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Γιώργος Αγγελόπουλος 
 
Οι κοινωνικές και πολιτισµικές διακρίσεις αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης και 
συζήτησης µεταξύ των Ελλήνων κοινωνικών επιστηµόνων από τις αρχές του 
αιώνα. Η συζήτηση αυτών των διακρίσεων έχει κατά καιρούς πραγµατοποιηθεί υπό 
την επιρροή διαφορετικών θεωρητικών κατευθύνσεων. Από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 πληθαίνουν και στην Ελλάδα οι µελέτες εκείνες που χρησιµοποιούν τον 
όρο πολυπολιτισµικότητα στην εξέταση των κοινωνικο-πολιτικών µεταβολών. Ο 
όρος πολυπολιτισµικότητα και τα παράγωγά του συνιστούν ένα νεολογισµό που 
υπαγορεύεται τόσο από σηµαντικές κοινωνικές µεταβολές όσο από και θεωρητικές 
αναζητήσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το παρόν κείµενο εστιάζει στη 
δυναµική αλληλεξάρτηση των κοινωνικών πρακτικών και των θεωρητικών 
εργαλείων των κοινωνικών επιστηµών µε αφορµή το λόγο περί 
πολυπολιτισµικότητας όπως αυτός παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στη δεκαετία 
του 1990. 
 
Η γενίκευση της χρήσης του όρου πολυπολιτισµικότητα στην Ελλάδα γίνεται 
αποσπασµατικά και ξεκινά από περιοδικά µόδας, αρχιτεκτονικών προτάσεων και 
διεθνούς µουσικής. Σε µια δεύτερη φάση ο όρος πολυπολιτισµικότητα εµφανίζεται 
στις συζητήσεις στο χώρο της παιδαγωγικής και της κοινωνιολογίας.1 Ο 
αποσπασµατικός χαρακτήρας της εισαγωγής του λόγου περί 
πολυπολιτισµικότητας συνίσταται στην επιλεκτική, ρητορική και ασαφή τεκµηρίωση 
του. Ο λόγος περί πολυπολιτισµικότητας εντοπίζεται σε κείµενα διανοούµενων - 
πιο συχνά δηµοσιογράφων - χωρίς να έχει προηγηθεί µια συζήτηση για την 
αναγκαιότητα και τους όρους εφαρµογής του στην ανάλυση της ελληνικής 
κοινωνίας. Στη δεκαετία του 1990 ο λόγος περί πολυπολιτισµικότητας αποκτά νέες 
διαστάσεις καθώς συνδέεται µε ένα µοντέλο κοινωνικής οργάνωσης και 
αλληλεγγύης που συχνά επικαλούνται πολιτικοί και ακτιβιστές Μ.Κ.Ο. και 
                                            
1 Ο ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος που οι θεωρητικές ανησυχίες των εκπαιδευτικών έπαιξαν στην 
καθιέρωση µοντέλων πολυπολιτισµικότητας έχει επισηµανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. M. 
Banks, Εthnicity: Anthropological Constructions, Routledge, London, 1996. S. Modgil, Verma G., 
Mallick K., Modgil, C., Πολυπολιτισµική Εκπαίδευση. Προβληµατισµοί - Προοπτικές, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα, 1997. X. Κατσίκης και Πολίτου E., 1999. Εκτός τάξης το "διαφορετικό". 
Gutenberg Αθήνα, 1999).  
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µειονοτικών οµάδων. Παράλληλα, εµφανίζονται συστηµατικές µελέτες από έλληνες 
κοινωνικούς επιστήµονες καθώς και µεταφράσεις κλασσικών έργων της διεθνούς 
βιβλιογραφίας σχετικά µε την πολυπολιτισµικότητα.2 
 
Η συζήτηση για την πολυπολιτισµικότητα µεταφέρεται στην ελλαδική 
πραγµατικότητα αφού πρώτα έχει αναπτυχθεί στις χώρες υποδοχής µεταναστών, 
δηλαδή στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Στις κοινωνίες αυτές αποτέλεσε 
βασικό άξονα ανάπτυξης τόσο των θεωρητικών συζητήσεων στις κοινωνικές 
επιστήµες όσο και της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στη διάρκεια των 
τριών τελευταίων δεκαετιών.3 Η επισήµανση αυτή δεν υπονοεί ότι υπάρχει µια 
συγκροτηµένη και κοινά αποδεκτή προσέγγιση για την πολυπολιτισµικότητα όπως 
αυτή εφαρµόζεται στο επίπεδο των θεσµών.4 Όπως τονίζει και ο Werbner, 
"υπάρχουν τόσα µοντέλα πολυπολιτισµικότητας όσα είναι και τα πεδία συλλογικής 
[πολιτικής] δράσης".5 Εκείνο που σίγουρα, όµως, έχει υπάρξει είναι αφενός ένα 
ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης του όρου και αφετέρου µια σειρά από βασικές 
παραδοχές. 
 
Οι παραδοχές αυτές συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι οι εξής: (α) η 
άρση της αποκλειστικής ταύτισης µεταξύ ενός έθνους, ενός κράτους και ενός 
πολιτισµού ως αποτέλεσµα της συνεχώς αυξανόµενης παγκόσµιας κυκλοφορίας 
ατόµων, εικόνων, ιδεών και αγαθών. Υπενθυµίζω πως η ταύτιση αυτή υπήρξε 

                                            
2 J. Cummins, Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση, Gutenberg, Αθήνα, 1999. M. Δραγώνα - Μονάχου, 
"Ηθική και θρησκεία για µια παγκόσµια πολιτισµική κοινωνία: Το αίτηµα µιας κοινής ηθικής", 
Επιστήµη και Κοινωνία, 2-3(1999) 145 - 170. H. Κατσούλης, "Aντιστάσεις στην 
πολυπολιτισµικότητα", Eπιστήµη και Κοινωνία, 2-3(1999) 53 - 104. K. Λαβδάς, "Η 
πολυπολιτισµικότητα και η θεωρητική κληρονοµία του εθνικού κράτους", Eπιστήµη και Κοινωνία, 2-
3(1999) 27 - 52. K. Παπαγεωργίου, "Προλογικό Σηµείωµα" στο Taylor, Charles. 
Πολυπολιτισµικότητα, Πόλις, Αθήνα, 1997. Ξ. Παπαρηγόπουλος, "Η πολυπολιτισµικότητα ως 
σύγχρονο πρόβληµα", Eπιστήµη και Κοινωνία, 2-3(1999) 1 - 26. Ε. Σκούρτου, "Εισαγωγή" στο 
Cummins ο.π. C. Taylor, Πολυπολιτισµικότητα, Πόλις, Αθήνα, 1997. Σ. Χιοτάκης, "Η 
πολυπολιτισµικότητα εναντίον της πολυπολιτισµικότητας; Ανασταλτικοί παράγοντες της ανοιχτής 
κοινωνίας",  Επιστήµη και Κοινωνία, 2-3(1999) 105 - 144. 
3 Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε την ανάπτυξη των πολιτικών ταυτότητας σ' αυτές τις κοινωνίες από τα 
µέσα της δεκαετίας του 1960. Βλ. Ε. Παπαταξιάρχης, "Περί της πολιτισµικής κατασκευής της 
ταυτότητας", Τοπικά, Β'(1996) 197 - 216, για µια κριτική ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων 
στη µελέτη των συλλογικών ταυτοτήτων. 
4 Για µια συνοπτική ανάλυση των µοντέλων πολυπολιτισµικότητας (pluriculturalism, interculturalism, 
ethnoracialism, multiracialism, transculturalism, transracialism) βλ. D. Delafenetre "Ιnterculturalism, 
Multiculturalism and Transculturalism", Nationalism and Ethnic Politics, 3 (1997) 89 – 109. Ρ. 
Werbner, "Afterword: Writing Multiculturalism and Politics in the New Europe" στο Modood T. and 
Werbner P. (επιµ.) The Politics of Multiculturalism in the New Europe, Zed Books, London, 1997. J. 
Kahn, Culture, Multiculture, Postculture, Sage, London, 1995. J. Rex, "Multiculturalism in Europe 
and America", Nations and Nationalism, 1(1995), 243 - 259. 
5 P. Werbner, ό.π., σ. 264. 
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βασική αρχή οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών από την εποχή της Γαλλικής 
επανάστασης. (β) Η αναγνώριση της συγκρότησης της κοινωνίας ενός κράτους 
από διαφορετικές και διακριτές µεταξύ τους πληθυσµιακές οµάδες. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων οι οµάδες αυτές βαπτίζονται εθνοτικές. (γ) H 
παραδοχή της υποχρέωσης που η ευρύτερη κοινωνία και το κράτος έχουν για την 
υποστήριξη της αναπαραγωγής αυτών των θεωρούµενων ως µεταξύ τους 
διακριτών πολιτισµικών οµάδων.6 Η υποχρέωση αυτή θεραπεύεται µε διάφορα 
µέτρα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής πολιτικής ή ακόµα και µε την 
αναγνώριση διαφορετικών δικαιωµάτων ανάµεσα σε πολίτες που ανήκουν σε 
διαφορετικές κατηγορίες πληθυσµού.7  
 
