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Τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν πρόσφατη
αστικοποίηση του έλληνικού πληθυσμού έχουν
έλθει σήμερα σέ άμεση έπικαιρότητα μέ τή συγ
κέντρωση τού πληθυσμού στίς μεγάλες πόλεις καί
τήν «ύποβάθμιση» τού φυσικού περιβάλλοντος
πού προκαλεΐται άπό τήν άσύμμετρη ανάπτυξη
των άστικών κέντρων σέ σχέση μέ τήν ύπαιθρο.
Στήν έπισκόπηση τής άστικοποίησης καί τής πολεοδομικής πολιτικής στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης πού άκολουθεΐ, θά γίνει άνάλυση τής
συγκεκριμένης κατάστασης σέ μιά μεγάλη έλληνική πόλη.
’Αρχικά πρέπει νά διευκρινιστεί ότι οί όροι
αστικοποίηση καί πολεοδομική πολιτική νοούνται
έδώ μέ τήν πλατειά τους έννοια. Ή άστικοποίηση
δέν νοείται μόνο σάν ποσοτική αύξηση τού πλη
θυσμού τής πόλης άλλά συνδέεται μέ τήν διαδι
κασία εξέλιξης τής κοινωνικής δομής άπό τήν
προβιομηχανική κοινωνία στίς διάφορες μορφές
τού σύγχρονου καπιταλισμού. ’Αντίστοιχα, ή πολεοόομική πολιτική δέν είναι μόνο ή σχεδιασμένη
άπό τούς τεχνικούς επέκταση ή άναδιάρθρωση
τής πόλης. Στήν πραγματικότητα ή θέση πού θά
ύποστηριχθεΐ έδώ είναι ότι ή πολεοδομική πολι
τική συνδέεται μέ μιά σειρά άπό ιδεολογικούς,
νομικούς καί οικονομικούς μηχανισμούς πού αν
τανακλούν τήν άντίθεση άνάμεσα στήν κυρίαρχη
κοινωνική τάξη καί τό σύνολο των κοινωνικών
τάξεων πού υπόκεινται στήν κυριαρχία της. ’Ίσως
έδώ πρέπει νά διευκρινιστεί ότι ή οργάνωση τού
χώρου δέν είναι άπλά μιά άντανάκλαση ή μιά μο
νοδιάστατη άπεικόνιση τής κοινωνικής δομής. Ή
σχέση άνάμεσα στή μορφή τού χώρου καί τήν
κοινωνική δομή έχει ενα πολύπλοκο χαρακτήρα.
Γι’ αυτό στή συνέχεια θά γίνει προσπάθεια
νά συνδεθοΰν οί γενικότερες θεωρητικές ύποθέσεις
μέ τήν έπισκόπηση τής πολεοδομικής έξέλιξης
τής Θεσσαλονίκης καί νά τονιστούν οί ιδιομορ
φίες πού παρουσιάζονται στόν συγκεκριμένο χώρο
τής πόλης.
1. κοινωνική μεταβολή καί άστικοποίηση —
ή πόλη ώς τό 1912
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Είναι φανερό ότι μιά άνάλυση τής πολεοδομι
κής πολιτικής πού οδήγησε στή σημερινή μορφή
τής πόλης πρέπει νά άρχίσει άπό τό στάδιο τής
μετάβασης στή σύγχρονη καπιταλιστική κοινω
νία. Ή κλασική μαρξιστική άνάλυση έχει περι
γράφει μέ άκρίβεια τήν μετάβαση πρός τόν καπι
ταλισμό στίς άναπτυγμένες χώρες. 'Η πρωταρχική
συσσώρευση τού κεφαλαίου στήν πόλη προκαλεΐ
τή μεταβολή τής διαλεκτικής άντίθεσης άνάμεσα
στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο. Στά πλαίσια τού κεν
τρικού καπιταλισμού (’Αγγλία) ή διαδικασία αύτή
μπορεί νά συνοψιστεί στά έπόμενα στάδια:
α) Συγκεντροποίηση τής ιδιοκτησίας τής άγρο-
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τικής γής, έξοδος του άγροτικοΰ πληθυσμού, άνο
δος τής παραγωγικότητας στή γεωργία συνδυα
σμένη μέ έπέκταση τοϋ άγροτικοΰ τομέα, πού πα
ρέχει τίς πρώτες ύλες γιά τήν άνερχόμενη βιομη
χανία.
β) Συγκέντρωση τής βιομηχανικής παραγωγής
στην πόλη μέ παράλληλη συσσώρευση τών εργα
τικών μαζών γύρω άπό τά βιομηχανικά κέντρα.
Ταυτόχρονα, συσσώρευση του κεφαλαίου στίς
άποικίες καί γέννηση τοϋ σύγχρονου τραπεζικού
συστήματος.
Φυσικά στόν έλλαδικό χώρο δέν μπορούμε νά
μιλήσουμε γιά μιά άνάλογη διαδικασία. Οί κύριες
όψεις τής λειτουργίας τής προβιομηχανικής πό
λης είναι ή συγκέντρωση του πλεονάσματος τής
ύπαίθρου, ή άνάπτυξη τοϋ διοικητικού μηχανι
σμού καί, στήν περίπτωση τής Θεσσαλονίκης, οί
οικονομικές συνέπειες τού μακρινού εμπορίου1
πού άκμάζει άπό τόν 18ο αιώνα.
Στήν πραγματικότητα ή πόλη συγκεντρώνει μιά
σειρά άπό κεντρικές λειτουργίες έμπορικής καί
διοικητικής φύσης, πού οδηγούν σέ μιά ιεράρ
χηση τών οικισμών μέσα στό χώρο, όπως έδειξαν
οί έρ.γασίες τών Christaller, Lösch καί πιό πρόσ
φατα τού Berry.2 "Αν οί άγορές καί τό λιανικό
εμπόριο πρέπει νά θεωρηθούν σάν βάση τής άστικής συγκέντρωσης στήν περιοχή τής Θεσσαλονί
κης, δέν άρκοΰν όμως γιά νά έξηγήσουν τή δη
μιουργία ένός πόλου άνάπτυξης στό βορειοελλα
δικό χώρο. Τό έξαγωγικό εμπόριο μέ άφετηρία τό
λιμάνι τής πόλης, ή στρατηγική της θέση καί ή
άνάπτυξη μιας εξαρτημένης εκβιομηχάνισης στό
δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα, είναι τά αίτια τής
άνάπτυξης τής σύγχρονης πόλης. Αύτή ή «σύγ
χρονη» φάση τής άστικοποίησης θά εξεταστεί πιό
άναλυτικά στή συνέχεια.
Ή πόλη «έκτος τών τειχών» εμφανίζεται γύρω
στά 1850. Ό πληθυσμός άπό 50.000 τό 1865 φτά
νει στίς 90.000 τό 1880 καί στίς 120.000 τό 1895.3
Ή αύξηση τοϋ πληθυσμού δέν οφείλεται μόνο
στήν οικονομική «άπογείωση» τής οικονομίας τής
πόλης, άλλά μάλλον συνδέεται πιό πολύ μέ τήν
άποδιοργάνωση τής άγροτικής βιοτεχνίας, πού
δέν είναι πιά σέ θέση νά άντισταθεΐ στό συναγω
νισμό τής βιομηχανικής Εύρώπης. Ό ορεινός χώ
ρος, πυκνοκατοικημένος κατά τή διάρκεια τής
Τουρκοκρατίας, άρχίζει νά έγκαταλείπεται. Πρό
κειται γιά μιά μακρόχρονη διαδικασία οϊκολογι1. Γιά τό εμπόριο τής Θεσσαλονίκης, βλέπε N. Svoronos,
Le commerce de Saloniqiie mi XVIIIe siècle, Paris. PUF,
1956.
2. Βλέπε σχετικά μέ τήν άνάπτυξη τών θεωριών τών «κεν
τρικών τόπων». Brian J. L. Berry, Géographie des marchés et
du commerce de detail, Paris. A. Colin. 1971. σελ. 109-133.
3. Ί. Τριανταφυλλίδης, Χωροταξική μελέτη Θεσοαλονίκης,
τόμος 5, σελ. 5, έκδοση 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, Θεσ
