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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (250 λέξεις)  

Το βασικό ερώτημα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία είναι «Ποια είναι η άποψη της κοινής γνώμης για 

το έργο του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;» και διερευνάται σε τρία 

στάδια.  

Αρχικά, επιχειρείται στα πλαίσια της εργασίας μια ιστορική 

αναδρομή σε υλοποιημένα ΜΕΤΡΟ της Ευρώπης και έπειτα εξετάζεται 

και αναλύεται πολύπλευρα το ίδιο το εξεταζόμενο έργο. Στη βάση μιας 

διαφαινόμενης σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών αυτών τεχνικών 

έργων ως προς την εποχή και την πολιτικο-κοινωνικη συγκυρία, 

αναδύονται ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τις διαφορές και τις 

ομοιότητες μεταξύ τους . 

Σε δεύτερο στάδιο γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια 

αποτύπωσης της κοινής γνώμης απέναντι στα συγκριμένα έργα και των 

παραγόντων που την καθορίζουν. Η προσπάθεια αυτή, λαμβάνοντας 

υπόψιν την προηγηθείσα έρευνα καταλήγει αναπόφευκτα σε ορισμένα 

συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν. 

 Τα δύο επιπλέον ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται  

εκτός του θεωρητικού πλαισίου είναι η βιβλιογραφική έρευνα σε πηγές 

του διαδικτύου που αντικατοπτρίζουν την κοινή γνώμη όπως αυτή 

διαμορφώθηκε σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά την πορεία που 

διαγράφει το έργο και, τέλος, χρησιμοποιούνται τα ερωτηματολόγια τα 

οποία αποτελούν μια επί τόπου σφυγμομέτρηση.  

Προσδοκώμενο αυτής της πολύπλευρης έρευνας είναι να 

αποκαλυφθούν οι ιδιαίτεροι παράγοντες που προκαλούν τη μεταστροφή 

της κοινής γνώμης από την ελπιδοφόρα και αισιόδοξη στάση στην 

απογοήτευση και την αίσθηση ματαίωσης, και πώς αυτοί λειτουργούν. 
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ABSTRACT 

The research question addressed by the particular thesis is "What 

the public opinion about the METRO of THESSALONIKI Project 

is" and it is investigated in three stages. 

Initially, the thesis attempts a throwback to implemented METRO 

projects in Europe and then consequently examines and analyses the 

particular project of METRO of THESSALONIKI in several 

aspects. On the basis of an emerging comparison between those 

different engineering projects regarding the era and the political-

social situation, certain conclusions arise concerning the differences 

and similarities between them. 

In the second part a purposeful attempt is being made on 

researching  into public attitudes towards particular projects and 

the factors determining them. This attempt, taking into account the 

previous investigation, inevitably leads to some conclusions 

regarding the factors that shaped public attitudes. 

Two additional research tools are used apart from the theoretical 

framework. Those are the bibliographical research in web resources, 

which reflect public attitudes as they stood at various times during 

the project’s progress, and finally questionnaires, which consist the 

on-site survey. 

The expected outocome of this multidisciplinary research is to 

revealed the particular factors that shift the public opinion from the 

hopeful and optimistic attitude to disappointment and sense 

mataiosis, and how those factors function. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το αρχικό ερώτημα επάνω στο οποίο δομήθηκε η παρούσα έρευνα ήταν κατά 

πόσο το υπό κατασκευήν έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης» αποτελεί μια κατασκευή καλώς 

αποδεκτή από την κοινή γνώμη, όπως αναμένεται για κάθε έργο το οποίο πρόκειται να 

αναβαθμίσει τη λειτουργία της πόλης και το επίπεδο ζωής των χρηστών. 

Στην πορεία της έρευνας το ερώτημα αυτό διαμορφώθηκε  ως εξής: «Ποια 

είναι η άποψη της κοινής γνώμης για το έργο του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;». 

Δεν πρόκειται όμως για ερώτημα ρητορικό ή γενικόλογο, καθώς εστιάζει σε 

συγκεκριμένους παράγοντες που αναδύθηκαν στην πορεία της έρευνας και οι οποίοι 

διαμορφώνουν την κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα αυτό. Διερευνάται έτσι ο ρόλος 

στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης παραγόντων όπως οι πέραν κάθε λογικής 

καθυστερήσεις του έργου, η αρνητική επίπτωση στην εμπορική κίνηση γύρω από τα 

κατά τόπους εργοτάξια καθώς η ύπαρξη των αναδυόμενων αρχαιοτήτων στα σημεία 

διέλευσης του σιδηρόδρομου. 

Σύμφωνα με τους Ανδρουλάκη, Κακάρη και Μουσούρη (1998), για τη 

διεξαγωγή έρευνας υπάρχουν τριών 3 ειδών πληροφοριακές πηγές: ο λόγος 

(συνέντευξη, ερωτηματολόγιο), τα γεγονότα μέσα από την παρατήρηση καθώς και τα 

ίχνη τα οποία αφορούν γραπτές πηγές. 

 Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας και τη διαμόρφωση των 

τελικών συμπερασμάτων  τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι, με 

τη σειρά που αρθρώνεται η εργασία: 

1. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας που εξετάζει το συγκεκριμένο έργο σε 

όρους σύγκρισης με υλοποιημένα παραδείγματα ΜΕΤΡΟ στην Ευρώπη 

(γεγονότα) 

2. Η βιβλιογραφική έρευνα σε πηγές του διαδικτύου που αντικατοπτρίζουν 

την κοινή γνώμη (επικαιρότητα σε ενημερωτικές ιστοσελίδες) και 

διατυπώνουν τον προβληματισμό για τους παράγοντες διαμόρφωσης της 

κοινής γνώμης (ίχνη), και 
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3. Τα ερωτηματολόγια τα οποία θα διασταυρώσουν είτε θα αναιρέσουν τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από το προηγούμενο κεφάλαιο της 

έρευνας της κοινής γνώμης (λόγος). 

Τέλος, κατά την εκπόνηση της εργασίας της σύνταξης των 

ερωτηματολογίων προηγήθηκε η παρατήρηση όπως προέκυψε από την καθημερινή 

επαφή του γράφοντα με την πραγματικότητα των μετακινήσεων στη πόλη της 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο κέντρο, γύρω από το εργοτάξιο της οδού 

Βενιζέλου
1
. 

Ως προς τη μέθοδο συλλογής των ερωτηματολογίων σημειώνεται ότι αυτά 

συμπληρώθηκαν επί τόπου έτσι ώστε σε περίπτωση απορίας ο ερευνητής να μπορέσει 

να επέμβει. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις είχαν καθαρά επεξηγηματικό χαρακτήρα ώστε οι 

απαντήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αυθεντικές. Επιπλέον δόθηκε βάση στην 

άρτια σύνθεση των ερωτήσεων ώστε να μην μείνουν στην πραγματικότητα περιθώρια 

για απορίες. 

Τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου πληθυσμού
2
 (επαγγελματική ιδιότητα, 

ηλικία) λήφθηκαν επίσης υπόψη στον τρόπο σύνταξης των ερωτήσεων των 

ερωτηματολογίων ώστε οι απαντήσεις μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, ενώ 

στη δομή του αποφεύχθηκε κατά το δυνατόν να ενταχθούν ερωτήσεις στις οποίες θα 

δυσκολευόταν να απαντήσει το δείγμα (πχ εισοδηματικά κριτήρια). 

Τέλος, το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στοχευμένα με συντομία και 

περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση ελεύθερης απάντησης 

(βλέπε παράρτημα). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δύο ερωτήσεις που αφορούν στο 

πόσο επηρεάστηκαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες της περιοχής οικονομικά και αν 

αισθάνθηκαν ανασφάλεια για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Η 

διανομή του ερωτηματολογίου έγινε με τη διαδικασία door-to-door
3
 από τις 19 έως 22 

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες 10:00-14:00. 

                                                           
1
 Ο Ζαφειρίου (2003) παραθέτει τον ορισμό του ερωτηματολογίου ως εξής: Το ερωτηματολόγιο 

«…είναι ένα έντυπο που περιέχει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε μια 

συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά». 

2
 Ο πληθυσμός περιγράφεται αναλυτικά ως προς τα χαρακτηριστικά του στο κεφάλαιο  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. 

3 Επισκέφθηκα την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και ζήτησα από τον υπεύθυνο-ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο 
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1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 Η ανάπτυξη του αστικού τρόπου ζωής, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα σε όλη την Ευρώπη δεν άφησε ανεπηρέαστη και την πολεοδομική ανάπτυξη 

της Ελλάδας. Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός των αστικών κέντρων έχει αυξηθεί 

ραγδαία καθώς και η έκτασή τους έχει διευρυνθεί, ώστε να μπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες του αυξημένου πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για μετακινήσεις είναι 

δεδομένη μέσα σε συνθήκες βαριάς αστικής ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον με πολλές 

δυσκολίες.  

Κύριος παράγοντας για την αξιολόγηση των μετακινήσεων είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. Αρχικά, οι επίγειοι οδικοί άξονες επαρκούσαν 

για την εξυπηρέτηση των αστών, που έκαναν χρήση αποκλειστικά ιδιωτικών και 

δημόσιων μέσων μεταφοράς. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις και οι 

απαιτήσεις του επιβατηγού κοινού για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση, καθώς 

επίσης και η συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση των επίγειων αστικών οδών, σε 

συνδυασμό με τις πυκνοκατοικημένες γειτονιές, καθιστά πλέον τη δημιουργία νέων 

οδικών επίγειων αξόνων λύση ανεπαρκή. Η εκμετάλλευση του υπόγειου ορίζοντα 

κρίθηκε ως η πιο αξιόπιστη λύση, βάσει των περιορισμών που τέθηκαν και έτσι 

μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν σε βαριά αστικά κέντρα μητροπολιτικοί, υπόγειοι 

σιδηρόδρομοι (metro) προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανεπάρκεια του οδικού 

δικτύου.  

Το Μετρό ή Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος είναι ένα σιδηροδρομικό σύστημα 

μαζικής μεταφοράς των μεγαλουπόλεων. Η λέξη είναι ελληνικής προέλευσης 

(αντιδάνειο: μετρό <γαλλ. métro<chemin de fermétropolitain< ελλ. μητροπολιτικός 

σιδηρόδρομος) και χρησιμοποιήθηκε το 1900 στο Παρίσι για πρώτη φορά σε σχέση 

με σιδηρόδρομο (Métro de Paris)
4
. 

 Με αφορμή λοιπόν, την παρουσίαση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, δίνονται 

στοιχεία για τέσσερα επιπλέον Μετρό της Ευρώπης τα οποία μάλιστα 

συγκαταλέγονται στα δέκα καλύτερα. Αυτά είναι: το Μετρό του Λονδίνου, της 

                                                           
4
 el.wiktionary.org 
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Μόσχας, του Παρισιού και της Στοκχόλμης. Θα εξεταστεί η ιστορία τους και θα 

επιχειρηθεί μια σύγκριση με το δεύτερο ελληνικό Μετρό, αυτό που πρόκειται να 

ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη.  

ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

             Στην εποχή μας το μετρό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα μεταφοράς 

στις περισσότερες μεγάλες πόλεις του κόσμου. Υπάρχουν, ωστόσο, μετρό που αξίζει 

να σημειωθούν είτε λόγω της παλαιότητάς τους είτε λόγω της πολιτισμικής ή ακόμη 

και αισθητικής-αρχιτεκτονικής τους αξίας. Για το λόγο αυτό παρακάτω θα γίνει 

ειδικότερη αναφορά σε αυτά του Λονδίνου, του Παρισίου, της Μόσχας και της 

Στοκχόλμης.  

ΜΕΤΡΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

Η αναφορά στο ΜΕΤΡΟ του Λονδίνου γίνεται χάριν της παλαιότητάς του και 

της χρονικής συγκυρίας κατά την οποία κατασκευάστηκε αλλά και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς του που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

               Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αξίζει να αναφερθεί ότι η μέση 

ταχύτητα του μετρό του Λονδίνου είναι 33 χιλιόμετρα/ώρα, ενώ στη γραμμή 

Metropolitan αγγίζει τα 96,5 χιλιόμετρα/ώρα. Οι πιο κοντινοί γειτονικοί σταθμοί 

απέχουν μόλις 260 μέτρα ενώ η συντομότερη χρονική διάρκεια είναι αυτή της 

γραμμής Piccadilly  μεταξύ Leicester Square - Covent Garden, μια διαδρομή 20 

δευτερολέπτων η οποία όμως κοστίζει 4,80 λίρες, (περίπου 6,15 ευρώ). Ο 

σταθμός Oxford Circus που αποτελεί τον πιο πολυσύχναστο  σταθμό, 

χρησιμοποιήθηκε το 2014 από 98.000.000 επιβάτες.  Μέσα στο 2014. Τα τρένα του 

δικτύου κάλυψαν 76,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 

 Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ορισμένοι σταθμοί 

απέκτησαν χρήση καταφυγίου και η Κεντρική Γραμμή χρήση εργοστασίου 

μαχητικών αεροσκαφών. Μάλιστα η ύπαρξή αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα τη 

δεκαετία του ’80.  
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Το μετρό του Λονδίνου διέρχεται από τούνελ σε ποσοστό λιγότερο του 50% 

ενώ το συνολικό μήκος του υπόγειου σιδηροδρόμου είναι 402 χιλιόμετρα.Το 

μεγαλύτερο βάθος σταθμού είναι αυτό του Hampstead (γραμμή Northern), ο οποίος 

βρίσκεται στα  58,5 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους. 

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία του δικτύου έχουν παρατηρηθεί  ζώα όπως 

τρωκτικά, φίδια, ελάφια, νυχτερίδες, γεράκια κ.ά. 

Ιστορικά, το Μετρό του Λονδίνου θεωρείται το αρχαιότερο στον κόσμο. Η 

ιστορία του ξεκινάει στις αρχές του 19ου αιώνα όπου οι στενοί δρόμοι της πόλης 

εμφάνιζαν μεγάλο συνωστισμό και αναζητούνταν εναλλακτικές λύσεις. Ο πρώτος 

που πρότεινε την κατασκευή υπογείου σιδηροδρόμου ήταν ο Τσαρλς Πίρσον το 

1845
5
 ο οποίος κατάφερε να πείσει τη Βουλή των Κοινοτήτων να εγκρίνει ένα 

κονδύλι για την κατασκευή υπογείου σιδηροδρόμου, ο οποίος θα συνέδεε την 

Bishops Road στο Πάντιγκτον με το Φάρινγκτον. Η έγκριση δόθηκε το 1853. 

 Τα τρένα του μετρό του Λονδίνου αρχικά κινούνταν με ατμό. Η ονομασία 

“Underground” πρωτοεμφανίστηκε στους σταθμούς το 1908.    

Η κατασκευή κράτησε περίπου 10 χρόνια και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

ανοικτού ορύγματος: Η εκσκαφή ξεκινούσε από την επιφάνεια, τοποθετούνταν οι 

ράγες, κατασκευάζονταν (με τούβλα) το περίβλημα της σήραγγας και το όρυγμα στη 

συνέχεια καλυπτόταν. Με συνολικό μήκος γραμμής περίπου τα έξι χιλιόμετρα το 

μετρό εγκαινιάστηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1863 με το 1ο του δρομολόγιο. 

Το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας του, το πρώτο ατμοκίνητο μετρό 

μετέφερε, κατά μέσον όρο 26.000 επιβάτες την ημέρα. 

Μια σειρά επεκτάσεων χαρακτηρίζουν το έργο: προς τα ανατολικά 

προσεγγίζοντας το Aldgate (1876) και τον Πύργο του Λονδίνου (1882), προς τα 

δυτικά και το Πάντιγκτον (το σημερινό σταθμός των γραμμών «Circle/District Line») 

και προς τα ανατολικά και το Απμίνστερ (1902). Το 1935 σχεδιάζεται η επέκταση 

από την Baker Street στο Stanmore, η οποία μέσα σε μια 4ετία παραδίδεται στην 

κυκλοφορία και μία στην γραμμή Northern για τη σύνδεση του Αρτσγουέι (Archway) 

με το υπέργειο δίκτυο  στο  Finchley η οποία δεν ολοκληρώθηκε άμεσα λόγω του Β΄ 

                                                           
5
Time out London : Peter Watts, London undergrounds history, 17-04-2007 
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Παγκοσμίου Πολέμου και τελικά το 1948 παραδίδεται στην κυκλοφορία το κομμάτι 

ως το ΟυέστΡούισλιπ και το Έππινγκ (1949).  

Εικόνα 1 Το σήμα του Μετρό στο 

Λονδίνο Πηγή: 

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/leadAssets/24/46/underground-summar_2446901a-

large.jpg οριζόντια μπάρα(το λεγόμενο «roundel»). 

Η εταιρική  ταυτότητα του μετρό καθιερώθηκε το 1908 με τον όρο 

«Underground» και το σύμβολο του κύκλου με Καινοτομίες όπως η εγκατάσταση  

αυτόματου ηλεκτρικού συστήματος εισιτηρίων,  κυλιόμενων κλιμάκων (1911) και 

του κεντρικού συστήματος ανοίγματος– κλεισίματος θυρών των βαγονιών με 

πεπιεσμένο αέρα (1929) εγκαθίστανται σταδιακά όπως προκύπτει και από τις 

παραπάνω ημερομηνίες. Το 1933  τυπώνεται ο διαγραμματικός χάρτης των γραμμών 

του Harry Beck. Σήμερα η μεγαλύτερη σε μήκος κυλιόμενη κλίμακα ανήκει στο 

σταθμό Angel με μήκος 60 μέτρα. 

Ως προς το διοικητικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του μετρό αξίζει να 

σημειωθεί ότι το 1933 η ομάδα εταιρειών που το διαχειρίζεται ενσωματώνεται στο 

Νέο Φορέα «London Passenger Transport Board» ο οποίος ελέγχει το σιδηροδρομικό 

διίκτυο της πόλης όπως και τα λοιπά ΜΜΜ (τραμ, λεωφορεία, πούλμαν, τρόλεϋ). Ο 

νέος φορέας λειτουργίας του μετρό μετονομάστηκε έπειτα σε «London Transport 

Executive» («LTE»)  και εντάθηκε στις δραστηριότητες της Βρετανικής Επιτροπής 

Μεταφορών οπότε και το μετρό περνάει εξ' ολοκλήρου κάτω από κυβερνητικό 

έλεγχο για 1
η
 φορά στην ιστορία του.  
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Υπό το νέο αυτό Κυβερνητικό καθεστώς δόθηκε προτεραιότητα στην 

ανακατασκευή των κύριων τμημάτων έναντι της συντήρησης του σιδηροδρομικού 

δικτύου, ενώ τα ημιτελή ή υπό κατασκευή τμήματα είτε αναβλήθηκαν είτε 

ματαιώθηκαν σταδιακά με εξαίρεση την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του 

δικτύου και τη σταδιακή απομάκρυνση των ατμαμαξών η οποία ολοκληρώθηκε το 

1961. 

Το 1963 ο φορέας «LTE» αντικαθίσταται από τον «London Transport Board» 

και τίθεται πλέον υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και το 1984 σε μια 

προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει τον έλεγχο του μετρό, δημιουργείται ο 

εξαρτώμενος από τον LRT φορέας «London Underground Ltd» όπου ξεκινά να 

λειτουργεί το 1985. Το καθεστώς διατηρείται για δεκαετίες έως και τα τέλη του 2003 

οπότε και ο «London Underground Ltd» υπάγεται στον υπάρχοντα φορέα «Transport 

for London» και ουσιαστικά επανέρχεται στη δικαιοδοσία ελέγχου της τοπικής 

διακυβέρνησης. 

