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Η ώρα της Θεσσαλονίκης

Π

οιo είναι το μέλλον της Θεσσαλονίκης; Εξαρτάται, βέβαια,
από αντικειμενικές συνθήκες.
Έχει, όμως, επίσης καθοριστική σημασία η εικόνα την οποία έχουν σχηματίσει οι κάτοικοι, οι παράγοντες της χώρας και το διεθνές περιβάλλον. Οι δύο
αυτές προϋποθέσεις άλλοτε συγκλίνουν, άλλοτε αποκλίνουν. Σήμερα, στο
εσωτερικό της χώρας, σε ό,τι αφορά τη
«Συμπρωτεύουσα», η απόκλιση ανάμεσα στην εικόνα και τις αντικειμενικές
συνθήκες είναι σοβαρή, με αποτέλεσμα
να μην αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότητες της πόλης. Επίσης, στο εξωτερικό η εικόνα της Θεσσαλονίκης απέχει πολύ από το πραγματικό δυναμικό της.
Μεταπολεμικά, μετά από τις φορτισμένες
συζητήσεις τη δεκαετία του 1940 για το
οικονομικό πρότυπο, διαμορφώθηκε μια
οριστική αντίληψη για την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας και τις χωροταξικές
της διαστάσεις. Οι αντικειμενικές συνθήκες δεν ευνοούσαν τη Θεσσαλονίκη,
πόλη η οποία είχε γνωρίσει εξαιρετική άνθιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το
σιδηρούν παραπέτασμα την είχε αποκόψει από τη βαλκανική της ενδοχώρα
και είχε αχρηστεύσει τον ιστορικό άξονα Μοράβα-Αξιού. Οι αποφάσεις ελήφθησαν υπό συνθήκες ψυχροπολεμικής
έντασης και με την πρόσφατη ανάμνηση
της σλαβικής επιβουλής. Πώς, λοιπόν, να
αγνοηθεί το μειωμένο στρατηγικό βάθος
των 66 χιλιομέτρων σε πεδινό έδαφος
από τα ελληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα,
το οποίο καθιστούσε τη Θεσσαλονίκη
βορά στις μηχανοκίνητες στρατιωτικές
δυνάμεις; Κατά συνέπεια, η φοβική μετεμφυλιακή Ελλάδα απέφυγε να επενδύσει τους σπάνιους διατιθέμενους πόρους
της στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε απο-
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κοπεί από τους οικονομικούς της ορίζοντες· πολλώ μάλλον που, σε μιαν ενδεχόμενη βαλκανική ή διεθνή αναμέτρηση,
υπήρχε κίνδυνος να χαθεί.
Ακόμη και στο τέλος της δεκαετίας του
1970, όταν έγινε η τελευταία σοβαρή
προσπάθεια για χωροταξική πολιτική, οι
αποφάσεις επηρεάζονταν από την ανη-

Η έκδοση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, πόλις εύξεινοςπολύξενος» του Λαογραφικού & Εθνολογικού
Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης (2013) δείχνει μιαν ακόμη «ανάγνωση» της πόλης

συχητική αυτή εικόνα της Θεσσαλονίκης.
Η ανάγκη να εξισορροπηθεί ο αθηναϊκός
υδροκεφαλισμός δεν οδήγησε τους αρμοδίους να ενισχύσουν τη μόνη ελληνική πόλη η οποία θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την πρωτεύουσα. Η τότε ηγεσία
στράφηκε προς τις έξι επόμενες μεγαλύτερες πόλεις.
Στην επιφυλακτικότητα έναντι της
Θεσσαλονίκης πρέπει να προστεθούν
και οι ανομολόγητες, πλην υπαρκτές στο
ελληνικό συλλογικό υποσυνείδητο, αμφιθυμίες έναντι του εβραϊκού παρελθόντος της πόλης. Κατ’ αναλογίαν, όπως ο
τουρκικός κεμαλικός εθνικισμός υπέβλεπε την Κωνσταντινούπολη των Ρωμιών
και την «άπιστη» Σμύρνη, έτσι και ο ελλη-