Στο βορειοελλαδικό χώρο ιδιαίτερα δηµοφιλής εµφανίζεται ο λόγος περί 
πολυπολιτισµικότητας στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας. Τρεις παράγοντες 
συνέβαλαν σ' αυτήν την εξέλιξη: (α) η άφιξη ενός σηµαντικού αριθµού µεταναστών 
από τις Βαλκανικές χώρες και κυρίως από τη νότια Αλβανία, (β) η αυξανόµενα 
δυναµική παρουσία οµάδων ελλήνων πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται µε όρους 
διαφορετικούς από την πλειοψηφία του πληθυσµού8 και (γ) η διοργάνωση της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997 (ΠΠΕ) στη Θεσσαλονίκη η οποία 
ενθάρρυνε µια προσέγγιση του παρελθόντος και του παρόντος της Θεσσαλονίκης 
µέσα από µια ρητορική περί πολυπολιτισµικότητας. Στα πλαίσια αυτού του 
κειµένου εστιάζω την προσοχή µου σε δύο από τους τρεις προαναφερόµενους 
παράγοντες, στην άφιξη των µεταναστών και στη διοργάνωση της ΠΠΕ. Η επιλογή 
αυτή δεν σηµαίνει ότι υποτιµώ τη συµβολή των µειονοτικών κινήσεων του 
βορειοελλαδικού χώρου στην ανάπτυξη του δηµόσιου διαλόγου περί 
πολυπολιτισµικότητας. Kατά την άποψή µου, όµως, η επιρροή αυτών των 
κινήσεων βασικά εντοπίζεται στην υπερατλαντική διασπορά, στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής στην Αθήνα και σε πολύ συγκεκριµένες 
αγροτικές περιοχές του βορειοελλαδικού χώρου. Yπό αυτήν την έννοια, η επιρροή 
των µειονοτικών κινήσεων είναι υποδεέστερη συγκριτικά µε τις συζητήσεις και τις 
αντιδράσεις που προκλήθηκαν αφενός από τη µαζική εγκατάσταση 100.000 
µεταναστών στη Θεσσαλονίκη και αφετέρου από τις ποµπώδεις, εντυπωσιακές και 
συµβολικά επιβλητικές δραστηριότητες της ΠΠΕ. 
                                            
6 Οι παραδοχές αυτές στην ουσία οδήγησαν στην επικράτηση της αρχής του "κουλτουραλισµού" 
(culturalism) ως βασικού άξονα σκέψης στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας και της κοινωνικής 
πολιτικής.  
7 Αυτή είναι για παράδειγµα η περίπτωση κάποιων αφρικανικών κρατών στις οποίες το δίκαιο 
διαφοροποιείται για πολίτες που ανήκουν σε διαφορετικές φυλές.  
8 Τέτοιες κινήσεις είναι, για παράδειγµα, η περίπτωση του Ουράνιου Τόξου στη Φλώρινα καθώς και 
οι διάφορες µειονοτικές κινήσεις Μουσουλµάνων στη Θράκη. 
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Η επιλογή του παραδείγµατος της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία. Μέχρι το τέλος 
του Β' Π.Π., η Θεσσαλονίκη ήταν µια πόλη στην οποία συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
περιοχές της Ελλάδας παρατηρούνταν µια αξιοσηµείωτη παρουσία πληθυσµών µε 
διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Η επισήµανση αυτή δεν αναφέρεται µόνο 
στην περίπτωση των Εβραίων αλλά και σε άλλες λιγότερο γνωστές, ολιγάριθµες 
αλλά σαφώς διακριτές κοινότητες της πόλης των οποίων η παρουσία, για 
διαφορετικούς λόγους, µειώνεται  µετά το Β' Π.Π.9 
  
Με βάση λοιπόν, το παράδειγµα του λόγου περί πολυπολιτισµικότητας στη 
Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 1990 επιχειρώ να αναζητήσω όψεις της 
αλληλεξάρτησης των κοινωνικών πρακτικών και των εργαλείων των κοινωνικών 
επιστηµών. Ένας από τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης του προγράµµατος της 
ΠΠΕ ήταν η έµφαση στο πολυπολιτισµικό παρόν και παρελθόν της πόλης. Όπως 
χαρακτηριστικά σηµειώνεται στην πρώτη σελίδα ενός από τα βασικά ενηµερωτικά 
φυλλάδια που εξέδωσε η ΠΠΕ: "η ανάδειξη του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα της 
Θεσσαλονίκης και της φυσιογνωµίας µιας πόλης, που σ' όλη τη διάρκεια της 
µακραίωνης ιστορίας της υπήρξε τόπος συνάντησης και συµβίωσης διαφορετικών 
εθνοτήτων, είναι µέσα στους βασικούς στόχους του Ο.Π.Π.Ε.".10 Η επίτευξη αυτής 
της ανάδειξης βασίστηκε σε µια ιδιαίτερη προσέγγιση του παρελθόντος και του 
παρόντος της πόλης. Συγκεκριµένα, δόθηκε έµφαση στo ρόλο της Θεσσαλονίκης 
ως σηµείου συνάντησης της “Δύσης”, της “Ανατολής”, των “Βαλκανίων”, της 
“Μεσογείου” και του “Ευξείνου Πόντου”.11 Το πλαίσιο αυτής της συνάντησης 
θεωρήθηκε ότι µπορούσε να αποδοθεί µε τη χρήση του όρου πολυπολιτισµικότητα. 
Πρόθεση µου είναι να υποστηρίξω ότι: (α) η ανάγνωση του παρελθόντος της 
Θεσσαλονίκης ως πολυπολιτισµικού είναι προβληµατική, (β) οι πρόσφατες 
δηµογραφικές µεταβολές στην πόλη δε συνιστούν από µόνες τους ένδειξη ύπαρξης 
κατοχυρωµένης πολυπολιτισµικότητας στο επίπεδο των θεσµών, (γ) στο κυρίαρχο 
προτεινόµενο παράδειγµα πολυπολιτισµικότητας υπονοείται µια ουσιοκρατική και 
εθνοκεντρική λογική βάσει της οποίας οι πολιτισµοί θεωρούνται µοναδικοί και 
σαφώς διακριτοί µεταξύ τους, οντότητες που καθορίζονται από ένα περιεχόµενο 
                                            
