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ΠΡΔΒΔΕΑ – Ζ ΠΟΛΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΣΩΝ ΓΤΟ ΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ 

ΘΑΛΑΩΝ 

Σοσ Γιάννη Ρέντζοσ  

Γημοσιεύθηκε στις 23 Ασγούστοσ 2009 στο «Φόροσμ». 

Κάηη ζπκίδεη απηόο ν ηίηινο… «Διιάδα ησλ δπν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζώλ». 

Γηα πόζν όκσο θξάηεζε εθείλν ην όλεηξν; 

 

Μηα θαηλνύξηα γεσπνιηηηθή πξννπηηθή θαίλεηαη πσο αλνίγεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό 

θαη γηα ηελ Πξέβεδα. Η πόιε καο πνπ έρεη γηα αξθεηνύο αηώλεο γπξίζεη ηελ πιάηε ζην 

Ιόλην παξά ηηο λαπηηιηαθέο θαη αιηεπηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαίλεηαη πσο ηώξα 

απεγθισβίδεηαη από ηελ αγθαιηά ηνπ Ακβξαθηθνύ. Αλαδεηεί δηέμνδν πξνο ηε κεγάιε 

αλνηρηή ζάιαζζα ηεο Δπξώπεο (Ιόλην-Αδξηαηηθή) κε ην «αιηεπηηθό ιηκεληθό 

θαηαθύγην» ζηνλ Παληνθξάηνξα. 

Η «αλάπηπμε», πνπ ζαλ όξνο έρεη κπεη ζην θαζεκεξηλό ιεμηιόγην ηεο λνκαξρηαθήο 

καο απηνδηνίθεζεο, απνθηά κηα λέα δηάζηαζε. Καη κάιηζηα ε κειινύκελε παξέκβαζε 

ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε θάζε πνπ δηαηξέρνπκε ηώξα θαηά ηελ νπνία 

απνκαθξπλόκαζηε όιν θαη πην πνιύ από ηνπο θύξηνπο ρεξζαίνπο άμνλεο (Δγλαηία-

Ινλία). Καη ην αεξνδξόκην έρεη άιισζηε αηζζεηά απνκαθξπλζεί ζε όξνπο 

πξνζβαζηκόηεηαο κε δεκόζην κέζν κεηαθνξάο. Ο δεύηεξνο από ηνπο λνκνύο πνπ 

ππαηληζζόκαζηε ζηνλ ηίηιν (ε Αηησιναθαξλαλία), πνπ κε ηε ζήξαγγα βάιακε πάλσ 

ηεο πόδη (ην πέδηιν ηεο γέθπξαο), δελ πιεζηάδεη όζν ζα ην ζέιακε. 

Γηλόκαζηε ινηπόλ ζπγθνηλσληαθά λεζί, πνπ πάλησο ζπλεηδεηνπνηεί ηε λεζησηηθόηεηά 

ηνπ θαη αληηδξά κε ηε ίδξπζε ηνπ ιηκεληθνύ θαηαθπγίνπ. Πνηνο μέξεη; Σε επόκελε 

θάζε κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί ζε ιηκελνβηνκεραληθό ζπγθξόηεκα. Κξίκα πνπ ε 

πνιηηηθή εγεζία ηεο πόιεο δελ ην ππαηλίρζεθε θαη απηό. Να γίλνπκε ινηπόλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα ηζρπξή λεζησηηθή «ρώξα». Πόζν ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο θαη 

ειπηδνθόξα γηα καο είλαη όια απηά; Πόζν θαη πόζνη ηα πηζηεύνπκε; 

…Μαο δεηήζεθε από ηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ Φόρουμ λα θαηαζέζνπκε ηηο 

απόςεηο καο ζρεηηθά κε κηα πηπρή ηνπ δεηήκαηνο πνπ είλαη ε πξόζθαηε αλνηρηή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ (3 Απγνύζηνπ 2009) κε ζπκκεηνρή ηνπ 

Ννκάξρε, αθξόαζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο κειεηεηηθήο επηρείξεζεο θαη παξέκβαζε 

πνιηηώλ θαη θνξέσλ. Η ηηκεηηθή πξόζθιεζε γηα θαηάζεζε ζρνιίνπ ζην Φόρουμ καο 

έγηλε κε ηειεθώλεκα εθ κέξνπο ηνπ Γηνλύζε Παπαλίθνπ. Τνπ είπα ζην ηειέθσλν: 

«Με ηηο ηόζεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ Πξέβεδα, ην Παληνθξάηνξα, ηνπο πξεβεδάλνπο 

πεξηπαηεηέο ή θνιπκβεηέο  θαη ηνπο παληνθξαηνξίηεο ςαξάδεο ζπκήζεθα εθείλε ηε 

θξάζε ηνπ Κέλεληη ζην Βεξνιίλν “Δίκαη Βεξνιηλέδνο!”. Γειώλσ θαη εγώ ινηπόλ 

«Παληνθξαηνξίηεο». Φσξίο λα είκαη νύηε γέλλεκα, νύηε ζξέκκα, νύηε ζπέξκα ηνπ 

γξαθηθνύ πξεβεδάληθνπ πξναζηίνπ-ζπλνηθηζκνύ, μέξσ όκσο πσο είκαη “αίκα ηεο 
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Παξγηλόζθαιαο”. Πνιινί ζπγγελείο κνπ ράζεθαλ ζ’ εθείλε ηε θξηθαιεόηεηα θαη 

άιινη πήξαλ ησλ νκκαηηώλ ηνπο από ηελ πόιε»… 

Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν πάλησο ηα κέησπα ππάξρνπλ αθόκα ζηελ πόιε. Γελ 