σαλονίκη. 1966.
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κής άποσύνθεσης, πού σχετίζεται μέ τήν μετά
βαση πρός τόν καπιταλισμό. Ή τάση αύτή, πού
θά επιταχυνθεί μετά τήν άπελευθέρωση τής Μα
κεδονίας, συνεχίζεται ώς σήμερα καί είναι μιά
άπό τίς πιό άμεσες όψεις τής άντίθεσης άνάμεσα
στό χώρο τής πόλης καί τής ύπαίθρου.
Στήν περίοδο πού έξετάζεται άρχίζει καί ή μα
ζική διείσδυση τού ξένου κεφαλαίου στόν μακε
δονικό χώρο. Είναι φανερό ότι στό έπίπεδο τής
πολεοδομικής πολιτικής ή εμπορική καί βιομηχα
νική άνάπτυξη σχετίζονται μέ έργα ύποδομής καί
επικοινωνίας. Τά μεσαιωνικά κάστρα πού περι
κλείουν τήν προβιομηχανική πόλη πέφτουν πρός
τή μεριά τής θάλασσας άπό τό 1866, καί διαμορ
φώνεται ή προκυμαία. *Η πραγματική ένδοχώρα
τής πόλης έπεκτείνεται πρός τό βαλκανικό χώρο
μέσα άπό τήν κοιλάδα τού ’Αξιού. Δέν είναι λοι
πόν τυχαίο ότι ή πρώτη σιδηροδρομική σύνδεση
τής Θεσσαλονίκης γίνεται μέ τά Σκόπια τό 1881
καί μέ τήν Εύρώπη τό 1888. Ή κατασκευή χρη
ματοδοτείται άπό αυστριακά κεφάλαια (Hirsch).
Τό 1893 κατασκευάζεται ή σιδηροδρομική γραμμή
πρός τή Φλώρινα καί τό Μοναστήρι, καί τό 1896
ή Θεσσαλονίκη συνδέεται μέ τήν Κωνσταντινού
πολη. Ή σύνδεση μέ τήν ’Αθήνα δέν θά γίνει
πρίν περάσουν 20 χρόνια.4
Ή ενδιαφέρουσα μελέτη τού Κ. Μοσκώφ περι
έχει πολλά στοιχεία γιά τήν οικονομική λειτουρ
γία τής «μεταπρατικής πόλης». Μέσα σέ λιγότερο
άπό 10 χρόνια άνάμεσα στό 1881 καί τό 1889, ή
χωρητικότητα τών πλοίων πού περνούν άπό τό
λιμάνι τής πόλης φτάνει άπό 425.016 τόννους
στούς 1.467.517 τόννους. Ταυτόχρονα, έξαιτίας
τής τεχνολογικής προόδου, αυξάνεται σημαντικά
ό άριθμός τών άτμοπλοίων.
Τήν ίδια περίοδο εμφανίζεται στήν πόλη τό
σύγχρονο τραπεζικό κεφάλαιο. Στό τέλος τού
19ου αιώνα υπάρχουν πολλά ύποκαταστήματα
τραπεζών στήν Θεσσαλονίκη, πού ελέγχονται κυ
ρίως άπό τό ξένο κεφάλαιο.
Αλλά μία άπό τίς κύριες δραστηριότητες πού
συνδέονται μέ τή δημιουργία ένός «πόλου άνά
πτυξης», είναι ή έκβιομηχάνιση. Σύμφωνα μέ τήν
θεωρία τών «πόλων άνάπτυξης»,5 ή εμφάνισή τους
ορίζεται σέ σχέση μ’ έναν άφηρημένο οικονομικό
χώρο. "Ενας πόλος άνάπτυξης μπορεί νά είναι μιά
βιομηχανική δραστηριότητα ή πιό συχνά μιά
ομάδα βιομηχανικών δραστηριοτήτων πού χαρα
κτηρίζονται άπό ένα δυναμισμό καί προκαλοϋν
κατά συνέπεια ένα αύξημένο ποσοστό άνάπτυξης.
4. Τά παραπάνω στοιχεία προέρχονται άπό τίς μελέτες τών:
Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, τομή τής μεταπρατι
κής πόλης , ’Αθήνα, Στοχαστής, 1974, σελ. 63, καί Τ. Τριανταφυλλίδη, ο.π.
5. Γιά τούς πόλους άνάπτυξης, βλέπε F. Perroux, L' écono
mie an XXe siècle, Paris,PUF. 1961. J. Boudeville, L' espace
et les pilles de croissance, Paris. PUF, 1968.
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Στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης ή βιομηχανία
εμφανίζεται αργά καί έχει άρχικά περιορισμένη
σημασία. Τό πρώτο βιομηχανικό κατάστημα, ένας
άτμόμυλος, ιδρύεται τό 1854 μέ γαλλικά κεφάλαια.
Τό 1873 ιδρύεται ό μεγάλος άτμόμυλος Άλλατίνι
μέ δυνατότητα παραγωγής 10.000 τόννων άλευριοϋ
τό χρόνο. Ήδη τό 1884 υπάρχουν 22 βιομηχανικά
καταστήματα. Στίς άρχές του 20οΰ αιώνα μία άπό
τίς κύριες δραστηριότητες είναι ή επεξεργασία
τού καπνού, δραστηριότητα ήμιχειροτεχνική, πού
δίνει δουλειά σέ 10.000 έργάτες.6 Ή εκβιομηχά
νιση τής Θεσσαλονίκης είναι άπό τήν άρχή εξαρ
τημένη άπό τό ξένο κέφάλαιο καί κατά συνέπεια
δέν συνδέεται άμεσα μέ τίς τοπικές παραγωγικές
δυνάμεις.
Στό σημείο αυτό θά έξεταστεϊ τό πώς προβάλ
λεται στήν οργάνωση τού χώρου ή οικονομική
καί τεχνολογική διαφοροποίηση πού προκαλεΐται
άπό τή μετάβαση πρός τόν καπιταλισμό.
Κατά τή διάρκεια τής άργής μετάβασης πρός
τόν περιφερειακό καπιταλισμό, πού στήν περιοχή
τής Θεσσαλονίκης έπεκτείνεται καί πέρα άπό τό
τέλος τού 19ου αιώνα, ύπάρχει ένα πρόβλημα
σχέσεων πόλης-ύπαίθρου πού συνδέεται μέ τήν
προβληματική τής άλληλεξάρτησης ανάμεσα σέ
διάφορους τρόπους παραγωγής. Στήν πραγματικό
τητα, ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής συν
δέεται μέ τήν πόλη, ένώ στήν ύπαιθρο έξακολουθει νά έπιζεΐ ό προκαπιταλιστικός τρόπος παρα
γωγής πού ήδη κυριαρχείται άπό τό άστικό κέν
τρο. Στήν πραγματικότητα έξαφανίζεται βαθμιαία
ό ομογενής χώρος πού χαρακτήριζε τίς γεωγραφι
κές περιοχές ώς τήν έμφάνιση τού νέου τρόπου
παραγωγής. Ό ομογενής χώρος, όπως τόν όρίζει
ό Boudeville,7 άντιστοιχεΐ σ’ έναν ίσότροπο καί
συνεχή χώρο μέσα στόν όποιο καθένα άπό τά
μέρη πού τόν συνθέτουν παρουσιάζει χαρακτηρι
στικά συγ/ενή μέ τά ύπόλοιπα. Στή θέση του έμφανίζεται ό πολωμένος χώρος πού ορίζεται, άντίθετα, σάν ένας έτερογενής χώρος ό όποιος άποτελεΐται άπό συμπληρωματικά μέρη πού διατηρούν
μεταξύ τους καί σέ πιό μεγάλο βαθμό μέ τόν κυ
ρίαρχο πόλο αυξημένες άνταλλαγές. Δυστυχώς ή
άνάλυση τού Boudeville παραμένει στά πλαίσια
τής νεοφιλελεύθερης οικονομίας καί δέν μπορεί
κατά συνέπεια νά διακρίνει τήν σχέση άνάμεσα
στή μεταβολή τής κοινωνικής δομής καί στήν
έμφάνιση τού πολωμένου χώρου.
Τά κύρια χαρακτηριστικά τής άστικοποίησης
στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης ώς τή στιγμή
τής άπελευθέρωσης τής πόλης, μπορούν νά συνο
ψιστούν ώς έξής:
1) ’Οργάνωση τής ιεραρχίας τής άγοράς σέ το