9 Αξίζει να επισηµάνουµε τη µεταπολεµική µετανάστευση πολλών Αρµενίων της Θεσσαλονίκης στις 
Η.Π.Α. και στη Σοβιετική Δηµοκρατία της Αρµενίας. Θα µπορούσαµε επίσης να αναφερθούµε στην 
εξαφάνιση της Βουλγαρικής κοινότητας της πόλης µετά το Β' Π.Π. και στον εξελληνισµό της άλλοτε 
Βουλγαρικής ενορίας του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου.  
10 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αλφαβητάρι κατά του κοινωνικού ρατσισµού, Έκδοση της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 1. 
11 Ο ορισµός αυτής της διάκρισης "Δύσης" και "Ανατολής" βασίζεται σε µια λογική ανάλογη µε την 
προσέγγιση που η Todorova ονόµασε βαλκανισµό (Μ. Todorova, Bαλκάνια. Η δυτική φαντασίωση, 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2001). 
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χαρακτηριστικών το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από τα ιστορικά συγκείµενα.12 
Επιπλέον, η εξέταση του λόγου περί του πολυπολιτισµικού παρελθόντος και 
παρόντος της Θεσσαλονίκης συµβάλλει στην κατανόηση της συγκρότησης των 
µοντέλων πολυπολιτισµικότητας. Συγκεκριµένα, συνεισφέρει στη διευκρίνηση των 
διαδικασιών µέσω των οποίων προϋπάρχουσες µορφές πολιτικού, κοινωνικού και 
πολιτισµικού πλουραλισµού επηρεάζουν τη συγκρότηση των πεδίων της 
πολυπολιτισµικότητας στο παρόν.13   
 
Oι υποθέσεις εργασίας και τα επιχειρήµατα που θα αναπτύξω µε αφορµή την 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης µπορούν, σε κάποιο βαθµό, να γενικευτούν για το 
σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Στα πλαίσια τoυ παρόντος κειµένου θα 
περιοριστώ σε ορισµένες µόνο από τις γενικεύσεις που θα µπορούσαν να 
διατυπωθούν.14 Ένας επιπλέον περιορισµός της ανάλυσής µου συνδέεται µε τους 
φορείς του λόγου που εξετάζω. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι παρόλο που τα περί 
πολυπολιτισµικότητας αναφέρoνται στο σύνολο της κοινωνίας, εκφέρονται από ένα 
σχετικά περιορισµένο στρώµα της. Στην πραγµατικότητα αυτοί που µιλούν για 
πολυπολιτισµικότητα είναι οι διανοούµενοι και όσοι εµπλέκονται στη διαµόρφωση 
της εξωτερικής, της µεταναστευτικής και της πολιτιστικής πολιτικής. 
 
Αφετηρία της ανάλυσής µου αποτελεί µια σύντοµη ανάγνωση της κοινωνικής 
συγκρότησης της πόλης από τον 19ου αιώνα µέχρι τις µέρες µας. Στη συνέχεια θα 
αναφερθώ στη σηµασία της παρουσίας των µεταναστών και στις δραστηριότητες 
της ΠΠΕ.  
 
 

 
Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης  

από τα τέλη του 19ου µέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα 
 

                                            
12 Τ. Modood, "Introduction: The Politics of Multiculturalism in the New Europe" στο Modood and 
Werbner, ό.π., σ. 10. 
13 Υ. Samad, "The Plural Guises of Multiculturalism: Conceptualising a Fragmented Paradigm" στο 
Modood and Werbner, ό.π., σ. 241. 
14 Στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, σχετική µε τις συνέπειες της διεθνούς µετανάστευσης, το 
ερευνητικό ενδιαφέρον συχνά εστιάζεται στη µελέτη συγκεκριµένων πόλεων που λειτουργούν ως 
εστίες υποδοχής µεταναστών. Βλ., για παράδειγµα, C. Roseman κ.α., EthniCity: Geographic 
Perspectives on Ethnic Change in Modern Cities, Rowman and Littlefield, London, 1996 για µια 
γενική επισκόπηση του θέµατος, Λ. Λαµπριανίδης και Λυµπεράκη Α., Αλβανοί µετανάστες στη 
Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2001 για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης και Ι. 
Ψηµµένος, Μετανάστευση από τα Βαλκάνια, κοινωνικός αποκλεισµός στην Αθήνα, Παπαζήσης, 
Αθήνα, 1995 για την περίπτωση της Αθήνας. 
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H κοινωνία της Θεσσαλονίκης, όπως και ολόκληρη η οθωµανική επικράτεια, ήταν 
οργανωµένη σε µιλέτια. Οι πληθυσµοί διακρίνονταν ανάλογα µε την πίστη τους και 
η θρησκεία αποτελούσε το κύριο ιδίωµα αναγνώρισης των προσώπων. Στα 
πλαίσια αυτής της κοινωνικής οργάνωσης η συλλογική αναπαράσταση που είχε τη 
µεγαλύτερη ανταλλακτική αξία δεν ήταν η όποια γλωσσική, εθνική, ταξική αλλά 
βασικά η θρησκευτική. Οι άνθρωποι επικαλούνταν τη θρησκευτική τους ιδιότητα 
στις σχέσεις τους µε το κράτος και τη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η θρησκευτική 
ιδιότητα όριζε τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες ενδογαµίας και εξωγαµίας των 
οµάδων και καθόριζε τα δίκτυα κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής αλληλεγγύης. 
Ο Grillo χαρακτηριστικά επισηµαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες "παρόλο που οι 
πολιτισµικές και εθνοτικές διαφορές δεν ήταν απούσες δεν αναγνωρίζονταν ως 
σηµαντικές για τη λειτουργία της κοινωνίας".15 To φαινόµενο αυτό στην ουσία 
επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό ότι στις µη σύγχρονες κοινωνίες ο "πολιτισµός" - όπως 
γίνεται κατανοητός στα εθνικά κράτη - δεν είχε πολιτική σηµασία και ανταλλακτική 
αξία. Τα σύνορα των µιλιέτ ήταν διακριτά και σηµαντικά αλλά όχι ανυπέρβλητα. Η 
Οθωµανική αυτοκρατορία - όπως και το Βυζάντιο παλαιότερα - ενθάρρυναν το 
αµάγαλµα των πληθυσµών. Ως συνέπεια, παρατηρούµε µια συνεχή ανταλλαγή 
γλωσσικών, θρησκευτικών, κοινωνικο-οικονοµικών και πολιτισµικών πρακτικών 
που οι σηµερινές κυρίαρχες αντιλήψεις για το έθνος και τη σχέση πολιτισµού και 
εθνικού κράτους αδυνατούν να κατανοήσουν. Ανάµεσα στα αρκετά σχετικά 
παραδείγµατα στα οποία θα µπορούσαµε να αναφερθούµε, αξίζει να 
επισηµάνουµε τους ελληνόφωνους Μουσουλµάνους της Δυτικής Μακεδονίας και 
τους Ντονµέδες της Θεσσαλονίκης (Μουσουλµάνους, εβραϊκών καταβολών, 
µετανάστες από την Ισπανία, οµιλούντες τη Ladino). 

