετερώνει κάθε προσπάθεια αυτό-ορ-
γάνωσης στην θέσπιση ελάχιστων κα-
νόνων συμβίωσης. Στο κενό τους, και 
στην αδυναμία να τεθούν κάποια σαφή 
όρια στο τι θεωρείται αποδεκτό και τι 
όχι, δημιουργείται μια κατάσταση χα-
οτική που εύκολα προσελκύει τους το-
ξικοεξαρτημένους και τις πιάτσες τους. 
Αυτές, εξαπλώνονται έχοντας την δική 
τους ακατανίκητη εντροπία, εξαπλώνο-
νται στον χώρο μαζί με όλες τις μορφές 
μικρο-παραβατικότητας που αναπτύσ-
σουν, ώσπου στο τέλος ο δημόσιος χώ-
ρος καταλύεται και οι περισσότεροι τον 
εγκαταλείπουν. Αυτή η διαδικασία είναι 
που έδιωξε τους εναλλακτικούς νεολαί-
ους από την Ναβαρίνου και τους έστειλε 
στην Ροτόντα, και ήταν οι ίδιες καταστά-
σεις που τους έδιωξαν από εκεί προς την 
Ζεύξιδος. Προφανώς, μέσα από αυτές τις 
αλλεπάλληλες εμπειρίες, καταδεικνύεται 
και η ολοκληρωτική αποτυχία των κατα-
σταλτικών μεθόδων, καθώς έπειτα από 
αυτές οι δημόσιοι χώροι συνήθως αδειά-
ζουν, εκτός όμως από τις… πιάτσες της 

ότι μας κλέβουν κάτι πολύ ευρύτερο). Αυτό 
πληρώνουμε, πλέον, στα μπαράκια. Στην τιμή 
του ποτού εξαγοράζουμε ένα κομμάτι από την 
ζωή που μας έχουν κλέψει». Βλέπε «Κάτω τα 
χέρια απ’ τις νύχτες μας», 23 Μαΐου 2007. Ηλ. 
διεύθυνση: http://wp.me/ptFxa-5m.

ηρωΐνης και τους τοξικοεξαρτημένους, 
που… παραμένουν34. 

34 Κι αυτό συμβαίνει διότι παραδοσιακά η 
ΕΛΑΣ κάνει διαχείριση της πιάτσας των 
σκληρών ναρκωτικών, και δεν έχει υιοθετήσει 
άλλες μορφές πρόληψης και παρεμβάσεων 
που προκρίνουν πολλά από τα πιο επιτυχημέ-
να παραδείγματα κέντρων τοξικοεξάρτησης: 
Σκοπός τους, είναι να τις μεταφέρουν ανά πε-
ριόδους από πλατεία σε πλατεία, σε μια προ-
σπάθεια να ελαχιστοποιήσουν το πολιτικό/
κοινωνικό κόστος από την αδυναμία τους να 
παρέμβουν ουσιαστικά πάνω στο ζήτημα. Και 
προφανώς, όποιος ασκεί διαχείριση σε τέτοιες 
καταστάσεις, αναπτύσσει και την αντίστοιχη 
στρατηγική διαχείρισης. Έτσι, δεν θα εκπλα-
γούμε διόλου, αν κάποτε μάθουμε ότι υπήρ-
ξαν ουκ ολίγες φορές που η μετακίνηση της 
πιάτσας έγινε στοχευμένα για να υπονομεύσει 
τέτοιου τύπου στέκια. Εξάλλου υπάρχει και 
η εμπειρία των Αγανακτισμένων του Λευκού 
Πύργου, περίπτωση εντελώς διαφορετική που 
δεν αφοράει στο ζήτημα που τώρα κουβεντιά-
ζουμε. Εκεί, όταν η μαζικότητα της συμμε-
τοχής άρχισε να πέφτει, ιδιαίτερα το βράδυ, 
υπήρξε ένα ‘περίεργο’ ρεύμα τοξικοεξαρτημέ-
νων και άλλων ποινικών, που ξαφνικά εμφανί-
στηκε μ’ έναν συγχρονισμό που δεν μπορούσε 
παρά να δημιουργεί υποψίες για την εκ των 
άνω υποδαύλιση του φαινομένου.

Αυτό –εδώ έχουμε φτάσει– 
απαιτεί μια ριζική αλλαγή στην 
καθημερινότητα, στις στάσεις και 
τις συμπεριφορές των ανθρώπων. 
Ειδάλλως, η ασχήμια σε κάθε 
της εκδοχή, υπό το πρόσωπο 
του κοινωνικού μηδενισμού, ή 
της κρατικής καταστολής και 
της εμπορευματοποίησης, θα 
μας κυνηγάει σαν χιονοστιβάδα 
στον κατήφορο μιας ολόκληρης 
κοινωνίας. Το δίλημμα έχει τεθεί: 
Ή θα πραγματοποιήσουμε μια 
επανάσταση στο επίπεδο των 
καθημερινών μας συμπεριφορών, 
για να γίνει αυθεντικό και το 
αίτημα της υπεράσπισης των 
δημόσιων χώρων από την 
εμπορευματοποίηση και την 
καταστολή, ή θα διολισθήσουμε 
στην βαρβαρότητα.
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Αντί 
επιλόγου 

«Είμαστε οι 
κούφιοι άνθρωποι» 