πική καί διεθνή κλίμακα μέ τήν άνάπτυξη τού
μακρινού έμπορίου.
2) Εξαρτημένη άνάπτυξη τής βιομηχανίας μέ
ταυτόχρονη συγκέντρωση τού πληθυσμού στήν
πόλη. ’Αμεση συνέπεια είναι ή δημιουργία μιας
έργατικής τάξης, πού άρχίζει νά άποκτά ταξική
συνείδηση καί νά οργανώνεται γύρω άπό τήν σο
σιαλιστική «Fédération» (1909) πού πρόκειται νά
παίξει σημαντικό ρόλο μέσα στό έργατικό κίνη
μα.
3) ’Οργάνωση τού χρηματιστικού κεφαλαίου μέ
τήν ίδρυση τών τραπεζικών οργανισμών, πού
έλέγχονται άπό τήν ξένη καί τήν τοπική (μεταπρατική) άστική τάξη.
Ή άνάπτυξη τής πόλης, όπως περιγράφτηκε πιό
πάνω, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες μέ τήν έξαρτημένη άστικοποίηση8 πού συναντάται στίς
υπανάπτυκτες χώρες. Παρόλα αυτά, ύπάρχουν καί
χαρακτηριστικά άστικοποίησης εύρωπαϊκού τύπου
πού ευνοούνται άπό τό γεγονός ότι δέν υπάρχει
άμεση έξάρτηση άποικιακοϋ χαρακτήρα. Στήν
Θεσσαλονίκη ή έξάρτηση διατηρεί ένα χαρα
κτήρα έμπορικό-καπιταλιστικό μέσα άπό μιά δια
δικασία άνισης άνταλλαγής, πού συνίσταται στήν
συσσώρευση κεφαλαίου στά καπιταλιστικά κέντρα
μέ τήν προμήθεια άγροτικών προϊόντων καί πρώ
των ύλών σέ χαμηλές τιμές άπό τό χώρο τής περι
φέρειας. Στήν έπόμενη φάση έμφανίζεται μιά ιμ
περιαλιστική βιομηχανική έξάρτηση, πού έκφράζεται μέ τήν έμφάνιση κερδοσκοπικών έπενδύσεων
ξένου κεφαλαίου καί τή δημιουργία τοπικής βιο
μηχανίας. Ή έξαρτημένη άστικοποίηση έκφράζει
στήν οργάνωση τού χώρου τήν συγκεκριμένη άλληλεξάρτηση αυτών τών οικονομικών καί πολιτι
κών σχέσεων.

