
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 1998

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη υπεγράφη σήμερα το 
μεσημέρι στη Μονή Λαζαριστών, από εκπροσώπους των 
σημαντικότερων πολιτιστικών οργανισμών της Θεσσαλονίκης, η ίδρυση 
δύο αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες έχουν ως στόχο 
την αξιοποίηση της πολιτιστικής υποδομής και την οργάνωση της 
πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Πρόκειται για τις ιδρυτικές πράξεις, πρώτον, του “Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης” και, δεύτερον, της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
διαχείρισης του συγκροτήματος της “Μονής Λαζαριστών”.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είπε τα
εξής:

“Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πολύ για τη θερμή 
υποδοχή σας.
Είμαστε σε ένα εντυπωσιακό κτίριο και σε μια εντυπωσιακή αίθουσα (το 
πολιτιστικό κέντρο και το θέατρο στη “Μονή των Λαζαριστών”.

Μόλις ζήσαμε την υπογραφή μιας σύμβασης, η οποία αφορά τη 
διαχείριση αυτού του κτιρίου, τον τρόπο με τον οποίο θα 
αντιμετωπίζονται τα προβλήματά του, ώστε να αποτελέσει αυτό που 
επιδιώκουμε: Εναν πόλο ζωής για την πολιτιστική δραστηριότητα στη 
Θεσσαλονίκη. Εναν πόλο πολιτισμού και στη δυτική πλευρά, στο 
“Δυτικό τόξο” της Θεσσαλονίκης.

Πιστεύω ότι το μήνυμα που προκύπτει, από αυτή την εκδήλωση και από 
την παρουσία μας, είναι σαφές: Κάθε πόλη έχει μια τομή. Υπάρχουν οι 
αναπτυγμένες συνοικίες, υπάρχουν οι προνομιούχες συνοικίες και 
υπάρχουν και οι υποβαθμισμένες περιοχές. Η κοινωνική ευαισθησία της 
Πολιτείας κρίνεται, αν αποδέχεται ως μοίρα αυτή την τομή ή αν θέλει να 
την ξεπεράσει. Αν εκεί που υπάρχει υποβάθμιση, θέλει να δημιουργήσει 
δραστηριότητες για να επέλθει πάλι ισορροπία.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση καθίσταται φανερό πως για μας, για την 
Κυβέρνησή μας, η τομή αυτή δεν είναι μοίρα και πρέπει να ξεπεραστεί. 
Γι’ αυτό και γίνονται έργα και αναπτύσσονται δραστηριότητες, οι οποίες 
θα οδηγήσουν αυτή τη διαίρεση να είναι, μετά από κάποια χρόνια, 
παρελθόν. Υπάρχει ένας νέος δρόμος, ο οποίος έχει μπει μπροστά και 
επιβεβαιώνεται απ’ αυτή τη δράση.

Το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι κάθε πόλη έχει μια ζωή. 
Αναπτύσσονται δραστηριότητες, μετά από λίγο ξεπερνιούνται και 
εγκαταλείπουν την περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ, τα 
καπνομάγαζα, τα οποία υπήρχαν πριν και σήμερα δεν υπάρχουν πια.

Υπάρχει μια αντίληψη, υποστηριζόμενη από οικονομολόγους και 
κοινωνιολόγους της νεοφιλελεύθερης σχολής ή ιδεολογίας (ας το πω 
έτσι) που λέει “ας αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν, ας αφήσουμε την 
εξέλιξη να πάρει μόνη της την πορεία άναρχα και κάπου θα βρεθεί η 
ισορροπία”.

Εμείς δεν πιστεύουμε σ’ αυτή την αντίληψη. Εμείς πιστεύουμε στην 
αναγκαιότητα της παρέμβασης, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα 
σχέδιο, ότι η Πολιτεία πρέπει να κατευθύνει, γιατί η αναρχία δεν οδηγεί 
σε ισορροπίες.

Και γι’ αυτό ακριβώς και εδώ έγινε αυτή η παρέμβαση, αλλά το πιο 
σημαντικό -όπως αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες υπουργούς, 
τους κυρίους Λαλιώτη και Βενιζέλο- είναι πως ήδη υπήρξαν, αλλά και 
θα υπάρξουν στο μέλλον και άλλες παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Και 
μέσα σ’ αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το ευρύτερο πλαίσιο μιας συνολικής 
πολιτικής, εντάσσεται και το θέμα των στρατοπέδων. Είναι η απάντησή 
μας στην αλλαγή των χρήσεων. Η απάντησή μας στις τομές. Εκφράζει 
τη θέλησή μας να διαμορφώσουμε μια διαφορετική πόλη.

Και θα κλείσω λέγοντας πως εμείς έχουμε μια άποψη προοπτικής για τη 
Θεσσαλονίκη. Γιατί ό,τι συμβαίνει σε μια πόλη, συμβαίνει και σε 
ευρύτερους χώρους. Και εκεί που παλιά η Θεσσαλονίκη, πριν τον 
Παγκόσμιο πόλεμο, λόγω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν μια 
πόλη η οποία ακτινοβολούσε σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και εκεί 
που μετά ήρθαν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι (ιδίως ο δεύτερος) και 
βρέθηκε η Θεσσαλονίκη αποκομμένη από το φυσικό χώρο ακτινοβολίας 
της, τίθεται το ερώτημα: Ποιο θα είναι το αύριο; Η γεωπολιτική συγκυρία 
είναι ευνοϊκή για να διαδραματίσει εκ νέου το ρόλο που της αρμόζει (και 
ήδη τον διαδραματίζει) όπως, άλλωστε, ολόκληρη η Β. Ελλάδα, η οποία 
έχει" να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο. Και σ’ αυτό, η
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Κυβέρνησή μας, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συμβάλλει, ήδη, με έργα, 
δράσεις και παρεμβάσεις, αποφασιστικά, προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τα έργα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας είναι ένα από τα πολλά 
παραδείγματα.

Υπάρχει, επομένως, μια τεράστια προοπτική. Η Ελλάδα προχωρεί. 
Προχωρεί σταθερά. Και αυτό θα φανεί πολύ σύντομα”.
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Προηγήθηκε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού της Θεσσαλονίκης.