- είμαστε οι 
Μεταλλαγμένοι

Άνθρωποι

Όταν καταλαγιάζει ο αχός 
της σύγχρονης τεχνολογίας

Κι ακούγεται μόνο
Το παράπονο του λαβωμένου 

περιστεριού
Αρχίζει η αναπαραγωγή των 

ονείρων

Κλείτος Κύρου

Τ 

ο ευρύτερο ζήτημα που θέτει η μαζι-
κότητα και η δημοφιλία του κοινω-
νικού μηδενισμού, αφορά στην ίδια 
την κατάσταση της σύγχρονης κοι-
νωνίας και της ανθρώπινης ύπαρξης 

μέσα σε αυτήν. Καθ όλη την διάρκεια του 
20ου αιώνα, τα ποικίλα ολοκληρωτικά καθε-
στώτα που είδαν το φως της ιστορίας ή ακό-
μα και κοινωνίες που άνηκαν στην τάχα φι-
λελεύθερη Δύση, αλλά λειτουργούσαν ακό-
μα υπό το σκήπτρο του κοινωνικού αυταρ-
χισμού, της πατριαρχίας και του πουριτανι-
σμού, στιγμάτιζαν τέτοιες συμπεριφορές, που 
ήταν πολύ πιο μειοψηφικές και εν πάσει περι-
πτώσει αποτελούσαν και μια μορφή αντίστα-
σης στην διάχυτη καταπίεση, ως αντικοινωνι-
κές ή παρεκκλίνουσες συμπεριφορές. 

Σήμερα, το όλον πράγμα έχει αντιστρα-
φεί: Τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μορ-
φές «κανονικότητας» όχι μόνον διότι εί-
ναι μαζικές, αλλά διότι πηγάζουν απευθεί-
ας από τα πρότυπα, και τους τρόπους ζωής 
που παράγει και επιβάλει αυτό το εγωκρατι-
κό, υπερκαταναλωτικό, υπεραγοραίο, υπερ-
καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί στις 
σύγχρονες κοινωνίες35.

35 Ακόμα και η τοξικοεξάρτηση, στην οποία ανα-
φερθήκαμε μόνο ακροθιγώς στο πλαίσιο του κει-
μένου, δεν μπορεί να θεωρείται πλέον παρέκκλι-
ση από τις κυρίαρχες και κοινωνικές αποδεκτές 
κοινωνικές πρακτικές, αλλά παροξυστική εκδοχή 
μιας κοινωνίας που πλέον περιστρέφεται σχεδόν 
αποκλειστικά γύρω από την φιλοσοφία του «κα-
ταναλώνω άρα υπάρχω». Η ραγδαία εξάπλωση 
της χρήσης ψυχωδηλωτικών ουσιών, είναι ανα-
πόφευκτη συνέπεια των σύγχρονων κοινωνιών, 
γιατί όλο και περισσότερο αυτές προσδιορίζονται 

Πίσω από αυτήν την διαπίστωση, ελ-
λοχεύει μια πραγματικότητα που κομίζει 

ως κοινωνίες της χρήσης, και της καταναλω-
τικής απόλαυσης, που αυτοπραγματώνονται 
μόνο μέσα από αυτές τις πρακτικές. Ο άνθρω-
πος ως μηχανή απολαύσεων, και το προϊόν 
ως καύσιμο αυτής της μηχανής. Μάλιστα, η 
τοξικοεξάρτηση ως παροξυστική εκδοχή των 
κυρίαρχων κοινωνικών πρακτικών, προκαλεί 
και μια τραγική αντιστροφή, που μπορεί να 
μας διδάξει κάτι για τις απώτερες κοινωνικές 
συνέπειες αυτού του καθεστώτος που ρυθμίζει 
πλέον τις ζωές των ανθρώπων. Σε αυτήν, είναι 
οι ουσίες που εν τέλει αναλώνουν την ανθρώ-
πινη ύπαρξη, για να παράγουν τις ζωτικές για 
τον οργανισμό του χρήστη εμπειρίες της ψυ-
χικής υπέρβασης. Το υποκείμενο έγινε αντι-
κείμενο, και το αντικείμενο υποκείμενο. Η 
τοξικοεξάρτηση, εκδηλώνει στην ακραία της 
μορφή μιαν αλήθεια που ισχύει, αλλά βρίσκε-
ται, καλά κρυμμένη μέσα στην «κανονικότη-
τα» των καταναλωτικών κοινωνιών: Δεν είναι 
τα προϊόντα στην υπηρεσία των ανθρώπων, 
όπως δείχνουν συστηματικά οι διαφημίσεις, 
αλλά το αντίθετο! 

κάτι το ιστορικά καινοφανές στην πορεία 
των ανθρώπινων κοινωνιών: Η κατίσχυ-
ση της ακραίας ιδιωτείας, που πολλα-
πλασιάζεται γεωμετρικά από τον τρόπο 
που επενδύεται τεχνολογικά ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωής, και ιδίως την υπερ-α-
νάπτυξη του κυβερνοχώρου, απειλεί να 
μεταλλάξει ριζικά την ίδια την ανθρώπι-
νη ύπαρξη. Ως προς την κεντρική, μάλι-
στα, σημασία που είχε για αυτήν μέχρι 
σήμερα η κοινωνικότητα, η συλλογική 
και διαπροσωπική σχέση. Κι αυτό συμ-
βαίνει, κατ εξοχήν στους ανεπτυγμένους 
θύλακες του πλανήτη, που πλέον όπως 
όλοι γνωρίζουμε δεν περιορίζονται στην 
Δύση ή στον παγκόσμιο Βορρά. 