Η κατάσταση βέβαια αλλάζει από την στιγµή που εµφανίζονται τα εθνικά κινήµατα 
στην περιοχή. Υπό την επιρροή των ιδεών του Διαφωτισµού η ιδέα της εθνικότητας 
διαµορφώνεται σε κριτήριο και κίνητρο κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής 
δράσης. Η εθνική ιδεολογία απαιτεί µοναδικές και αποκλειστικές ταυτότητες. Κανείς 
δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα σλαβόφωνος και Έλληνας (όπως οι γραικοµάνοι), 
ούτε ελληνόφωνος και Τούρκος (όπως οι Χασιώτες). Στα πλαίσια των εθνικών 
διαιρέσεων το άτοµο oφείλει να έχει µια και µοναδική ταυτότητα η οποία θα πρέπει 
να είναι αναγνωρίσιµη σύµφωνα µε τα κυρίαρχα εθνικά πρότυπα (γλωσσικά, 
θρησκευτικά, κ.α.) και ανταλλάξιµη στο επίπεδο της πολιτικής. Όλες οι πιθανές 
εκφάνσεις του πολιτισµού εθνοποιούνται (από τη µαγειρική έως τους κανόνες 

                                            
15 R. Grillo, Pluralism and the Politics of Difference: State, Culture and Ethnicity in Comparative 
Perspective, O.U.P., Oxford, 1998, σ. 3. 
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υγιεινής) παρόλο που αυτό συχνά οδηγεί σε κραυγαλέες αντιφάσεις στο τοπικό και 
στο προσωπικό επίπεδο. Οι αντιφάσεις αυτές έγιναν πρωτίστως φανερές στα 
πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνα όταν εµφανίστηκαν τα φαινόµενα της εθνικής 
κινητικότητας και της ασυµβατότητας εθνικών και πολιτισµικών 
διαφοροποιήσεων.16 Τα φαινόµενα αυτά αποδεικνύουν ότι στην πραγµατικότητα η 
εθνική ή όποια άλλη ετερότητα δεν βασίζεται σε εγγενή χαρακτηριστικά των 
πληθυσµών αλλά στις πολιτικές συγκρότησης της καθηµερινότητας από τον 
εθνικισµό. 
 
Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης εισέρχεται και επίσηµα στον αιώνα της εθνικής 
νεωτερικότητας στις 23 Ιουλίου 1908. Το κράτος των Νεοτούρκων συνεχίζει να 
χρησιµοποιεί βέβαια τυπικά τη διάκριση των πληθυσµών σε µιλέτια. Όλοι όµως 
αναγνωρίζουν ότι τα µιλέτια αποτελούν πλέον εθνικές οµάδες17 και αυτό 
αποδεικνύεται πολύ γρήγορα και από την ίδια τη στάση του κράτους των 
Νεοτούρκων, από τις διώξεις δηλαδή των Αρµενίων και των Ελλήνων. Η 
ενσωµάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος µετά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους και τον Α' Π.Π. ενισχύει την ευρύτερη εµπέδωση των εθνικών 
προτύπων. Οι θεωρούµενες ως µη ελληνικές πληθυσµιακές οµάδες που 
βρίσκονταν στην επικράτεια της νέας Ελλάδας είτε υπάγονται στο καθεστώς των 
µειονοτήτων όπως αυτό οριζόταν στην προπολεµική Ευρώπη - καθεστώς που δεν 
έχει καµία σχέση µε διαδικασίες πολυπολιτισµικότητας - είτε δεν αναγνωρίζονται 
και καταπιέζονται µε συνέπεια την υπερατλαντική µετανάστευση πολλών µελών 
τους, είτε τέλος αφοµοιώνονται. 
 
Οι πολιτικές αλλαγές και οι δηµογραφικές ανακατατάξεις των δεκαετιών από το 
1912 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ουσιαστικά δεν επηρεάζουν το θεσµικό 
πλαίσιο σχέσης µεταξύ πολιτισµού και εθνικού κράτους. Από το 1989 και µετά 
όµως η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο συγκέντρωσης µεταναστών από την πρώην 
Ε.Σ.Σ.Δ. και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Αλβανοί πολίτες αλβανικής ή/και 
ελληνικής καταγωγής, Βούλγαροι, Γεωργιανοί, Πολωνοί, Αρµένιοι και Έλληνες από 
την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. αποτελούν µερικές µόνο από τις διακριτές οµάδες που 
σταδιακά εγκαθίστανται στην πόλη. Οι Αλβανικής καταγωγής µετανάστες 

                                            
16 Για µια εκτενή ανάλυση αυτών των φαινοµένων βλ. Γ. Αγγελόπουλος "Aπό τον Έλληνα ως 
πρόσωπο στο πρόσωπο ως Έλληνα", Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 9 (1997) 42 - 
64, σ. 53. 
17 Η δηµιουργία ξεχωριστού µιλιέτ των οπαδών της Βουλγαρικής Εξαρχείας και ο Μακεδονικός 
Αγώνας είχαν βέβαια από καιρό κατοχυρώσει τις εθνικές διαιρέσεις στα πλαίσια του άλλοτε ενιαίου 
Ρουµ µιλιέτ. 
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αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία και σύµφωνα µε τη µελέτη των Λαµπριανίδη 
και Λυµπεράκη αντιπροσωπεύουν τα 3/4 του συνόλου των µεταναστών.18 Ας 
σηµειωθεί ότι η παρουσία Πακιστανών και Ινδών µεταναστών είναι πολύ 
περιορισµένη βόρεια του κάµπου της Στυλίδας και ουσιαστικά ανύπαρκτη στο 
βορειοελλαδικό χώρο. Η γεωγραφική εγγύτητα της Βόρειας Ελλάδας µε τη Νότια 
Αλβανία έχει συµβάλει σε µια προνοµιακή σχέση εξάρτησης ανάµεσα στις δύο 
περιοχές. 
 
Με βάση τις διαθέσιµες σχετικές µελέτες αλλά και συνεντεύξεις µε εκπροσώπους 
µεταναστευτικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης υπολογίζω ότι στο ευρύτερο 
πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης ζουν σήµερα περίπου 100.000 µετανάστες.19 
O αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο 10% - 13% του συνόλου των µεταναστών που 
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. 
 

Oι συνέπειες της µετανάστευσης 
 
Η ένταξη των µεταναστών στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης εγκλωβίζεται από το 
θεσµικό πλαίσιο της (µη) αναγνώρισης τους. Οι εκπρόσωποι των µεταναστευτικών 
κοινοτήτων στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα έχουν τονίσει ότι τα 
δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγµάτων του 1997 και 1998, οι πρόσφατες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη µετανάστευση και η µαζική διαδικασία νοµιµοποίησης 
που αρχικά σχεδιάστηκε να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2001 δηµιούργησαν 
περισσότερα προβλήµατα απ' όσα έλυσαν. Δεν θα αναφερθώ εδώ στις αντιφάσεις 
που εντοπίζονται στο σχεδιασµό της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής, 
αντιφάσεις που έχουν αναλυθεί εκτενώς στη σχετική βιβλιογραφία.20 Eκείνο που 
                                            