6. Κ. Μοσκώφ, cui.
7. J. Boudeville, Les espaces économiques, Paris. PUF.
I%1. σελ. 10-11.

8. Γιά τήν έξαρτημένη αστικοποίηση, βλέπε Μ. Castells,
«L’ urbanisation dépendante en Amérique Latine», Espaces et
Société, no 3, 1971, σελ. 55-63.

2. ή πόλη μετά τήν απελευθέρωση
Τή στιγμή τής άπελευθέρωσης ή πόλη έχει
160.000 κατοίκους. Ή πρώτη έπίσημη έλληνική
άπογραφή μάς δίνει τή φυλετική κατανομή τού
πληθυσμού: 39.000 'Έλληνες, 60.000 Εβραίοι,
45.000 Μουσουλμάνοι καί 10.000 άτομα άπό διά
φορες άλλες φυλές. Ή Θεσσαλονίκη έχει έπεκταθεϊ άρκετά έξω άπό τά τείχη, ιδιαίτερα πρός τό
νοτιοανατολικό μέρος. Σ’ αύτό συμβάλλει καί ή
έξάπλωση τών μέσων μαζικής μεταφοράς πού λει
τουργούν άπό τό 1893. Ή άστικοποίηση συγκεν
τρώνει τόν πληθυσμό γύρω άπό τήν πρώτη ηλε
κτρική γραμμή τράμ πρός τήν περιοχή ’Αποθήκης
(1907).
Τή διαδικασία τής μεταβολής τής δομής τής
πόλης έρχεται νά επιταχύνει ένα τυχαίο γεγονός.
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Τόν Αύγουστο τοϋ 1917, λίγα χρόνια μετά τήν
απελευθέρωση τής πόλης, ξεσπά ή μεγάλη πυρκαϊά στό κέντρο τής Θεσσαλονίκης, πού διαρκεϊ
τρεις μέρες καί καταστρέφει ολοκληρωτικά τό
κεντρικό της τμήμα, περιοχή 100 έκταρίων. Σύμ
φωνα μέ επίσημα στοιχεία, καταστρέφονται 4.300
κτίσματα καί μένουν άστεγοι 73.500 κάτοικοι.9
Μέ μυτό τόν τρόπο έξαφανίζεται ή παραδοσιακή
Θεσσαλονίκη, καί προκύπτει ή άμεση καί πιε
στική ανάγκη γιά τήν αποκατάσταση των ζημιών
καί τή δημιουργία τής πόλης άπ’ τήν αρχή.
Ή πυρκαϊά τοϋ 1917 έπιταχύνει τήν άσκηση
μιας οργανωμένης πολεοδομικής πολιτικής μέ φο
ρέα τόν κρατικό μηχανισμό. Όπως άναφέρεται
καί στήν εισαγωγή αύτοϋ τοϋ κειμένου, ή πολεοδομική πολιτική συνδέεται μέ μιά σειρά άπό μη
χανισμούς ιδεολογικής, νομικής καί οικονομικής
φύσης, πού προβάλλουν μέ διαλεκτικό τρόπο τή
διάρθρωση τής κοινωνικής δομής στό χώρο. ’Άς
δοϋμε λοιπόν εντελώς συνοπτικά τό κοινωνικό
πλαίσιο μέσα στό όποιο άσκεϊται γιά πρώτη φορά
ό πολεοδομικός σχεδιασμός στήν περιοχή τής
Θεσσαλονίκης.
Παρά τούς συνεχείς πολέμους είναι μιά εποχή
ανόδου τής έλληνικής αστικής τάξης. Τά μέτρα
γιά τήν αύξηση τής έθνικής παραγωγής δέν λεί
πουν. Γίνονται μεγάλα δημόσια έργα, κατασκευά
ζονται δρόμοι, διαρρυθμίζονται λιμάνια. Ή πυρκαϊά τοϋ 1917 δίνει τήν ευκαιρία στήν κυβέρνηση
τοϋ Βενιζέλου, πού έκπροσωπεϊ τήν άνερχόμενη
αστική τάξη, νά προχωρήσει στήν πρώτη θεσμοποιημένη διευθέτηση τοϋ χώρου στήν περιοχή
τής Θεσσαλονίκης.
Σχηματίζεται μιά ομάδα Ελλήνων τεχνικών μέ
επικεφαλής τόν Γ άλλο άρχιτέκτονα-πολεοδόμο Er
nest Hébrard καί τόν ’ Αγγλο πολεοδόμο Thomas
Mawson. 'Η μετάκληση τών ξένων ειδικών δέν
πρέπει νά προκαλεΐ έκπληξη, γιατί καί τό επίπεδο
τών Ελλήνων τεχνικών τής εποχής ήταν ίσως
χαμηλό καί γιατί ή παρουσία τους δείχνει μιά
τάση εξάρτησης στόν πολιτιστικό τομέα τής έλ
ληνικής άστικής τάξης άπό τά «φωτισμένα» κέν
τρα τής Δύσης.
Ό Ernest Hébrard είναι άπό τούς πιό σημαντι
κούς άρχιτέκτονες-πολεοδόμους τής έποχής, καί
τό όνομά του συνδέεται μέ τήν ιστορία τής νεώτερης έλληνικής άρχιτεκτονικής καί πολεο
δομίας.10 Γνωρίζει ήδη τή Θεσσαλονίκη σάν άρχηγός τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τοϋ γαλλι
κού στρατοϋ. Έχει εργαστεί σάν άρχαιολόγος
9. Τά στοιχεία προέρχονται άπό τή δημοσίευση του X. Τσιλαλή. «Βενιζέλος-Παπαναστασίου καί τό σχέδιο τής νέας
Θεσσαλονίκης». Τό Βήμα, 2-11-1975.
10. Γιά τό έργο τού Ernest Hébrard, βλέπε X. Τσιλαλή,
«Ernest Hébrard. ένα όνομα συνδεμένο μέ τήν 'Ελλάδα», Ζυ
γός, Μάρτης-Άπρίλης 1976, σελ. 70-75.
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στήν ιταλική Σιέννα καί τό Σπλίτ τής Γιουγκο
σλαβίας, καί στή διάρκεια τής ζωής του θά άσχοληθεΐ συχνά μέ τόν πολεοδομικό σχεδίασμά στις
γαλλικές άποικιακες πόλεις (Πνόμ Πένχ, Σαϊγκόν,
Χαϊφόγκ, Άνόι).
Τό άρχικό σχέδιο τοϋ Hébrard (χάρτης 1) προ
βλέπει τή διάνοιξη μεγάλων λεωφόρων καλά εύθυγραμμισμένων, μέ πανομοιότυπες προσόψεις καί
στοές έτσι, ώστε νά σχηματίζονται εύγενικές καί
μονότονες προοπτικές. Τά ιστορικά μνημεία δια
τηρούνται, καί προβλέπεται ή δέσμευση τής γής
γιά τίς δημόσιες χρήσεις. Γύρω άπό τό κέντρο
τής πόλης προβλέπεται ή δημιουργία πάρκων,
κηπουπόλεων καί εργατικών συνοικισμών, σύμ
φωνα μέ τά πολεοδομικά πρότυπα τής έποχής. Τό
σχέδιο τής νέας Θεσσαλονίκης θεσμοποιεΐ γιά
πρώτη φορά τόν κοινωνικό καί τεχνικό διαχωρι
σμό στό χώρο (zoning). Βέβαια ή πολεοδομική
πολιτική δέν καθορίζεται άπό τό σχεδιαστή άλλά
άπό τή συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων.
Δέν πρέπει λοιπόν νά μάς εκπλήσσουν καθόλου οί
διαδοχικές άναθεωρήσεις τών άρχικών σχεδίων
κάτω άπό τήν πίεση τών ιδιοκτητών τής γής, μέ
άποτέλεσμα τή μείωση τοϋ πλάτους τών δρόμων,
τήν έξαφάνιση τοϋ πρασίνου καί τόν περιορισμό
τών περιοχών δημόσιας χρήσης. Μιά άπό τίς ση
μαντικές συνέπειες τοϋ σχεδίου είναι ότι άρχίζει
ή μετακίνηση τών προλεταριακών μαζών άπό τό
κέντρο τής πόλης πρός τήν περιφέρεια.
Τήν τάση γιά έξάπλωση τής πόλης πρός τήν
περιφέρεια έρχεται νά ένισχύσει ένα άλλο σημαν
τικό πολιτικό γεγονός, ή μικρασιατική καταστρο
φή. Μετά τό 1922 καί τήν υπογραφή τής συνθή
κης τής Λωζάννης, 1.500.000 πρόσφυγες φτάνουν
στήν 'Ελλάδα. Πολλοί άπό αυτούς δημιουργούν
τούς προσφυγικούς τους συνοικισμούς γύρω άπό
τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης. Μιά εικόνα τών
προσφυγικών εγκαταστάσεων στήν περιοχή τής
Θεσσαλονίκης τό 1926 μάς δίνει ό χάρτης 2, πού
βασίζεται στά στοιχεία τής μελέτης τών Μ. Μαραθελάκη, Α. Βακαλόπουλου, Αί προσφνγικαί
εγκαταστάσεις εν τή περιοχή Θεσσαλονίκης.11
Ή πλειοψηφία τών προσφύγων ήταν άγρότες
στήν παλιά τους διαμονή καί δέν διέθεταν περι
ουσία. Ταυτόχρονα, στίς νέες περιοχές πού ελευ
θερώθηκαν μέ τούς Βαλκανικούς πολέμους, κυ
ριαρχεί ή μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία. Μπροστά
στήν εκρηκτική κατάσταση πού δημιουργεί ή
άφιξη τών προσφύγων καί στή λαϊκή κινητοποίη
ση, ή άγροτική μεταρρύθμιση είναι άναπόφευκτη.
Μιά σειρά άπό νόμους διευκολύνει τήν άπαλλοτρίωση καί τή διανομή τής γής. Οί άγροτικοί
κλήροι πού μοιράζονται είναι μικροί, κι αύτό, σέ
II. Μ. Μαραβελάκης. Α. Βακαλόπουλος. Αί προσφνγικαί
εγκαταστάσεις εν τή περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
ΕΜΣ, 1955.
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συνδυασμό μέ τίς χαμηλές τιμές των αγροτικών
προϊόντων, προκαλει τήν έπιτάχυνση τής άγροτικής εξόδου. ’Από τήν άλλη πλευρά δημιουργεΐται
μιά σημαντική τάξη μικρών καί μεσαίων ιδιοκτη
τών γής, πού διαμορφώνει μιά ιδιαίτερη συνεί
δηση καί άρχίζει νά παίζει σημαντικό πολιτικό
ρόλο.
Μέσα στό νομό Θεσσαλονίκης, μετά τήν άφιξη
τών προσφύγων, δημιουργοϋνται γύρω στούς 75
νέοι προσφυγικοί συνοικισμοί. Πολύ κοντά στην
πόλη κτίζονται οί συνοικισμοί: Καλαμαριά, Άρετσοΰ, Κουρί, Κατιρλί, Πανόραμα, Βάρνα, Πολί
χνη, Ευκαρπία, ’Αμπελόκηποι, Μαινεμένη, Κορ
δελιό. Γρήγορα οί συνοικισμοί αύτοί αρχίζουν νά
χάνουν τόν άγροτικό τους χαρακτήρα καί μετα
βάλλονται σέ τμήματα τού πολεοδομικοϋ συγκρο
τήματος τής Θεσσαλονίκης. Οί κάτοικοί τους
αποτελούν στήν ουσία ένα σημαντικό απόθεμα
εργατικού δυναμικού, μέ συνέπεια τήν έμφάνιση
σημαντικής άνεργίας. Τό εισόδημα τών εργατών
πλησιάζει τό έλάχιστο όριο διαβίωσης, ένώ τά
πλούτη συγκεντρώνονται στά χέρια τής μειοψη
φίας.
Ή κοινωνική διαίρεση τού χώρου γίνεται τώρα
πιό άμεσα φανερή. 'Η άστική τάξη συγκεντρώνε
ται στό κέντρο τής πόλης καί στις παραλιακές
περιοχές, ένώ τό προλεταριάτο άπωθειται στίς
περιφερειακές γειτονιές. Τό 1928 ό πληθυσμός
φτάνει τίς 220.000.12 Τά σχέδια τού Hébrard ανα
θεωρούνται καί αναπτύσσονται πρός τήν περιφέ
ρεια. Τήν περίοδο αύτή όμως εμφανίζονται καί οί
πρώτες «άναρχικές» επεκτάσεις τής πόλης. Οί
σκηνές καί οί παράγκες τών προσφυγικών εγκα
ταστάσεων δίνουν τή θέση τους στίς αύθαίρετες
κατοικίες τών άγροτομεταναστών. ’Αλλά ή αστι
κοποίηση αύτού τού είδους χαρακτηρίζει κυρίως
τή σύγχρονη μεταπολεμική περίοδο. Τό 1940 τό
πολεοδομικό συγκρότημα τής Θεσσαλονίκης έχει
280.000 κατοίκους13 καί άπλώνεται σέ μιά έκταση
2.000 έκταρίων.
3. ή σύγχρονη πόλη
Στή δεκαετία 1940-1950, μέ τίς διαδοχικές κα
ταστροφές τού παγκοσμίου πολέμου, τής γερμανι
κής κατοχής καί τού εμφυλίου πολέμου, έπιταχύνεται ή μεταβολή τής οικολογικής ισορροπίας
στόν έλληνικό χώρο καί προκαλοΰνται σημαντι
κές μετακινήσεις τού πληθυσμού γιά πολιτικούς
λόγους. Μετά τίς διώξεις τών Εβραίων άπό τούς
Γερμανούς άλλοιώνεται καί ή φυλετική σύνθεση
τών κατοίκων τής πόλης. Στήν άπογραφή τού
1951 ή Θεσσαλονίκη έχει 302.635 κατοίκους.14
12. Πηγή ΕΣΥΕ. έπίσημες άπογραφές.
13. Πηγή ΕΣΥΕ.
14. Πηγή ΕΣΥΕ.
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Στή μεταπολεμική περίοδο προχωρεί καί ή ένσωμάτωση τής γεωργίας στό καπιταλιστικό σύ
στημα. Οί άγρότες πού έγιναν μετά άπό τήν άγροτική μεταρρύθμιση ιδιοκτήτες μικρών κλήρων
άποτελούν μιά φτωχή τάξη έξαρτημένη άπό τούς
έμπορους καί τίς τράπεζες. 'Η ανεπάρκεια τού
άγροτικοΰ εισοδήματος, σέ συνδυασμό μέ τήν αύ
ξηση τής παραγωγικότητας, πού οφείλεται στήν
εκμηχάνιση τής γεωργίας, στίς άρδεύσεις καί
στήν επέκταση τής μονοκαλλιέργειας, δημιουρ
γούν ένα σχετικό ύπερπληθυσμό στήν ύπαιθρο. Οί
διαστάσεις τού φαινομένου φανερώνονται, όταν ή
άγροτιά μπαίνει στό κύκλωμα τών καπιταλιστικών
σχέσεων καί στρέφεται πρός τή ζωή τής πόλης
έγκαταλείποντας τήν κλειστή οικονομία αύτοκατανάλωσης τού χωριού.
'Η εσωτερική μετανάστευση είναι τό άποτέλεσμα τής άντίθεσης άνάμεσα στήν πόλη καί στό
χωριό, πού στή σύγχρονη περίοδο συνδέεται μέ
τήν άλληλεξάρτηση άνάμεσα στόν άγροτικό καπι
ταλισμό καί τόν καπιταλισμό τής πόλης, πού στίς
περιφερειακές χώρες δέν συνδέεται άναγκαστικά
μέ τήν εκβιομηχάνιση. Εκείνο πού πρέπει νά το
νιστεί είναι ότι στή νέα αύτή φάση έχουμε άντίθεση πόλης-ύπαίθρου στό έσωτερικό τού βασικού
τρόπου παραγωγής, ένώ στή φάση τής πρωταρχι
κής συσσώρευσης πού εξετάστηκε αρχικά ύπήρχε
άντίθεση άνάμεσα σέ διάφορους τρόπους παραγω
γής·