Βρισκόμαστε μπροστά στην ανάδυ-
ση ενός νέου τύπου ανθρώπινης ύπαρ-
ξης, μοναχικής, τεχνολογικά επαυξημέ-
νης, που αντιμετωπίζει τον ίδιο της τον 
εαυτό ως εργαλείο καταναλωτικής ηδο-
νοθηρίας, και προσπαθεί υποκαταστή-
σει το κενό των πραγματικών, ολοκλη-

5
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ρωμένων συλλογικών ή διαπροσωπικών 
εμπειριών με τεχνητές ψυχοσυναισθη-
ματικές υπερβάσεις. Που παράγονται 
είτε από το διαδίκτυο, είτε από την χρή-
ση νόμιμων και παράνομων ψυχοδηλω-
τικών ουσιών. Είναι τυχαίο άραγε, ότι δί-
πλα από την εξάρτηση στα κλασικά ναρ-
κωτικά, ή το αλκόολ, προστίθεται και η 
εξάρτηση από το διαδίκτυο;

Αυτό σημαίνει πως η κρίση στην συμ-
βίωση των ανθρώπων και οι συγκρούσεις 
που προκύπτουν από αυτήν, οι συνέπει-
ες τους έτσι όπως εκδηλώνονται πάνω 
στην ίδια την παρακμή του δημόσιου χώ-
ρου, είναι ενδείξεις ενός σκοτεινού μέλ-
λοντος που προσεγγίζει. Στις ΗΠΑ, υπάρ-
χουν δύο ακραία παραδείγματα πόλεων, 
τα οποία αποτυπώνουν ανάγλυφα την κυ-
ρίαρχη τάση στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Το Λος Άντζελες, μια πόλη… δίχως δημό-
σιους χώρους και πλατείες, οργανωμένη 
πάνω στην λογική του αυτοκινήτου, όπου 
η ασφάλεια αποτελεί προνόμιο του εύπο-
ρου 1/3 της κοινωνίας, που ζει απομονω-
μένο σε περίκλειστους και καλά φρου-
ρούμενους ιδιωτικούς θύλακες. Και η 
Νέα Υόρκη, πόλη πιο «ευρωπαϊκή», όπου 
κάποτε ήταν ξακουστή για την διάχυτή 
κοινωνικότητά της, και που τώρα το 60% 
των κατοίκων της ζει μοναχικά. 

Όσο εκτεταμένη κι αν ήταν αυτή η 
παρέκβαση, δεν υπάρχει καμία διάθεση 
θεωρητικολογίας, και απογείωσης από 
την πραγματικότητα. Όλα τούτα, επιση-
μάνονται σε αυτό το βάθος, για να κατα-
νοήσουμε ότι πλέον η πρόοδος αυτού του 
συστήματος, δηλαδή η περαιτέρω εξέλι-
ξη των τάσεων που είναι κυρίαρχες σή-
μερα μέσα στην σύγχρονη κοινωνία, και 
υπαγορεύουν την καθημερινότητα των 
ανθρώπων και των τρόπων ζωής τους, 

εγκυμονεί μια θλιβερή μετάλλαξη36 στην 
ίδια την ανθρώπινη φύση! Το κόστος αυ-
τής της μετάλλαξης, θα είναι ο πολλα-
πλασιασμός κάθε μορφής συγκρούσεων 
και αντιπαλοτήτων μεταξύ των ανθρώ-
πων –το επιβεβαιώνουν όλες οι κινημα-
τογραφικές και λογοτεχνικές δυστοπίες 
που πραγματεύονται αυτά τα ζητήματα.

Το να αρνηθούμε αυτήν την εξέλιξη, 
και να αντιπαρατεθούμε σε αυτήν την 
μορφή της προόδου, θα αποτελέσει το 
κεντρικό αντικείμενο της πάλης για την 
δημοκρατία και την ελευθερία στον αιώ-
να που έρχεται. Σήμερα ζούμε την αυγή, 
το προανάκρουσμά του. Ας κινητοποιη-
θούμε, όσο είναι ακόμα καιρός. 
36 Είναι πανθομολογούμενο, πως τα τελευταία 
είκοσι ή τριάντα χρόνια το υφιστάμενο μοντέ-
λο αντιμετωπίζει στο πεδίο της πραγματικής 
οικονομίας μια τεράστια κρίση παραγωγικό-
τητας και κερδοφορίας. Αυτός είναι ένας από 
τους κυριότερους λόγους, εξ άλλου, που το 
μεγάλο κεφάλαιο στρέφεται αποφασιστικά 
προς τις χρηματοπιστωτικές λειτουργίες και 
τις άλλες μορφές μεγα-σπέκουλας που ανα-
δεικνύει η παγκόσμια οικονομία. Απέναντι 
σε αυτό το γενικό μπλοκάρισμα, μια έσχατη 
τάση του αμερικανικού –κυρίως– κεφαλαίου 
αξιώνει το άνοιγμα ενός νέου παραγωγικού 
κύκλου μέσω της… επέμβασης στο ανθρώ-
πινο γονιδίωμα και της ριζικής μεταβολής 
της ανθρώπινης ύπαρξης: Η νανοτεχνολογία, 
οι πατέντες στα γονίδια, η βιολογική διεπα-
φή ανθρώπων-υπολογιστών, είναι ορισμένες 
εκφράσεις αυτής της τάσης. Αυτό το ρεύμα, 
δεν έχει εκφραστεί μόνο ως άποψη στο πλαί-
σιο της συζήτησης για την γενική οικονομική 
στρατηγική που θα έχει το σύστημα κατά τις 
επόμενες δεκαετίες. Εξίσου, έχει προκαλέσει 
και μια φιλοσοφική, κοινωνιολογική, και εν 
τέλει πολιτική συζήτηση. Περισσότερα βλέπε 
Γιώργος Καραμπελιάς, «Η Εποχή του Μεταν-
θρώπου» στο Θεμελιώδης Παρέκκλιση, Εναλ-
λακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2004, σελ. 85-125.