18 Λ. Λαµπριανίδης και Λυµπεράκη Α., ό.π., σ. 144. 
19 ό.π. σ. 145-147 και Θ. Λιανός κ.ά., "Παράνοµη µετανάστευση και τοπικές αγορές εργασίας: η 
περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας" στο Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισµός. Πρακτικά 
του έκτου συνεδρίου του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα, Eξάντας, Αθήνα, 1998. 
20 Για µια σφαιρική διεπιστηµονική κάλυψη του ζητήµατος βλ. Λιανός κ.ά., ό.π., Λαµπριανίδης και 
Λυµπεράκη, ό.π., Ψηµµένος, ό.π., Η. Θεοδωρόπουλος και Συκιώτου Α. (επιµ.), Τα δικαιώµατα των 
µεταναστών εργατών και των οικογενειών τους, Ίδρυµα Μαραγκοπούλου - Εστία, Αθήνα, 1994, Τ. 
Iosifides, "Immigrants in the Athens Labour Market: A Comparative Survey of Albanians, Egyptians 
and Filipinos" στο King R. and Black R. (επιµ.) Southern Europe and the New Immigrations, Sussex 
Academic Press, Brighton, 1997, Β. Kαρύδης, Η εγκληµατικότητα των µεταναστών στην Ελλάδα, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 1996, R. King κ.ά. "A Migrants' Story: From Albania to Athens", Journal of 
Ethnic and Migration Studies, 24 (1998) 159 - 175, Α. Λυµπεράκη και Πελαγίδης Θ., Ο φόβος του 
ξένου στην αγορά εργασίας, Πόλι, Αθήνα, 2000, Μαρβάκης Α. κ..ά, Μετανάστες στην Ελλάδα, 
Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2001, Μ. Πετρονώτη, Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης, 
Ε.Κ.Κ.Ε. - Πλέθρον, Αθήνα, 1998, Π. Ρυλµόν, "Ζητήµατα πολιτικής σχετικά µε την νοµιµοποίηση 
των αλλοδαπών στην Ελλάδα", Τετράδια του ΙΝΕ, 18/19 (2000) 73 - 86, S. Sitaropoulos, “The New 
Legal Framework of Alien Immigration in Greece: A Draconian Contribution to Europe's Unification", 
Immigration and Nationality Law and Practice, 69 (1992) 89 - 96, A. Triandafyllidou, National 
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έγινε φανερό είναι ότι τα προβλήµατα των µεταναστών και του ελληνικού κράτους 
πηγάζουν από την πολιτική διαχείριση του ζητήµατος της µετανάστευσης παρά 
από την όποια "ετερότητα" των µεταναστών. Η επισήµανση αυτή αποδεικνύεται 
ποικιλοτρόπως. Καταρχήν, έχουν υπάρξει µεταναστευτικές κοινότητες που µετά 
την πρώτη διαδικασία νοµιµοποίησης διαιρέθηκαν και οι νοµιµοποιηµένοι 
µετανάστες διαφοροποίησαν τη συλλογικότητά τους από τους "παράνοµους" 
αγνοώντας τα όποια κοινά τους στοιχεία (την κοινή πολιτισµική τους “ταυτότητα”) 
και τονίζοντας το δεδοµένο της νόµιµης διαµονής τους στην Ελλάδα. Αφετέρου, το 
ίδιο το κράτος όταν διακρίνει ανάµεσα σε οµογενείς και µη οµογενείς αλλοδαπούς 
αδιαφορεί για τα όποια πολιτισµικά ή γλωσσικά στοιχεία που µοιράζονται οµογενείς 
και µη οµογενείς που προέρχονται από την ίδια περιοχή. Αναφορικά µε το 
τελευταίο αυτό ζήτηµα, θα µπορούσα να σηµειώσω τις γραφικές διηγήσεις 
υπαλλήλων του Ε.Υ.Ι.ΑΠ.Ο.Ε. που περιγράφουν ακόµα και οικογένειες µε 
Κορεάτικη εµφάνιση να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια βάσει πιστοποιητικών. 
 
Oι µετανάστες καλούνται να ενταχθούν στο περιθώριο της κοινωνίας ενός εθνικού 
κράτους. Η µαζικότητα, όµως, της παρουσίας αυτών των µεταναστών δεν αφήνει 
άθικτο το µοντέλο του οµοιογενούς εθνικού κράτους. Το ζήτηµα δεν είναι απλά 
ποσοτικό αλλά και ποιοτικό. Όπως έχει εύστοχα παρατηρήσει ο Π.Λ. Ρυλµόν "η 
αποδοχή της ύπαρξης νοµίµων πληθυσµών µεταναστών... είναι κρίσιµο ζήτηµα για 
να ορίσουµε τι εννοούµε πολιτισµό στην Ελλάδα... [και] απαιτεί σηµαντικές αλλαγές 
σε καθιερωµένες προσεγγίσεις που αφορούν κατ' αρχήν την ίδια την συγκρότηση 
του ελληνικού κράτους...".21 Οι παλινωδίες και αντιφάσεις της µεταναστευτικής 
πολιτικής δεν αποδεικνύουν µόνο τη λειτουργική αδυναµία των κρατικών 
µηχανισµών αλλά και την πολιτική αγωνία διατύπωσης ενός πλαισίου εναλλακτικού 
από αυτό του οµοιογενούς έθνους - κράτους. Η διαπίστωση από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό στην οµιλία του για το Έτος Κατά του Ρατσισµού (1998) ότι "η 
Ελλάδα γίνεται µια πολυπολιτισµική κοινωνία" αντιπροσωπεύει µια όψη της 
προσπάθειας υπέρβασης της ιδεολογίας και των πρακτικών του οµοιογενούς 
έθνους - κράτους. Πέρα όµως από τις διακηρύξεις περί πολυπολιτισµικότητας που 
µε αυξανόµενους ρυθµούς µπορούµε να εντοπίσουµε στον επίσηµο πολιτικό λόγο, 
πρέπει να επισηµάνουµε και το πολιτικό αίτηµα της πολυπολιτισµικής οργάνωσης 
των θεσµών που διατυπώνεται από ακτιβιστές Μ.Κ.Ο., από τις κοινότητες των 
                                                                                                                                     
identity and immigrants in Europe, Routledge, London, 2001, Ρ. Φακιολάς, "Mετανάστευση από και 
προς την Ελλάδα" στο Essays in Honour of Constantine G. Drakatos, Παπαζήσης, Αθήνα, 1994. 
Για µια καταγραφή της σχετικής µε την µετανάστευση στην Ελλάδα βιβλιογραφίας βλ. Μ. Petronoti 
and Kaftanzoglou R., “Recent Immigration Flows to Greece”, Modern Greek Society: A Social 
Sciences Newsletter, XXV (1997) 4 - 60. 
21 Π. Ρυλµόν, ό.π., σ. 82 - 83. 
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µεταναστών και από πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα. Το αίτηµα αυτό µε απτούς 
και καθηµερινούς τρόπους αναζητά διεξόδους από το πρότυπο του οµοιογενούς 
εθνικού κράτους. Στη συνέχεια, µε αφορµή την ΠΠΕ, θα επιχειρήσω να 
προσεγγίσω ορισµένες από τους τρόπους κατανόησης της κοινωνικής 
συγκρότησης, τρόπους που δεν εγκλωβίζονται στη µέχρι πρόσφατα κυρίαρχη 
εθνική ιδεολογία. 
 