είλαη βέβαηα θαηλνύξην απηό. Υπάξρνπλ όκσο θαη κλήκεο θαη αλακλήζεηο θαη 

κλεκεία. Πξόθεηηαη γηα αλζξώπηλεο θαηαζθεπέο θαζώο θαη ππνζήθεο ηεο Φύζεο. Ο 

Παληνθξάηνξαο είλαη ιίγν από ην θαζέλα από απηά ή ίζσο πνιύ, πάξα πνιύ, από όια 

απηά. Τη κπνξεί ινηπόλ λα απνηειεί κηα παξέκβαζε ζηελ αθηή ηνπ; Να ην αθνύγακε 

ηε δεθαεηία ηνπ ’50 ηόηε πνπ ην ηδαληθό θαη ζύλζεκα γηα ηελ «Πξέβεδα πύιε πξνο ηε 

Γύζε» καο είρε ζπλεπάξεη ζα ην βιέπακε θπζηθό. Τώξα όκσο πνύ εληάζζεηαη; 

Η Διιάδα, ηόζν ζεβαζηή ηδέα ζην κπαιό ησλ κνξθσκέλσλ (θπξίσο) όιεο ηεο 

αλζξσπόηεηαο, απεξγάδεηαη ηελ παξακόξθσζή ηεο. Τα κεγάια θόκκαηα θαη νη 

κηθξνί ζπλεξγάηεο ηνπο αγθπξσκέλνη ζην ηξίγσλν «νηθνλνκία – πνιηηηθή – 

ηδενινγία» εγεκνλεύνπλ (δηαθζείξνπλ) θαηά ηνλ πην ζθιεξό ηξόπν ηε ρώξα θαη ην 

ιαό ηεο κε ιέμεηο-θιεηδηά ηεο αλάπηπμεο ην κπεηόλ θαη ηελ απηνθίλεζε. Ούηε έλα 

ππεξαζηηθό ρηιηόκεηξν γξακκήο ηξέλνπ δελ ζηξώλεηαη, νύηε έλαο αζηηθόο άμνλαο δελ 

κπαίλεη ζε πνδειαηνδξόκεζε. Όπσο ζηε Βόξεηα Κνξέα πνπ δελ έρεη θαζόινπ 

αλάπεξνπο (ην δηάβαζα κε εηξσληθό ππαηληγκό απηό) έηζη θαη ζηηο πόιεηο καο νη 

άλζξσπνη απηνί θιείλνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο. Η Πξέβεδα κεηέρεη κε κεγάιν κεξίδην ζε 

όια απηά. Με πνιύ κεγάιν κεξίδην. Οη θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ 

πόιε ηελ ειιαδνπνίεζαλ ρνληξά. 

Τνπο ςεθίζακε. Τνπο έρνπκε όκσο εκπηζηνζύλε; 

Απόςεηο θαη ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, ‒ ζπγραίξνπκε ηηο πξεβεδάλεο θαη ηνπο 

πξεβαδάλνπο αθηηβηζηέο γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ‒ κέρξη θαη «νηθνινγηθέο 

θηλδπλνινγίεο», δηαηππώζεθαλ πνιιέο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Σηηο αθηέο ηνπ ξππαηλόκελνπ Ακβξαθηθνύ ε πξεβεδάληθε νηθνινγία κνηάδεη 

θηλδπλνινγία. Πνηνο λνηάδεηαη; Γελ μάθληαζε ινηπόλ ε εηιηθξηλήο ηνπνζέηεζε ηνπ 

εθπξνζώπνπ – δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ ηεο κειεηεηηθήο επηρείξεζεο  γηα αζάθεηεο 

σο πξνο ην «πνηνο θάλεη ηη» γηα ηα δεηήκαηα απηά. Αξθεί κηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα λα ηζηκελησζεί ν Παληνθξάηνξαο; 

Τν δήηεκα δελ είλαη απιά πεξηβαιινληηθό. Δίλαη δήηεκα ζρέζεσλ αλζξώπσλ. Πνηνο 

δελ ζπκαηαη ηνλ νιόθσην θάξν πνπ νλεηξεπηήθακε ζαλ πνιηηηζηηθό θέληξν ζην 

θάζηξν ηνπ Παληνθξάηνξα, όηαλ είρε πξσηαθνπζηεί απηή ε ηδέα; Αλ είρε πξνρσξήζεη 

θάηη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή πνηνο ζα κηινύζε ηώξα γηα «θαηαθύγην»; Αιιά ην 

ζνβαξό ζέκα ηεο αζθαινύο πξόζβαζεο θαη πξόζδεζεο ζηελ αθηή ηνπ Παληνθξάηνξα 

παξακέλεη αλνηρηό. Καη κάιηζηα αλαξσηηέκαη αλ ε νλνκαζία «Παξγηλόζθαια» 

ππνλνεί θάπνηα παιηόηεξε ππνηππώδε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε ζαιάζζηαο ζύλδεζεο κε 

ηελ Πάξγα. Μαθάξη λα κπνξνύζε θάπνηνο λα καο πιεξνθνξήζεη. Ωζηόζν…. 

Ωζηόζν ε (ζρεδόλ) νηθνπεδνπνίεζε ησλ αθηώλ, ε κηθξνεπελδπηηθή παξέκβαζε, ε 

έιιεηςε ελόο γεληθόηεξνπ ζρεδίνπ πνπ λα κε βαζίδεηαη ζε εθιάκςεηο επξσ-

θνηλνηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (κε όια ηα θαθά ηεο ξνήο ηνπ ρξήκαηνο ζηελ ηόζν 

δηεθζαξκέλε ρώξα καο) δελ καο επηηξέπεη λα εκπηζηεπζνύκε ηε δηαπγή ζθέςε ησλ 

αξρόλησλ καο. 