νικός βενιζελογενής εθνικισμός δυσκολευόταν να αποδεχθεί τη σεφαραδική
Θεσσαλονίκη ισότιμα με τις άλλες πόλεις
της Ελλάδας.
Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει άρδην. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει
ανοίξει και πάλι τα Βαλκάνια στην επίδραση της Θεσσαλονίκης. Ο άξονας
Μοράβα-Αξιού θα καταστεί, αργά ή γρήγορα, ένα βασικό δομικό στοιχείο του
ευρωπαϊκού κυκλοφοριακού δικτύου.
Ουδείς φαντάζεται εισβολή από μηχανοκίνητες μεραρχίες, κατευθυνόμενες από
τα Σκόπια, τη Σόφια, το Βελιγράδι ή τα
Τίρανα. Οι απειλές έχουν λάβει νέες μορφές και περιεχόμενο. Προέρχονται από
τα θαλάσσια μάλλον, παρά από τα χερσαία σύνορα.
Τέλος, last but not least, η εντεινόμενη
μεσανατολική αστάθεια, το τέλος της
οποίας δεν είναι προς το παρόν ορατό,
καθώς και η ισλαμοποίηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής επιβάλλουν
την προσέγγιση Ελλάδας και Ισραήλ ως
ζωτική ανάγκη και για τα δύο κράτη. Η
Θεσσαλονίκη μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ελληνο-εβραϊκή συνεργασία, ιδιαίτερα στο συμβολικό πεδίο.
Μπορεί, επίσης, να αποτελέσει το εστιακό σημείο (focus point) όπου συμπλέουν
οι δύο Διασπορές στον οικονομικό και
τον γεωπολιτικό τομέα.
Πόσο έχουν, όμως, επηρεαστεί οι
συλλογικές αναπαραστάσεις για τη
Θεσσαλονίκη από τους ριζικούς μετασχηματισμούς των αντικειμενικών δεδομένων; Οι πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής οδήγησαν σε ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις – αφετηρία σε μία μακρά
πορεία.
Η επίδραση της περιφερειακής γεωπολιτικής κλίμακας αρχίζει να γίνεται αντιληπτή· όμως, οι ευρύτερες γε-

Όταν σχεδιαζόταν η Θεσσαλονίκη – προσχέδιο Mawson 1918 (1923)

ωπολιτικές εξελίξεις, απόρροια της
Παγκοσμιοποίησης, δεν έχουν ακόμη
ενταχθεί στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται πολιτικά ο γεωγραφικός χώρος στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως δομημένος επί τη βάσει του εθνικού κράτους και του εθνικού εδάφους. Φανταζόμαστε, δηλαδή,
την ελληνική επικράτεια ως περιφέρεια
η οποία κυριαρχείται και περιστρέφεται
γύρω από την πρωτεύουσα. Δύσκολα
αμφισβητείται το υπερσυγκεντρωτικό
πρότυπο το οποίο εγκαθιδρύθηκε επί
Βαυαροκρατίας και ενισχύθηκε από το
εκάστοτε καθεστώς.
Όμως, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Ήδη
από τη δεκαετία του 1990 αναπτύχθηκε
η ιδέα του ανταγωνισμού των πόλεων,
πέραν και ανεξαρτήτως των εθνικών συνόρων. Δειγματοληπτικά, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες του 2004 καθώς και τα λεγόμενα
flagship projects, όπως το Μουσείο της
Ακροπόλεως, πιστοποιούν την επίδραση
της νέας αυτής πολιτικής στην Ελλάδα.
Όμως, αντί η εμπειρία αυτή να επεκταθεί
ώστε να ενισχυθούν οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, απορροφήθηκε πλήρως από
τον αθηνοκεντρισμό.
Η ιδέα του ανταγωνισμού πόλεων και
περιφερειών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο, δηλαδή με παράκαμψη της εθνικής κλίμακας, συνιστά την
πρωτοπορία ενός ευρύτερου φαινομένου το οποίο θα εκτυλιχθεί στο προσεχές μέλλον. Η αυτονομία της πόλης, σύστημα με ρίζες στην ελληνική παράδο-