Ο λόγος περί πολυπολιτισµικότητας και η ΠΠΕ 
 
Η δηµιουργία του θεσµού της ΠΠΕ βασίζεται σε ψήφισµα του 1985 του Συµβουλίου 
Υπουργών για τις πολιτιστικές - πολιτισµικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητας.22 Το θεσµικό πλαίσιο αναπτύχθηκε τα επόµενα χρόνια 
βάσει αποφάσεων για την πολιτιστική πολιτική και τις πολιτισµικές παρεµβάσεις 
της Ε.Κ. και της Ε.Ε. Το πλαίσιο αυτό παρέχει κάποιες γενικές αρχές και η κάθε 
διοργανώτρια πόλη αποφασίζει για το δικό της πρόγραµµα που διαρκεί δώδεκα 
µήνες.23 Μέχρι το 1998 η ΠΠΕ οργανώνονταν σε µια πόλη της Ε.Ε. και σε 
διαφορετικό κράτος µέλος κάθε χρόνο. Η Ε.Ε. συµβάλει στις δαπάνες της 
διοργάνωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και της εξασφάλισης της αναγκαίας 
υποδοµής. Η διοργανώτρια πόλη συνήθως επιδιώκει να προβάλει τα στοιχεία του 
τοπικού πολιτισµού της και ταυτόχρονα να συµβάλει στην πολιτισµική όσµωση του 
Ευρωπαϊκού χώρου. 
 
Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης ΠΠΕ 1997 ξεκάθαρα αναδεικνύει το σηµαντικό 
ρόλο των διανοούµενων στην κατασκευή του πολιτισµού που επικαλείται το 
κράτος. H κατανόηση αυτού του ρόλου προϋποθέτει τη γνώση του πλαισίου που 
οδήγησε ορισµένους οργανικούς διανοούµενους της πόλης στην παραγωγή και 
κατανάλωση µιας πολυπολιτισµικής εικόνας του παρελθόντος και παρόντος της 
Θεσσαλονίκης.24 Ο πολιτισµικός πλουραλισµός του παρελθόντος της πόλης - στον 
οποίο προηγουµένως αναφέρθηκα - αποτελεί ένα από τα βασικά σηµεία αναφοράς 
της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής κοινότητας της πόλης και ουσιαστικά συγκροτεί 
ένα ιδίωµα που προσδίδει στη Θεσσαλονίκη την "ιδιαιτερότητά" της και τη 
διακριτότητά της από το Αθηναϊκό κέντρο. Η έµφαση στον πολιτισµικό 
πλουραλισµό του παρελθόντος ως βασικό χαρακτηριστικό της "ταυτότητας" της 

                                            
22 Ψήφισµα EEC 153 της 22ας Ιουνίου 1985. 
23 Βλ. Λ. Λαµπριανίδης "Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997", Το Βήµα των 
Κοινωνικών Επιστηµών, ΣΤ(2001) 65 - 98, σ. 67 για µια ανασκόπηση των αρχών βάσει των οποίων 
αρθρώνονται τα προγράµµατα των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. 
24 J. Kahn, ό.π., σ. 148. 
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Θεσσαλονίκης δεν περιορίζεται στο έργο των εντόπιων λογοτεχνών και 
καλλιτεχνών. Εµφανίζεται και σε πιο καθηµερινές και άµεσα καταναλώσιµες όψεις 
της πόλης όπως, για παράδειγµα, oι αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις στα Λαδάδικα και 
στην Άνω Πόλη, η "αναβίωση" της ανατολίτικης κουζίνας και των ανατολίτικων 
καφέ στη δεκαετία του 1980.25 Αυτές ακριβώς οι αναφορές αποτυπώθηκαν το 1995 
και στο βασικό υπότιτλο της διακήρυξης της ΠΠΕ µε την χαρακτηριστική φράση "Η 
Δύση της Ανατολής / Η Ανατολή της Δύσης". 
 
Με ποιόν όµως τρόπο υπηρετήθηκε το συγκεκριµένο όραµα; Όπως εύστοχα 
παρατηρεί ο Λαµπριανίδης, οι παλινωδίες της διοίκησης του Οργανισµού ΠΠΕ 
1997 "είχαν ως αποτέλεσµα να διοικηθεί ο ΟΠΠΕΘ µε διαχειριστική λογική χωρίς 
δυνατότητα σύνθεσης αναπτυξιακού 'οράµατος' για την πόλη".26 Το αίτηµα για µια 
συνάντηση Δύσης και Ανατολής που υποτίθεται ότι θα διέτρεχε τις εκδηλώσεις της 
ΠΠΕ κατέληξε σ' αυτό που ο Νίκος Ξυδάκης ονόµασε "αποθέωση του απ' όλα για 
όλους".27 Μια σειρά από δράσεις της ΠΠΕ επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη 
Θεσσαλονίκη ως λιµάνι της Μεσογείου και ως µια από τις παλαιότερες και 
λαµπρότερες πόλεις των Βαλκανίων. Η δηµιουργία αυτής της εικόνας της πόλης 
ως χώρου συνάντησης πολιτισµών καθόρισε συγκεκριµένες καλλιτεχνικές 
προτεραιότητες όπως, για παράδειγµα, οι παραστάσεις χορού δερβίσιδων από τη 
Συρία, οι συναυλίες συγκροτηµάτων παραδοσιακής µουσικής από χώρες της 
Μεσογείου και οι λογοτεχνικές βραδιές µε Βαλκάνιους ποιητές και συγγραφείς. 
Παράλληλα, όµως, µε αυτό το "πολυπολιτισµικό" πρόγραµµα, υπήρξαν µια σειρά 
από ιδιαίτερα σηµαντικές εκδηλώσεις που εστίαζαν στον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισµό (για παράδειγµα, η έκθεση για τον Μέγα Αλέξανδρο και η έκθεση της 
αρχαιοελληνικής τεχνολογίας). Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο τότε Υπουργός 
Πολιτισµού και βουλευτής Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Βενιζέλος, "υπήρχαν δύο 
απόψεις για την Πολιτιστική... και όποτε επικρατούσε η µία, υπήρχαν αντιρρήσεις 
από την άλλη".28 Οι δύο αυτές απόψεις έχουν διατυπωθεί σε δίπολα: "εθνική" vs. 
"Βαλκανική, Μεσογειακή, Παρευξείνια" προοπτική (Ε. Βενιζέλος), "ελληνορθόδοξη" 
vs. "κοσµοπολίτικη" (Σ. Βούγιας), "νεωτερική" vs. "προνεωτερική" (Θ. Zιάκας), 
                                            
25 Βλ. N. Καλογήρου, "Η πόλη ως πεδίο πολλαπλών κοινωνικών αποκλεισµών. Μικρά σχόλια για 
ορισµένες πρόσφατες εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη" στο Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός 
αποκλεισµός. Πρακτικά του έκτου συνεδρίου του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα, Eξάντας, Αθήνα, 
1998, 770-773, C. Moutsou, Urban definitions of Greekness: Selective Turkish fragments in 
Salonican popular expressions, αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή διατριβή, Department of Social 
Anthropology, L.S.E., 1994. 
26 Λ. Λαµπριανίδης, ό.π., σ. 66. 
27 Ν. Ξυδάκης, "H Πολιτιστική τώρα αρχίζει", Καθηµερινή (31/121997). 
28 Ε. Βενιζέλος, "Μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά πλούσια εµπειρία", Eντευκτήριον 42/43 (1998) 62 
- 66, σ. 64. 
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"Ελλαδοκεντρική" vs. "Βαλκανική" (Γ. Kαραµπελιάς)29 ή πιο απλά "εθνική" vs. 
"πολυπολιτισµική" προοπτική όπως ορίζεται στο πλέον επίσηµο σχετικό κείµενο 
της ΠΠΕ.30 
 