Επίμετρο
Ένα εναλλακτικό 
όραμα για την 
Θεσσαλονίκη:
Μια επανάσταση στην 
καθημερινότητα των 
ανθρώπων

Όσο κι αν πολεμάς δε θα 
εκπορθήσεις 
Τις μυστικές εστίες 
αντιστάσεως 
Δεν ωφελεί να σημαδεύεις 
χωρίς στόχο 
Εκεί που πλαγιάζεις με ιαχές 
θριάμβου 
Ενέδρες θα σου στήνουνε 
κρυμμένες μες την αντηλιά

Κλείτος Κύρου 
Οι Ενέδρες

Τ 

ο παρόν κείμενο έθεσε πολλά 
ζητήματα, φαινομενικά άσχε-
τα μεταξύ τους. Η πολιτική 
της παρούσας Δημοτικής Διοί-
κησης. Η τάση για έναν ριζι-

κό μετασχηματισμό της πόλης στην κα-
τεύθυνση που επιθυμούν τα συμφέρο-
ντα της ασύδοτης κερδοσκοπίας. Πως οι 
αντιστάσεις της κοινωνίας, η ίδια της η 
συνοχή και η βιωσιμότητα, εξουδετερώ-
νεται από τον κοινωνικός μηδενισμός, 
την απόρριψη του δημόσιου χώρου. Και 
το πώς αυτά αποτελούν ενδείξεις παρακ-
μής, ιδιωτείας, και κατάρρευσης της ελ-
ληνικής πολιτικής κοινωνίας.

Αυτές οι πλευρές συνθέτουν έναν 
ολόκληρο κόσμο που κυριαρχεί σήμε-
ρα στην πόλη, και επιβάλλεται στις ζωές 
μας. Σε αυτόν τον κόσμο, αρηντικότητα 
της εξουσίας και κοινωνική παθογένεια 
είναι αλληλοτροφοδοτούμενες και συ-
μπληρωματικές δυνάμεις. Δημιουργούν 
από κοινού, «εκατομμύρια μηχανές που 
τυραννάνε τις φτωχές μας τις ζώες». Γι’ 
αυτό εξ άλλου, δεν έχει κανένα πολιτι-
κό νόημα να καθαγιάζουμε την κοινωνία 
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εναντίον της εξουσίας, ή να στηλιτεύου-
με την κοινωνία μαζί με την εξουσία. Το 
πρώτο χαρακτηρίζει μια λογική στείρας 
αντιπολίτευσης, το δεύτερο το διαπράτ-
τει η ίδια η εξουσία –έχουμε ακούσει 
πάρα πολλές φορές τον Γ. Μπουτάρη να 
καταγγέλει τα κακώς κείμενα της Θεσσα-
λονικιώτικης κοινωνίας, με την ίδια ελι-
τίστικη επωδό, ότι οι Θεσσαλονικείς εί-
ναι χωριάτες37. Αντί για απάντηση, θα τον 
παραπέμψουμε στο διάσημο απόσπασμα 
του Μπρεχτ: Αν δεν του αρέσει ο λαός, ας 
εκλέξει άλλον να τελειώνουμε. 

Η αντιπαράθεση με αυτό το δικέφα-
λο τέρας, μπορεί να καταστεί αποτελε-
σματική μόνο αν υιοθετήσουμε μια λογι-
κή εναλλακτική. Δεν πρόκειται για ρητο-
ρικό σχήμα λόγου: Η συνέργεια εξουσίας 
και κοινωνίας στην αρνητικότητα και την 
ασχήμια αποτελεί την κύρια ένδειξη ότι ο 
κόσμος του νεοέλληνα της μεταπολίτευ-
σης, με όλα τα σύμβολά, τα ήθη, και τα 
ιερά του πεθαίνει. Η ίδια πραγματικότη-
37 Κι όμως, στην νεώτερη Ελλάδα είναι ο αστι-
κός βίος που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 
καχεξία, και όχι ο αγροτικός. Τα χωριά της 
ελληνικής υπαίθρου, πριν ερημώσουν εντε-
λώς από τα ‘δρεπανηφόρα άρματα’ του αθη-
νοκεντρισμού, ανέδυαν πάντοτε μια αίσθηση 
νοικοκυροσύνης –απότοκο του γεγονότος ότι 
οι δυνάμεις του ελληνικού κοινοτισμού λει-
τουργούσαν ακόμα. Αντίθετα, είναι οι πόλεις 
μας που στενάζουν υπό την δικτατορία της 
ασχήμιας, γιατί ιδιαίτερα από τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο κι έπειτα, η αστική κουλ-
τούρα υπήρξε δέσμια της αποικιοκρατίας και 
του πνευματικού παρασιτισμού της άκριτης 
εισαγωγής των τάχα ‘φωτισμένων’ δυτικών 
προτύπων. Είναι η ίδια ασχήμια και η καχεξία 
που απαντάει κανείς σχεδόν σε όλες τις με-
γάλες πόλεις του πάλαι αποικιοκρατούμενου 
κόσμου, και δεικνύει την αδυναμία μιας ενδο-
γενούς πολιτιστικής ολοκλήρωσης.    