Σήμερα το μετρό του Λονδίνου εξυπηρετεί 270 σταθμούς, εκ των οποίων 14 

εκτός της περιοχής του Λονδίνου και 5εκτός της περιφερειακής Μ25 του Λονδίνου. 

Όπως προκύπτει, η ιστορική συγκυρία του πολέμου και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς καθυστέρησαν εν πολλοίς είτε άλλαξαν τον προσανατολισμό του έργου 

(π.χ. από την κατασκευή νέων γραμμών στην ανακατασκευή των παλιαότερων) χωρίς 

όμως να αναχαιτίσουν πλήρως την κατασκευή. Αντίθετα, το ΜΕΤΡΟ του Λονδίνου 

παρά το φτωχά τεχνολογικά μέσα που διέθετε σε σχέση με τη σημερινή εποχή όχι 

μόνο ολοκληρώθηκε αλλά και αποτέλεσε σήμα κατατεθέν και συνδέθηκε άρρηκτα με 

την εικόνα και την ταυτότητα της πόλης του Λονδίνου. 

ΜΕΤΡΟ ΜΟΣΧΑΣ 

Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του ΜΕΤΡΟ της Μόσχας και η πολιτική 

διάσταση της κατασκευής του χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο έργο. 

Τα σχέδια για την κατασκευή του ξεκίνησαν στις αρχές του 2ου αιώνα, 

ολοκληρώνονται όμως στα χρόνια της παντοδυναμίας του Στάλιν. Στις 15 Μαΐου του 
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1935 η «κόκκινη γραμμή» παραδίδεται προς χρήση στους επιβάτες τις σοβιετικής 

πρωτεύουσας με μήκος μόλις 8400 μέτρα και 10 σταθμούς.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κατασκευή του συνεχίστηκε με ταχύτατους 

ρυθμούς ακόμα και στη περίοδο του πολέμου οπότε οι σταθμοί του και οι σήραγγές 

του χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια. 

Το πρώτο όνομα του μετρό «Metropolite imeni Lazarya 

Kaganovitcha»δόθηκε προς τιμήν του Λάζα Καγκανόβιτς, ο οποίος ήταν και ο 

υπεύθυνος της κατασκευής
6
. Το μετρό της Μόσχας μετονομάστηκε στα χρόνια της 

αποσταλινοποίησης, από τον Χρουστσόφ, σε Metropolitenimen Lenina προς τιμήν 

του Λένιν και στα χρόνια του Γέλτσιν, σε Μητροπολιτικό Μετρό Μόσχας. 

Τη σημερινή εποχή, το μετρό της Μόσχας αριθμεί 194 σταθμούς και στις 12 

γραμμές του καθημερινά γίνονται σχεδόν 10.000 δρομολόγια, που στις ώρες αιχμής 

φτάνουν τα δύο δρομολόγια το λεπτό. Εξαιρετικά πολυτελείς, με υψηλές θολωτές 

οροφές, πλούσια φύλλα χρυσού και αστραφτερούς πολυελαίους οι περισσότεροι 

σταθμοί έχουν εκπληκτική διακόσμηση, γι' αυτό τους αποκαλούσαν «παλάτια του 

λαού»
7
. Το  υψηλό επίπεδο άνεσης που παρέχουν στους επιβάτες ξεπερνά κάθε 

προσδοκία.  

Το μετρό της Μόσχας έχει μετατραπεί σε σύμβολο και  σημείο αναφοράς 

για τους χρήστες του. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ο σταθμός Πλότσαντ Ρεβολούτσι, 

«Πλατεία Επανάστασης» κοσμείται από 76 χάλκινα γλυπτά που απεικονίζουν το 

παρελθόν και οραματίζονταν το μέλλον του σοβιετικού λαού. Ανάμεσά τους υπάρχει 

και αυτό ενός σκύλου, του οποίου τη μουσούδα οι Μοσχοβίτες θεωρούν πολύ τυχερή, 

όπως και ολόκληρο το σταθμό άλλωστε, σε βαθμό που οι επιβάτες να σχηματίζουν 

ουρά για να τη χαϊδέψουν. Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι ένας από τους 

ομορφότερους και εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 1938.  

Φαίνεται λοιπόν ότι αφενός μεν η πολιτική συγκυρία λόγω ιδεολογικού 

σταλινικού προσανατολισμού και αφετέρου η πρόθεση των υπεύθυνων του έργου να 

                                                           
6
Moscow Metro 2 -  the dark legend of Moscow. Mάλιστα ο Καγκανόβιτς ήταν αυτός που επινόησε 

τον όρο «σταλινισμός». 
7
Weheart.moscow/metro 
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αφήσουν πίσω τους μια κατασκευή που θα αποτελέσει καύχημα για τους εμπνευστές 

της, συντέλεσαν στο να ολοκληρωθεί μια κατασκευή τόσο λειτουργική όσο και 

πολυτελής. 

ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 

Το Παρίσι, όπως και το Λονδίνο, διαθέτει ένα από τα παλαιότερα μετρό του 

κόσμου, καθώς η δημιουργία του ξεκίνησε από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.  

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα του περιλαμβάνει 16 γραμμές, που 

προσδιορίζονται από τους αριθμούς από 1 έως 14, με 2 δευτερεύουσες γραμμές, 3bis 

και 7bis, που αριθμούνται έτσι επειδή ήταν κλάδοι των αντίστοιχων αρχικών 

γραμμών τους και αργότερα έγιναν ανεξάρτητες. Το δίκτυο του μετρό 

συμπληρώνεται από το προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο γνωστό ως RER, για να 

εξυπηρετήσει την προαστιακή ζώνη του Παρισιού. 

Η επιχείρηση που διαχειρίστηκε αρχικά το δίκτυο ήταν γνωστή 

ως Chemin de Fer Métropolitain de Paris (Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος του 

Παρισιού) ή C.M.P, γνωστή ως "Métropolitain". Ήδη στα πρώτα χρόνια το όνομα 

μετατράπηκε γρήγορα σε Métro. Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια τριών σταδίων. Αρχικά, από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τη δεκαετία του 

1920, ο πυρήνας του δικτύου μετρό ήταν αποκλειστικά μέσα στο Παρίσι. Κατόπιν, 

από τη δεκαετία του 1930 στη δεκαετία του 1950 το δίκτυο επεκτάθηκε στα κοντινά 

προάστια και με τη δημιουργία της γραμμής 11 τελικά, από τη δεκαετία του '60 

στη δεκαετία του 1980, η μεγαλύτερη επέκταση έγινε προς τα προάστια. Στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκε η πλήρως αυτόματη γραμμή 14. 

Το δίκτυο Μετρό έχει γραμμές μήκους 221,6 χλμ. και 380 σταθμούς (εκ των 

οποίων 87 προσφέρουν ανταπόκριση μεταξύ των γραμμών). Αυτοί οι αριθμοί δεν 

περιλαμβάνουν το δίκτυο RER. Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών είναι περίπου 

562 μέτρα. Όλα τα τρένα σταματούν σε όλους τους σταθμούς (με την εξαίρεση του 

σταθμού Liège, που είναι κλειστός τα βράδια και τις Κυριακές). Κάθε γραμμή έχει 

δικές τις πλατφόρμες, ακόμη και στους σταθμούς ανταπόκρισης (δηλαδή οι γραμμές 

δεν μοιράζονται τις πλατφόρμες). Αυτή η ιδιομορφία ισχύει επίσης για της γραμμές 

RER. Το 2004, η ετήσια κυκλοφορία στις γραμμές του μετρό του Παρισιού έφτασε 

συνολικά 1,336 δισεκατομμύρια επιβάτες. 
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Χαρακτηριστικές για το Μετρό του Παρισιού είναι οι είσοδοι αρκετών 

σταθμών του, σχεδιασμένες από τον Εκτόρ Γκιμάρ. Αν και το μήκος γραμμών του 

είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από αυτό του Μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν μπορούμε 

παρά να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε και αυτό στον πυρήνα μιας 

πολυσύχναστης και εμπορικής πόλης που αποτελεί κορυφαίο τουριστικό θέρετρο. 

 

ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 

Έχει χαρακτηριστεί ως «το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης». Ονομάζεται 

«Tunnelbana», έχει μήκος 110 χλμ. και είναι γεμάτο με εκπληκτικά έργα τέχνης.  

 Καθώς είναι νεότερο από τα προαναφερόμενα, η κατασκευή του άρχισε το 

1947
8
, με το τελευταίο του σταθμό να ανοίγει το 1994. Στη διακόσμηση των 

σταθμών, ακολουθήθηκαν οι επιταγές της πολιτικής ιδεολογίας με την ονομασία 

Folkhemmet (το σπίτι του λαού) που εφάρμοσε στη χώρα το κυβερνών 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.  

 Λειτουργικά, το σύστημα έχει τρεις κύριες γραμμές και εκατό σταθμούς, 47 

εκ των οποίων είναι υπόγειοι και πενήντα τρεις είναι σταθμοί επιφάνειας. Το πρώτο 

μέρος του μετρό ανοίχτηκε στα μέσα του 1950, μέρος της πράσινης γραμμής. Η 

κόκκινη γραμμή εισήχθη το 1964 και η μπλε γραμμή στα μέσα του 1974. Πρόσφατα 

έγιναν και έργα επέκτασης, λόγω της αυξημένης ζήτησης της χρήσης του.  

 Το μετρό της Στοκχόλμης είναι ευρέως γνωστό για τη διακόσμηση του. 

Ενενήντα από τους εκατό σταθμούς είναι διακοσμημένοι με γλυπτά, ψηφιδωτά και 

πίνακες ζωγραφικής από τουλάχιστον πενήντα καλλιτέχνες. Η πρώτη καλλιτεχνική 

διακόσμηση στο βάθος της σουηδικής γης έγινε το 1957, στον «T-Centralen» και 

έκτοτε ακολούθησαν περισσότεροι από 90 σταθμοί. Δεν είναι μόνο έργα τέχνης που 

γεμίζουν το χώρο των σταθμών και το μάτι των επιβατών. Είναι μία ιστορία που 

κρύβει ένα γλυπτό, το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν οι παρτιτούρες της 

Μασσαλιώτιδας, το οικολογικό κίνημα που αποτυπώνει μια τοιχογραφία και οι σκιές 

που υπενθυμίζουν τη συνεισφορά του εργάτη στις υπόγειες μετακινήσεις σχεδόν ενός 

εκατομμυρίου επιβατών την ημέρα. 

                                                           
8
 urbanrail.net/stockholm 
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 Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι οι Σουηδοί θεωρούν το Μετρό, εκτός από 

μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης, και αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης και του 

περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, όλοι σχεδόν οι υπόγειοι σταθμοί έχουν στην 

αισθητική τους και τη λογική που τους διέπει κάτι το “φυσικό” και δεν είναι 

ξεκομμένοι από το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον. Ως δεδομένο το φυσικό 

περιβάλλον καθόρισε την κατασκευή αυτή  παρόμοια με την ύπαρξη αρχαιοτήτων 

που αποτελούν το "φυσικό περιβάλλον" του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Ο τρόπος που 

το φυσικό περιβάλλον ανέδειξε την κατασκευή και της προσέδωσε τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της στη Στοκχόλμη θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμη διδαχή για την 

αντιμετώπιση των αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης. 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις χώρες που αντιλήφθηκε, έστω και αργοπορημένα, την 

ανάγκη για τη δημιουργία μητροπολιτικών, υπόγειων σιδηρόδρομων, με την 

ολοκλήρωση της κατασκευής του Μετρό των Αθηνών τον Ιανουάριο του 2000 

σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχει η ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
9
 (να 

αποτελεί το πρώτο υπόγειο αστικό έργο τόσο μεγάλης κλίμακας στον ελληνικό χώρο, 

ενώ το δίκτυό του συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται προκειμένου να εξυπηρετεί 

ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών του λεκανοπεδίου.  

Το Μετρό της Αθήνας αποτελείται από  υπόγειες, και υπέργειες και επίγειες 

σιδηροδρομικές γραμμές που εξυπηρετούν κεντρικές περιοχές της Αττικής, δηλαδή 

του κέντρου της πόλης, της ευρύτερης Αθήνας, του Πειραιά και των προαστίων τους.  

Αποτελείται από 3 γραμμές  με 61 συνολικά σταθμούς και καθημερινά μετακινούνται 

με αυτό περίπου 614.000 επιβάτες.  

Ο σχεδιασμός  δημιουργίας δικτύου πρωτοξεκίνησε ουσιαστικά τη δεκαετία του '50. 

Η έλλειψη πόρων, η διαφθορά ο περιορισμένων δυνατοτήτων αστικός σχεδιασμός, 

καθώς και τα τεχνικά προβλήματα λόγω των αρχαιοτήτων στο υπέδαφος ήταν 

παράγοντες που καθυστέρησαν το έργο. Οι προσπάθειες για την επέκταση του μετρό 

εντατικοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1960 ενώ τη δεκαετία του 1970 έχουμε 

κάποια εξέλιξη από τη μία με τη δικτατορική κυβέρνηση το 1971 να αναθέτει την 

                                                           
9
 http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=22 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=22
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εκπόνηση νέας μελέτης και από την άλλη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 

(μετά την πτώση της Δικτατορίας) να υιοθετεί στο σχεδιασμό του ΜΕΤΡΟ τα βασικά 

συμπεράσματα μιας προγενέστερης μελέτης (μελέτη Σμιθ). Το 1977 ύστερα από 

διεθνή διαγωνισμό η γαλλοελληνική κοινοπραξία SOFRETU-SGTE-SOGELERG-

ADK καταρτίζει μια ακόμη προμελέτη η οποία αποτέλεσε αργότερα και τη βάση  του 

τελικού δικτύου του 2000. 

Στη συνέχεια το 1985 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει τα σχέδια για την 

κατασκευή ΜΕΤΡΟ εντάσσοντας το μάλιστα στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. 

Το 1985 το ΥΠΕΧΩΔΕ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων) αναθέτει στην Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ) τη διεύθυνση του 

έργου του Μετρό που κατείχε προηγουμένως ο ΗΣΑΠ. 

Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου προκηρύχθηκε στις αρχες του 

1991 από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας  με αντικείμενο τη δημιουργία δύο 

γραμμών,  συνολικού μήκους άνω των 20 χιλιομέτρων και διαθέτοντας 21 

σταθμούς[3]. Οι δύο αυτές γραμμές ήταν η Γραμμή 2: Σεπόλια - Δάφνη, με 12 

σταθμούς και η Γραμμή 3: Κεραμεικός - Εθνική Άμυνα, με 9 σταθμούς ενώ η  

υπέργεια Γραμμή 1 ήδη είχε κατασκευαστεί. 

Η διεύθυνση του έργου μεταφέρθηκε από την ΕΥΔΕ Μετρό στη νεοσύστατη 

δημοσίου συμφέροντος  Αττικό Μετρό Α.Ε. Το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας ξεκίνησε να 

υλοποιείται στα τέλη του 1992. Το έργο παραδόθηκε τμηματικά με διάφορα 

προκύπτοντα τεχνικά ζητήματα να αναβάλλουν την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια 

λειτουργίας του.  

Τελικά, έχοντας διανύσει περισσότερο από μισό αιώνα στα χαρτιά, το έργο 

εγκαινιάστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2000 οπότε και λειτούργησαν τα πρώτα δύο 

τμήματα των νέων γραμμών του με 14 σταθμούς. 

 Ο κόσμος που επισκέφτηκε το μετρό την πρώτη μέρα λειτουργίας του έφθασε το 

1.000.000. Η υποδοχή του κοινού ήταν ενθουσιώδης ενώ η ταχύτητα του μέσου η 

καθαριότητα και η αισθητική των σταθμών άφησαν τις καλύτερες των εντυπώσεων.  

Η ΑΜΕΛ (Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας), θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 

ανέλαβε την εκμετάλλευση και τη  λειτουργία  των 2 νέων γραμμών. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%93._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE_1974
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_1985
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82,_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82,_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7_1990
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82#cite_note-AM_Projects_in_operation-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_2_%28%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_%28%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Τον Μάιο του 2007 ολοκληρώθηκε η επέκταση της γραμμής 3 μέχρι το Αιγάλεω, που 

περιελάμβανε τους σταθμούς Κεραμεικός και Βοτανικός. Μια  σειρά καθυστερήσεων 

προέκυψε λόγω δικαστικών επιπλοκών με την  υπεργολάβο εταιρεία  Siemens 

αφήνοντας κακή αίσθηση στο κοινό.  

Τελικά  το 2013 μια σειρά επεκτάσεων παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό. 

Οι 3 γραμμές συνδέονται με τον προαστιακό σιδηρόδρομο και με το τραμ της Αθήνας 

ενώ η εταιρεία δημοσίου συμφέροντος Αττικό Μετρό  έχει αναλάβει την ανάπτυξη 

του δικτύου Μετρό των Αθηνών. 

 

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η αμέσως μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό της Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη, με μεγάλα 

προβλήματα αστικής συμφόρησης, παρουσίασε την ανάγκη για τη δημιουργία 

δικτύου υπόγειου σιδηροδρόμου προκειμένου να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων σε ένα βαρύ αστικό περιβάλλον.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το συγκεκριμένο έργο είναι μοναδικό στο είδος του  καθώς οι παράγοντες 

που συνθέτουν το υπόβαθρο του είναι μοναδικοί, πολυποίκιλοι αλλά και 

αλληλοσυγκρουόμενοι σε πολλά επίπεδα. 

Από κατασκευαστικής άποψης μπορούμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε ότι η 

κατασκευή του κάθε υπόγειου έργου αυτής τη κλίμακας αποτελεί τεχνική πρόκληση. 

Ο συνδυασμός γνώσεων γεωλογίας και γεωτεχνικής, η έρευνα και η πρόβλεψη της 

μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, η μηχανική των 

σηράγγων και η διαστασιολόγησή τους, καθώς και η διεπιστημονική συνεργασία  

ανάμεσα σε επιστήμονες άδιαφορετικών κλάδων (μηχανικών, γεωλόγων και τεχνικών 

γεωλόγων αλλά και αρχαιολόγων) είναι κοινός τόπος για παρόμοια εγχειρήματα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%28%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C
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Επιπλέον όμως πρόκληση αποτελεί το μικρό βάθος εκσκαφής, καθώς η 

σήραγγα κατασκευάζεται σε απόσταση σχετικά μικρή από την επιφάνεια του 

εδάφους
10

. 

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η τοποθεσία του έργου, δηλαδή η κατασκευή 

του εντός του ζωντανού, πυκνοδομημένου ιστού της πόλης, και μάλιστα σημαντικού 

ποσοστού του έργου κάτω από την κεντρική αρτηρία του κυκλοφοριακού 

συστήματος που είναι η Εγνατία οδός. Λόγω του πλαισίου αυτού παιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές κατά την εκσκαφή, και να 

αποφευχθούν προβλήματα αστάθειας στην επιφάνεια, όπως καθιζήσεις και 

διαφορικές καθιζήσεις κατασκευών και αστοχίες των υφιστάμενων κατασκευών είτε 

πρόκειται για αρχαιότητες είτε για σύγχρονα ή παλιότερα κτίρια.  

Άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ύπαρξη του υδροδοτικού και 

αποχετευτικού δικτύου, που δεν μπορεί να συμπίπτει με το χώρο  εκσκαφής, ενώ ένας 

κρίσιμος και απρόβλεπτος παράγοντας είναι η παρουσία αρχαιοτήτων που έχουν 

ανακαλυφθεί και αναμένεται να απαντηθούν στην περιοχή.   