Οι δύο προτεινόµενες απόψεις για το πρόγραµµα της ΠΠΕ τελικά επιχείρησαν  
έναν αναγκαίο συµβιβασµό σ' ένα "ενδιάµεσο" χώρο.31 Ο χώρος αυτός, το 
Βυζαντινό παρελθόν και η Βυζαντινή κληρονοµιά της πόλης, ήταν αρκούντως 
ελληνορθόδοξος και ταυτόχρονα εξασφάλιζε "πολυπολιτισµικούς" διόδους στη 
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Είναι λοιπόν φανερό γιατί η πιο σηµαντική καλλιτεχνική 
δράση της ΠΠΕ (η έκθεση για το Άγιο Όρος) είχε ένα κατεξοχήν Βυζαντινό θέµα και 
γιατί η εναρκτήρια τελετή της ΠΠΕ βασίστηκε σε Βυζαντινούς ύµνους και Βυζαντινή 
αισθητική. Η ανάγνωση, όµως, του Βυζαντινού παρελθόντος της πόλης ήταν 
επιλεκτική στο βαθµό που υποτιµούσε την παρουσία µη Ορθόδοξων πληθυσµών 
στη Βαλκανική Θεσσαλονίκη - όπως, για παράδειγµα, των Εβραίων. 
 
Εν τέλει, η προσπάθεια ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως σηµείου συνάντησης της 
Δύσης και της Ανατολής οδήγησε σε µια συγκεκριµένη κατανόηση της 
πολυπολιτισµικότητας. Μιας πολυπολιτισµικότητας που είτε επισκιάζονταν από ένα 
βασικά ελληνορθόδοξο παρελθόν (το Βυζάντιο), είτε παρουσιάζονταν να βιώνεται 
εκτός των ελληνικών συνόρων (δερβίσηδες, Βαλκάνιοι λογοτέχνες, κλπ.). Με 
ελάχιστες εξαιρέσεις το πρόγραµµα της ΠΠΕ δεν αναγνώρισε µια κάποια 
"πολυπολιτισµικότητα" στο πρόσφατο παρελθόν της πόλης (19ος αιώνας), αλλά 
ούτε και στο παρόν της. Oι αξιόλογες εξαιρέσεις - όπως  το πρόγραµµα "Κόκκινη 
Κλωστή", ένα επιστηµονικό συνέδριο για το ρατσισµό και µια συνάντηση διεθνούς 
κουζίνας και µουσικής όπου συµµετείχαν αρκετές από τις υπάρχουσες κοινότητες 
µεταναστών της πόλης - τονίζουν άλλωστε την απουσία αυτής της προβληµατικής. 
Ακόµα, όµως, και η µοναδική αξιοµνηµόνευτη, προσπάθεια ανάδειξης ενός 
πολυπολιτισµικού παρόντος µέσα από τα διάφορα προγράµµατα για τη συνοικία 
των τσιγγάνων του Δενδροποτάµου επιβεβαιώνει τον ελληνοκεντρισµό του 
µοντέλου πολυπολιτισµικότητας της ΠΠΕ. Η επιλογή αυτών των τσιγγάνων είναι 
ακίνδυνη για την εθνική κυριαρχία στο βαθµό που δεν υπάρχει κάποιο άλλο έθνος - 
κράτος µε το οποίο οι τσιγγάνοι να ταυτίζονται.32 

                                            
29 Βλ. το αφιέρωµα του περιοδικού Eντευκτήριον, 42/43 (1998). 
30 ΠΠΕ , ό.π.  
31 Α. Iωάννου, "Καταναλώνοντας τη Θρησκεία. Σηµειώσεις σχετικά µε την έκθεση Θησαυροί του 
Αγίου Όρους", Δοκιµές, 8 (1999), 24 - 39. 
32 Δεν θα πρέπει, άλλωστε, να διαφεύγει της προσοχής µας ότι πολλά από τα προγράµµατα για 
τους τσιγγάνους στόχευαν στην πελατειακή δέσµευση των ψήφων τους. 
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Ποια πολυπολιτισµικότητα για τη Θεσσαλονίκη;  

 
Η έννοια της πολυπολιτισµικότητα αποτελεί αντικείµενο θεωρητικών συζητήσεων 
και πολιτικής διαπραγµάτευσης σε διεθνές επίπεδο. Αν εξαιρέσουµε λίγες βασικές 
αρχές που εντοπίζονται σε όλα τα προτεινόµενα µοντέλα πολυπολιτισµικότητας, "ο 
µόνος τρόπος για να κατανοήσουµε και να αναλύσουµε πως εφαρµόζεται... η 
πολυπολιτισµικότητα είναι µέσω συγκεκριµένων µελετών περιπτώσεων".33 Η 
παρούσα µελέτη επιχειρεί µια συµβολή σε µια τέτοια προοπτική στο βαθµό που 
εστιάζει σε µια πόλη στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης συγκυρίας. Όπως ήδη 
ανέφερα, η εγκατάσταση 100.000 µεταναστών στην πόλη και οι αδυναµίες της  
µεταναστευτικής πολιτικής ανέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας θεσµών ισότιµης 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταναστών, θεσµών που συχνά επικαλούνται το 
αίτηµα της πολυπολιτισµικότητας. Παράλληλα, η διοργάνωση της ΠΠΕ βασίστηκε 
σε µια επιλεκτική ανάγνωση του πολιτισµικού πλουραλισµού του παρελθόντος της 
πόλης για να παρουσιάσει το δικό της µοντέλο πολυπολιτισµικότητας. Ένα µοντέλο 
που αδιαφορεί για τη σηµερινή συγκρότηση του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης και 
τις πολιτικές της ετερότητας στην καθηµερινότητα της πόλης. Το παράδοξο 
εντοπίζεται στην αδυναµία συνάντησης των δύο αυτών λόγων για την 
πολυπολιτισµικότητα.   
 
Η πορεία του προγράµµατος της ΠΠΕ θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως διαδικασία 
διαπραγµάτευσης της συλλογικής αναπαράστασης της πόλης. Εξαιτίας του ότι δεν 
υπήρξε ουσιαστικά πρόγραµµα ή το πρόγραµµα µεταβάλλονταν συνεχώς λόγω 
των αλλαγών της διοίκησης του Ο.Π.Π.Θ. και των πολιτικών πιέσεων σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, προβλήθηκαν τα πλέον κατάλληλα πρότυπα για τις ανάγκες της 
πολιτικής συγκυρίας. Όπως επισηµαίνει και ο Λαµπριανίδης "σ' ένα τέτοιο πλαίσιο 
ήταν περίπου προδιαγεγραµµένο ότι θα ξεχνιόταν η ιστορία και η συµβολή µη 
ελληνικών εθνοτήτων […στο παρελθόν και το παρόν της πόλης]".34 Η εισαγωγή του 
λόγου περί πολυπολιτισµικότητας από επίσηµους φορείς έγινε, άρα, κοινωνικά 
ανέξοδη εφόσον τα ίδια τα υποκείµενα στα οποία ο λόγος αυτός θα µπορούσε 
πρωτίστως να αναφέρεται (οι µετανάστες) αδυνατούσαν να εξαργυρώσουν 
κοινωνικά την ανταλλακτική αξία των πολιτισµικών τους ταυτοτήτων σε πολιτικό 
επίπεδο. Η φιλολογία για τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της πόλης εγκλωβίστηκε 
σε ένα υποτιθέµενο ελληνοκεντρικό πολυπολιτισµικό παρελθόν και στην 