ση της Πόλης-Κράτους, καταλύθηκε στη
Δύση από την κυριαρχία του συγκεντρωτικού και, κατόπιν, εθνικού κράτους. Ο
ελλαδικός χώρος, οργανωμένος κατά
την Οθωμανική Αυτοκρατορία επί τη βάσει του Κοινοτισμού, δηλαδή της τοπικής
αυτονομίας, υπέστη βιαίως την εισαγωγή του δυτικού αυτού συγκεντρωτικού
προτύπου.
Σήμερα όλα αυτά αλλάζουν. Η εντεινόμενη κρίση του εθνικού κράτους και των δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι συνόδευσαν την άνοδό του εγείρει την ανάγκη για
επανοργάνωση σε κλίμακα περισσότερο προσαρμοσμένη στον δικτυωτό, αρθρωτό κόσμο της Παγκοσμιοποίησης.
Πολλές πόλεις ανακτούν την πρωτοβουλία, διαμορφώνοντας ή επαναανακαλύπτοντας την αυτόνομη οικονομική, πολιτική και πολιτισμική τους φυσιογνωμία. Οι κάτοικοι καλλιεργούν την τοπική
τους ταυτότητα, συμπληρωματικά προς
την εθνική – κάποτε και ανταγωνιστικά. Ανασυγκροτούν τη δημοκρατία σε
νέα κλίμακα, περισσότερο προσιτή στον
πολίτη. Η τάση αυτή φαίνεται ήδη στην
Ελλάδα από την άνθιση των τοπικών πολιτισμικών και άλλων πρωτοβουλιών, η
επιτυχία των οποίων είναι αντιστρόφως
ανάλογη με τη σχέση τους με το Κράτος.
Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει δυναμικά
στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πρέπει,
όμως, να παύσει να αναμένει έμπνευση και βοήθεια από τους παράγοντες
και τους θεσμούς του ελληνικού κρά-

τους. Εκτός από τον παρακμιακό τους
χαρακτήρα, είναι τόσο συνδεδεμένοι
με τα αθηναϊκά συμφέροντα ώστε αδυνατούν να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα την οποία προσδίδουν Ιστορία και
Γεωγραφία στη Θεσσαλονίκη.
Λίγες ευρωπαϊκές πόλεις ευνοούνται από
τις γεωοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες όσο η Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα παραμένει προσδεδεμένη στις παθογένειες του εξαρτημένου από το εξωτερικό,
προσοδοθηρικού και πελατειακού κράτους· η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη ελληνική πόλη με επαρκή κρίσιμη μάζα ώστε
να προτείνει μιαν εναλλακτική πορεία.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
της που θα διαδραματίσει έναν τέτοιο
ρόλο. Ως δεύτερη πόλη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, μακριά από το κατεστημένο της Κωνσταντινούπολης, κατά το
τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα είχε καταστεί το εργαστήριο των πολιτικών πειραματισμών: αυτοί οδήγησαν
στους μεγάλους πολιτικούς και γεωπολιτικούς μετασχηματισμούς, είτε πρόκειται
για τους Νεότουρκους είτε για τον βαλκανικό Σοσιαλισμό.
Η αθηνοκεντρική εκδοχή του μετεμφυλιακού Ελληνισμού βασίστηκε σε μεσοευρωπαϊκές επιδράσεις. Όλες οι δυνάμεις
έπρεπε να συγκεντρωθούν στο εθνικό
έδαφος, η οικονομία του οποίου όφειλε
να εξασφαλίσει, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια, την επιβίωση και την
ανάπτυξη ενός αμιγώς ελληνικού πληθυσμού, συγκεντρωμένου πίσω από τα
εθνικά σύνορα. Η Διασπορά αντιμετωπιζόταν ως απώλεια εθνικής ενεργείας, χωρίς όφελος για τον Ελληνισμό· η μετανάστευση, ως αποτυχία να διατηρηθεί ζωτικό δημογραφικό κεφάλαιο εντός των
εδαφικών ορίων1. Όμως, η κυπριακή κρίση το 1974 ανέδειξε τη σημασία της διασπορικής οργάνωσης έναντι της αδυναμίας του εδαφικού κράτους να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα.
Ήδη πριν από την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, η πολιτική της αυτάρκειας και της εσωστρέφειας είχε ανατραπεί στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.
Απαξιώθηκε κατόπιν πλήρως, υπό την
επίδραση της Παγκοσμιοποίησης, των
νέων τεχνολογιών και των γεωπολιτικών
εξελίξεων. Η αποτυχία του ελληνικού κατεστημένου να προσαρμοστεί στη νέα
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Θέμα του μήνα /

