
Θεσσαλονίκη, η πόλη σε σταυροδρόμι: 
Πολυεθνική βαβέλ, οικόπεδο και αποικία;

Θεσσαλονίκη, μητρόπολη του ελληνικού 
πολιτισμού, κέντρο παραγωγής και δημιουργίας!

Την τελευταία δεκαετία, η πόλη έσπασε στα δυο: Απ’ τη μια κομμάτια των 

μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων έπαιξαν το κερδο-

φόρο γι’ αυτούς χαρτί της τουριστικής μονοκαλλιέργειας, του νεο-οθω-

μανισμού, και της πολυπολιτισμικής χαόπολης. Από την άλλη, η τοπική 

κοινωνία, παραγωγή, αγορά, δημογραφία και ο πολιτισμός, εγκαταλείφθη-

κε σκανδαλωδώς γνωρίζοντας μια ραγδαία υποβάθμιση.

Μια πόλη αφιλόξενη για τους ίδιους τους κατοίκους της
Τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειοψηφία των Θεσσαλονικέων βίωσε μια 

καθίζηση: Η δημογραφία κατέρρευσε· η παραγωγή διαλύθηκε· οι νέοι 

εγκατέλειψαν την πόλη, που σε κάθε της δρόμο μετράει κλειστά μαγαζιά.

Ακόμα, η πόλη έχει καταντήσει αφιλόξενη για τους κατοίκους της: Από 

τη μετακίνηση, μέχρι τα απορρίμματα,την ανασφάλεια και την άνοδο της 

εγκληματικότητας, την επέλαση των τραπεζοκαθισμάτων και την άλωση 

των δημόσιων χώρων, το τσιμέντο, την αισθητική ασχήμια τα προβλήματα 

στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία… και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.

Η κατάντια μας, είναι προϊόν όσων κυβέρνησαν την 
πόλη τις τελευταίες δεκαετίες

Κομματοκρατικά, και πελατειακά, ταυτίζοντας την πόλη με τα εγώ τους.  

Μεροληπτικά, ικανοποιώντας τα λόμπι των μεγάλων συμφερόντων, τον 

αθηνοκεντρισμό, τις πρεσβείες και τις πολυεθνικές. 

Την τελευταία περιόδο, προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: Στράφηκαν 

εναντίον της εθνικής ταυτότητας, του πολιτισμού και της ιστορίας των 

Ελλήνων προωθώντας την ισοπέδωση της παγκοσμιοκρατίας, με την 

υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, τη νεο-οθωμανική πολιτική κ.ά.

Λύση απέναντι στη διά-λυση;
Μόνον ένα δημοκρατικό και πατριωτικό όραμα αναγέννησης του ελληνισμού, 
εγγυάται την υπέρβαση της παρακμής. 
Εθνική απελευθέρωση, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία, παιδεία, πολιτιστική 
αναγέννηση και παραγωγή και ισορροπία του ανθρώπου με την φύση. 
Αυτό το όραμα αφορά όλους εμάς που αγωνιζόμαστε καθημερινά για να 
συντηρήσουμε την Θεσσαλονίκη σ’ ένα επίπεδο πολιτισμού, παραγωγής και 
δημιουργίας.

Ωραία όλα αυτά, αλλά κάτι συγκεκριμένο έχετε να πείτε;
Ο Δήμος μπορεί να αλλάξει πολιτική, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των πολλών:

• Να υπερασπιστεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας, και να προωθήσει 
δημοψήφισμα για την Συμφωνία των Πρεσπών.  
• Να αξιοποίησει 2.300 χρόνια ελληνικού πολιτισμού, για την πολιτιστική ανα-

γέννηση και εξωστρέφεια της πόλης· να συνεργαστεί με τα πανεπιστήμιά της 
για να την μεταβάλει σε διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης 
• Να αντιμετωπίσει το δημογραφικό, στηρίζοντας τα νέα ζευγάρια, τη μητρό-
τητα, τα παιδιά. 
• Να στηρίξει τους παραγωγικούς κλάδους, τους συνεταιρισμούς, τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και να ενθαρρύνει επιστροφή των νέων στον τόπο τους. 
• Να εξοικονομήσει πόρους για την αναβάθμιση της καθαριότητας. Να 
ψηφιοποιηθεί προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Να επενδύσει σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, 
θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.
• Να διαμορφώσει πνεύμονες πρασίνου, για να αναπνεύσει η πόλη. 
• Να μπει μπροστά, για την εξυγίανση και ανασυγκρότηση του ΟΑΣΘ. 
• Να εφαρμόσει πραγματική τοπική δημοκρατία επιτρέποντας στις γειτονιές 
να προτείνουν έργα που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους.  Και πολλά άλλα... 



Βγάζουμε μπροστά τις νεώτερες γενιές όχι για να κάνουμε λί-

φτινγκ στον παλαιοκομματισμό, αλλά για να μιλήσουμε για το 

μέλλον της πόλης και της χώρας

Είμαστε πολλοί: Ένα δίκτυο δημοτικών κινήσεων από την Κομο-

τηνή, την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα που παλεύουμε 

για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας μέσα από την αναγέννηση 

όλων των περιφερειών της

H εθνομηδενιστική ελίτ απειλεί να καταστρέψει την φυσιογνωμία 

της Θεσσαλονίκης, και να την μεταβάλει από πόλη με συνοχή, 

μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, σε γεωπολιτικό και οικονομικό 

σκελέτωμα των μεγάλων συμφερόντων. Θα τους αφήσουμε;
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Δεν είμαστε πολιτικοί, 

είμαστε πολίτες 

που έχουμε υποχρέωση 

να σταματήσουμε 

την παρακμή
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