                                            
33 Τ. Modood, ό.π., σ. 5. 
34 Λ. Λαµπριανίδης, ό.π., σ. 68. 
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πραγµατικότητα ενθάρρυνε µια λαογραφικού τύπου κατανόηση του πολιτισµού, µια 
τάση δηλαδή αναγωγής της πολιτισµικής ετερότητας στο επίπεδο του γραφικού 
"φολκλόρ". Mια τέτοια προσέγγιση επιδεικτικά αγνοεί τις όποιες ταξικές και 
πολιτικές διακρίσεις. Παρόµοια φαινόµενα έχουν πολλάκις επισηµανθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία.35 Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο πολιτισµός ανάγεται σ' ένα αγαθό και οι 
πολιτισµικές ετερότητες καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες "κάθε γούστου".36 Η 
διαδικασία της κατανάλωσης του πολιτισµού ως αγαθό επιτρέπει τη συγκρότηση 
του εαυτού και τη δόµηση σχέσεων µε τους Άλλους. Υπό αυτήν την έννοια, είναι 
κατανοητή η απουσία των µεταναστών από το µοντέλο πολυπολιτισµικότητας της 
ΠΠΕ. Η παρουσία τους θα δηµιουργούσε δυσάρεστες αναπαραστάσεις για το 
παρόν της Θεσσαλονίκης.  
 
Η αναγωγή του πολιτισµού σε αγαθό, όµως, επιβάλει την οµογενοποίησή του. Η 
οµογενοποίηση καθίσταται απαραίτητη για να παρουσιάσει τους πολιτισµούς ως 
ξεκάθαρα διακριτούς στα πλαίσια µιας συνάντησης χορευτικών οµίλων, 
παραδoσιακών µουσικών συγκροτηµάτων ή ακόµα και "γιορτών παραδοσιακών 
γεύσεων". Μια τέτοια προσέγγιση του πολιτισµού αδυνατεί να συλλάβει το 
δυναµικό, δηµιουργικά µεταβαλλόµενο και συχνά αντιφατικό πολιτικό χαρακτήρα 
της παραγωγής του πολιτισµού µέσα από τις κοινωνικές σχέσεις της 
καθηµερινότητας. Επιπλέον, η οµογενοποίηση του πολιτισµού ενέχει κινδύνους για 
τα ίδιους τους φορείς της κοινωνικής δράσης εφόσον τους κατατάσσει σε 
συγκεκριµένες πολιτισµικές κατηγορίες µε παγιωµένα χαρακτηριστικά και επιβάλει 
µια ουσιοκρατική σύλληψη του εαυτού.37 Η πολυπολιτισµικότητα δηλαδή οδηγεί σε 
µια κατάσταση όπου υπάρχουν περισσότεροι τρόποι συγκρότησης µιας 
µεταµοντέρνας αναπαράστασης του εαυτού αλλά εξίσου περιοριστικοί µε το 
πλαίσιο του εθνικού κράτους.38 H αναγνώριση των συνεπειών της 
πολυπολιτισµικότητας έχει, άλλωστε, οδηγήσει πολλούς αριστερούς 

                                            
35 S. Castles κ.ά., Mistaken Identities: Multiculturalism and the Demise of Nationalism in Australia,  
Pluto, Sydney, 1990, Τ. Goldberg, "Multicultural Conditions" στο Goldberg T. (επιµ.) 
Multiculturalism: A Critical Reader, Blackwell, London, 1994. 
36 J. Κahn, ό.π., σ. 125. 
37 Μ. Strathern "The Nice Thing About Culture is that Everyone Has it" στο Strathern M. (επιµ.) 
Shifting Contexts. Transformations in Anthropological Knowledge, Routledge, London, 1995, σ. 154 
- 156. 
38 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του L. Danforth που αναφέρεται στους Σλαβόφωνους 
Έλληνες πολίτες που ζουν ως µετανάστες στην Αυστραλία. Με δεδοµένη την υποχρέωση δηµόσιας 
έκφρασης µιας εθνοτικής ταυτότητας - για λόγους που απορρέουν από την πολυπολιτισµική 
λειτουργία του Αυστραλιανού κράτους - οι µετανάστες αυτοί µε "διχασµένη" ή πολλαπλή πιθανόν 
ταυτότητα αναγκάζονται να επιλέξουν µεταξύ της "ελληνικής και της µακεδονικής καταγωγής" (L. 
Danforth, Η Μακεδονική Διαµάχη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1999). Αναγκάζονται δηλαδή να 
αποποιηθούν κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς τους. 
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διανοούµενους στη διατύπωση µιας αυστηρής κριτικής στην πολυπολιτισµικότητα. 
Οι ίδιοι διανοούµενοι οδηγούνται σε µια προσπάθεια απόδρασης από την 
µεταµοντέρνα εµµονή στην πολιτισµική ετερότητα και επιχειρούν την αναζήτηση 
εναλλακτικών τρόπων συγκρότησης της κοινωνικής αλληλεγγύης.39  
 
Υπάρχουν όµως άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις του πολιτισµικού πλουραλισµού 
της σηµερινής Θεσσαλονίκης πέρα από το µοντέλο του έθνους - κράτους και από 
την ελληνοκεντρική πολυπολιτισµικότα της ΠΠΕ; Η απάντηση σ' αυτό το ερώτηµα 
θα έπρεπε να λάβει υπόψή της την ύπαρξη πολιτισµικών παρεµβάσεων από 
σχετικά ολιγάριθµες κινήσεις πολιτών που επιδιώκουν την ανάδειξη του 
συκρητησµού που συχνά βιώνουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες θα µπορούσαµε, για παράδειγµα, να εντοπίσουµε στις παλαιότερες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της «Φωτογραφικής Συγκυρίας» και στις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει το «Στέκι των Μεταναστών».  Ο λόγος που εκφέρεται στο πλαίσιο 
ανάλογων πρωτοβουλιών αδυνατεί, προς το παρόν, να τοποθετηθεί µε όρους 
ηγεµονίας στην κοινωνία της πόλης.   
 
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι εµπειρίες της δεκαετίας του 
1990 στη Θεσσαλονίκη µας φέρνουν αντιµέτωπους µε µια σειρά από θεωρητικά 
ζητήµατα και πολιτικά διλήµµατα. Ο λόγος περί πολυπολιτισµικότητας εκφέρεται 
ως µια προσπάθεια υπέρβασης του µοντέλου κοινωνικής συγκρότησης που 
βασίζεται στη λογική του έθνους-κράτους. Το κυρίαρχο προτεινόµενο µοντέλο 
πολυπολιτισµικότητας  περιορίζεται σε φιλάρεσκες ελληνοκεντρικές αναφορές και 
ευχολόγια για ένα ιδανικό υποτιθέµενο πολυπολιτισµικό παρελθόν και προφανώς 
αδυνατεί να προσφέρει λύση στο ζήτηµα της ισότιµης κοινωνικής ένταξης των 
µεταναστών. Το ζητούµενο κατά τη γνώµη µου είναι να στοιχειοθετήσουµε τους 
τρόπους κοινωνικής και θεσµικής αναγνώρισης των κοινωνικών ιδιωµάτων που 
δεν θα οδηγούν τα υποκείµενα σε αναγκαστικές περιοριστικές αντιλήψεις της 
ατοµικότητάς τους και θα συνδράµουν στη συγκρότηση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης.  
 

                                            
39 T. Gitlin, The Twilight of Common Dreams, An Owl Book, New York, 1995, R. Hughes, Culture of 
Complaint, O.U.P., Oxford, 1993, R. Jacoby, Dogmatic Wisdom, Doubleday, New York, 1994. 