τα μεταβάλλεται σε έρημο, εκκενώνοντας 
κάθε δημιουργική αντίσταση. Έτσι, κα-
λούμαστε λίγο πολύ να κατασκευάσουμε 
σχεδόν εκ του μηδενός τις θέσεις από τις 
οποίες θα πολεμήσουμε αυτόν τον θνή-
σκοντα κόσμο. Εξ άλλου, στην ελληνική 
λαϊκή παράδοση του ανταρτοπολέμου εί-
ναι το ταμπούρι που έχει σημασία… 

Κάθε πεδίο που θίξαμε χρήζει διαφο-
ρετικής απάντησης. Στο πεδίο της δημο-
τικής λογικής, πρέπει να πραγματοποιή-
σουμε μια μετωπική σύγκρουση με την 
παρασιτική λογική της βουλιμικής κερ-
δοσκοπίας. Η ιστορία, το πολιτιστικό βά-
θος, και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης 
δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα προϊόν 
που μεταβάλλεται σύμφωνα με τα «γού-
στα» του εκάστοτε πελάτη. Αντίθετα, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ερ-
γαλείο αυτό το βάθος, στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής πολιτιστικής, κοινωνικής 
και εν τέλει οικονομικής αναγέννησης. 

Ο μακραίωνος βίος της Θεσσαλονί-
κης, της αποδίδει μια συγκεκριμένη γε-
ωπολιτική ταυτότητα. Αποτελεί πύλη 
εξόδου των Βαλκανίων και της Ανατολι-
κής Ευρώπης προς την Μεσόγειο. Και η 
ιστορία της, την έχει αναδείξει ως έναν 
άκρως σημαντικό πολιτιστικό κόμβο αυ-
τού του κόσμου. Τα δεδομένα αυτά, προ-
σφέρουν έναν εναλλακτικό δρόμο διε-
θνοποίησης, ενάντια στην μεταβολή της 
σε υποσταθμό των νέων αυτοκρατορι-
κών εγχειρημάτων του 21ου αιώνα, δυτι-
κών και ανατολικών: Όπως έχουμε επα-
ναλάβει δεκάδες φορές, η πόλη μπορεί 
να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο βυζα-
ντινών σπουδών, και παράλληλα σε ση-
μαντικό κόμβο των νεοελληνικών σπου-
δών. Σε συνέργεια με την πατρίδα του 
Αριστοτέλη (στην Βορειοανατολική 

Χαλκιδική), και το Άγιο Όρος, είναι σε 
θέση να συγκροτήσει ένα παγκόσμιας 
εμβέλειας «τρίγωνο πολιτισμού» --ένα 
σημείο που θα συνδυάζει την γνωριμία 
με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, την με-
σαιωνική βυζαντινή οικουμένη, αλλά και 
μια σημαντικότατη συνιστώσα του νεο-
ελληνικού πολιτισμού.

Ταυτόχρονα, η ιστορική διασύνδεση 
με τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευ-
ρώπη, μπορεί να την μεταβάλει σε κόμ-
βο-πομπό της πολιτιστικής παραγωγής 
αυτής της περιφερειακής ενότητας. Πε-
δίο δόξης λαμπρόν για το Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης, που έτσι 
θα αποκτήσει συγκεκριμένη ταυτότητα, 
και θα ξεφύγει από την παγίδα της απλής 
μίμησης των μεγάλων διεθνών οργανώ-
σεων38. Ο «διεθνισμός» της Θεσσαλονί-

38 Βέβαια αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμα και 
σήμερα το Φεστιβάλ διατηρεί τα γραφεία 
του… στην Αθήνα (μέχρι και το γραφείο Φιλο-
ξενίας, που κανονίζει τις κρατήσεις ξενοδοχεί-
ων για τους επισκέπτες!) θα καταλάβει πόσο 
ακόμα δρόμο έχουμε να διανύσουμε. Και αξί-

κης, θα πρέπει να ανασυνθέτει με όρους 
ισοτιμίας τις πολιτιστικές σχέσεις που 
σφυρηλατήθηκαν μέσα στους αιώνες. 
Ειδάλλως θα είναι πάντοτε ανεδαφικός.       