Τέλος, καθοριστικό ρόλο παίζει η λεγόμενη 4η διάσταση, δηλαδή ο χρόνος 

κατασκευής του έργου, που μάλιστα την τελευταία οκταετία (2010 - 2016) συμπίπτει 

με την ιστορική συγκυρία της οικονομικής κρίσης στη Ελλάδα. Η συγκυρία τη 

κρίσης εκτός του ότι επηρεάζει καίρια το ρυθμό και την πορεία ενός ήδη 

καθυστερημένου έργου, έχει σοβαρό αντίκτυπο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 

όπως θα δούμε ότι προκύπτει  σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ο Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος της Θεσσαλονίκης, εν συντομία «μετρό» 

αποτελεί ένα υπόγειο αστικό σιδηροδρομικό σύστημα μεταφοράς, το οποίο βρίσκεται 

υπό κατασκευή.  

Παρατίθεται λοιπόν ένα χρονολόγιο, το οποίο ξεκινάει από τη δεκαετία του 

’80 και καταλήγει στο 2005, παρουσιάζοντας γεγονότα της δημιουργίας του εν λόγω 

                                                           
10

 Γκόρτσος, 2012. 
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μετρό.
11

 Εν συνεχεία, δίνονται όλα τα δεδομένα από την συμφωνία της δημιουργίας 

του έως και σήμερα τοποθετώντας τα σε ιστορικό πλαίσιο.  

Δεκαετία του ‘80 : σχεδιασμός – χάραξη του έργου βάσει πρότασης του 

δήμου Θεσσαλονίκης.  

Τέλη δεκαετίας του ’90 : δημοπράτηση του έργου με τη μέθοδο της 

συγχρηματοδότησης με σύμβαση παραχώρησης. 

Μάρτιος 1999: κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη βουλή των 

Ελλήνων.  

Ιούνιος 1999 : υπογραφή σύμβασης πρόδρομων εργασιών με αντικείμενο τη 

διεξαγωγή ερευνών (αρχαιολογικές, γεωτεχνικές κλπ ) και την εκπόνηση 

γενικής οριστικής μελέτης ( ΓΟΜ).  

Απρίλιος 2000 : ολοκλήρωση πρόδρομων εργασιών 

Δεν επιτεύχθηκε τελικά το χρηματοδοτικό κλείσιμο για τη σύμβαση 

παραχώρησης.  

Σεπτέμβριος 2003 : απόφαση της πολιτείας για άμεση δημοπράτηση ως 

δημόσιο έργο.  

Δεκέμβριος 2003 : 

- νομοθετική ρύθμιση για ανάληψη αρμοδιότητας δημοπράτησης και 

κατασκευής του έργου. 

- επέκταση ισχύος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

-  προκήρυξη διαγωνισμού μετά τα πρώτα αποτελέσματα διερεύνησης των 

παραμέτρων σχεδιασμού του έργου.  

2004-2005 : διαγωνισμός δημοπράτησης  

 Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η μελέτη, η κατασκευή, οι δοκιμές και η 

θέση σε λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται όλα τα έργα 

Π/Μ, τα σιδηροδρομικά και Η/Μ συστήματα, το αμαξοστάσιο, η προμήθεια τροχαίου 

                                                           
11

 «E Online - ΕΛΛΑΔΑ», 2007-05-03. 

http://web.archive.org/web/20070503050455/archive.enet.gr/2000/02/02/on-line/keimena/greece/greece2.htm
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υλικού, η θέση σε λειτουργία, η οργάνωση της συντήρησης και η τριετής συντήρηση 

του έργου.  

Αναλυτικότερα, με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Πυλαρινού, τότε 

νομάρχη της Θεσσαλονίκης, αποφασίζεται η κατασκευή του μετρό το 1976. 

Ωστόσο η κατασκευή του ξεκίνησε μια δεκαετία αργότερα (1986-1989), επί 

δημαρχίας Σωτήρη Κούβελα.  

Το σχέδιο περιελάμβανε την χάραξη του υπογείου σιδηροδρόμου κάτω από το 

οδόστρωμα της οδού Εγνατίας, αρχικά στο τμήμα μεταξύ της οδού Καυταντζόγλου 

και της πλατείας Δημοκρατίας. Το πρώτο τμήμα της κατασκευής, ξεκίνησε στο τμήμα 

μεταξύ πλατείας Σιντριβανιού και της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων. 

Έτσι, η κυκλοφορία στην οδό Εγνατίας περιορίστηκε σε δύο λωρίδες 

ανακατεύθυνσης, ενώ ξηλώθηκε η νησίδα στο συγκεκριμένο τμήμα. Η κατασκευή 

προχώρησε με αργούς ρυθμούς για περίπου δύο χρόνια, λόγω δυσκολίας 

χρηματοδότησής της, ενώ λίγο πριν εγκαταλείψει το αξίωμα του δημάρχου, ο 

Σωτήρης Κούβελας όρισε ως φορέα χρηματοδότησης την νεοϊδρυθείσα δημοτική 

τηλεόραση Θεσσαλονίκης, η οποία δεν κατάφερε να διαθέσει πόρους για το έργο
12

.  

Το 1992 το έργο ήρθε και πάλι στο προσκήνιο. Ήταν η χρονιά που 

δημοπρατήθηκε με τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης με σύμβαση παραχώρησης. 

Ωστόσο και πάλι το έργο δεν προχώρησε. Μετά από μια σειρά άκαρπων μειοδοσιών, 

το 2002 η σύμβαση παραχώρησης έληξε, εφόσον δεν εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι 

πόροι για την υλοποίησή του.  

Εν συνεχεία, τον Σεπτέμβριο του 2003, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του 

μετρό, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί το Μετρό ως δημόσιο έργο, με 

χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2004, πέντε 

κοινοπραξίες υπέβαλλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο. Το Νοέμβριο του 

ίδιου έτους ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και τον Ιανουάριο του 

                                                           
12

«Μετρό Θεσσαλονίκης». 2007-09-28. 

http://web.archive.org/web/20070928033125/http:/www.thessalonikicity.gr/Ypiresies/Grafeio_Dimarxou/apologismos/2002/apolog02_metro.htm
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2005, οι τέσσερεις από τις πέντε κοινοπραξίες έλαβαν τα τεύχη δημοπράτησης και τη 

νέα προμελέτη του έργου
13

.  

 Το έργο που είχε δημοπρατηθεί κατά το παρελθόν σχεδιάστηκε ουσιαστικά με 

τα δεδομένα της δεκαετίας του ’80, εμπειρικά και όχι επί τη βάσει ενός στρατηγικού 

σχεδίου ανάπτυξης των μεταφορικών συστημάτων του πολεοδομικού 

συγκροτήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον προβληματισμό κατά πόσο το έργο 

που θα δημοπρατηθεί ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις μέσο-μακροπρόθεσμες 

ανάγκες της μητροπολιτικής περιοχής. Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε την ΑΜ 

στην αναγκαιότητα διερεύνησης των παραμέτρων στρατηγικού σχεδιασμού και στον 

έλεγχο της σκοπιμότητας επιμέρους στοιχείων του έργου. Για το λόγο αυτό η ΑΜ 

ανέθεσε στην εταιρεία συμβούλων SYSTRA (με τη συνεργασία της εταιρείας 

TRUTH που συμμετείχε στην εκπόνηση της γενικής μελέτης μεταφορών της 

Θεσσαλονίκης) να πραγματοποιήσει την ανωτέρω διερεύνηση και να εισηγηθεί 

σχετικές προτάσεις.  

 Παράλληλα με όλες τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα κατά την 

κατασκευή του μετρό, έρχονται και οι αποφάσεις του κεντρικού αρχαιολογικού 

συμβουλίου το 2004, αναφορικά με τη τύχη των αρχαιοτήτων που θα 

ανακαλύπτονταν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Το Νοέμβριο του 

2004, η 9
η
 εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων απέστειλε έγγραφο προς το υπουργείο 

πολιτισμού στο οποίο έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την εύρεση 

αρχαιοτήτων στο χώρο όπου επρόκειτο να κατασκευαστεί ο σταθμός Βενιζέλου
14

.  

 Από τη μια πλευρά λοιπόν η εύρεση αρχαιοτήτων και από την άλλη μια σειρά 

από απαλλοτριώσεις που χρειάστηκε να γίνουν στο ανατολικό μέρος της πόλης ώστε 

να προχωρήσει το έργο, καθυστέρησαν σημαντικά την υλοποίηση του. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου του υπουργείου υποδομών 

και μεταφορών το οποίο εδόθη το καλοκαίρι του 2010, μέχρι και το χρονικό σημείο 

εκείνο είχε κατασκευαστεί μόλις το 14% του συνολικού έργου
15

.  

 Ερχόμενοι τέλος στο 2016, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία του ΣΑΣΘ, ενημέρωση του συμβουλίου αστικών συγκοινωνιών 

                                                           
13

Huffington Post . 2016-06-04. 
14

 Αναλυτικότερες πληροφορίες βέβαια για τα αρχαιολογικά ευρήματα και τη πορεία του μετρό 

σχετικά με αυτά θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. 
15

Ypodomes.com, metro thessalonikis. 2016-06-14. 

http://www.huffingtonpost.gr/2016/03/31/koinwnia-metro-thessniki-_n_9580440.html?utm_hp_ref=greece&ncid=fcbklnkgrhpmg00000001
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Θεσσαλονίκης από τον διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την 

εξέλιξη των έργων.  

 Ο κύριος Κωνσταντινίδης λοιπόν, παρουσίασε λεπτομερώς την πορεία των 

έργων στους σταθμούς της βασικής γραμμής, σημειώνοντας, ότι έχει ολοκληρωθεί 

περίπου το 82% των μελετών, το 60% των έργων πολιτικού μηχανικού και περί του 

80% των αρχαιολογικών εργασιών, ενώ η ολοκλήρωση των έργων, πλην του σταθμού 

«Βενιζέλου» εκτιμάται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

 Το μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί τη μεγαλύτερη συγκοινωνιακή, 

αναπτυξιακή και περιβαλλοντική υποδομή που κατασκευάζεται αυτή τη περίοδο στην 

Ελλάδα και το μεγαλύτερο έργο που αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη 

Ευρωπαϊκή πόλη.  

 Με δημοπράτηση και φορέα κατασκευής την Αττικό Μετρό Α.Ε. 

αποφασίστηκε η κατασκευή της βασικής γραμμής του Μετρό 9,6 χλ. ,με 13 σταθμούς 

και αμαξοστάσιο στη Πυλαία. (προϋπολογισμός 1,052 δις. Ευρώ)
16

. Παράλληλα 

δημοπρατήθηκε η επέκταση της βασικής γραμμής από το σταθμό Πατρικίου προς την 

Καλαμαριά. Η βασική γραμμή θα ξεκινάει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα 

καταλήγει στη περιοχή της Νέας Ελβετίας όπου και θα συνδέεται με το αμαξοστάσιο. 

Καθημερινά θα κινούνται 18 αυτόματοι συρμοί με 30 χλ/ώρα και θα διανύουν την 

απόσταση σε 20 λεπτά, εξυπηρετώντας 18.000 επιβάτες την ώρα ανά κατεύθυνση
17

.  

 Η επέκταση προς Καλαμαριά θα αποτελεί διακλάδωση της βασικής γραμμής 

από το σταθμό Πατρικίου προς τα νοτιοανατολικά της πόλης, ακολουθώντας την οδό 

Πόντου
18

. Θα αποτελείται από 5 σταθμούς, ενώ στον τελευταίο σταθμό της 

επέκτασης θα κατασκευαστεί επίσταθμος και οι κατάλληλες υποδομές για τη 

μελλοντική υπέργεια επέκταση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εδώ αναφέρεται ότι 

                                                           
16

 ΈντυποΑΜ 
17

Thessaloniki Driverless Metro - Ansaldo STS 

18Φώτης Κουτσαμπάρης, Το μετρό οδεύει προς Καλαμαριά, Εφημ. Μακεδονία, 06/03/2012 

 

http://www.ametro.gr/files/pdf/AM_Thessaloniki_Metro_Entipo_gr.pdf
http://www.ansaldo-sts.com/en/arc/press/ansaldobreda-and-ansaldo-sts-win-eur-300-million-contract-thessaloniki-metro
http://www.makthes.gr/news/reportage/84931/
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η συχνότητα εξυπηρέτησης των επιβατών, κατά την περίοδο αιχμής υπολογίζεται σε 

90 δευτερόλεπτα, με ημερήσια εξυπηρέτηση 65.000 επιβατών. 

 Τέλος, μακροπρόθεσμα ενδέχεται να συνδεθούν με το Μετρό ή με τον 

προαστιακό σιδηρόδρομο. 

- Το ελευθέριο-Κορδελιό και η περιοχή της Σίνδου μέσω της υπάρχουσας 

προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής. 

- Η Περαία μέσω της επέκτασης της γραμμής αεροδρομίου.  

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΗΜΕΡΑ  

ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Νέος σιδηροδρομικός σταθμός ( Μοναστηρίου &Αναγεννήσεως), Δημοκρατίας ( 

Μοναστηρίου & 26
ης

 Οκτωβρίου/ Λαγκαδά), Βενιζέλου (Εγνατίας & 

Βενιζέλου),Αγία Σοφία (Εγνατίας & Αγίας Σοφίας), Σιντριβάνι (Εγνατίας & 

Αγγελάκη), Πανεπιστήμιο (Εγνατίας & 3
ης

 Σεπτεμβρίου), Παπάφη (Κωνσταντίνου 

Καραμανλή & Παπάφη), Ευκλείδη (Κωνσταντινουπόλεως & Κατσιμήδου), Φλέμινγκ 

( Δελφών & Φλέμινγκ), Ανάληψη (Δελφών & Αναλήψεως), Πατρικίου (Σόλωνος & 

25
ης

 Μαρτίου), Βούλγαρη (Βούλγαρη & Καθ. Παπαδάκη), Νέα Ελβετία (Μ. Ψελλού) 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Νομαρχία (Β. Όλγας & Μητρ. Κυδωνίων Γρηγορίου), Καλαμαριά (Πόντου & 

Αιγαίου/Μεταμορφώσεως), Αρετσού (Πόντου & Αγ. Νικολάου/ Γήπεδο 

Αριστοτέλη), Νέα Κρήνη ( Πόντου &Βρυούλων), Μίκρα ( Πόντου & Παπανδρέου- 

γυμναστήριο Μίκρας). 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

Επέκταση προς Σταυρούπολη- Ευκαρπία (6,5 χλ. -6 σταθμοί) (θα αποτελεί 

διακλάδωση της βασικής γραμμής από το σταθμό Δημοκρατίας προς τα βορειοδυτικά 

της πόλης, ακολουθώντας την οδό Λαγκαδά),  Νεάπολη (Λαγκαδά & Βενιζέλου),  

Αγία Βαρβάρα (Λαγκαδά & Δαβάκη),  Σταυρούπολη (Λαγκαδά & Βενιζέλου/ 

Λεβαντή), Πολίχνη (Λαγκαδά & Στρατού), Ευκαρπία ( Περιφερειακή οδός & 25
ης

 

Μαρτίου), Παπαγεωργίου ( Νοσοκομείο Παπαγεωργίου & 424 ΓΕΝ),Επέκταση προς 
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Αμπελόκηπους-Εύοσμο (4,4 χλ – 4 σταθμοί) (θα αποτελεί συνέχεια της βασικής 

γραμμής από το Νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς τα βορειοδυτικά), Επτάλοφος ( Μ. 

Αλεξάνδρου & Φιλιππουπόλεως), Μενεμένη (Δενδροποτάμου & Αριστοτέλους), 

Εύοσμος (πλατεία Ευόσμου), Κορδελιό (Νυμφαίου & Τρίτση), Επέκταση προς το 

αεροδρόμιο(5,5 χλμ-4 σταθμοί) (θα αποτελεί συνέχεια της γραμμής από το σταθμό 

Μίκρα προς τα Νότια με υπέργεια γραμμή στη λεωφόρο Γεωργικής σχολής,  

Ανωτέρα Σχολή Πολέμου (επί της γεωργικής σχολής), ΙΚΕΑ (επί της γεωργικής 

σχολής), Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, μεταξύ των κόμβων Θέρμης και 

αεροδρομίου), Αεροδρόμιο Μακεδονία, Γραμμή πανεπιστήμιο -Τούμπα -Χαριλάου ( 

4,8 χλ. - 3 σταθμοί)(θα αποτελεί διακλάδωση της βασικής γραμμής από το σταθμό 

πανεπιστήμιο προς τα νοτιοανατολικά, ακολουθώντας τις οδούς Παπάφη και 

Παπαναστασίου.Τούμπα ( Παπάφη & Καρακάση ), Χαριλάου (Παπαναστασίου & 

Μαρασλή), Νέα Ελβετία (Παπαναστασίου- τέρμα Χαριλάου της γραμμής 10 του 

ΟΑΣΘ). 

 Έπειτα από την αναλυτική παρουσίαση των σταθμών του Μετρό της 

Θεσσαλονίκης, ακολουθούν τα τεχνικά καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

τους 
19

. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 Το έργο θα κατασκευαστεί με διάτρηση (μέθοδος TBM) στο μεγαλύτερο 

μέρος του, ενώ ένα μικρό τμήμα του θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο ανοικτού 

ορύγματος («cutandcover ). Οι σταθμοί θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο της 

κάλυψης και υπόγειας εκσκαφής («coverandcut»), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

επίδραση στην επιφάνεια του εδάφους και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι 

σταθμοί έχουν σχεδιαστεί με ενιαία και τυποποιημένη διάταξη, αλλά θα 

διαφοροποιούνται με βάση τον επιβατικό φόρτο, τη θέση του σταθμού στη πόλη, 

καθώς και τη χάραξη της γραμμής και το βάθος των αποβάθρων από το υπερκείμενο 

έδαφος. Μάλιστα, ορισμένοι από τους σταθμούς του μετρό θα λειτουργούν ως 

σταθμοί μετεπιβίβασης επιβατών, είτε από τροφοδότηση λεωφορειακών γραμμών, 

είτε από χρήστες ΙΧ που θα σταθμεύουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.  

 

                                                           
19

Portal.tee.gr, attikometro. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Χρονοαπόσταση σχεδιασμού λειτουργίας : 90 sec ( 180 sec στην 1
η
 φάση 

λειτουργίας) 

- Μεταφορική ικανότητα σχεδιασμού : 18.000 επιβάτες / ώρα / κατεύθυνση) 

- Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία συρμών χωρίς οδηγό, από 

κεντρικό σύστημα σηματοδότησης. 

- Εγκατεστημένες αυτόματες θύρες επί των αποβάθρων που θα λειτουργούν 

σε συντονισμό με το τροχαίο υλικό, μέσω του συστήματος 

σηματοδότησης. 

- Σχεδιασμός της γραμμής/σηράγγων/σταθμών, βάσει των πλέον 

προωθημένων απαιτήσεων παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας 

(περιλαμβάνει πυρασφάλεια, εκκένωση επιβατών από υπόγειους χώρους, 

τεχνολογία ειδικών υλικών, κλπ.) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Σημαντικά ζητήματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς από την 

προηγούμενη μελέτη της αποτυχημένης απόπειρας κατασκευής του Μετρό της 

Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο της παραχώρησης ( 1998-2003), αντιμετωπίστηκαν 

λεπτομερώς χάρις στη νέα μελέτη του έργου. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
20

ανταπεξήλθε 

με επιτυχία ιδιαίτερα δύσκολες προκλήσεις σε τεχνικά θέματα κατασκευής του έργου 

εξασφαλίζοντας έτσι την ελαχιστοποίηση των όποιων εμπλοκών λόγω του 

ανεπαρκούς αρχικού σχεδιασμού και στη μελέτη του συστήματος του μετρό της 

Θεσσαλονίκης είναι οι εξής :  

- αρχαιολογικά θέματα 

- δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας 

- υπέδαφος 

- σύστημα θυρών επί των αποβάθρων 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες αποτελούν ένα 

σπάνιο πλούτο που έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη, τον πολιτισμό και την 

                                                           
20

«AttikoMetro» 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=281&pk=73&ap=261
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κουλτούρα της κάθε περιοχής. Μπορούν να επηρεάσουν, να εμπνεύσουν και να 

συγκινήσουν τον κάθε άνθρωπο περπατώντας και εξερευνώντας τον. Οι 

διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων με το σωστό σχεδιασμό, ακολουθώντας ήπιες 

επεμβάσεις, τους έχουν αναδείξει ακόμη περισσότερο.  

