Θεσσαλονίκη σύγχρονη πόλη ;
Σε µια περίοδο έντασης – λίγο πριν από τις δηµοτικές και Νοµαρχιακές
εκλογές – παρατηρούµε εκ των πραγµάτων τον προγραµµατικό λόγο των
υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα.
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πολεοδοµικό συγκρότηµα ένα όραµα για τη Θεσσαλονίκη της επόµενης δεκαετίας.
Κυριαρχούν όµως ορισµένα κλισέ που ξορκίζουν το πρόβληµα, δεν
παρέχουν εργαλεία και µηχανισµούς για πραγµάτωση του οράµατος. Θεσ/νίκη –
µητρόπολη των Βαλκανίων και αθηνοκεντρισµός θα µπορούσαν να είναι οι δύο (2)
κυρίαρχοι πόλοι.
Θεωρώ πως η σχέση των ευθυνών και του τέλµατος µε το όραµα και την
αιτούµενη νέα στρατηγική πρέπει να αναζητηθεί στην ανασύνθεση τριών
ενοτήτων που εκπέµπουν συγκεκριµένες πολιτικές.
Πρώτη ενότητα :
Αντικειµενικά, µια σειρά έργων και παρεµβάσεων προγραµµατίζονται και
εκτελούνται, στοχεύουν δε στην ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης, στη βελτίωση
των υποδοµών και στην αναβάθµιση του αστικού χώρου. (βλ. µεγάλα έργα,
πρόγραµµα ΠΠ, κοινοτικές πρωτοβουλίες URBAN κ.λ.π. ).
Ωστόσο η απόσταση λόγων και έργων είναι εµφανέστατη και η σύντµηση
αυτής

της

απόστασης

θα

ήταν το

ελάχιστο.

Ταυτόχρονα

η

δοµή

ενός

συγκεντρωτικού κράτους και η αντίληψη των υπουργείων που έχουν ως πρόσφορο
πεδίο εφαρµογής την Αττική εντοπίζονται ως τα σπουδαιότερα προβλήµατα που
έπρεπε να είχαν επιλυθεί στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης και της
αποκέντρωσης .
∆εύτερη ενότητα :
Η πόλη ως πόλος δεν υπάρχει καθώς βρίσκεται επί µακρόν διασπασµένη σε
άπειρα τεµάχια ( µικρών εξουσιών ). Το όραµά της όπως εκφράστηκε µε το Ν 1561/
85 δε βρήκε συλλογική έκφραση, δεν υλοποιήθηκε, δεν έχει γίνει αποτίµηση.
Υπάρχει κρίση σε ό,τι αφορά στο σχεδιασµό της µητροπολιτικής περιοχής
ενώ απαιτείται αναδιοργάνωση του µοντέλου διοίκησης και διαχείρισης. Η δοµική
αλλαγή του Ν 1561/85 και η συµφωνία ενός νέου πλαισίου πνοής πρέπει να είναι
προτεραιότητες.
Φαίνεται όµως ότι η πόλη ως συλλογική έκφραση δεν απασχολείται µε αυτά
και εποµένως δε µπορεί να αντιµετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πρώτης
ενότητας.

Τρίτη ενότητα :
Η πιθανή συµφωνία για ένα υλοποιήσιµο ρυθµιστικό σχέδιο της ευρύτερης
περιοχής Θεσ/νίκης θα επιφέρει δράσεις για σηµαντικές παρεµβάσεις και έργα.
∆εν έχει όµως ωριµάσει η ιδέα πως η πόλη θα αλλάξει µέσω της
αρχιτεκτονικής και της αντικατάστασης της πολιτικής των κατασκευών µε αυτήν της
ποιότητας του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου.
∆υστυχώς δεν εµφορούνται οι φορείς πως τα έργα, οι προτάσεις και η
υλοποίηση των σχεδίων πρέπει να υπακούουν σε µια λογική · αυτή του να
µετασχηµατίσουν το χαρακτήρα της πόλης.
Προκύπτει εποµένως ως αναγκαιότητα η αλληλοτροφοδότηση της σχέσης
µεταξύ αρχιτεκτονικής και αστικού πολιτισµού.
Οι φορείς των τοπικών εξουσιών δεν κεφαλαιοποιούν εµπειρίες από τις
ευρωπαϊκές πόλεις που κατά καιρούς επισκέπτονται ;
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