'Η πόλη τής Θεσσαλονίκης είναι πόλος έλξης
τού πληθυσμού στόν έλληνικό βορρά καί διατηρεί
μία καθαρή περιφερειακή λειτουργία σέ άντίθεση
μέ τήν έλξη τής ’Αθήνας πού έπεκτείνεται σ’ όλο
τόν έλληνικό χώρο. Σύμφωνα μέ στοιχεία τού
ΚΕΠΕ τού 1961,15 οί εσωτερικοί μετανάστες πρός
τή Θεσσαλονίκη προέρχονται κυρίως άπό τό έσω
τερικό τού νομού της καί άπό τούς γειτονικούς
νομούς Σερρών, Δράμας, Χαλκιδικής, Κιλκίς,
Πέλλης, ’Ημαθίας, Πιερίας καί Κοζάνης (χάρτης
3). Ό πληθυσμός τής πόλης, πού ήταν τό 1951
302.635 κάτοικοι, φτάνει τούς 380.648 κατοίκους
τό 1961 καί τούς 557.370 τό 1971, χρονιά τής τε
λευταίας άπογραφής.16
Ή αύξηση τού πληθυσμού δέν κατανέμεται
ομοιόμορφα στό χώρο τής πόλης. Ό πληθυσμός
συγκεντρώνεται βασικά στούς περιφερειακούς δή
μους καί τίς κοινότητες πού παρουσιάζουν ποσο
στά αύξησης τού πληθυσμού γύρω στά 200% μέσα
σέ 10 χρόνια. Ταυτόχρονα, μέ τήν άνιση άνάπτυξη τού κέντρου καί τής περιφέρειας τής πό
λης, φαίνεται καί μιά άλλη τάση, ή έγκατάσταση
τού πληθυσμού στά βόρεια προάστεια, πού οφεί
λεται βασικά στήν συγκέντρωση τής θιομηχανι15. ΚΕΠΕ,’Εθνικόν όικτνον ώπικών κέντρων, Αθήνα.
1967.
16. Πηγή ΕΣΥΕ. άπογραφές 1951, 1961, 1971.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1958-1061: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΛΟΝ I ΚΗ