 Σήμερα, με τον όρο μνημείο αποδίδεται γενικότερα οτιδήποτε διασωθέν 

οικοδόμημα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ενδιάμεσων ιστορικών περιόδων καθώς επίσης και συγγράμματα των περιόδων 

αυτών. Στη σύγχρονη αντίληψη αναζήτησης, διάσωσης και διατήρησης αυτών ως 

πολιτιστικά αγαθά, αναπτύχθηκε έντονα η έννοια της προστασίας και συντήρησης 

αυτών, ανεξάρτητα της χρηστικής τους αξίας. Έτσι, το θέμα της προστασίας άρχισε 

να απασχολεί τις διάφορες χώρες σε εθνοτικό πλέον επίπεδο. Άρχισαν να εκδίδονται 

οι πρώτες σχετικές νομοθεσίες και μια συστηματικότερη γενικευμένη προσπάθεια 

καταγραφής και αναστήλωσης μνημείων
21

.  

 Συγκεκριμένα στη περίπτωση αυτή, η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, 

όραμα δεκαετιών για την πόλη, αποτελεί  δύσκολο εγχείρημα και ταυτόχρονα 

πρόκληση, καθώς ένα μεγάλο τεχνικό έργο σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος 

συναντιέται αναπόφευκτα με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Για τις 

ανάγκες κατασκευής του Μετρό πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη ενιαία 

αρχαιολογική ανασκαφή στη Θεσσαλονίκη, η οποία προβλέπεται να καλύψει 

συνολική έκταση 20.000 τμ.. 

 Η έγκριση της κατασκευής του έγινε λαμβάνοντας υπόψιν την υποβληθείσα 

μελέτη της ΜΕΤΡΟ Α.Ε., την ομόφωνη γνωμοδότηση του κεντρικού αρχαιολογικού 

συμβουλίου και φυσικά τον αρχαιολογικό νόμο 3028/2002 «περί προστασίας των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτισμικής κληρονομιάς». 

 Παράλληλα ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Χρήστος Τσίτουρας 

ανέφερε « όλοι οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να γίνουν 

μουσεία, μικρά ή μεγαλύτερα. Αν τα αρχαιολογικά ευρήματα στο μετρό της Αθήνας 

συνέβαλαν στη φήμη του έργου παγκόσμια, αυτά που βρέθηκαν στο μετρό 

Θεσσαλονίκης θα το κάνουν πρώτο σημείο αναφοράς διεθνώς, αν αναδειχθούν 

σωστά».  
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  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Larousse, τόμος 42
ος

, σελ. 269.  
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 Η ανασκαφή αφορά αρχαιολογικά ευρήματα (νομίσματα, αγγεία, λυχνάρια, 

κοσμήματα από χρυσό, χαλκό, άργυρο, κεραμικά, γυάλινα κ.α.) τα οποία φαίνεται να 

ξεπερνούν τις 104.000. και η εποπτεία των αρχαιολογικών εργασιών αναλήφθηκε από 

την 9
η
 εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων. 

 Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν, 94052 είναι ως σήμερα σε αριθμό τα κινητά 

ευρήματα από τα οποία τα 50778 είναι νομίσματα. Τα υπόλοιπα είναι αγγεία, 

λυχνάρια, γυάλινα φιαλίδια, γυναικεία και αντρικά κοσμήματα κάθε είδους υλικού, 

χρηστικά αντικείμενα από καταστήματα, εργαστήρια και σπίτια όπως και κάθε είδους 

ταφικά κτερίσματα. 

 Τα συνηθέστερα κτερίσματα ήταν τα πήλινα αγγεία όπως μυροδοχεία. 

Παράλληλα βρέθηκαν πινάκια, πυξίδες, οινοχόες και οκτώ γυάλινα, δύο χάλκινα, ένα 

σιδερένιο και ένα μολυβένιο αγγείο. 

 Ιδιαίτερη επίσης αναφορά γίνεται σε δύο τάφους, στον έναν βρέθηκαν 

τέσσερα χρυσά στεφάνια από φύλλα βελανιδιάς, ένα χρυσό δαχτυλίδι και άλλα 

αντικείμενα που ανήκουν σε ενήλικο άνδρα. Ενώ στο δεύτερο τάφο γίνεται αναφορά 

για πλούσιο ενταφιασμό ενήλικης γυναίκας ο οποίος αποτελούνταν από τέσσερα 

χρυσά στεφάνια από φύλλα ελιάς, εννιά ασημένιους κρίκους και άλλα αντικείμενα. 

Πιο συγκεκριμένα στις ανασκαφές των σταθμών: 

  Στο βόρειο τμήμα του Σταθμού Αγίας Σοφίας ήρθε στο φως μνημειακό 

σύνολο της ύστερης αρχαιότητας που καλύπτει μια μακρά περίοδο χρήσης μέχρι τα 

τέλη του 6ου αι.- αρχές 7ου αι. Πρόκειται για τμήμα μίας από τις κύριες οδικές 

αρτηρίες στον άξονα Α-Δ, που αποκαλύφθηκε σε μήκος τουλάχιστον 72,80μ. Η οδός 

στρωμένη με μαρμάρινες πλάκες και οριοθετημένη από μαρμάρινα κράσπεδα, λίγο 

πριν τη συμβολή της με την κάθετη οδό στο ύψος της σημερινής Αγίας Σοφίας 

διευρύνεται, διαμορφώνοντας πλακόστρωτη πλατεία με κρήνη για να ξεδιψούν 

περαστικοί και περίοικοι. Τη μνημειακή μορφή του δρόμου συμπληρώνει 

κιονοστοιχία, από την οποία ορατός σήμερα είναι ο ισχυρός στυλοβάτης, που σώζει 

κατά χώραν επτά βάσεις κιόνων του 4ου και 6ου αι., οριοθετεί τον οδικό άξονα στα 

νότια και τον χαρακτηρίζει ως viacolonnata. Από τα κτήρια της νότιας οικοδομικής 

γραμμής των παλαιοχριστιανικών χρόνων εντοπίστηκαν μόνον οι όψεις τους και 

κάποια θυραία ανοίγματα. Σύμπλεγμα κτιστών αποχετευτικών αγωγών κατέληγε σε 
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μεγάλο κεντρικό καμαροσκεπή αγωγό, που διέρχεται κάθετα στο ύψος της σημερινής 

οδού Πλάτωνος, ενώ πήλινοι και μολύβδινοι αγωγοί εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του 

υδροδοτικού δικτύου της πόλης. 

Εντός του Σταθμού Βενιζέλου αποκαλύπτεται ο ίδιος κεντρικός οδικός άξονας 

της βυζαντινής πόλης, στρωμένος όμως με χωμάτινα και χαλικόστρωτα 

καταστρώματα. Η Λεωφόρος εντοπίζεται σε ολόκληρο το πλάτος της (5,50μ.) να 

διασταυρώνεται με δύο κάθετους δρόμους. Γύρω από τους δρόμους εκτείνονται 

πυκνοδομημένα οικοδομικά τετράγωνα, που συνιστούν γειτονιές της βυζαντινής 

αγοράς της πόλης. Καταστήματα και εργαστήρια προσανατολίζονται με ανοιχτούς 

προς το δρόμο χώρους για την έκθεση των προς πώληση προϊόντων. Πληθώρα 

μικροαντικειμένων και κοσμημάτων, όπως επιστήθιοι σταυροί, γυάλινα και χάλκινα 

βραχιόλια, χάλκινα κυρίως και σπανιότερα ασημένια δακτυλίδια, μαρτυρούν τον 

διαχρονικά εμπορικό χαρακτήρα της περιοχής, με έμφαση κυρίως στον τομέα της 

αργυροχρυσοχοΐας. 

Τα αρχαιολογικά στοιχεία στο Σταθμό Πλατείας Δημοκρατίας αφορούν στην 

extramuros δυτική ύπαιθρο χώρα της Θεσσαλονίκης, που μέχρι και τα 

παλαιοχριστιανικά χρόνια διατηρεί εν μέρει τον ταφικό χαρακτήρα της. Κατά την 

παλαιοχριστιανική περίοδο, στις παρυφές του αρχαίου νεκροταφείου, λίγο έξω από 

την Χρυσή Πύλη και πάνω εν μέρει στα ερείπια μεγάλου αποθηκευτικού 

συγκροτήματος της ύστερης αρχαιότητας, ιδρύθηκε παλαιοχριστιανικός ναός με 

ταφικό πρόσκτισμα στα νότια. Το συγκρότημα φαίνεται ότι καταστρέφεται στις αρχές 

του 7ου αι., πιθανότατα κατά τις σλαβικές επιδρομές. 

Επομένως το ουσιαστικό σχέδιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, του ΥΠΠΟ και του 

δήμου Θεσσαλονίκης είναι οι πολίτες, οι χρήστες του Μετρό και οι τουρίστες της 

πόλης να μπορούν να έχουν οπτική επαφή με τα ευρήματα, ενώ παράλληλα αυτά να 

εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο ανάπλασης της περιοχής και ειδικότερα του 

άξονα της Βενιζέλου στον οποίο βρίσκονται επίσης το Αλκαζάρ, το Μπελεστένι, η 

Αρχαία Αγορά, η Παναγία Χαλκέων και το Μπέη Χαμάμ. 
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Άξιο προσοχής είναι παράλληλα και το κόστος το οποίο προκάλεσαν τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς και οι ανασκαφές τους
22

. 

Δέκα χρόνια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν οι ανασκαφές στο μετρό της 

Θεσσαλονίκης, προτού οι αρχαιολόγοι απελευθερώσουν όλα τα μέτωπα για την 

κατασκευή του έργου. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων αρχαιολογική έρευνα, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ανασκαφές 

για τους κεντρικούς σταθμούς του μετρό της Αθήνας κράτησαν το πολύ μια 

πενταετία. Αξιοσημείωτος είναι και ο μνημειώδης προϋπολογισμός των ανασκαφών 

που, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, θα προσεγγίσει ή και θα ξεπεράσει εκείνον του 

νέου Μουσείου της Ακρόπολης. 

Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Το 2006 ξεκίνησαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο μετρό Θεσσαλονίκης. 

Με τους αρχαιολόγους να γνωρίζουν ότι θα αναδυθούν από το υπέδαφος σημαντικές 

φάσεις από τη ζωή της πόλης.  

Στη μελέτη που εκπονήθηκε το 2004 με τίτλο «Μελέτη αρχαιολογικής 

τεκμηρίωσης κατά μήκος του άξονα του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης», δεν 

εκτιμήθηκαν το μεγάλος κόστος και η διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας, ενώ από 

την άλλη αγνοήθηκε η αλληλεπίδρασή της κατασκευαστικών εργασιών – 

ανασκαφικής έρευνας. Στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου μόλις 15.000.000 ευρώ 

υπολογίστηκαν για τις αρχαιολογικές ανασκαφές ενώ η διάρκεια υπολογίστηκε στα 2 

- 3 έτη. Σήμερα, η Αττικό Μετρό έχοντας διαθέσει 83.800.000 ευρώ στις 

αρχαιολογικές εργασίες και έχοντας εγκρίνει άλλα 8.000.000 ως δαπάνη δεν έχει 

ακόμη ολοκληρώσει το έργο. Τριανταπέντε στρέμματα αποκαλύφθηκαν τα τελευταία 

8 έτη τα οποί ακαι έφεραν στο φως 135.000 ευρήματα. 

 Επιπλέον, πρόσφατα οι δύο αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων εισηγήθηκαν στο 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την ανάγκη διάθεσης42.000.000 ευρώ επιπλέον 

και τη συνέχιση των ανασκαφών που θα διαρκέσουν άλλα 3 χρόνια.  
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 Ο αρχαιολογικός θησαυρός της Θεσσαλονίκης, η Καθημερινή, 5/8/2016. 
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Κατά την ολοκλήρωσή της   η ανασκαφική έρευνα  υπολογίζεται με βάση τους 

παραπάνω αριθμούς ότι θα έχει κοστίσει 133.800.000 ευρώ, δλδ όσα περίπου και το 

νέο Μουσείο Ακρόπολης, με διάρκεια δέκα ετών (2006 - 2016). Από αυτά , σύμφωνα 

με τις εφορείες αρχαιοτήτων, τα 42.000.000 ευρώ περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση 

των  ανασκαφών στην κύρια γραμμή, την καταγραφή και συντήρηση των ευρημάτων, 

καθώς και το κόστος απόσπασης - επανατοποθέτησης αρχαιοτήτων. 

«Οι αρχαιολογικές ανασκαφές για το μετρό Θεσσαλονίκης αποκάλυψαν 

σημαντικά στοιχεία για την καρδιά της πόλης από την εποχή του Κασσάνδρου, στα 

τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. μέχρι τις ημέρες μας. {…} από την ελληνιστική εποχή στη 

ρωμαϊκή, στα πρωτοβυζαντινά, βυζαντινά και οθωμανικά χρόνια, έως και τα πρώτα 

χρόνια του ελεύθερου βίου της πόλης», λέει στην «Κ» ο κ. Μιχ. Τιβέριος, καθηγητής 

Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ - σύμβουλος της Αττικό Μετρό για τις 

αρχαιότητες του έργου. Ζητήματα που παραμένουν επίσης σχολιάζονται. «Αν 

εξαιρεθεί ο σταθμός Βενιζέλου, οι ανασκαφές στα υπόλοιπα μέτωπα μπορούν να 

ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2015. Στη Βενιζέλου, όταν λυθεί το 

ζήτημα με την απόσπαση των αρχαιοτήτων, η ανασκαφή θα πρέπει να συνεχίσει για 

ακόμα τρία μέτρα, δηλαδή να φθάσει στη ρωμαϊκή, ενδεχομένως και την ελληνιστική 

εποχή», λέει ο κ. Τιβέριος. 

Μάλιστα, στο σταθμό Βενιζέλου έπειτα από προσφυγή του Δήμου στο ΣτΕ, 

οι ανασκαφικές εργασίες έχουν παύσει αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για το 

ποια θα είναι η  διάρκεια της ανασκαφής τελικά. Αντίστοιχα στο Αττικό Μετρό  η  

καθυστέρηση ήταν πενταετής στο σταθμό στο Μοναστηράκι, που ήταν και η 

μεγαλύτερη, είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί ελαφρώς η θέση του σταθμού. Στους 

υπόλοιπους σταθμούς (Ακρόπολη, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα) η διάρκεια των 

ανασκαφών ήταν μικρότερη. «Γιατί κράτησαν τόσο οι ανασκαφές; Νομίζω ότι οι 

αρχαιολόγοι και το προσωπικό σκέφτονται τη δύσκολη κατάσταση που θα 

αντιμετωπίσουν όταν τελειώσει το έργο και απολυθούν. Υπάρχει περίπτωση 

ανασκαφής όπου 100 εργάτες έσκαψαν σε ένα μήνα 5 πόντους. Αυτό δεν μπορείς να 

το δικαιολογήσεις αλλιώς», λέει ο κ. Τιβέριος. 

Ως αντίβαρο στις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία της πόλης της 

Αθήνας, η Αττικό Μετρό είχε προαναγγείλει ένα μελλοντικό, ξεχωριστό διαγωνισμό 

για τη μετατροπή των περισσοτέρων σταθμών μουσεία.   
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ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ- ΥΠΕΔΑΦΟΣ 

 Βάση της αρχικής μελέτης, η ύπαρξη του αγωγού αποχέτευσης της 

Θεσσαλονίκης αλλά και των λοιπών δικτύων, καθόρισε ορισμένες από τις χαράξεις 

ώστε να μην υπάρξει καμία εμπλοκή μεταξύ του Μετρό και των υπαρχόντων 

δικτύων.  

 Οι μέθοδοι εκσκαφής που καταρτίστηκαν όπως και τα χαρακτηριστικά των 

δύο μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων (μετροπόντικες) λήφθηκαν υπόψιν στη νέα 

μελέτη μαζί με επιπρόσθετα στοιχεία για το υπέδαφος της Θεσσαλονίκης, 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ 

 Η συγκεκριμένη τεχνολογική καινοτομία (θύρες αυτόματα ανοιγόμενες κατά 

την έλευση του συρμού) γνωρίζει μεγάλη διάδοση στις κατασκευές του ΜΕΤΡΟ και 

επιτρέπει αφενός την αυτοματοποίηση του όλου συστήματος και αφετέρου τη 

βελτιστοποίηση των συνθηκών ασφαλείας των επιβατών. 

 

2.Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

  Η έννοια της κοινής γνώμης, είναι μια έννοια η οποία αναλύθηκε από 

πολλούς ερευνητές. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στους μελετητές οι οποίοι 

ανέλυσαν την έννοια αυτή και στους ορισμούς που οι ίδιοι έδωσαν ανάλογα με την 

εποχή στην οποία έζησαν και ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν 

διαμορφωμένες οι κοινωνίες στην οποία έζησαν. 

 Ο Jürgen Habermas (1997) αρχικά, συνδέει την κοινή γνώμη με τη 

δημοσιότητα. Όπως αναφέρει (Habermas, 1997), η έννοια της κοινής γνώμης έκανε 

την εμφάνισή της πριν τον 17
ο
 αιώνα στην Αγγλία και πριν τον 18

ο
 στη Γαλλία. Πριν, 

χαρακτηριζόταν ως «γενική γνώμη». Αρχικά, αναφέρεται (Habermas, 1997) στην 

«opinion» και της δίνει την έννοια της φήμης, της υπόληψης. Υποστηρίζει ότι η 

«opinion» έχει άμεση σχέση με την άποψη που έχουν οι «άλλοι» για ένα άτομο. 

«Αυτό που είναι κανείς κατά τη γνώμη των άλλων»
23

. Ο Jürgen Habermas (1997), 
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Habermas, J., Αλλαγή δομής της δημοσιότητας, Αθήνα 1997. 
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συνδέει την έννοια της «opinion» με την συλλογική γνώμη. Σιγά-σιγά, η αρχική 

«opinion» στην ανάλυση του, γίνεται «publicopinion» και έχει να κάνει με ένα κοινό 

που διαλογίζεται και κρίνει. Έτσι φθάνει στην ανάλυση της «publicopinion» ως 

«κοινή γνώμη». Αναλύει επίσης την έννοια της «δημόσιας σφαίρας», η οποία 

σύμφωνα με τον ίδιο έχει άμεση σχέση με την κοινή γνώμη. Την προσδιορίζει ως τον 

χώρο στον οποίο η κοινή γνώμη μπορεί να δημιουργηθεί. Η «κοινή γνώμη» ως ιδέα, 

άρχισε να δημιουργείται με την εμφάνιση των καφενείων και των σαλονιών, αλλά και 

μέσω των ειδήσεων που δημοσιεύονταν από τον Τύπο και των λόγιων άρθρων που 

έκαναν την εμφάνισή τους αργότερα. Το κοινό άρχισε σιγά – σιγά να συζητά και να 

προβληματίζεται για κάποια θέματα. Με την συζήτηση η γνώμη των ατόμων 

εξωτερικεύεται και εκφράζεται, πράγμα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για να 

μπορούμε να μιλήσουμε για μια «κοινή γνώμη». Γύρω στο 1750, το κοινό αρχίζει να 

έχει επιρροή όσον αφορά τα θέατρα και τη μουσική. Παράλληλα, αναφέρεται ότι, 

(Habermas, 1997) την εποχή εκείνη άρχισε να διαδίδεται η ταχυδρομική επικοινωνία 

που είχε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του αστικού μυθιστορήματος. Στο 

αστικό μυθιστόρημα, φαίνεται να εμφανίζεται μια ιδιαίτερη σχέση οικειότητας 

ανάμεσα στον συγγραφέα, το έργο και το κοινό. Το αστικό μυθιστόρημα, 

επηρεάζεται από το κοινό και αναπτύσσεται κατά κάποιο τρόπο μέσα από τη 

συμμετοχή του ίδιου του κοινού. Στον Στερν όπως αναφέρει ο Jürgen Habermas 

(1997), ο συγγραφέας λαμβάνει υπόψη του το κοινό και στη συνέχεια το 

«συμπεριλαμβάνει» στο έργο του. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και στη σημερινή κοινωνία. Με τον τρόπο που το αστικό μυθιστόρημα 

φαίνεται να συνδεόταν την εποχή εκείνη με την κοινή γνώμη και να επηρεάζεται από 

αυτή, έτσι με παρόμοιο τρόπο και στη σημερινή κοινωνία η κοινή γνώμη ασκεί 

σημαντική επιρροή. Η κοινή γνώμη φαίνεται να διαμορφώνεται μέσα από δημόσιες 

συζητήσεις σήμερα όπως γινόταν στα καφενεία και στα σαλόνια σε παλαιότερες 

κοινωνίες. Παρατηρείται να έχει στενή αλλά και σταθερή σχέση με τη δημοσιότητα. 