Σε αυτό το πλαίσιο, ο τουρισμός μπο-
ρεί να λειτουργήσει όχι ως ευκαιρία για 
«αρπαχτή» αλλά ως… μοχλός ανασυ-
γκρότησης των άλλων οικονομικών κλά-
δων της πόλης. Αρκεί να προβάλει τον 
γηγενή διατροφικό πλούτο, συμβάλλο-
ντας έτσι στην δημιουργία ζήτησης ποιο-
τικών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, 
ακατέργαστων και κατεργασμένων. Η 
ένσταση που εισπράττουμε από τον Δή-
μαρχο, όταν του καταθέτουμε αυτές τις 
προτάσεις, είναι ότι ξεφεύγουν από τα 
όρια της δικαιοδοσίας του. Η αλήθεια 
είναι ότι «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 
δέκα μέρες κοσκινίζει». Ο Δήμος της 
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, 

ζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το πεδίο η αποτυ-
χία της διοίκησης Μπουτάρη, που ήλεγχε την 
πλειοψηφία κατά την προηγούμενη θητεία του 
ΔΣ του Φεστιβάλ, υπήρξε ολοκληρωτική.  
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και η πρωτεύουσα της Κεντρικής Μακε-
δονίας μπορεί να παίξει πρωταγωνιστι-
κό, πρωτοποριακό ρόλο στο να καθιερώ-
σει αυτές τις στρατηγικές. Και να συμπα-
ρασύρει όλους τους υπόλοιπους δήμους: 
Είναι ζήτημα ενός πολύμορφου στρατη-
γικού ακτιβισμού. Αλλά η δημοτική διοί-
κηση έχει λησμονήσει προ πολλού ότι η 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι πρώτα απ’ όλα 
κίνημα. Προτιμάει να την αντιμετωπίζει 
ως όχημα ένταξης στις άρχουσες τάξεις 
της πόλης και της χώρας. Γι’ αυτό και ο 
ακτιβισμός του δημάρχου εξαντλείται σε 
μηντιακά σκετσάκια με τον… Ψινάκη. 

Σε ό,τι αφορά στην εξάρτηση της 
Θεσσαλονίκης από τις βιομηχανίες της 
εστίασης και της διασκέδασης, η οποία 
αποτελεί και την κινητήρια δύναμη που 
κρύβεται πίσω από την άλωση των δη-
μόσιών της χώρων39, η απάντηση πρέπει 
να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση: Από-ανάπτυξη της οικονομίας των 
γκαρσονιών και του φραπέ, και πριμοδό-

39 Όσο εξαρτόμαστε από αυτήν, η αποικιο-
ποίηση του δημόσιου χώρου από τα τραπεζο-
καθίσματα, τα παραπετάσματα, και τα άλλα 
θαυμαστά οικοδομήματα των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα είναι σχε-
δόν βέβαιη. Δεν μπορεί να είσαι υπερβολικά 
αυστηρός, από ένα οικονομικό κύκλωμα στο 
οποίο είσαι απολύτως εξαρτώμενος –για να 
μην καταρρεύσουν και τα τελευταία αναχώ-
ματα στην ανεργία, και ιδιαίτερα την νεανική 
ανεργία. Από την άλλη, η φούσκα αυτών των 
κλάδων έχει δημιουργήσει μια παγίδα ανάπτυ-
ξης της οικονομικής δυσμορφίας της πόλης. 
Για να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, απαιτεί-
ται να δημιουργηθεί μια παράλληλη, ‘ενάρετη’ 
οικονομία, η οποία θα μπορέσει να αμφισβη-
τήσει την πρωτοκαθεδρία της «οικονομίας του 
φραπέ» και να επιτρέψει στον Δήμο, να της 
θέσει λειτουργικά χαλινάρια στην εκτεταμένη 
άλωση των δημόσιων χώρων της πόλης.  

τηση της παραγωγής και της «οικονομί-
ας της γνώσης». 

Όλως παραδόξως, αυτήν την στιγμή 
στην πόλη λειτουργούν ή έχουν την δυ-
νατότητα να λειτουργήσουν όλες οι ικα-
νές και αναγκαίες προϋποθέσεις: Και πα-
νεπιστήμια διαθέτει, και ανθρώπινο δυ-
ναμικό, και μια βαθιά βιομηχανική πα-
ράδοση, η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαι-
τέρως χρήσιμη καθώς συμβαδίζει με τα 
νέα, εν πολλοίς οριζόντια, και δικτυακά 
πρότυπα οργάνωσης της παραγωγής του 
21ου αιώνα. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αυτού του μοντέλου, επιβιώνουν 
ακόμα στην πόλη μας, μάλιστα τα πηγαί-
νουν πολύ καλά. Εισπράττουν όμως την 
απαξίωση, ή αγνοούνται συστηματικά 
από την παρούσα διοίκηση. 

Το αδύναμο σημείο, όπου ματαιώνει 
την αναβάθμιση και την εξέλιξη αυτού 
του μοντέλου, είναι η απουσία οποιου-
δήποτε πολιτικού συντονισμού από το 
κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Πρόκειται για μια πάγια κακοδαιμονία 
του τόπου, που ξορκίζεται από τους κυ-
βερνώντες με το άθλιο επιχείρημα της 
«έλλειψης χρηματοδότησης». Κι όμως 
εν πολλοίς συμβαίνει το αντίθετο! 