1-596
Ά των μεταναστών

5-50%

>5096

των μεταναστών

των μεταναατων

κής καί Βιοτεχνικής δραστηριότητας στην Βόρεια
έξοδο τής πόλης. Οί χάρτες 4 καί 5 δείχνουν μέ
έποπτικό τρόπο αύτή τήν τάση ανάπτυξης τής
περιφέρειας τής πόλης.
Γιά νά γίνει πιό εύκολα κατανοητή ή οργάνωση
του χώρου τής σύγχρονης Θεσσαλονίκης πρέπει
νά έξεταστοϋν οί κύριες συνιστώσες τής διαδικα
σίας τής αστικοποίησης. Όπως έχουμε άναφέρει
κι άλλου,17 σέ μιά σωστή διερεύνηση τής οργά
νωσης καί τής διαίρεσης τού χώρου σέ μιά συγ
κεκριμένη στιγμή τής καπιταλιστικής άνάπτυξης,
πρέπει νά έξεταστεϊ πρώτα-πρώτα ή χρήση τον
χώρον κατά τήν διαδικασία τής παραγωγής. Ή
βιομηχανία τής Θεσσαλονίκης κρατά τόν καθαρά
τοπικό της χαρακτήρα ώς τήν δεκαετία τού 1960.
Άποτελεΐται κυρίως άπό μικρές καί μεσαίες έπιχειρήσεις μέ περιορισμένο κεφάλαιο, πού προσα
νατολίζονται συχνά στήν παραγωγή καταναλωτι