Η κοινή γνώμη, είναι μια λειτουργία η οποία έχει την ίδια δομή και πολλά κοινά 

στοιχεία, έχει όμως διαφορετικό περιεχόμενο κάθε φορά.  

 Ο πρώτος ο οποίος ανέπτυξε πλήρως την έννοια της κοινής γνώμης, ήταν 

ο Jeremy Bentham (1843), φιλόσοφος ο οποίος υποστήριξε την άποψη ότι η κοινή 

γνώμη έχει την δύναμη να διασφαλίσει ότι οι εξουσιαστές θα εξουσίαζαν για να 

πετύχουν την μεγαλύτερη ευτυχία του συνόλου. Ο Jeremy Bentham (1843), έρχεται 
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να αναλύσει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην κοινή γνώμη και στην αρχή 

της δημοσιότητας και εξηγεί ότι η πρώτη πρέπει από τη μια να ελέγχει την πολιτική 

εξουσία η οποία μπορεί να επωφελείται από τις αντιλήψεις του κοινού και από την 

άλλη είναι για την ίδια την κοινή γνώμη σημαντικός ο δημόσιος χαρακτήρας των 

κοινοβουλευτικών συζητήσεων, επειδή έτσι μπορεί η ίδια να ενημερώνεται, ούτως 

ώστε να μπορεί να εκφέρει και την άποψή της. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που 

πραγματοποιούνται ανάμεσα στο σύνολο, εμπεριέχονται κατά τον Jeremy Bentham 

(1843) και οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο κοινοβούλιο. Χαρακτηρίζει την 

δημοσιότητα ως αναγκαία λειτουργία κατά την οποία μπορούν οι εκλεγόμενοι να 

γνωρίζουν ποια είναι η γνώμη του κοινωνικού συνόλου και να ενεργούν με βάση 

αυτή. Παράλληλα η δημοσιότητα είναι υψίστης σημασίας, γιατί επιτρέπει στους 

εκλογείς να ενεργούν με γνώση. 

Σύμφωνα με τον Jürgen Habermas (1997), ο Thomas Hobbes ταύτισε την 

συνείδηση με την κοινή γνώμη και υποστήριξε ότι η πρώτη είναι η εδραιωμένη 

κρίση και γνώμη του ανθρώπου. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στις ιδιωτικές 

πεποιθήσεις και υποστηρίζει ότι η συνείδηση είναι μια ιδιωτική υπόθεση, άρα και η 

κοινή γνώμη έχει την ίδια ιδιότητα της ιδιωτικής υπόθεσης. Ο Thomas Hobbes, όπως 

αναφέρει ο Jürgen Habermas (1997) απέκλεισε τα άτομα από την «δημόσια σφαίρα» 

και μείωσε τη σημασία του θρησκευτικού φρονήματος, πράγμα το οποίο όπως 

ανέλυσε ο Jürgen Habermas (1997) αύξησε στην ουσία τη σημασία των ιδιωτικών 

πεποιθήσεων και γνωμών.   

Ο John Locke όπως αναφέρει ο Jürgen Habermas (1997) διατύπωσε τον 

«Νόμο της Γνώμης», ο οποίος κρίνει αρετές και κακίες. Υποστηρίζει ότι η κοινή 

γνώμη μπορεί να οριστεί ως «αυτό που είναι κανείς κατά τη γνώμη των άλλων»
24

. 

Από την άλλη όμως, ερχόμενος στον «Νόμο της Γνώμης» υποστηρίζει ότι η κοινή 

γνώμη είναι μέτρο αρετής και κακίας. Είναι ένα «μίγμα» των ηθών και εθίμων ενός 

λαού, το οποίο έχει την δύναμη να ασκεί έναν άτυπο και έμμεσο κοινωνικό έλεγχο. Ο 

έλεγχος αυτός που ασκείται μάλιστα από την κοινή γνώμη – ως «μίγμα των ηθών και 

εθίμων – είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικός. Ο John Locke δεν χρησιμοποιεί 

τον όρο κοινή γνώμη, αλλά τον «Νόμο της Γνώμης» ή  «Νόμο ιδιωτικής 

Λογοκρισίας».  
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Ο Jean-Jacques Rousseau  συνέδεσε την κοινή γνώμη με την «κοινή 

βούληση» και αναφέρει ότι η κοινή γνώμη έχει να κάνει με τη γνώμη στη 

δημοσιοποιημένη της κατάσταση. Για να μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί «κοινή» μια 

γνώμη πρέπει αυτή να είναι δημοσιοποιημένη.  Ο Jean-Jacques Rousseau όπως και ο 

John Locke αναφέρεται στα ήθη και έθιμα, υποστηρίζοντας ότι μια κοινωνία 

κυβερνάται καλύτερα όταν οι νόμοι της  ανταποκρίνονται  στα ήθη και έθιμα της.  Η 

κοινή γνώμη πρέπει να καθοδηγείται αλλά και κατέχει τον ρόλο της άσκησης ενός 

κοινωνικού ελέγχου όταν γίνεται δημόσια. Η κοινή γνώμη στο Jean-Jacques 

Rousseau έχει πάντοτε δίκιο, η κρίση όμως που την κατευθύνει δεν είναι πάντα 

πεφωτισμένη. Ταυτίζει την κυριαρχική λαϊκή γνώμη με την κοινή γνώμη, επειδή 

υποστηρίζει ότι μια άμεση δημοκρατία απαιτεί την παρουσία του κυρίαρχου, που 

είναι το κοινωνικό σύνολο.  

Ο Immanuel Kant (1992), ανέλυσε την αρχή της δημοσιότητας από τη σκοπιά 

της φιλοσοφίας του Δικαίου και της φιλοσοφίας της ιστορίας. Θέτει την πολιτική 

νομοθεσία υπό τον ηθικό έλεγχο του Πρακτικού Λόγου. Την περίοδο αυτή, 

δημιουργήθηκε από τους αστούς ένα κοινό και είχαν αποδώσει στη δημοσιότητα 

πολιτικές λειτουργίες μιας διαμεσολάβησης μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημοσιότητα του Immanuel Kant, θεωρείται η μόνη αρχή η οποία 

μπορεί να εγγυηθεί την ομοφωνία ανάμεσα στην πολιτική και την ηθική. Ο ίδιος, 

εξηγεί την δημοσιότητα ως αρχή της έννομης τάξης και ως μέθοδο του διαφωτισμού. 

Υποστηρίζει ότι, ο διαφωτισμός πρέπει να λειτουργεί με τη διαμεσολάβηση της 

δημοσιότητας και λέει μάλιστα ότι «ένα κοινό μπορεί πιο εύκολα να 

αυτοδιαφωτιστεί... αρκεί να του παραχωρηθεί η ελευθερία».
25

 Χαρακτηριστικό του 

Διαφωτισμού είναι ότι το να σκέφτομαι μόνος μου σημαίνει σκέφτομαι φωναχτά και 

ότι η χρήση του Λόγου συμπίπτει με τη δημόσια χρήση της. Υπάρχουν δύο σχολές 

όσον αφορά τον δημόσιο λόγο. Οι ανώτερες σχολές που υπόκεινται στον κρατικό 

έλεγχο και εφαρμόζουν απλά την επιστήμη και οι κατώτερες σχολές, οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες από όποιου είδους κρατικό έλεγχο και έχουν να κάνουν με την γνώση 

που απορρέει από τον καθαρό λόγο. Οι εκπρόσωποί του που είναι οι φιλόσοφοι, 

έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν δημόσια την αλήθεια. Ενημερώνουν την 

κυβέρνηση δημόσια και δίνεται η ευκαιρία και στο κοινό να ενημερωθεί ούτως ώστε 

να καθοδηγηθεί ανάλογα για την χρησιμοποίηση του δικού του Λόγου. Όπως 
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αναφέρει ο Immanuel Kant σύμφωνα με τον Jürgen Habermas (1997), «η δημόσια 

χρήση του Λόγου από ένα άνθρωπο πρέπει να είναι κάθε στιγμή ελεύθερη και αυτή 

μόνο μπορεί να πραγματοποιήσει διαφωτιστικό έργο μεταξύ των ανθρώπων...». 

Όποιος μιλά «με γραπτά έργα στο πραγματικό κοινό, δηλ στον κόσμο», είναι 

εξουσιοδοτημένος «δημο-σιογράφος». Ο Immanuel Kant συσχετίζει τους νόμους με 

το δημόσιο, αποκαλώντας τους «δημόσιους νόμους», γιατί έχουν να κάνουν με τη 

«δημόσια συμφωνία» του διαλογιζόμενου κοινού. Είναι πράξεις δημόσιας βούλησης, 

δηλ της βούλησης ολόκληρου του λαού.  

Επιπλέον, ο Georg Wilhelm Friedrich Hegel, όπως αναφέρει ο Jürgen 

Habermas (1997), υποστηρίζει ότι στην κοινή γνώμη βρίσκει την έκφρασή της η 

«εμπειρική γενικότητα των απόψεων και ιδεών των πολλών»
26

. Θεωρεί ότι η κοινή 

γνώμη δεν έχει σχέση με την επιστήμη. Οι επιστήμες σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν 

να κάνουν με υποκειμενικές γνώμες, αλλά με την αποκάλυψη της σημασίας του 

αντικειμένου που εξετάζουν και του νοήματος του. Επομένως κοινή γνώμη και 

επιστήμη, είναι δύο πεδία τα οποία δεν συμβαδίζουν. Παράλληλα, θεωρεί ότι η 

ιδιωτική τάξη δεν πρέπει να εμπλέκεται στις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται η 

νομοθετική εξουσία, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αποδιοργάνωση της αστικής 

κοινωνίας και κατ’ επέκταση και του κράτους. Η κοινή γνώμη, έχει την μορφή του 

κοινού νου και είναι διαδεδομένη στον λαό όπως είναι και οι προκαταλήψεις. Απλά η 

πρώτη, έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες και τις τάσεις που επικρατούν στην 

πραγματικότητα. Ο Georg Hegel επίσης, αναφέρει σύμφωνα με τον Jürgen Habermas 

(1997) την «δημοσιότητα της δίαιτας» και την ορίζει ως την αρχή ενοποίησης των 

πολιτών από τα πάνω. Ανοίγονται έτσι οι ευκαιρίες για γνώση και υπάρχει η άποψη 

ότι η κοινή γνώμη φθάνει σε αληθινές ιδέες και μπορεί να καταλάβει τις υποθέσεις 

που διαχειρίζεται το κράτος, αλλά και την ίδια την έννοιά του. Παράλληλα, η κοινή 

γνώμη φθάνει στο επίπεδο να μπορεί να κρίνει πιο λογικά τις κρατικές υπηρεσίες. Η 

δημοσιότητα έτσι, υποβιβάζεται σε ένα συνδετικό μέσο, το οποίο συνδέει την κοινή 

γνώμη με το κράτος.  

Ο Karl Marx σύμφωνα με τον Jürgen Habermas (1997), διαχειρίστηκε 

την πολιτικά λειτουργούσα δημοσιότητα ναι μεν σοβαρά, αλλά και με ειρωνεία. 

Υποστηρίζει ότι η αρχή αυτή της πολιτικά λειτουργούσας δημοσιότητας, έχει να 
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κάνει στην πραγματικότητα με μια «ιδεατή εξάρτηση» μιας κοινής γνώμη 

διαλογιζόμενων ατομικών ιδιοκτητών, οι οποίοι  θεωρούν ότι είναι εντελώς 

αυτόνομοι. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Marx, ασχολείται πολύ σοβαρά με την 

αστική δημοσιότητα, ούτως ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τον ιδεολογικό 

χαρακτήρα της αυτονομίας. Θεωρεί ότι η κοινή γνώμη είναι μια ψευδής συνείδηση, 

αφού δεν αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι είναι η ίδια ένα μέσον για την ικανοποίηση 

των συμφερόντων της αστικής τάξης. Κρίνει παράλληλα την πολιτική οικονομία και 

όπως αναφέρει ο Jürgen Habermas (1997), αυτή του η κριτική επηρεάζει αρνητικά τις 

προϋποθέσεις στις οποίες στηριζόταν η πολιτικά λειτουργούσα δημοσιότητα. Αντί να 

δημιουργηθεί μια κοινωνία βασισμένη στην μεσαία τάξη μικροπαραγωγών, φαίνεται 

ότι θα αναπτυχθεί μια ταξική κοινωνία, που θα οδηγήσει στην μείωση των ευκαιριών 

των χαμηλών τάξεων για κοινωνική άνοδο. Η κριτική του αυτή, φαίνεται να 

καταστρέφει τα μεγέθη τα οποία επικαλείται η αστική δημοσιότητα, αφού το 

κυριότερο όλων, είναι ότι δεν υπάρχουν οι κοινωνικές προϋποθέσεις για ισότητα 

ευκαιριών. Αντιλαμβάνεται την δημοσιότητα ως μια αρχή η οποία αντιφάσκει σε όλα 

όσα η ίδια θέλει να προσφέρει. Αντιφάσκει καταρχήν στην ιδέα της περί γενικής 

προσπελασιμότητας, εφόσον παρατηρείται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στον 

«ιδιοκτήτη» και τον «άνθρωπο». Παράλληλα, ο Karl Marx δεν ταυτίζει την κοινή 

γνώμη με τον Λόγο. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να θεωρείται σωστή και δίκαιη η 

αντίληψη η οποία δημιουργείται όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ιδιωτών – που 

είναι το κοινό – μετά από λόγο και αντίλογο. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρεται στην 

εμπλοκή των μη αστικών στρωμάτων στην πολιτική δημοσιότητα (με τη συμμετοχή 

τους στον Τύπο, στα κόμματα και στο Κοινοβούλιο) και υποστηρίζει ότι με τον τρόπο 

αυτό η κοινωνία θα αποκτήσει μια πολιτική μορφή.  

Επιπλέον, ο Jürgen Habermas (1997) αναφέρεται στις απόψεις του Herbert 

Blumer περί κοινής γνώμης. Υποστηρίζει όπως αναφέρει ο πρώτος, ότι η κοινή 

γνώμη είναι μια μορφή συλλογικής συμπεριφοράς που λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε 

στιγμή από άτομα που αναπτύσσουν συζήτηση για ένα δημόσιο θέμα. Παράλληλα, 

θεωρεί ότι ο κάθε άνθρωπος, συμμετέχει στο κοινό σε διαφορετικό βαθμό από τους 

υπολοίπους, αλλά και με διαφορετικές ικανότητες. Ο κάθε ένας δηλαδή, έχει τον δικό 

του τρόπο να συμμετέχει στις κοινές συζητήσεις και γενικά στα δημόσια πράγματα 

και παράλληλα, κάνει κάτι τέτοιο στον βαθμό που ο ίδιος επιθυμεί. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Συνοψίζοντας, η κοινή γνώμη μπορεί να θεωρηθεί ως η γνώμη εκείνη η 

οποία εξωτερικεύεται. Για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε μια γνώμη ως κοινή 

γνώμη, πρέπει να δημοσιοποιηθεί, δηλαδή να εξωτερικευτεί και να εκφραστεί. Έχει 

μάλιστα άμεση σχέση με την δημοσιότητα, εφόσον δεν μπορούμε να μιλάμε για 

κοινή γνώμη εάν αυτή η γνώμη δεν δημοσιοποιείται.  

Όπως αναφέρει και ο Jürgen Habermas (1997), η κοινή γνώμη διαμορφώνεται 

μέσα από τις δημόσιες συζητήσεις, όπου τα άτομα συζητούν τις απόψεις που έχουν. 

Επιπλέον, μέσα από τις συζητήσεις αυτές, τα άτομα αλληλεπιδρούν αναμεταξύ τους 

και επικοινωνούν κι έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να επηρεαστούν ο ένας από τις 

απόψεις και τη γνώμη του άλλου.  

Στη σημερινή εποχή τη θέση της «αγοράς» έχει πάρει το ίντερνετ όπου 

υπάρχει ένα ελεύθερο και δωρεάν βήμα για όλες τις «φωνές». Το κοινωνικό σύνολο, 

μέσα από τη δημοσιότητα που χαρακτηρίζει την κοινή γνώμη, μπορεί να 

αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής εξουσίας και έχει τη δυνατότητα 

να την ελέγχει και να εκφέρει τις απόψεις της σε πολλά από τα θέματα που την 

απασχολούν. Μάλιστα στην περίπτωση του ίντερνετ έχει κανείς τη δυνατότητα κανείς 

να δει πολλαπλές εκφάνσεις της κοινής γνώμης καθώς συνυπάρχουν σχεδόν ισάξια 

όλες οι φωνές. Μια στοχευμένη αναζήτηση έχει τη δύναμη να ανασύρει από το χάος 

της ιντερνετικής πληροφορίας οποιαδήποτε δημόσια κριτική ή αντιπαράθεση, 

οποιαδήποτε άποψη η οποία εκφράζεται στις ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα 

δημόσια μπλογκ, με λίγα λόγια οποιαδήποτε γνώμη εκφράζεται δημόσια και άρα 

αποτελεί μια έκφανση της κοινής γνώμης. 

 Ως προερχόμενη από ένα κοινό που διαλογίζεται και κρίνει, η κοινή γνώμη 

κατά-κρίνει και έχει τη δύναμη να ασκεί έμμεσο έλεγχο στην κοινωνία ολόκληρη και 

πολύ περισσότερο στα σύγχρονα προβλήματα. Επιπλέον, είναι ένα από τα 

σημαντικότερα μέσα για τη γνωστοποίηση και δημοσιοποίηση των αναγκών, τάσεων 

και πεποιθήσεων που επικρατούν στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης έρευνας, ένα πολλά υποσχόμενο έργο το οποίο προσδοκάται να φέρει 

την οικονομική άνθηση και την αειφορία των μεταφορών στην πόλη, μέσω την 

κοινής γνώμης αποκαλύπτεται στις πραγματικές του διαστάσεις και οι επιπτώσεις του 
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στην πόλη παίρνουν μια τελείως διαφορετική, σχεδόν αντίστροφη διάσταση από τις 

δηλούμενες αρχικές προθέσεις. 