Κλειδί για μια μεγάλη οικονομική 
αλλαγή, τέτοια που χρειάζεται η πόλη 
(αλλά και ολόκληρη η χώρα) είναι η κι-
νητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
προς την σωστή κατεύθυνση. Και γι’ 
αυτό απαιτείται αφενός μια ριζική αλλα-
γή στις ανθρώπινες νοοτροπίες, και αφε-
τέρου μια ριζική αναθεώρηση στον τρό-
πο που οργανώνεται η ανθρώπινη συνερ-
γασία μέσα στους θεσμούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί και 
πάλι όχι μόνον αποτελεσματική, αλλά 
πρωτίστως δημιουργική. Υπ αυτήν την 

έννοια, το παρελθόν, οι μορφές άμεσης 
δημοκρατίας που αναδύθηκαν ιστορι-
κά μέσα από τις νεοελληνικές κοινότη-
τες, ή την αθηναϊκή δημοκρατία, μπο-
ρεί να αποτελέσει και μια μορφή «αρχαί-
ου μέλλοντος». Υπό την προϋπόθεση ότι 
θα συνδυαστεί με σύγχρονες και ευέλι-
κτες μορφές εκπροσώπησης, όπου αυτές 
είναι απαραίτητες, αλλά και τα νέα ορ-
γανωτικά πρότυπα του 21ου αιώνα, που 
ήδη υιοθετούνται από ορισμένα κράτη, 
θεσμούς, ακόμα και επιχειρήσεις –κυρί-
ως βιομηχανικές. Είναι περισσότερο ορι-
ζόντια, δικτυακά, συνεργατικά και πολύ 
λιγότερο κάθετα ιεραρχημένα απ’ ό,τι 
εκείνα που έχουμε συνηθίσει κατά τον 
20ο αιώνα –και που λίγο ως πολύ ήταν τα 
ίδια από τον στρατό, το εργοστάσιο, μέ-
χρι τον κρατικό μηχανισμό ή την τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να 
παίξει ρόλο αρχιτέκτονα του μέλλοντος. 
Απαιτείται όμως να μεταβάλει ριζικά την 
λογική της. Οι υπηρεσίες που υλοποι-
ούν την τοπική οικονομική και κοινωνι-
κή πολιτική της εκάστοτε διοίκησης, λει-

τουργούν ακόμα υπό το κράτος της λογι-
κής ότι το κτήριο του Δήμου είναι ο ομ-
φαλός της πόλης. Αντίθετα, η νέα δημι-
ουργική πολιτική εκδοχή, απαιτεί από 
τους θεσμούς «παρεμβάσεις πεδίου». Το 
γραφείο εργασίας της ΓΣΕΕ δεν μπορεί 
να λέει στους ανέργους αυτής της πό-
λης «ανοίξαμε και σας περιμένουμε». 
Η δουλειά του είναι κατ αρχάς να ‘κά-
νει «λήψη του ζητουμένου», μια εκτετα-
μένη κοινωνική έρευνα μέσα στην πόλη, 
όπου θα καταγράψει την φύση και τα χα-
ρακτηριστικά της τοπικής ανεργίας. Σε 
δεύτερο χρόνο, θα πρέπει να καταγρα-
φούν οι παραγωγικές/οικονομικές δυνα-
τότητες της πόλης, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο (το οποίο επίσης διατηρεί 
την ίδια λογική), ώστε να συντονιστεί η 
μεγάλη δεξαμενή της προσφοράς εργα-
σίας με εκείνην της ζήτησης. Και βέβαια 
πολλά μπορούν να γίνουν, όπου ο Δήμος 
πρέπει να πρωτοπορήσει, και να ανοίξει 
νέους δρόμους στο επίπεδο του οικονο-
μικού σχεδιασμού, σε συνεργασίες με 
τους υπόλοιπους σχετιζόμενους φορείς, 
που κατέχουν γνώσεις και δυνατότητες 
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συνολικής εποπτείας της τοπική οικονο-
μικής κατάστασης.

Είναι απαραίτητο να γίνει μια συστη-
ματικότερη επεξεργασία προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Ήδη γίνεται από εμάς, και 
έχουν προκύψει ενδιαφέροντα συμπερά-
σματα και πιο συγκεκριμένες προτάσεις. 
Δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε με 
μια ειδική έκδοση.    

Τέλος, και αυτό κάπως απαντάει στο 
δεύτερο μεγάλο ζήτημα που θέτει αυτό 
το κείμενο, καμία αλλαγή δεν πρόκει-
ται να έρθει αν πρώτα δεν αλλάξουμε οι 
ίδιοι, όλοι μας, τον τρόπο σκέψης, συ-
μπεριφορών, τις συνήθειές μας. Αυτές 
καθορίζουν την καθημερινότητά μας σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι νομίζου-
με. Και εδώ ακριβώς είναι που τίθεται το 
στοίχημα μιας μεγάλης πολιτιστικής και 
παιδευτικής επανάστασης που θα απο-
καταστήσει αυτό που χάθηκε. Η επιβί-
ωση των αντιστασιακών αντανακλαστι-
κών της ελληνικής κοινωνίας, καθώς 
και η ανακατεύθυνσή τους σε δημιουρ-
γική βάση ώστε να καταστήσουν εφικτή 

μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή, εξαρτά-
ται από το αν θα καταφέρουμε να ανα-
συγκροτήσουμε την συλλογική μας ταυ-
τότητα, ως Έλληνες, ως Θεσσαλονικείς, 
ως την μαχόμενη πλειοψηφία που λίγο 
ως πολύ βρίσκεται στην ίδια εισοδημα-
τική και κοινωνική θέση. 