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσερχόμενος στην Έκθεση: χαρακτηριστική εικόνα των αρχών
της δεκαετίας του ‘60 (πηγή: Αρχείο Βοβολίνη)

Φιλοδοξίες και προσδοκίες (επάνω), αμφιβολίες για την Έκθεση (κάτω): από αρθρογραφία της
Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως τον Οκτώβριο 1975 (επάνω) και τον Οκτώβριο 1966 (κάτω)

536 32 Οικονομική Επιθεώρηση / 9-2016

εποχή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
από την ευρωπαϊκή ενοποίηση, οδήγησε
στο αδιέξοδο του άκρατου δανεισμού.
Εφόσον δεν αναπτυχθεί ένας εναλλακτικός ιδεολογικός και κοινωνικός πόλος,
εκφραστής για μια προοπτική ανοίγματος στον ανταγωνιστικό κόσμο, η Ελλάδα
θα ενταχθεί οριστικά στην υποβαθμισμένη κατηγορία της βαλκανικής και παρευξείνιας περιφέρειας της Ευρώπης.
Μολονότι ένας τέτοιος ανανεωτικός πόλος θα αποτελείται από παράγοντες της
οικονομικής, πολιτικής και πνευματικής
ζωής του ευρύτερου Ελληνισμού, για να
είναι αποτελεσματικός και συνεκτικός
οφείλει να διαθέτει και εδαφική αγκύρωση. Μόνον η Θεσσαλονίκη προσφέρεται
γι’ αυτό τον ρόλο.
Η αυτονόμηση της Θεσσαλονίκης από
την αθηναϊκή πολιτική και πνευματική
κυριαρχία απαιτεί συμμαχίες με δυνάμεις όσο το δυνατόν ανεξάρτητες από
τον κρατικό συγκεντρωτισμό. Τέτοιες δυνάμεις υφίστανται στη Διασπορά και στη
Ναυτιλία, δηλαδή στις εκφάνσεις του οικουμενικού Ελληνισμού. Μένει οι ενδιαφερόμενοι να συνειδητοποιήσουν την
αποστολή και το συμφέρον τους να συνδεθούν με τη γεωγραφική και ιστορική
πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης.
Η Διασπορά πρέπει να αποφύγει να υποπέσει σε μορφές κρατικής χειραγώγησης, όπως επιχειρήθηκε στο παρελθόν
με το ατυχές «Συμβούλιο Αποδήμου
Ελληνισμού», η έδρα του οποίου τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά

Μια πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης –και
της ΔΕΘ– στη δεκαετία του ‘50 (Κατάλογος
22ης ΔΕΘ, 1957)

Αλέξανδρος Μπακατσέλος:
Μια διαδρομή

Η Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σε φαντασμαγορική απεικόνιση (Κατάλογος 31ης ΔΕΘ, 1966)

τη Ναυτιλία, η αποδέσμευσή της από το
αθηναϊκό πολεοδομικό συγκρότημα φαντάζει σήμερα εξωπραγματική. Όμως, τα
επιχειρήματα για τη διαμόρφωση μιας
πραγματικά ανεξάρτητης εδαφικής βάσης στην υπηρεσία του δικτυωτού αυτού
οικονομικού παράγοντα είναι πολλά και
υπολογίσιμα2.
Οι νέες εποχές απαιτούν νέες ιδέες. Όσο και
αν αποσταθεροποιούν, οι ιδέες διαμορφώνουν τις νέες πραγματικότητες. Πριν
από δύο αιώνες, οι νέες ιδέες εκφράστηκαν με τον μετασχηματισμό των Ρωμιών

σε Έλληνες. Πριν από έναν αιώνα η επεκτατική Μεγάλη Ιδέα μετατράπηκε σε αμυντική πολιτική για την προστασία των νεοαποκτηθέντων εδαφών και πληθυσμών
από τις διαφαινόμενες γεωπολιτικές θύελλες. Σήμερα διαγράφεται η δυνατότητα για μια νέας μορφής φιλόδοξη στρατηγική, αν αξιοποιηθούν οι οικουμενικές και
δικτυωτές μορφές της ελληνικής ιδιοπροσωπίας3. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικός στη φάση αυτή, όπως συνέβη σε προγενέστερες
ΟΕ
εποχές με την Αθήνα.

1. Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται κατά ολοκληρωμένο τρόπο στο εμπνευσμένο από τις προπολεμικές γεωπολιτικές θεωρίες βιβλίο του Ι. Μπαλάσκα, Για την άμυνα και την αναγέννηση του
Ελληνισμού. Ανώνυμη παράνομη έκδοση, 1943. Δεύτερη έκδοση, Αετός, Αθήνα, 1950.
2. Γ. Πρεβελάκη, «Ελληνική ναυτιλία. The Times They Are a-Changin’», Οικονομική Επιθεώρηση,
Ιούλιος 2016, σσ. 38-40.
3. Γ. Πρεβελάκη, Ποιοι είμαστε. Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας, Εκδόσεις ΚέρκυραEconomia Publishing, Αθήνα, 2016.
* O Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης διδάσκει Γεωπολιτική στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
και έχει διατελέσει Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΟΣΑ. Επίσης έχει γράψει εκτεταμένο πρόλογο στο βιβλίο του Michel Foucher, H Μάχη των Χαρτών, Εκδόσεις Κέρκυρα-Economia
Publishing, Αθήνα, 2013.

Αν και χαμηλών
λ τόνων από επιλογή,
λ
ο
Αλέξανδρος Μπακατσέλος, που έφυγε φέτος το καλοκαίρι, διαδραμάτισε κεντρικό, στιγμές-στιγμές πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρηματική σκηνή της
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
γενικότερα. Η κυρίως επιχειρηματική του
δράση ξεκίνησε από τη δεκαετία του ‘60,
με εισαγωγές προϊόντων οικιακού εξοπλισμού και με κτηματικές εργασίες –
έτσι άλλωστε παρακολούθησε την άνοδο
και κάποια στιγμή απογείωση της περιοχής. Αργότερα βρέθηκε με παρουσία σε
τραπεζικά εγχειρήματα, όπως το πρότυπο εκείνο της Τραπέζης Εργασίας του Κ.
Καψάσκη, αργότερα εκείνο της Εγνατίας
(η πρώτη συνέχισε ως Eurobank, η δεύτερη απορροφήθηκε από τη Marfin).
Ενεργός στον δημόσιο χώρο, υπήρξε πρόεδρος του ΣΒΒΕ και της ΔΕΘ/
Hellexpο. Δεν απέφυγε τα αθλητικά (πρόεδρος της ομάδας του Άρη), ούτε όμως
και την ανάμειξη στον χώρο του Τύπου.
Όπου, μαζί με Χρ. Λαμπράκη –ο οποίος
άλλωστε τον έπεισε να «σηκώσει» και
την προεδρία του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης– και με Γ. Μπόμπολα πήρε
την πρωτοβουλία του Αγγελιοφόρου, που
κάποια στιγμή αναζωογόνησε την εκδοτική αγορά της Β. Ελλάδας μετά την κάμψη της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης
του Ομίλου Βελλίδη, στη συνέχεια όμως
προσάραξε τα χρόνια της κρίσης.
Με προσωπικές σχέσεις με πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα (ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης τον έπεισε να αναλάβει
την αντιπροεδρία της Ολυμπιακής), αλλά και στο εξωτερικό (π.χ. Χανς Ντίντριχ
Γκένσερ), απέφυγε να πλησιάσει τον χώρο της πολιτικής άμεσα, όσο κι αν δεν
έλειψαν οι προτάσεις (η επίσης χαμηλών
τόνων Λίλα Μπακατσέλου –σύζυγος του
φαντασμαγορικού Βαγγέλη Βενιζέλου–
είναι ανιψιά του).
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