Τέλος, η κοινή γνώμη έχει να κάνει με τη γνώμη η οποία επικρατεί στο 

κοινωνικό σύνολο και με την οποία συμφωνούν οι περισσότεροι, ακόμα κι αν 

είχαν διαφορετική άποψη, ή αν απλά δεν είχαν καμία γνώμη. Σύμφωνα με τον 

Jürgen Habermas (1997) όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η κοινή γνώμη 

αναπτύσσεται μέσα από τις διαδικασίες της δημοσιότητας και επιβάλλεται κατά 

κάποιο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία δεν έχουν 

διαμορφώσει δική τους άποψη για συγκεκριμένα θέματα.  Πρακτικά λοιπόν είναι 

επόμενο ένα τοπικό έργο όπως το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης με όλες τις προσδοκίες και 

τις ματαιώσεις που μπορεί να εμπνέει ή να προκαλεί στο σύνολο να γίνεται γνωστό 

μεώ της κοινής γνώμης σε μη άμεσα ενδιαφερόμενους (πχ κατοίκους άλλων πόλεων). 

Μέσα από τις διαδικασίες της δημοσιότητας, η εκφραζόμενη κοινή γνώμη 

καταφέρνει και  ομαδοποιεί υπέρ ή κατά των εξελίξεων ακόμη και τους 

ενδιαφερόμενους (πχ τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ή τους φοιτητές της πόλης 

σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των αρχαιοτήτων). 

Καθώς η κοινή γνώμη μπορεί και επηρεάζει τα άτομα ακόμα και σε 

περιπτώσεις όπου έχουν άλλη γνώμη για κάποιο θέμα, η δημοσιοποιημένη γνώμη έχει 

τη δύναμη να κάνει ακόμη και αυτά τα άτομα να την υιοθετούν. Στη σημερινή 

κοινωνία, ασκεί σε σημαντικό βαθμό έλεγχο τόσο στην πολιτική εξουσία αλλά και 

στην κοινωνία ως σύνολο και μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο άσκησης της πολιτικής 

εξουσίας αλλά και τον τρόπο διαχείρισης θεμάτων πολιτικού, κοινωνικού, αλλά και 

οικονομικού ενδιαφέροντος. Πολύ περισσότερο, μπορεί να πιέσει καταστάσεις, να 

ανατρέψει την πορεία των εξελίξεων και να στρέψει το κοινωνικό σύνολο υπέρ ή 

κατά των τεχνικών έργων τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας όπως το εν λόγω έργο. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ανάλυση, περνάμε στο στάδιο της 

διερεύνησης της κοινής γνώμης μέσω των δημόσιων αναρτήσεων στο διαδίκτυο. 
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ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕΣΩ ΣΕΛΙΔΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε κατανοητό ότι δεν υπάρχει ένας απόλυτος 

ορισμός της έννοιας της κοινής γνώμης, αλλά πολλαπλές διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Όλες συγκλίνουν στα εξής τρία κύρια χαρακτηριστικά: της δημοσιότητας, του 

ελέγχου της πολιτικής εξουσίας και της επιβολής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης ήταν και είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο.  Σε 

αυτήν συμβάλλουν στοιχεία όπως η παιδεία, οι πνευματικοί και πολιτικοί ηγέτες, η 

παράδοση, οι κοινωνικές νόρμες, οι προκαταλήψεις, τα συμφέροντα, το ευρύτερο 

περιβάλλον, και φυσικά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στη σύγχρονη κοινωνία της 

πληροφορίας, το διαδίκτυο δεσπόζει στην καθημερινότητα μεγάλου μέρους των 

πολιτών, και υπερκαλύπτει πολλές από τις λειτουργίες των συμβατικών, 

παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης(τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο). Παράλληλα, «η 

πολιτική φύση του νέου μέσου είναι κατά τον James Chadwick (2006) 

αδιαμφισβήτητη» (Βαγιάνος, 2013:7-8) και «η δυνατότητα των πολιτικών ιστολογίων 

να ενημερώνουν, να διαμορφώνουν και τελικά να επηρεάζουν την κοινή γνώμη είναι 

δεδομένη» (Βαγιάνος, 2013:3). 

Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, το διαδίκτυο λαμβάνεται ως κύριος 

σύγχρονος διαμορφωτής της κοινής γνώμης και συγκεκριμένα, άρθρα που 

δημοσιεύθηκαν σε ιστοσελίδες και ιστολόγια πολιτικής και κοινωνικής ενημέρωσης. 

Τα άρθρα δημοσιεύθηκαν και αφορούν το χρονικό διάστημα των 2 τελευταίων 

χρόνων, από 20/6/2014 έως 25/7/2016. Αυτό το διάστημα είναι, από τη μία, το πλέον 

πρόσφατο χρονικά στις σημερινές εξελίξεις του μετρό, ενώ από την άλλη, είναι από 

τα πιο ενδιαφέροντα διαστήματα καθώς καλύπτει τις εργασίες λίγο πριν τη διακοπή, 

τη διάρκεια της διακοπής, και την πρόσφατη επανεκκίνηση των εργασιών του Μετρό. 

Επομένως, αυτά τα άρθρα είναι ενδεικτικά της πρόσφατης κοινής γνώμης και της 

σύγχρονης επικρατούσας προβληματικής σε σχέση με την ολοκλήρωση του έργου. 

Ουσιαστικά πρόκειται για 10 άρθρα, όλα διαφορετικών ιστοσελίδων (όπως 

newsbomb, iefimerida, κλπ), με κάποιες όπως kathimerini και makthes να αποτελούν 

την ηλεκτρονική εκδοχή των αντίστοιχων γνωστών εφημερίδων-εντύπων «Η 
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Καθημερινή» και «Μακεδονία της Κυριακής», διαφορετικών (κυρίως) χρόνων 

δημοσίευσης διάσπαρτων στο διετές πλαίσιο της έρευνας, με διαφορετικές οπτικές 

γύρω από το βασικό ζήτημα των καθυστερήσεων των εργασιών του μετρό 

(κοινωνική, πολιτική, ιστορική, αισθητική, οικονομική), με διαφορετικό στυλ 

προσέγγισης (από πολύ προσωπικό στυλ γραφής μέχρι αυστηρά ενημερωτικό-

δημοσιογραφικό στυλ), μερικά εκ των οποίων ενυπόγραφα, ενώ άλλα χωρίς 

υπογραφή, ακόμα και διαφορετικού πολιτικού χρωματισμού. Αυτή η "ποικιλία" 

συνέβαλλε και καθόρισε ουσιαστικά στην τελική επιλογή τους ώστε να αναλυθούν ως 

ενδεικτικά άρθρα του πλήθους και της πλατιάς γκάμας της αρθρογραφίας που κινείται 

στο διαδίκτυο, με βασικό ερευνητικό ερώτημα «Διαδικασία διερεύνησης της κοινής 

γνώμης μέσω διαδικτυακών σελίδων, όσον αφορά τις εργασίες για το μετρό 

Θεσσαλονίκης το διάστημα 2014-2016». 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Τα άρθρα και η ανάλυσή τους, ακολουθούν αυστηρά την πορεία εργασιών του 

μετρό των τελευταίων 2 χρόνων, δηλαδή πρόκειται για χρονολογική παράθεση, 

μέσα από την επίκαιρη ματιά της ενημέρωσης του κοινού.  

«Η επιστημονική έρευνα έχει τουλάχιστον πέντε στόχους: προσδιορισμός, 

περιγραφή, παραγωγή εξήγησης, δοκιμή και έλεγχος. Οι ποιοτικές μέθοδοι τείνουν να 

αφορούν τους πρώτους στόχους, με τις ποσοτικές μεθόδους να προέχουν στους 

τελευταίους δύο» (Miller and Crabtree, όπως αναφέρεται στο Αλευρά, 2008:56). Έτσι, 

λόγω της φύσης του αντικειμένου που είναι κυρίως η περιγραφή και η παραγωγή 

εξήγησης, αλλά και λόγω του περιορισμένου μεγέθους του πληθυσμού της έρευνας 

(ενδεικτικά 10 άρθρα) αποκλείσθηκε η ποσοτική έρευνα ως μη εφαρμόσιμη και 

ακολουθήθηκε η ποιοτική ερευνητική ανάλυση. Το κεφάλαιο, παρόλα αυτά, περιέχει 

ορισμένες αριθμητικές/ποσοτικές μετρήσεις για τη διευκόλυνση διεξαγωγής 

συμπερασμάτων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 
Το 2014, η ιστοσελίδα newsbomb (20/6/2014) δημοσιεύει άρθρο με τίτλο 

«Κλείνει ξανά η Δελφών λόγω μετρό»
27

, ενημερώνοντας το κοινό για το επερχόμενο 
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http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/461902/thessaloniki-kleinei-xana-i-delfon-logo-metro 

http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/461902/thessaloniki-kleinei-xana-i-delfon-logo-metro
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κλείσιμο του δρόμου για 3,5 μήνες, τις απαραίτητες νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 

αλλά και τη δυνατότητα επίσκεψης των πολιτών στο σταθμό “Φλέμιγκ”. Η οπτική 

του κειμενογράφου είναι κυρίως κοινωνική. Ο κειμενογράφος εκφράζει τη διάχυτη 

δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης και με τη σειρά του την ενθαρρύνει με σχόλια όπως 

«κλείνει ξανά», «σε νέα φάση ταλαιπωρίας», «για δεύτερη φορά», «ήταν κλειστή για 28 

μήνες», ενώ παράλληλα, θίγει 3 βασικά προβλήματα του έργου: τη δυσκολία 

κυκλοφορίας των κατοίκων και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης, τον εμπορικό 

μαρασμό περιοχών-εργοταξίων του μετρό, αλλά και το αρχικό πρόβλημα της 

αστοχίας και προχειρότητας στην προμελέτη του έργου (π.χ. στη Δελφών δεν 

λήφθηκε υπόψη η στενότητα του δρόμου). Σε αυτό το άρθρο η μόνη κίνηση της 

«Αττικό Μετρό Α.Ε.» που προσμετράται στα θετικά είναι η απόφασή της να ανοίξει 

το σταθμό “Φλέμιγκ” για τους επισκέπτες, με ξενάγηση και παρουσίαση των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του από μηχανικούς της εταιρείας. 

Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, η ιστοσελίδα iefimerida (2/12/2014) 

φιλοξενεί άρθρο που τιτλοφορείται «Δεν είναι ανέκδοτο: Ανοικτοί τρεις σταθμοί του 

μετρό της Θεσσαλονίκης»
28

, κείμενο με επικοινωνιακό-κοινωνική κατεύθυνση. Η 

βασική είδηση είναι ότι ανοίγουν στο κοινό 3 σταθμοί του μετρό (Νέος 

Σιδηροδρομικός Σταθμός, Συντριβάνι, Ανάληψη) για επίσκεψη πολιτών, αλλά και η 

επικείμενη εκδήλωση στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, «παρουσία του Μητροπολίτη 

Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα». Ήδη από τον τίτλο διαφαίνεται μια 

δηκτική διάθεση του γράφοντα καθώς αναφέρει «Δεν είναι ανέκδοτο:…», ενώ 

παρακάτω αναφέρει «Μετρό συνώνυμο με το γεφύρι της Άρτας» καταδεικνύοντας την 

κακή φήμη που έχουν επιφέρει οι συνεχείς καθυστερήσεις στην εικόνα του έργου. 

Παρόλα αυτά δεν ασχολείται ανοιχτά με κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αντιθέτως 

προωθεί μια θετική πτυχή, την δυνατότητα επίσκεψης των πολιτών σε σταθμούς του 

Μετρό, αλλά και την προσπάθεια σύνδεσης του έργου με τον κόσμο μέσω ακόμη και 

του θρησκευτικού αισθήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Οι επισκέψεις 

επιτράπηκαν καθώς στις 4/12 γιορτάζει η Αγία Βαρβάρα, προστάτιδα των εργαζομένων 

στα υπόγεια έργα». 

Το Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου, η ηλεκτρονική έκδοση της 

Καθημερινής kathimerini (18/2/2015) κυκλοφορεί άρθρο οικονομικού κυρίως 
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http://www.iefimerida.gr/news/180970/den-einai-anekdoto-anoiktoi-treis-stathmoi-toy-metro-thessalonikis-
eikones 

http://www.iefimerida.gr/news/180970/den-einai-anekdoto-anoiktoi-treis-stathmoi-toy-metro-thessalonikis-eikones
http://www.iefimerida.gr/news/180970/den-einai-anekdoto-anoiktoi-treis-stathmoi-toy-metro-thessalonikis-eikones
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προσανατολισμού, το οποίο υπογράφει ο Γ.Λιανός. Επικεφαλίδα και βασική είδηση 

είναι η φράση «Προκαταρκτική ΣΔΟΕ για μετρό Θεσσαλονίκης»
29

, με τον εισαγγελέα 

Α. Δημόπουλο να ερευνά ευθύνες για τις καθυστερήσεις του έργου και την ύπαρξη ή 

μη σκόπιμης ζημίας προς το Δημόσιο, με κύρια προβλήματα, την παύση εργασιών  

και τη σύγκρουση συμφερόντων («Η Αττικό Μετρό και η ανάδοχος κοινοπραξία 

βρίσκονται σε σύγκρουση, με αφορμή τη συνέχισή ή μη του έργου και τις υπέρογκες 

οικονομικές διεκδικήσεις του ιδιώτη»). 

Το Μάρτιο του 2015, η ιστοσελίδα thestival (29/3/2015), αναδημοσιεύει 

ρεπορτάζ του Φ.Κουτσαμπάρη, πρωτοδημοσιευμένο στη Μακεδονία της Κυριακής 

με κοινωνικο-οικονομική ανάλυση των συνεπειών των εργασιών του μετρό και με 

ενδεικτικό τίτλο «Κατάληψη ζωτικού δημόσιου χώρου στη Θεσσαλονίκη λόγω … 

μετρό!»
30

. Ήδη από τον τίτλο οι λέξεις «κατάληψη» και «ζωτικού» αλλά και τα 

αποσιωπητικά πριν τη λέξη “μετρό” προοικονομούν τη στάση του δημοσιογράφου, 

ενώ πιθανότατα εκφράζουν αλλά και πυροδοτούν την ενόχληση της κοινής γνώμης. 

Το ρεπορτάζ ενημερώνει διεξοδικά για την κατάληψη δημόσιου χώρου σε 

Σιδηροδρομικό Σταθμό, πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδάρι), πλατεία μνημείου 

Αλκαζάρ, πλατεία Μακεδονομάχων, Αγ. Σοφίας, Δελφών, χωρίς ουσιαστικό και 

επαρκή λόγο, ενώ τονίζει ότι έχουν κλείσει ήδη 67 καταστήματα σε αυτές τις 

περιοχές και πλήττονται συνολικά 200 καταστηματάρχες.  

Τα δύο επόμενα άρθρα δημοσιεύθηκαν σε πολύ κοντινές ημερομηνίες, το 

Σεπτέμβριο του 2015, και έχουν παρόμοια λογική, καθώς παρουσιάζουν την 

αγανάκτηση φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη στασιμότητα και το 

αδιέξοδο του έργου. Το πρώτο δημοσιεύεται στο διαδικτυακό χώρο topontiki 

(24/9/2015) και τιτλοφορείται «”Επιτέλους, να ολοκληρωθεί το μετρό”: Κοινή 

ανακοίνωση έξι φορέων της Θεσσαλονίκης για το έργο – φάντασμα»
31

. Η βασική 

είδηση εδώ, είναι η δημιουργία της συγκεκριμένης ομάδας πίεσης έξι φορέων
32

 της 

πόλης και η σύνταξη κοινής, ομόφωνης ανακοίνωσης(με κοινωνικο-οικομικο-

πολιτική και αισθητική ματιά) που απευθύνεται σε κυβέρνηση και τοπική 
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http://www.kathimerini.gr/804098/article/epikairothta/ellada/prokatarktikh-sdoe-gia-metro-8essalonikhs 
30

http://www.thestival.gr/society/item/160357-katalipsi-zotikou-dimosiou-xoroy-sti-thessaloniki-logo-metro 
31

http://www.topontiki.gr/article/143915/epiteloys-na-oloklirothei-metro-koini-anakoinosi-exi-foreon-tis-
thessalonikis-gia 
32

Οι συγκεκριμένοι έξι φορείς: Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών-Εμπόρων Θεσσαλονίκης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. 

http://www.kathimerini.gr/804098/article/epikairothta/ellada/prokatarktikh-sdoe-gia-metro-8essalonikhs
http://www.thestival.gr/society/item/160357-katalipsi-zotikou-dimosiou-xoroy-sti-thessaloniki-logo-metro
http://www.topontiki.gr/article/143915/epiteloys-na-oloklirothei-metro-koini-anakoinosi-exi-foreon-tis-thessalonikis-gia
http://www.topontiki.gr/article/143915/epiteloys-na-oloklirothei-metro-koini-anakoinosi-exi-foreon-tis-thessalonikis-gia
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αυτοδιοίκηση. Παρόλα αυτά ήδη από τον τίτλο οι λέξεις-σχόλια «επιτέλους» και 

«έργο-φάντασμα» σκιαγραφούν τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης καθώς ο χρόνος 

γραφής της είδησης είναι εντός του διαστήματος της παντελούς διακοπής του έργου. 

Εδώ τονίζονται ζητήματα όπως οι συνεχείς καθυστερήσεις, η καθημερινή ταλαιπωρία 

των πολιτών, η ανάγκη σύνταξης ενός νέου ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για το 

έργο, η ανάγκη σεβασμού της οικονομίας και της αισθητικής της πόλης μέσω 

διαφύλαξης της ιστορικής της κληρονομιάς· προβλήματα που συνοψίζονται στην 

ενδεικτική φράση της ανακοίνωσης «Ούτε η πόλη αντέχει την καθυστέρηση από 

ενδεχόμενη επαναδημοπράτηση ούτε η χώρα το κόστος σε χρήμα».  

Το δεύτερο άρθρο του Σεπτεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό 

χώρο της ert (29/9/2015) με τίτλο «E.K.Θ.: Να ολοκληρωθούν οι εργασίες για το 

Μετρό της Θεσσαλονίκης»
33

, με κύρια είδηση του άρθρου να είναι το γεγονός ότι ο 

πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Π. Τσαραμπουλίδης 

ζήτησε επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών του Μετρό σε συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου, και δευτερεύουσα την τοποθέτησή του ότι ο σταθμός 

Βενιζέλου είναι μια παράμετρος κι ένα μέρος του προβλήματος κι όχι το ίδιο το 

πρόβλημα. Το άρθρο φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα των αλλεπάλληλων και 

συνεχιζόμενων καθυστερήσεων (με φόβο ολοκληρωτικής διακοπής), του 

«κατασκευασμένου» διχασμού της πόλης απέναντι στο πλασματικό δίλημμα 

«σταθμός Βενιζέλου ή Αρχαία» καθώς και το θέμα της πολιτικής και οικονομική 

διαπλοκής που κρύβεται πίσω από το έργο. Η μόνη θετική αναφορά στο μετρό είναι 

το σημείο της δήλωσης του Τσαραμπουλίδη «Πρέπει να γίνει ο σταθμός και να 

ολοκληρώσουμε τα έργα που θα προβάλλουν περαιτέρω την πόλη και θα συμβάλλουν 

στον τουρισμό της».  