Και αυτό απαιτεί μιαν αναψηλάφη-
ση της ιστορικής μας ταυτότητας –διότι 
προφανώς δεν λογίζονται ελεύθεροι άν-
θρωποι δίχως συλλογική μνήμη και συ-
νείδηση– και την ανάδειξη των θετικών 
της στοιχειών, που ενυπάρχουν και σή-
μερα ως κρυφές ζωτικές δυνάμεις, κλει-
δωμένες στα υπόγεια της πραγματικό-
τητας από την περιρρέουσα πνευματική 
αθλιότητα. 

Εξ άλλου, αυτή η απίστευτη μηδενι-
στική νεκρανάσταση των χειρότερων εκ-
δοχών του ελληνικού ατομικισμού συνέ-
βη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ακρι-
βώς γιατί η κυρίαρχη κάστα της διανόη-
σης, μέσα από τα ΜΜΕ, τα Πανεπιστή-
μια, και τους υπόλοιπους ιδεολογικούς 
μηχανισμούς της εξουσίας, προπαγάνδι-
ζε συστηματικά το τέλος της εθνικής μας 
συνείδησης, και την ένταξή μας ως άτο-
μα στα υπερεθνικά αυτοκρατορικά μορ-
φώματα της παγκοσμιοποίησης. 

Ναι, είναι ο εθνομηδενισμός που πα-
ράγει τον μηδενισμό και αμφότεροι με 
την σειρά τους προκαλούν ως εξαρτη-
μένο αντανακλαστικό μορφές εκφασι-
σμού. Ας σκεφτούν επομένως, τουλάχι-
στον, όχι εκείνοι που στηρίζουν τέτοια 
προτάγματα όντας συμμέτοχοι στα υπε-
ρεθνικά δίκτυα εξουσίας, αλλά όσοι τους 
ακολουθούν με μια χαζοχαρούμενη ιδε-
οληπτική αφέλεια, ότι η απόρριψη του 
δημοκρατικού, ριζικού πατριωτισμού 
ισοδυναμεί εν τέλει με αυτοϋπονόμευση 

των ίδιων των δυνατοτήτων αυτό-οργά-
νωσης της κοινωνίας. 

Γιατί, στο κάτω-κάτω της γραφής, αν 
δεν έχεις συνείδηση του τόπου σου και 
της ιστορικής του πορείας, δεν μπορείς 
να τον νοιώσεις ως δικό σου τόπο, και 
να αξιώσεις την αποκατάσταση και την 
διεύρυνση των «κοινών», δημόσιων κοι-
νωνικών αγαθών μέσα σε αυτόν. Ακό-
μα και στον δημόσιο χώρο! Διότι σε δια-
φορετική περίπτωση οι άνθρωποι θα αι-
σθάνονται πάντα επισκέπτες, περαστι-
κοί, και άρα δεν θα δίνουν δεκάρα για το 
μέλλον του –όπως συμβαίνει σήμερα. 

Με τον ίδιο τρόπο που οι βιολογικοί 
οργανισμοί χρησιμοποιούν για την αυ-
τό-οργάνωσή τους την γενετική πληρο-
φορία του DNA, που δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά η κωδικοποίηση της ιστορίας 
χιλιάδων χρόνων βιολογικής τους εξέλι-
ξής40, έτσι και οι ιστορικά διαμορφωμέ-
νες ανθρώπινες κοινωνίες, αντλούν από 
την ιστορική τους ταυτότητα και συνεί-
δηση ένα μεγάλο μέρος των προτύπων, 
ώστε να επιδοθούν στον αγώνα για την 
απελευθέρωσή τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ζητούμενη πο-
λιτιστική επανάσταση ή θα είναι γηγε-
νής ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Δίχως βέβαια 
να χάνει την συγχρονία της, και την επι-
κοινωνία με αντίστοιχα εγχειρήματα που 
συμβαίνουν ακόμα και σήμερα στο πα-
γκόσμιο αντιστασιακό μωσαϊκό, και το 
οποίο περιλαμβάνει έθνη, τάξεις, την δι-
άσταση του ανθρώπινου φύλου, την οι-

40 Ως προς αυτό βλέπε Μάικλ Μεχάφφυ – Νί-
κος Σαλίγκαρος, «’’Ανθεκτικές πόλεις’’ –μια 
νέα θεωρία οικολογικής και κοινωνικής βιω-
σιμότητας», Νέος Ερμής ο Λόγιος, τεύχος 9. 
Άνοιξη 2014. Αναδημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του Μένουμε Θεσσαλονίκη. 

κολογική διάσταση. 
Και ως προς αυτό υποσχόμαστε να γί-

νουμε άμεσα πιο συγκεκριμένοι. Αξίζει, 
όμως, να σημειώσουμε εδώ, ότι μια πόλη 
με 2.300 χρόνια ιστορικής πορείας, και 
σημαντικούς σταθμούς επαναστάσεων, 
πνευματικότητας, και πολιτιστικής ανα-
γέννησης αποτελεί το καλύτερο δυνατό 
σημείο αφετηρίας μιας τέτοιας αναζήτη-
σης. Για να μπορέσουμε να αποκαταστή-
σουμε στις ζωές μας, αυτό που λείπει: 

Την διάσταση 
της πολιτικής κοινωνίας, 
την δημοκρατική της 
αυτοπραγμάτωση, 
τον προσανατολισμό της
 στην ανύψωση 
του συλλογικού ευ ζην.  
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