κών αγαθών. Ή δημιουργία όμως μιας δεξαμενής
εργατικού δυναμικοϋ άπό τή μετανάστευση του
άγροτικοϋ πληθυσμού πρός τήν πόλη προσελκύει
τό μονοπωλιακό κεφάλαιο. Ή μαζική είσοδος τού
ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου μετά τό 1964 μεταμορ
φώνει τήν οικονομία τής περιοχής. Ή πιό μεγάλη
επένδυση είναι τού συγκροτήματος Esso Pappas.
Κατασκευάζεται διυλιστήριο πετρελαίου, εργο
στάσιο χημικών υλών (Ethyl-Hellas), καί σύντομα
άκολουθούν άλλες μεγάλες έπενδύσεις (Hellenic
Steel, Balkan Export, Siemens, τσιμέντα Τιτάν,
κλπ.). Παρά τίς ποσοτικές αυτές έπενδύσεις, πού
στήν ούσία δίνουν στήν οικονομία τής περιοχής
νεοαποικιακό χαρακτήρα, δέν αυξάνονται σημαν
τικά οί Βιομηχανικές απασχολήσεις. Αύτό οφείλε
ται κυρίως στή δημιουργία βιομηχανικών μονά
δων έντασης κεφαλαίου κι όχι έργασίας. ’Έτσι,
σύμφωνα μέ στοιχεία τής ΥΣΑΠ,18 τό 1973 ύπάρ-

17. Ν. Καλογήρου, «Χώρος καί παραγωγική διαδικασία».
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 9 Σεπτέμβρη 1976, σελ. 15.

18. ΥΣΑΠ, Ειδικόν Μητρώον βιομηχανιών-βιοτεχνιών Κεν
τρικής καί Δυτικής Μακεδονίας,Θεσσαλονίκη, 1973, πίνακας 2.
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χουν 70.539 εργαζόμενοι στή βιομηχανία στό
νομό Θεσσαλονίκης. Καί σήμερα, όπως στίς άρχές τοϋ αιώνα, ή επεξεργασία τοϋ καπνοϋ είναι ή
κυριότερη πηγή βιομηχανικής απασχόλησης καί
δίνει δουλειά σέ 8.969 άτομα. ’Ακολουθούν οί
κλάδοι των ύφαντικών βιομηχανιών μέ 5.311 άπα
σχολουμένους, των βιομηχανικών είδών διατρο
φής μέ 4.743 άπασχολουμένους, τών βιομηχανιών
ύποδημάτων, ενδυμάτων καί άλλων είδών άπό
ύφασμα μέ 2.954 άπασχολουμένους.
Ή χωροθέτηση τών νέων βιομηχανικών κατα
στημάτων επιτείνει τήν άνισότητα άνάμεσα στό
βόρειο καί στό νότιο τμήμα τής πόλης. Όλες
σχεδόν οί νέες μονάδες βρίσκονται κοντά στήν
παλιά Εθνική όδό πρός τήν ’Αθήνα καί τή Δυ
τική Μακεδονία, επειδή ή περιοχή συνδυάζει
καλό οδικό καί σιδηροδρομικό δίκτυο καί κυρίως
πολλούς εργάτες μέ χαμηλό ήμερομίσθιο, πού
άποτελεΐ καί τή μόνη πηγή έκμετάλλευσης καί
κέρδους στή διάρκεια τής διαδικασίας εξαγωγής
τής ύπεραξίας. Στήν ίδια περιοχή κοντά στή
Σίνδο βρίσκεται καί ή μόνη προγραμματισμένη
βιομηχανική ζώνη.
Σύμφωνα μέ τή θεωρία τής «οικονομικής
βάσης»,19 *μέσα στό χώρο τής πόλης πρέπει νά
διακρίνονται μερικές δυναμικές δραστηριότητες
άπό άλλες περισσότερο παθητικές. Οί «βασικές»
δραστηριότητες σχετίζονται μέ τήν εξαγωγή
προϊόντων καί ύπηρεσιών έξω άπό τήν περιοχή
τής πόλης, ενώ οί μή βασικές δραστηριότητες
άφοροϋν τήν έξυπηρέτηση τών άναγκών τών κα
τοίκων τής πόλης. Είναι φανερό ότι βασική
προϋπόθεση μιας πραγματικής περιφερειακής
ανάπτυξης, σύμφωνα μέ τή θεωρία τής οικονομι
κής βάσης, είναι ή ενίσχυση τής έξαγωγικής βιο
μηχανίας. ’Εκείνο πού πρέπει νά εξεταστεί στήν
περίπτωση τής Θεσσαλονίκης είναι άν ή μαζική
έγκατάσταση τών ξένων 'μονοπωλιακών συγκρο
τημάτων συντελεί πραγματικά στήν άνάπτυξη τής
περιοχής.
Στά άναπτυγμένα καπιταλιστικά κέντρα βλέ
πουμε σήμερα τόν πληθυσμό νά άποκτά συνεί
δηση τοϋ τεράστιου κοινωνικού κόστους άπό τήν
«υποθάθμιση» τοϋ περιβάλλοντος πού προκαλοϋν
οί βαρειές βιομηχανίες. Κατά συνέπεια, τό πραγ
ματικό κόστος
τής άνάπτυξης παρουσιάζεται
υψωμένο, γιατί χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια
γιά τόν περιορισμό τής μόλυνσης καί τήν εξεύ
ρεση εργατών πού νά δέχονται νά έκτελέσουν τίς
βαρειές κι άνθυγιεινές έργασίες. 'Υπάρχει λοιπόν
μιά ισχυρή τάση γιά τή μεταφορά στήν περιφέ
ρεια τής χώρας ή σέ λιγότερο άναπτυγμένες χώ
ρες ένός ορισμένου άριθμοϋ βιομηχανιών. Σ’ αύτά
τά πλαίσια πρέπει νά τοποθετηθεί ή περιορισμένη
19. Βλέπε σχετικά: A. Bailly, L' organisation urbaine, Paris,
CRU, 1975, σελ. 73-101.