Το επόμενο άρθρο έχει μια μεγάλη χρονική απόσταση από το προηγούμενο 

αφού καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα liberal (2/4/2016) το 2016. Συντάκτης του 

κειμένου είναι ο Χ. Μάτης, δημοσιογράφος και πρώην δημοτικός σύμβουλος 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος τιτλοφορεί το κείμενό του «Το μετρό Θεσσαλονίκης κερδίζει 

ολυμπιακό μετάλλιο αύξησης κόστους»
34

 προϊδεάζοντας τους αναγνώστες του τόσο για 

την οικονομική διάσταση της ανάλυσής του όσο και για την επικριτική στάση του 

                                                           
33

http://www.ert.gr/e-k-th-na-oloklirothoun-i-ergasies-gia-to-metro-tis-thessalonikis/ 
34

http://www.liberal.gr/arthro/40229/apopsi/arthra/pos-kai-giati-to-metro-thessalonikis-kerdizei-to-olumpiako-
metallio-auxisis-kostous.html 

http://www.ert.gr/e-k-th-na-oloklirothoun-i-ergasies-gia-to-metro-tis-thessalonikis/
http://www.liberal.gr/arthro/40229/apopsi/arthra/pos-kai-giati-to-metro-thessalonikis-kerdizei-to-olumpiako-metallio-auxisis-kostous.html
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απέναντι στην εξέλιξη του έργου. Βασική είδηση του άρθρου αποτελεί το γεγονός ότι 

τα νέα έξοδα του μετρό ανεβάζουν το κόστος σε 1,3 δισ. ευρώ χωρίς να 

συνυπολογισθούν οι επιπλέον αρχαιολογικές εργασίες των 100 εκ. ευρώ και οι 

απαλλοτριώσεις κόστους 100 εκ. ευρώ. Ο αρθρογράφος κρίνει ανοιχτά τις αρχικές 

προθέσεις και υποσχέσεις του έργου ως μικροπολιτικό λαϊκισμό και θίγει το 

πρόβλημα κάλυψης του επιπλέον κόστους (με το τελικό κόστος να φθάνει τα 2 δισ. 

ευρώ) επισημαίνοντας τον κίνδυνο υπερκοστολόγησης του εισιτηρίου των επιβατών. 

Τον Ιούνιο του 2016, η επικεφαλίδα «Μετρό Θεσσαλονίκης: 10 χρόνια μετά 

την έναρξη των εργασιών κατασκευής ακόμη κατασκευάζεται»
35

 του αρθρογράφου 

Βαγγέλη Τριάντη στην ιστοσελίδα huffingtonpost (4/6/2016) είναι χαρακτηριστική 

και αποκαλυπτική της κούρασης των πολιτών. Ήδη από τον τίτλο γίνεται αντιληπτή 

αυτή η κούραση με φράσεις, λέξεις όπως «10 χρόνια μετά» και «ακόμη». Πιθανά για 

να επιτείνει αυτήν την αίσθηση κόπωσης, αλλά κυρίως για να θυμίσει και να 

ενημερώσει, ο δημοσιογράφος κάνει μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του μετρό 

Θεσσαλονίκης από την «τρύπα του Κούβελα» μέχρι σήμερα, τονίζοντας όλες τις 

αστοχίες, τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις του έργου, τα προβλήματα και τη 

διακοπή των εργασιών. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις αποφάσεις του ΚΑΣ (2004) για 

την εξεύρεση αρχαίων στην περιοχή πρόβλεψης των σταθμών του ιστορικού κέντρου 

καθώς και στις αποφάσεις υπουργών Τζαβάρα και Παναγιωτόπουλου για απόσπαση 

αρχαίων από το σταθμό του Μετρό και στις αντίστοιχες προσφυγές του Δήμου 

Θεσσαλονίκης στο ΣτΕ για την παραμονή τους. Παρά την εκτενή αναφορά στα 

γνωστά προβλήματα, το άρθρο περιέχει και μια πιο θετική άποψη, μέσω φράσεων 

όπως «τις τελευταίες ημέρες εκφράζεται από στελέχη του Μετρό αισιοδοξία ότι μέχρι το 

2020 θα έχει ολοκληρωθεί», και προβολής δηλώσεων του Γιάννη Μπουτάρη όπως 

«Σήμερα, το έργο προχωράει επιτέλους με κανονικούς ρυθμούς», «ώστε και ο σταθμός 

να κατασκευαστεί αλλά και οι σημαντικότατες αρχαιότητες να παραμείνουν in situ».  

Τον Ιούλιο είναι δημοσιευμένα και τα δύο τελευταία άρθρα που αναλύονται 

σε αυτήν την εργασία. Με τίτλο «Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για το 

Μετρό»
36

, ο άγνωστος αρθρογράφος της ιστοσελίδας news247 (12/7/2016), 

επικεντρώνεται στην πολιτική διάσταση του έργου και παραθέτει αυτούσια κομμάτια 

της πολιτικής αντιπαράθεσης και των αντικρουόμενων αλληλοκατηγοριών των 2 
                                                           
35http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/04/oikonomia-mpoutaris-sxediasmos-souflias_n_10243634.html 
36http://news247.gr/eidiseis/politiki/ekloges-gr/aftodioikisi/xamos-sto-dhmotiko-symvoulio-thessalonikhs-gia-

to-metro.4166632.html 

http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/04/oikonomia-mpoutaris-sxediasmos-souflias_n_10243634.html
http://news247.gr/eidiseis/politiki/ekloges-gr/aftodioikisi/xamos-sto-dhmotiko-symvoulio-thessalonikhs-gia-to-metro.4166632.html
http://news247.gr/eidiseis/politiki/ekloges-gr/aftodioikisi/xamos-sto-dhmotiko-symvoulio-thessalonikhs-gia-to-metro.4166632.html
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βασικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με θέμα το μετρό 

τονίζοντας την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του μετρό και από τις δύο μεγάλες 

πολιτικές παρατάξεις του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και την έκταση του 

προβλήματος των αρχαίων του Σταθμού Βενιζέλου.  

Τέλος, στην ιντερνετική έκδοση του δημοσιογραφικού συγκροτήματος 

Μακεδονία, makthes (25/7/2016), με τίτλο «Εγνατία, η αιώνια ψυχή της πόλης»
37

 

κυκλοφόρησε μια πολύ προσωπική παρουσίαση της σύγχρονης Εγνατίας, (στη στήλη 

Απόψεις) του πολιτικού μηχανικού και συγκοινωνιολόγου, Σ.Κωνσταντινίδη. Παρόλο 

που το άρθρο έχει κυρίως περιηγητικό και νοσταλγικό χαρακτήρα, σχολιάζει πολύ 

εύστοχα και τις εργασίες του μετρό «Αδιανόητη καθυστέρηση του έργου και η Εγνατία 

αργοπεθαίνει σε συνθήκες στασιμοχρεοκοπίας», «Ακαλαίσθητα και παρατημένα 

εργοτάξια του μετρό». Τα προβλήματα που αγγίζει το συγκεκριμένο άρθρο είναι 

κυρίως προβλήματα αισθητικής, αν και κατορθώνει να μιλήσει σφαιρικά για το θέμα 

αναφέροντας τον κοινωνικό και εμπορικό θρυμματισμό της Εγνατίας από τα 

εργοτάξια του μετρό, την καταστροφή της πολεοδομικής και αισθητικής συνοχής του 

δρόμου, ενώ συνοψίζει τους λόγους των καθυστερήσεων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Τα παραπάνω άρθρα είναι μόνο ένα δείγμα της διαδικτυακής ειδησεογραφίας 

που αφορά άμεσα ή έμμεσα το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τα άρθρα αυτά 

καταδεικνύουν την αμφίδρομη σχέση και την συνεχή αλληλεπίδραση του κοινού και 

των ΜΜΕ. Το διαδίκτυο επηρεάζει και διαμορφώνει την κοινή γνώμη κατά ένα 

μεγάλο μέρος, αλλά και τα άρθρα των ιστοσελίδων και των ιστολογίων είναι 

εκφραστές της ήδη διαμορφωμένης ή της συνεχώς διαμορφούμενης κοινής γνώμης. 

Σημαντικό σημείο να τονιστεί είναι ότι ήδη οι περισσότεροι από τους τίτλους των 

άρθρων, αν όχι όλοι, εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα, όπως κόπωση
38

, 

δυσαρέσκεια
39

, υποψίες οικονομικών ατασθαλιών
40

, ειρωνική, δηκτική ή απαξιωτική 

διάθεση
41

. Φαίνεται τόσο στους τίτλους όσο και στα ίδια τα άρθρα η έλλειψη 
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http://www.makthes.gr/articles/GR/Apopseis/Apopseis/Egnatia__i_aionia_psyhi_tis_polis 
38

(«Επιτέλους να ολοκληρωθεί το μετρό», «Μετρό Θεσσαλονίκης: 10 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής ακόμη κατασκευάζεται», «Ε.Κ.Θ.: Να ολοκληρωθούν οι εργασίες για το Μετρό Θεσσαλονίκης») 
39

(«Κατάληψη ζωτικού δημόσιου χώρου στη Θεσσαλονίκη λόγω … μετρό!», «Θεσσαλονίκη: κλείνει ξανά η 
Δελφών λόγω μετρό», «Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για το Μετρό») 
40

(«Προκαταρκτική ΣΔΟΕ για το μετρό Θεσσαλονίκης) 
41

(«Δεν είναι ανέκδοτο: Ανοικτοί τρεις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης», «Η Θεσσαλονίκη χάνει μόνη τις 
ευκαιρίες», «Κοινή ανακοίνωση έξι φορέων για το έργο-φάντασμα», «Το μετρό Θεσσαλονίκης κερδίζει 
ολυμπιακό μετάλλιο αύξησης κόστους») 

http://www.makthes.gr/articles/GR/Apopseis/Apopseis/Egnatia__i_aionia_psyhi_tis_polis
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εμπιστοσύνης προς το όλο και πιο επιβαρυμένο με προβλήματα και καθυστερήσεις 

έργο. Έτσι, τα βασικότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα παραπάνω άρθρα 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

Από ιστορικής – αισθητικής – πολεοδομικής και λειτουργικής πλευράς της πόλης: 

 Τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω εργοταξίων. 

 Η δέσμευση ζωτικού δημόσιου χώρου για την εξυπηρέτηση ελάχιστων 

εργαζομένων της Αττικό Μετρό. 

 Ο μη σεβασμός της αισθητικής της πόλης με τα ακαλαίσθητα εργοτάξια. 

 Η ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης με την in situ 

ανάδειξη των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου. 

Από οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς: 

 Ο εμπορικός μαρασμός περιοχών-εργοταξίων – αύξηση ανέργων. 

 Ο τουριστικός υποβιβασμός της πόλης από την παραταιταμένη παρουσία 

ακαλαίσθητων εργοταξίων. 

 Η πιθανή αύξηση του κόστους του συνολικού έργου σε 2 δισ. ευρώ και το 

πρόβλημα κάλυψής του.  

 Η ανησυχία για υπερκοστολόγηση του εισιτηρίου του μετρό ως λύση απόσβεσης 

της δαπάνης κατασκευής. 

Από πολιτικής – επικοινωνιακής πλευράς: 

 Η διαπλοκή οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.  

 Η πολιτική εκμετάλλευση του έργου.  

 Η ανικανότητα της ηγεσίας της πόλης για ένα επαρκές σχέδιο.  

 Η ενίσχυση της άποψης περί αθηνοκεντρικού κράτους και η πυροδότηση μιας 

άτυπης κόντρας μεταξύ των δύο πόλεων. 

Πρωτογενείς αιτίες όλων των παραπάνω προβλημάτων είναι ο πλημμελής 

αρχικός σχεδιασμός και η υποχρηματοδότηση, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν στα 

εξής επιμέρους προβλήματα: 

 Αστοχίες και προχειρότητες στην προμελέτη – αγνόηση προβλέψεων του ΚΑΣ του 

2004 για εξεύρεση αρχαίων στις περιοχές των προτεινόμενων σταθμών (π.χ. 
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επιλογή κατασκευής δύο σταθμών μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης σε 

απόσταση μικρότερη των 350 μέτρων ενώ ήταν σίγουρη η ύπαρξη αρχαίων στην 

περιοχή). 

 Καθυστερήσεις και διακοπή εργασιών λόγω: εξουθένωσης κατασκευαστή, 

υποχρηματοδότησης, γραφειοκρατίας, οικονομικής κρίσης, δυσκολίας εκτέλεσης 

έργου στο ιστορικό κέντρο, εμπλοκής με τα αρχαία της Βενιζέλου, κακού 

σχεδιασμού, κακής διαχείρισης από προηγούμενες διοικήσεις, κλπ. 

 Σύγκρουση Αττικό Μετρό και Αναδόχου Κοινοπραξίας. 

 Διχασμός των πολιτών για το Σταθμό Βενιζέλου και τα Αρχαία. 

 Κακή φήμη του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν ακόμη ολοκληρωθεί ή ξεκινήσει. 

Αν και επανέρχεται συνέχεια η άποψη ότι ο κακός σχεδιασμός ήταν ο λόγος 

διακοπής των εργασιών κι όχι τα αρχαία της Βενιζέλου, παρόλα αυτά, το θέμα των 

αρχαίων κυριαρχεί σε αυτά τα 10 άρθρα και είναι η πιο συχνή αναφορά, με τις λέξεις 

“αρχαία”, “αρχαιότητες” ή συγγενείς τους λέξεις να εμφανίζονται συνολικά 47 φορές 

στα υπο μελέτη 10 άρθρα και άλλες 9 η συντομογραφία ΚΑΣ (Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο), δηλ. γίνονται πάνω από 5 αναφορές ανά άρθρο στο 

ζήτημα των αρχαίων. Επιπλέον, και η λέξη “Βενιζέλου” εμφανίζεται 25 φορές 

συνολικά. Αυτό φανερώνει το ενδιαφέρον και την αγωνία της κοινής γνώμης όπως 

αποτυπώνεται σε διαδικτυακά κείμενα την περίοδο της «διακοπής εργασιών του 

μετρό». Άλλες λέξεις που φανερώνουν την ανησυχία των πολιτών για την 

ολοκλήρωση ή μη των εργασιών του Μετρό είναι η εμφάνιση της λέξης 

“καθυστέρηση/ καθυστερήσεις” 19 φορές, τα “λάθη” (3), “παραλείψεις” (7), 

“πρόβλημα/προβλήματα” (9), “αστοχίες” (1), “κακός ή πρόχειρος ή απρόσεκτος 

σχεδιασμός” (9). Συνολικά, δηλαδή, 48 φορές αναφέρονται λέξεις που υπονοούν 

εμπόδια και ελλείψεις σχεδιασμού της κατασκευής του Μετρό. Όλα αυτά 

διαμορφώνουν την εικόνα μιας κοινής γνώμης η οποία κατακλύστηκε το τελευταίο 

διάστημα από σωρεία άρθρων που αναδείκνυαν τα προβλήματα, προέβαλαν όλα τα 

λάθη του αρχικού σχεδιασμού και περιέγραφαν μια σχεδόν αδιέξοδη κατάσταση για 

την πρόοδο του έργου, συμβάλλοντας στην αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης τόσο 

προς τον κατασκευαστή, όσο και προς το Δημόσιο(και τις αντίστοιχες υπηρεσίες), 

αλλά και προς το ίδιο το έργο, καλλιεργώντας περισσότερο την υπάρχουσα 

δυσπιστία, ενόχληση και δυσαρέσκεια των πολιτών. Παρόλα αυτά, στα πλέον 
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πρόσφατα άρθρα διαφαίνεται μια μικρή αισιοδοξία εξέλιξης των εργασιών και ίσως 

μια ελάχιστα θετική μετατόπιση της κοινής γνώμης. 

 

3.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Στην πορεία της έρευνας γεννήθηκε η ανάγκη της εκπόνησης ενός 

ερωτηματολογίου, το οποίο εστιάζεται στο πώς αντιλαμβάνονται το μετρό της 

Θεσσαλονίκης οι επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά στα 

εργοτάξια του μετρό. Ως πεδίο ορίστηκε ο οδικός άξονας Μοναστηρίου- Εγνατίας και 

συγκεκριμένα από το ύψος του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης έως 

την οδό Αγίας Σοφίας, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια του μετρό. 

Ένας ακόμη λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή είναι το ότι βρίσκεται 

στο κέντρο της πόλης και δεδομένης της καθημερινής μου επαφής με αυτόν τον 

δρόμο λόγω του τόπου κατοικίας μου εδώ και μια δεκαετία μου έχει δημιουργηθεί η 

εντύπωση πως τα έργα του μετρό έχουν επηρεάσει αρνητικά τη γενικότερη εικόνα και 

οικονομία της περιοχής. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ελεύθερης 

απάντησης (βλέπε παράρτημα). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο ερωτήσεις που 

αφορούν στο πόσο επηρεάστηκαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες της περιοχής οικονομικά 

και αν αισθάνθηκαν ανασφάλεια για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεών 

τους. Η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε με τη διαδικασία door-to-door
42

 από τις 

19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες 10:00-14:00. 

Κατά τη διανομή του ερωτηματολογίου συναντήσαμε αντιστάσεις και δυσαρέσκεια 

κατά την ενημέρωση των καταστηματαρχών σχετικά με το αντικείμενο και τον σκοπό 

του ερωτηματολογίου με χαρακτηριστικές φράσεις, όπως «Την κατάρα μου να έχει το 

μετρό Θεσσαλονίκης», «Το μετρό μας έχει καταστρέψει» και «Να μπαζώσουν τους 

δρόμους και να φύγουν». Αν και ήταν ώρες αιχμής με τα εμπορικά καταστήματα 

ανοιχτά, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που λόγω εργασίας αρνήθηκαν να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι περισσότερες από τις 51 επιχειρήσεις δεν είχαν 

κανέναν πελάτη προς εξυπηρέτηση κατά της στιγμή της επίσκεψης για τη διανομή 
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 Επισκέφθηκα την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και ζήτησα από τον υπεύθυνο-ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο 
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του ερωτηματολογίου. Οι επιχειρήσεις ήταν στην πλειονότητά τους καταστήματα 

πώλησης ενδυμάτων λιανικής, καθαριστήρια, καταστήματα με οπτικά είδη, 

κοσμηματοπωλεία και καταστήματα σίτισης, όλα μικρές επιχειρήσεις. 

Αρχικά, εμφανίζουμε μερικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, 

συγκεκριμένα για το φύλο και την ηλικία των ερωτηθέντων:  

 

 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τα αποτελέσματα για κάθε ερώτηση μαζί με σύντομους 

σχολιασμούς. Για όλα τα ερωτήματα με εξαίρεση τα δύο σχετικά με τις αρνητικές 

συνέπειες των έργων του μετρό στην επιχειρηματική δραστηριότητα των 

καταστημάτων, όπου η απάντηση ήταν ομόφωνη ότι όντως επηρέασαν αρνητικά τα 

έργα, υπολογίζουμε και διαστήματα εμπιστοσύνης για τον πληθυσμού. 

Ακολουθώντας τον Πέκο (2006, σ. 146), για το ποσοστό Π του πληθυσμού που έχει 
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δώσει την απάντηση Α, το διάστημα εμπιστοσύνης είναι: 

 /2 /2
ˆ ˆ,p pp Z p Z    , όπου p το δειγματικό ποσοστό που έχει δώσει την 

απάντηση Α, /2Z  η τιμή τυχαίας μεταβλητής z που ακολουθεί τυπική κατανομή για 

την οποία /2( ) / 2P z Z   , α το επίπεδο εμπιστοσύνης και 
2 (1 )

ˆ
p

p p

n


   η 

δειγματική διακύμανση του ποσοστού p, όπου n το μέγεθος του δείγματος. 

 

Ερώτηση 1
η
: Η Θεσσαλονίκη 

χρειάζεται το μετρό ως μέσο 

μεταφοράς; 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% για 

«Ναι» για τον πληθυσμό: (82.03%, 

98.36%) 

Από τις απαντήσεις γίνεται 

εμφανές πως παρά τη δυσαρέσκεια 

των περισσότερων για τον 

αντίκτυπο των έργων του μετρό 

στις επιχειρήσεις τους, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνωρίζει πως η 

πόλη χρειάζεται το μετρό ως μέσο μεταφοράς. 

 

Ερώτηση 2
η
: Τα αρχαιολογικά 

ευρήματα να εκτεθούν μέσα στους 

σταθμούς ή σε μουσείο; 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% για 

«Στους σταθμούς» για τον 

πληθυσμό: (41.25%, 68.56%) 

Από το συγκεκριμένο γράφημα 

πίτας φαίνεται πως οι 

90,20
%

9,80%

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται το 
μετρό ως μέσο μεταφοράς;

Ναι Όχι

54,90
%

45,10
%

Τα αρχαιολογικά ευρήματα να 
εκτεθούν μέσα στους 

σταθμούς ή σε μουσείο;

Στους σταθμούς Σε μουσείο
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επιχειρηματίες (και ως κάτοικοι) είναι διχασμένοι σχετικά με το πού θα πρέπει να 

εκτεθούν τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα από τα έργα του μετρό. Με μικρή 

διαφορά και με βάση και τη συζήτησε που έγινε με τους ερωτηθέντες, οι περισσότεροι 

επιθυμούν την έκθεση μέσα στους σταθμούς του μετρό. 

 

Ερώτηση 3
η
: Ποιος θεωρείτε πώς ευθύνεται για την καθυστέρηση του έργου; 

(ελεύθερη απάντηση) 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% για το «κράτος» για τον πληθυσμό: (82.03%, 98.36%) 

Με ισχυρή πλειοψηφία οι επιχειρηματίες απαντούν πως για την καθυστέρηση 

περάτωσης τους έργου του μετρό ευθύνεται η ευρύτερη έννοια του «κράτους», καθώς 

πέρα από το 90% που απάντησε αυτολεξεί το κράτος, ένα σχεδόν 6% καταλόγισε 

ευθύνες στο πολιτικό σύστημα, την 

αρχαιολογική υπηρεσία και σε πολιτικά 

συμφέροντα. Ένα 4% βρίσκει ευθύνες 

κυρίως στους εργολάβους. 

Ερώτηση 4
η
: Η λειτουργία του μετρό θα 

ενισχύσει την τουριστική οικονομία της 

πόλης; 

82,35
%

17,65
%

Η λειτουργία του μετρό θα 
ενισχύσει την τουριστική 

οικονομία της πόλης;

Ναι Όχι
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Διάστημα εμπιστοσύνης 95% για «Ναι» για τον πληθυσμό: (71.89%, 92.82%) 

Πάλι, παρά την αγανάκτηση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά πως, εφόσον 

ολοκληρωθεί το μετρό, η λειτουργία του θα ωφελήσει τον τουριστικό τομέα της πόλης. 

 

 

 

Ερώτηση 5η: Πιστεύετε πως το εισιτήριο του μετρό θα είναι ακριβότερο από αυτό 

του αστικού λεωφορείου; 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% για «Ναι» για τον πληθυσμό: (74.33%, 94.29%) 

Με διαφορά η πλειοψηφία των επιχειρηματιών προβλέπει ότι το εισιτήριο του μετρό θα 

είναι υψηλότερο από αυτό του αστικού λεωφορείου. 

 

 

 

 

 

84,31%

11,76%
3,92%

Πιστεύετε πως το εισιτήριο του μετρό θα είναι 
ακριβότερο από αυτό του αστικού λεωφορείου;

Ναι Όχι Δε γνωρίζω (αυθόρμητα)
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Ερώτηση 6η: Επηρέασε αρνητικά την 

επιχείρησή σας έως τώρα η κατασκευή 

του μετρό; 

Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη 

ερώτηση χαρακτηρίζονται από απόλυτη 

ομοφωνία, αφού όλοι οι ερωτηθέντες 

ανεξαιρέτως δηλώνουν πως τα έργα για το μετρό έχουν επηρεάσει αρνητικά τις 

επιχειρήσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη και την αυθόρμητα εκφρασμένη αγανάκτηση 

αρκετών ερωτηθέντων, όπως σημειώθηκε παραπάνω, η άποψη ότι το μετρό έχει μέχρι 

στιγμής αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα των παρακείμενων 

στα εργοτάξια επιχειρήσεων καθίσταται ξεκάθαρη. 

 

Ερώτηση 7η: Σας δημιούργησε 

ανασφάλεια για τη βιωσιμότητα 

της επιχείρησή σας η 

καθυστέρηση υλοποίησης του 

έργου; 

Ομοίως με την προηγούμενη 

ερώτηση, οι καταστηματάρχες 

απαντούν και σε αυτήν την 

ερώτηση ομόφωνα σχετικά με τις 

αρνητικές επιπτώσεις των έργων 

στην επιχειρηματική 

δραστηριότητά τους. Όλοι απαντούν πως η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων του 

μετρό τους έχει προκαλέσει ανασφάλεια σχετικά με την επιβίωση της επιχείρησής τους. 

 

Επηρέασε αρνητικά την 
επιχείρησή σας έως τώρα η 

κατασκευή του μετρό;

Ναι Όχι

100,00
%

Σας δημιούργησε ανασφάλεια 
για τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησή σας η καθυστέρηση 
υλοποίησης του έργου;

Ναι Όχι
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Ερώτηση 8η: Πιστεύετε ότι το 

μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 

έτοιμο το 2020; 

Διάστημα εμπιστοσύνης 95% για 

«Ναι» για τον πληθυσμό: (60.30%, 

84.80%) 

Παρατηρούμε ότι σχεδόν τα τρία 

τέταρτα των καταστηματαρχών 

εμφανίζονται απαισιόδοξα σχετικά 

με την ολοκλήρωση του μετρό μέχρι 

το 2020, όπως αναφέρεται στο παρόν χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, το υπόλοιπο ένα 

τέταρτο φαίνεται να εκτιμά ότι όντως αυτή τη φορά θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Συμπερασματικά, από την παρούσα έρευνα γίνεται κατανοητό πως 

αναντίρρητα οι επιχειρήσεις στον άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία επηρεάστηκαν –

σύμφωνα με την εκτίμηση των επιχειρηματιών- σε βάθος δεκαετίας αρνητικά από τα 

έργα κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης. Παρά την αγανάκτηση βέβαια, η 

πλειοψηφία με διαφορά πιστεύει πως το μετρό Θεσσαλονίκης θα ενισχύσει την 

οικονομία της πόλης, ενώ  θεωρούν το μετρό αναγκαίο μέσο μεταφοράς για τους 

κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, η πλειοψηφία εμφανίζεται απαισιόδοξη σχετικά 

με την τήρηση του παρόντος χρονοδιαγράμματος, που θέλει την περάτωση του έργου 

να έχει συντελεστεί μέχρι το 2020. 

Επίσης, αν και πιστεύουν πως το κόμιστρο για το μετρό θα είναι υψηλότερο 

από αυτό του μοναδικού μέσου μαζικής μεταφοράς που υπάρχει τώρα στη 

Θεσσαλονίκη, οι αστικές γραμμές λεωφορείου του ΟΑΣΘ, στηρίζουν την υλοποίηση 

του έργου.  

Ανεξαιρέτως, όμως, όλοι εναντιώνονται στον τρόπο υλοποίησής του και 

κάνουν λόγο για κακοδιαχείριση, η οποία τους έχει στοιχίσει επιχειρηματικά και 

ψυχολογικά, κάτι που έγινε αντιληπτό και από τις συζητήσεις μαζί τους κατά τη 

διανομή του ερωτηματολογίου. 

27,45
%

72,55
%

Πιστεύετε ότι το μετρό 
Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο 

το 2020;

Ναι Όχι
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση και περιγραφή του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και 

των παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη επί του θέματος μπορούμε να 

επιχειρήσουμε μια σύγκριση των Μετρό που περιγράφηκαν στο πρώτο μέρος και του 

ελληνικού έργου. Η σειρά συγκρίσεων όσον αφορά την αισθητική-ιστορική, την 

οικονομική καθώς και την πολιτική άποψη  η οποία αναδύθηκε κατά την ανάλυση 

των ευρωπαϊκών ΜΕΤΡΟ κατέδειξε τα παρακάτω. 

Αναλογιζόμενος κανείς τις ιστορικές συγκυρίες του πολέμου, των 

ολοκληρωτικών καθεστώτων και της πρωτόλειας τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε 

στην κατασκευή των ευρωπαϊκών ΜΕΤΡΟ καταλήγει κανείς ότι καμία από τις 

παραπάνω συνθήκες δεν απέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου στο βαθμό που το 

κατάφεραν οι οικονομικο-πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα του 2000. 

  Έκπληξη προκαλεί επίσης η ασυνέπεια που έδειξε η κρατική μέριμνα για το 

χρονικό προγραμματισμό για το ελληνικό έργο ο οποίος εξόκειλε πέρα από κάθε 

δικαιολογία ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για έργο το οποίο είναι πλήρως βατό 

τεχνολογικά.  

Τα μετρό της Ευρώπης αντίθετα παρουσιάζουν μια συνέχεια εξέλιξης στην 

κατασκευή τους και τις επεκτάσεις όποιο κι αν ήταν το πολιτικό πλαίσιο και το 

μήνυμα που συχνά κλήθηκαν να μεταφέρουν μαζί με τα εκατομμύρια των επιβατών 

τους. Επίσης, καθένα από αυτά αντιμετώπισε τον πόλεμο είτε με προσωρινή διακοπή 

των εργασιών είτε με αξιοποίηση του ίδιου του μετρό για τις ανάγκες του πληθυσμού 

ή του στρατού. Αντίθετα, στην Ελλάδα το μετρό Θεσσαλονίκης σε καιρό ειρήνης δεν 

καταφέρνει να ολοκληρωθεί. 

 Από αισθητικής και ιστορικής απόψεως, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν θα 

είχε να ζηλέψει τίποτα από τα Μετρό που εξετάστηκαν στην αρχή της έρευνας. 

Αντίθετα  καθώς αναμένεται η αποκάλυψη μιας νέας πόλης, της αρχαίας πόλης της 

Θεσσαλονίκης,  παρότι καθυστερεί σημαντικά την ολοκλήρωση του έργου, είναι 

γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητας δημιουργίας ενός  αισθητικά άρτια  
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περιβάλλοντος που θα αναδεικνύει την αρχαία ελληνική ιστορία. Σε σύγκριση λοιπόν 

με τα λοιπά Μετρό της Ευρώπης, το εσωτερικό του Μετρό θα συναγωνιστεί επάξια 

αυτά που προβάλουν σταθμούς αμέτρητης ομορφιάς, κομψότητας και κύρους. Αυτό 

επικυρώνεται και με τα λόγια του διευθύνοντα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιάννη 

Μυλόπουλου
43

 :«Θα γίνει ένα έργο για το οποίο θα είμαστε υπερήφανοι, πρόκειται για 

ολόκληρο τμήμα αρχαίου δρόμου, μια πόλη κάτω από την πόλη, όπως είναι ο Λευκός 

Πύργος και η Αψίδα του Γαλερίου». Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο μπορούν να 

διαδραματίσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικές αναφορές στα 

αρχαιολογικά ευρήματα , ακόμα η δημόσια τηλεόραση θα μπορούσε να προβεί σε 

ρεπορτάζ με θέμα τα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό Θεσσαλονίκης , ώστε να 

ενημερώσει και να αναδείξει τον τεράστιο ιστορικό πλούτο των ανασκαφών έως 

σήμερα, παράλληλα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να πραγματοποιήσει 

εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης για να 

μπορέσουν και οι ίδιοι να κατανοήσουν το μέγεθος τόσο ιστορικά όσο και ποσοτικά 

των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και των δυσκολιών που επέφεραν στην 

διεξαγωγή του έργου έως σήμερα . 

Το μετρό έχει ήδη αναγνωριστεί ως ο βασικότερος τρόπος βελτίωσης των 

συνθηκών καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, 

τα οφέλη από τη λειτουργία του είναι πολλά, κυρίως από τη μείωση του χρόνου 

μετακίνησης, τη μείωση των οχηματοχιλιομέτρων των ΙΧ με συνέπεια τη μείωση 

κατανάλωσης της βενζίνης, των ρύπων και των τροχαίων ατυχημάτων. Τον αριθμό 

αυτών των θετικών στοιχείων του Μετρό επωφελούνται χρόνια τώρα οι περισσότερες 

πόλεις της Ευρώπης και αναμένεται να επωφεληθεί και η Θεσσαλονίκη με την 

ολοκλήρωση των έργων του Μετρό. Από την οικονομική πάντα σκοπιά, η εθνική 

οικονομία κερδίζει κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ από τη λειτουργία του Μετρό και 

η επέκτασή του σε μια περιοχή οδηγεί σε αύξηση της αξίας των ακινήτων.  

Από την άλλη πλευρά, εν έτη 2016, μία ευρωπαϊκή πόλη αδυνατεί να 

ολοκληρώσει ένα έργο σαν το Μετρό, όταν για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει 

Μετρό  από το 1845. Οι λόγοι είναι τόσο πολιτικοί όσο και οικονομικοί και στερούν 

από την πόλη της Θεσσαλονίκης ένα τόσο απαραίτητο μέσο μεταφοράς που για άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση 

                                                           
43

 ο Γιάννης Μυλόπουλος καθηγητής της  Πολυτεχνικής Σχολής και πρώην πρύτανης του  ΑΠΘ, νυν   
πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 
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το Μετρό της Θεσσαλονίκης απεικονίζει αυτό ακριβώς που αποκαλείται 

«ελληνική πραγματικότητα». Ένα έργο που σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα 

θα είχε τελειώσει στην ώρα του, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχει 

καθυστερήσει σοβαρά, εξαιτίας ενός κάκιστου σχεδιασμού που φέρεται να έγινε εξ' 

αρχής, δίχως να ληφθούν υπ' όψιν οι προειδοποιήσεις των αρχαιολόγων. Ένα έργο το 

οποίο σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς θα έπρεπε να είχε τελειώσει από το 

2012 και να είχε δοθεί στο κοινό προς χρήση, παραμένει ακόμη υπό κατασκευή, 

δίχως να μπορεί να πει κανείς με σιγουριά το πότε ακριβώς θα τελειώσει. 

Η στάση της κοινής γνώμης όπως την αποκάλυψαν η έρευνα στο διαδίκτυο 

αλλά και τα ερωτηματολόγια, είναι μια στάση γενικής απαξίωσης του έργου. Παρότι 

η σημασία και η θετική συνεισφορά του μητροπολιτικού σιδηρόδρομου 

αναγνωρίζεται σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της πόλης, η αγανάκτηση απέναντι στο 

κράτος για τις καθυστερήσεις και τις επιπτώσεις της στην επιχειρηματικότητα και ην 

καθημερινή ζωή στην πόλη επέφεραν μια αίσθηση παραίτησης από τις προσδοκίες 

για οτιδήποτε θετικό σχετικά με το έργο. 

 Καταλήγοντας, γίνεται σαφές ότι η κοινή γνώμη διαμορφώθηκε από τις 

διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και τις πιέσεις που αυτές άσκησαν 

είτε οργανωμένα είτε ιδιωτικά στην προσπάθειά τους  

- να προωθήσουν συμφέροντα, 

- να ασκήσουν κριτική ή να κάνουν αντιπολίτευση, 

- να αποκαλύψουν ατασθαλίες, 

- να προασπίσουν την διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών και της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς της πόλης, 

- να καταγγείλουν τα προβλήματα που προέκυψαν από τις καθυστερήσεις, 

- να εκφράσουν δυσαρέσκειες για τον οικονομικό αντίκτυπο στην 

επιχειρηματικότητα των περιοχών με τα εργοτάξια. 

Η ύπαρξη των παραπάνω υπαρκτών αδυναμιών εκμαίευσε τα κάθε είδους παράπονα, 

τις δυσαρέσκειες και την οξεία  κριτική η οποία ως δημόσια εκφραζόμενη γνώμη 
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αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινής γνώμης απέναντι στο ΜΕΤΡΟ 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Concluding the analysis and description of the Thessaloniki Subway and the 

factors that shape public opinion on the matter it is easy to make a comparison of the 

subway systems described in the first part and the Greek project. The comparison in 

terms of aesthetic-historical, financial as well as political point of view that emerged 

in the analysis of European subways is demonstrated below. 

Considering the historical circumstances of the war, totalitarian regimes and 

dated technology used in the construction of European Subways it is clear that none of 

the above conditions have prevented the completion of the project to the extent of that 

financial and political conditions in Greece of 2000 did. 

It is also surprising to know the inconsistency of the State Care concerning the 

scheduling of the Greek project which stranded beyond any excuse, while it is a fully 

technologically compatible project. 

The European subways instead show a continuous evolution in their 

construction and extensions whatever the political context was and the message that 

often were asked to carry along with millions of their passengers. Also, each of them 

faced war or temporary interruption of construction work or taking use of the subway 

itself in order to fulfill the needs of the population or the army. In contrast, in Greece, 

the construction of Thessaloniki Subway in peacetime is still not completed. 

Aesthetically and historically, the Thessaloniki Subway will not be inferior to the 

subways examined at the beginning of the investigation. In contrast, as expected the 
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revelation of a new city, the ancient city of Thessaloniki, even though it significantly 

delays the completion of the project, it offers the possibility of creating an 

aesthetically perfect environment that promotes ancient Greek history. Compared to 

European Subways, the interior of the subway will worthily compete with those 

stations that are thought as of countless beauty, elegance and prestige. This is also 

confirmed by the manager of the Athens Metro Yannis Mylopoulos «This will be a 

project that we will be proud of it is whole ancient road segment, a city under the city, 

like the White Tower and the Arch of Galerius». At this point, the mass media can 

also playing an important role with analytical reports about the archeological 

founding’s. More over the public television could make commentaries about these 

founding’s of Thessaloniki subway so as to inform and illustrate the great historic 

richness of the excavation process until today. At the sometime the Municipality of 

Thessaloniki could carry out events with purpose to inform and sensitize the citizens 

in order for them to be able to understand the magnitude not only of the historical 

value of but also the quantity of the archaeological founding’s and the trebles that 

they caused to the conduct of the project until that day     

On the one hand, the subway has been recognized as the most fundamental 

way to improve commuting conditions of citizens. At the level of national economy, 

there are many benefits by its operation, mainly by reducing traveling time, and 

vehicle kilometers of cars leading to the reduction of fuel consumption, emissions and 

traffic accidents. It’s been many years since the positive aspects of the subway benefit 

most cities in Europe and is expected to benefit Thessaloniki as well by the 

completion of the Subway project. From the financial perspective, the national 

economy gains millions of money every year by the operation of Subway while its 

extension to a region leads to an increase in property values On the other hand in year 

of 2016, a European city fails to accomplish a project as the subway while, for 

example, the subway in London exists since 1845. The reasons, both political and 

financial are depriving the city of Thessaloniki of such a necessary means of transport 

that, for a long time, is given in many other European cities. In each case the 

Thessaloniki subway illustrates exactly what is called "Greek reality". A project that, 

in any other European country, would have been finished on time, in the case of 

Thessaloniki has been severely delayed because of its poor planning from the 

beginning, without taking into consideration the warnings of archaeologists. A project 
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which, according to the original plans, should have been finished in 2012 and be 

given to the public to use, is still under construction, with no one being able to say 

with confidence when it will be finished. 

The attitude of the public opinion as depicted in an internet research and in 

questionnaires is an underestimating attitude towards the project. Even though the 

importance and the positive contribution of the metropolitan subway is acknowledged 

in every functioning sector of the city, the frustration towards the state concerning the 

delays and the daily city life, created a sense of resignation from the expectations for 

any positive aspect in relation to the project . 

Concluding, it is clear enough that the public opinion has been formed by 

different social and political forces and by the pressure that these forces exercised 

either in an organized way or privately during their attempts  

- to promote their interests  

- to critique or oppose to the current politic field  

- to expose irregularities  

- to shield the preservation of the cultural values and the archeological 

legacy of the city  

- to denounce the troubles provoked by the delays 

- to express the dissatisfaction concerning the economic impact on 

entrepreneurship of the regions with building sites 

The existence of the previously referred weaknesses elucidated every kind of 

complaints and dissatisfactions and the acute critique which as publicity 

expressed point of view constitutes the highest percentage of public opinion 

towards Thessaloniki subway.          
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