εκβιομηχάνιση τής Θεσσαλονίκης τών τελευταίων
χρόνων. Ή επιστημονική έπανάσταση έχει μετα
θέσει τό κέντρο βάρους άπό τίς «παραδοσιακές»
βιομηχανικές δραστηριότητες (σιδηρουργία, πε
τροχημικά, μηχανική) πρός νέες βιομηχανικές
δραστηριότητες (άτομική ένέργεια, αεροναυτική,
ήλεκτρονική). Αύτές οί νέες δραστηριότητες πα
ρουσιάζουν μιά διαφορετική οργανική σύνθεση
τοϋ κεφαλαίου, δηλαδή μέ τήν αύτοματοποίηση
άπελευθερώνουν τό άνειδίκευτο εργατικό δυναμικό
άλλά άπαιτοϋν εξαιρετικά ειδικευμένο επιστημο
νικό προσωπικό. 'Η συνέπεια αύτής τής διαδικα
σίας είναι μία νέα άνιση κοινωνική διαίρεση τοϋ
χώρου μέ τήν συγκέντρωση στά κυρίαρχα καπιτα
λιστικά κέντρα τών ύπερσύγχρονων βιομηχανιών
καί τών κέντρων επιστημονικής καί τεχνολογικής
έρευνας, καί τήν έγκατάσταση στήν περιφέρεια
τών παραδοσιακών βιομηχανιών, πού άλλοτε βρί
σκονταν στό κέντρο.
’Εκτός άπό τήν άμεση χρήση τοϋ χώρου κατά
τή διαδικασία τής παραγωγής, πρέπει νά εξετα
στεί καί ή χρήση τοϋ χώρον γιά τήν απλή καί
όιευρνμένη άναπαραγωγή τής εργατικής δν.ναμης.2υ Στή μεταπολεμική περίοδο ή άνάπτυξη τών
περιοχών κατοικίας γίνεται χωρίς πρόγραμ
μα. ’Ενώ ή οργανωμένη πολεοδομική πολιτική
καθόρισε σέ μεγάλο βαθμό τή μορφή τοϋ κέντρου
τής πόλης καί άργότερα τίς περιοχές εγκατάστα
σης τών προσφύγων, τά μεταπολεμικά χρόνια ή
έσωτερική μετανάστευση δημιουργεί έντονο πρό
βλημα στέγης. Οί μετανάστες τής πόλης στεγά
ζονται σέ αυθαίρετους οικισμούς. Τό φαινόμενο
τής αυθαίρετης δόμησης οφείλεται έν μέρει στήν
αδυναμία τοϋ κράτους στήν τωρινή φάση τής κα
πιταλιστικής άνάπτυξης νά άναλάβει τή δαπάνη
μιας άνετης καί ύγιεινής λαϊκής κατοικίας. Ή
οργανωμένη κρατική δόμηση δέν καλύπτει παρά
μόνο ένα μικρό ποσοστό μέ τίς εργατικές κατοι
κίες καί τά προγράμματα στέγασης τών παραπηγματούχων καί τών προσφύγων. Στήν πραγματικό
τητα ό βασικός τρόπος δόμησης είναι ή στέγαση
σέ ιδιωτικές πολυκατοικίες. Ή άνεπάρκεια τής
βιομηχανικής άνάπτυξης χαρακτηρίζει αυτό τό εί
δος άστικοποίησης.21 Ή οικονομία τής πόλης
στήν Ελλάδα, όπως σημειώνει κι ό Henri Lefeb
vre,21 έξαρτάται στενά άπό τό άκόλουθο κύκλω
μα: κερδοσκοπία πάνω στήν αστική γή, «δημιουρ
γία» κεφαλαίων μ’ αυτό τόν τρόπο, επένδυση αύτών τών κεφαλαίων στήν κατασκευή, κ.ο.κ. Εύαίσθητο κύκλωμα, πού μπορεί άπό στιγμή σέ στιγ
μή νά σπάσει καί πού καθορίζει ένα χαρακτηρι
στικό τόπο άστικοποίησης μέ άδόνατη έκβιομη20. Γιά τούς όρισμούς των εννοιών, βλέπε Ν. Καλογήρου.
«Χώρος καί παραγωγική διαδικασία», ο.π.
21. Η. Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968.
σελ. 18.
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χάνιση αλλά μέ γρήγορη επέκταση τής πόλης.
Ή επίσημη πολεοδομική πολιτική είναι σχεδόν
ανύπαρκτη. Ή χωροταξική μελέτη του καθηγητή
Γιάννη Τριανταφυλλίδη παραμένει άνεφάρμοστη
δέκα χρόνια μετά τή σύνταξή της. 'Η μόνη επέμ
βαση τού κρατικού μηχανισμού είναι ή διευθέ
τηση τού χώρου γιά τήν κυκλοφορία καί τήν
άξιοποίηση τού κεφαλαίου μέ τή χρηματοδότηση
έργων ύποδομής. 'Η έξαγωγή τής ύπεραξίας στή
σημερινή φάση τού καπιταλισμού δέν έχει αύτόματο χαρακτήρα. Γιά τή διαχείριση τής παραγω
γής τού χώρου είναι άναγκαΐες οί διοικητικές λει
τουργίες, τά έργα κυκλοφορίας, άκόμη καί οί εγ
καταστάσεις τού πολιτιστικού χώρου (σχολεία,
πνευματικά κέντρα), πού συμβάλλουν στή διευρυμένη άναπαραγωγή τής εργατικής δύναμης. Στή
σύγχρονη φάση, όλες σχεδόν τίς λειτουργίες δια
χείρισης τής παραγωγής τού χώρου εχει άναλάβει
ό κρατικός μηχανισμός μέ τίς δημόσιες ύπηρεσίες
καί σέ μικρότερο βαθμό ή τοπική αύτοδιοίκηση
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πού παραμένει έξαρτημένη άπό τήν κεντρική
διοίκηση.
Τελειώνοντας τήν επισκόπηση τής άστικοποίησης καί τής πολεοδομικής πολιτικής στήν περι
οχή τής Θεσσαλονίκης επισημαίνουμε ότι ή δια
λεκτική θεώρηση τού φαινομένου πού έπιχειρήθηκε έχει τό προτέρημα τής συσχέτισης των συγ
κεκριμένων γεγονότων μέ τό γενικότερο θεωρη
τικό πλαίσιο. Δέν ύπάρχει πραγματική άντίθεση
άνάμεσα στόν καπιταλιστικό σχεδίασμά καί τήν
πολεοδομική «άναρχία», όταν ή διαδικασία τής
άστικοποίησης έξετάζεται στό φως τής πραγματι
κής ιστορικής σημασίας της. ’Έτσι ή τάξη καί ή
άταξία παύουν νά είναι άντίθετες, καί ή αύστηρή
γεωμετρικότητα τών σχεδίων τού Hébrard μέ τίς
ομοιόμορφες προσόψεις καί τήν άνάδειξη τής
προοπτικής ύπακούει στήν ίδια λογική τής καπι
ταλιστικής χρήσης τού χώρου μέ τίς φαινομενικά
τυχαίες κι άμορφες συσσωρεύσεις τών σπιτιών
στίς γειτονιές τών αυθαιρέτων.

