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ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  

ΘΔΨΔΗ ΔΛΟ ΠΡΔΒΔΕΑΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΟΤΚ ΣΖ 
ΔΤΡΩΠΖ ΣΩΛ ΠΟΙΗΣΗΚΩΛ ΘΑΗ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 

ΑΓΡΗΑΣΗΘΖ & ΗΟΛΗΟΤ 

 
«Με ηη βάζη ηος ΝΑΤΟ δίπλα μαρ, ηην ένηαξή μαρ ζηην Εςπωπαϊκή 

Ένωζη, ηο λιμάνι μαρ και –κύπια– με ηη βενεηζιάνικη ιζηοπία μαρ, 

δεν έσοςμε παπά να θςμηθούμε ηη Γαληνοηάηη και να επιβάλοςμε 

και ζηοςρ άλλοςρ να ηη θςμηθούν και να ηη ζεβαζηούν… 

Ανεξαπηηζία, Βενεηία, Αςηονομία».  
 

1. Ζ Δπξώπε νηθνδνκείηαη, λα δνύκε πσο ζα γίλνπλ νη Δπξσπαίνη  

Ση εληχπσζε ζα έθαλαλ θάπνηνη ηέηνηνη εκπξεζηηθνί ιφγνη απφ ην ζηφκα ελφο 

Πξεβεδάλνπ ή Θεξθπξαίνπ ή Γαικαηνχ ή ινβέλνπ βελεηφθηινπ απηνλνκηζηή 

(νπσζδήπνηε «δηαηαξαγκέλνπ» γηα ηνπο αληζηφξεηνπο θαη ηνπο νπνπξηνπληζηέο) 

αλ αθνχγνληαλ ζήκεξα 9 Καΐνπ, εκέξα κεγάιεο επεηείνπ, ζε απηέο καο ηηο 

πεξηνρέο; Λα ππελζπκίζνπκε βέβαηα πσο ζήκεξα ζπκπιεξψλνληαη δέθα ρξφληα 

απφ ηηο 9 Καΐνπ 1997 φηαλ κηα βελεηζηάληθε νκάδα πξσηνβνπιίαο αλαθνίλσζε απφ 

ην Θακπαλίιε ηνπ Αγίνπ Κάξθνπ ηηο απηνλνκηζηηθέο ηεο πξνζέζεηο. Φέηνο εμάιινπ 

έρνπκε θαη άιιεο ενξηαζηηθέο ή πέλζηκεο βελεηζηάληθεο, αδξηαηηθέο θαη ηφληεο 

επεηείνπο. Ήηαλ ην 1117 πνπ ηδξχζεθε σο αλεμάξηεηε ε Γαιελνηάηε θαη πνπ 

έκειιε φκσο λα ππνηαρηεί ζηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Βνλαπάξηε ην 1797. ε ιίγν απηά 

ζα έθζαλαλ θαη ζηα κέξε καο. Κε πνηνπο έπξεπε ηφηε λα ηαρζνχκε εκείο νη 

Πξεβεδάλνη; Κε ηνπο άζενπο Γάιινπο, δειαδή ηε ρεηξαθεηεκέλε Γχζε, ή κε ηελ 

Αλαηνιή ηεο Τςειήο Πχιεο θαη ηνπ θαιφβνινπ απέλαληί ηεο Οηθνπκεληθνχ καο 

Παηξηαξρείνπ; Κε ηελ εχαλδξε Ήπεηξν φπνπ ραξηνγξαθηθά κφλν (φρη 

αλζξσπνγεσγξαθηθά) αλήθνπκε ή κε ηα Ηφληα Λεζηά –ζρεδφλ λεζί θαη εκείο– ιχζε 
γηα ηελ νπνία αγσλίδνληαλ ζζελαξά νη πξφγνλνί καο;  



ηνλ ηφπν καο ηελ Πξέβεδα, ην δήηεκα ηεο γεσπνιηηηθήο ηαπηφηεηαο σο 

απνηέιεζκα γεσγξαθηθήο ζπγθπξίαο θαη έληαμεο εηέζε πνιιέο θνξέο θαη κάιηζηα 

ζε φξνπο παγθφζκησλ αλακεηξήζεσλ. Οη δπν λαπκαρίεο, ζηα λεξά καο, «ηνπ 

Αθηίνπ» θαη, πνιχ αξγφηεξα, «ηεο Πξέβεδαο», ην 1538, κε ληθήηξηα δχλακε ηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, έβαδαλ θάπνηα ζεκεία ζηε «γξακκή ηνπ κίζνπο θαη ησλ 

αλεμηιέσησλ πνιέκσλ». Δίλαη ν κεγάινο Braudel, ν ηζηνξηθφο ηεο Κεζνγείνπ, πνπ 

ραξάζζεη ζηα βηβιία ηνπ απηή ηε γξακκή πνπ πεξλάεη θαη απφ ηε Κάιηα, ηε Εάκα, 
ηελ Σδέξκπα αιιά θαη ηε Λαχπαθην.  

Βαζίιεηα θαη απηνθξαηνξίεο, δεκνθξαηίεο θαη δηθηαηνξίεο, ζξεζθείεο θαη 

ηδενινγίεο, ζηφινη θαη ζηξαηνί βξέζεθαλ αληηκέησπνη θνληά ζηελ Πξέβεδα θαη κέζα 

ζ’ απηή αιιά θαη πάλσ απφ απηή. Οη αλακλήζεηο ηφζσλ θαη ηφζσλ γεγνλφησλ καο 

θαινχλ ζήκεξα, επνρή ηεο λέαο επξσπατθήο «απηνθξαηνξίαο», πνπ ζαλ ζηαγφλα 

ιαδηνχ απιψλεηαη ζην ράξηε ηεο Δπξψπεο, φπσο θάπνηε ε Ρσκατθή, θαηφπηλ ε 

ιεγφκελε Βπδαληηλή θαη κεηά ε Οζσκαληθή, λα μαλαδνχκε ηελ ηαπηφηεηά καο ηφζν 

σο έληαμε ζε έλα γεληθφηεξν ζχλνιν φζν θαη σο δηθά καο εζσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. πεχδνπκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ε απηνθξαηνξηθή δηάζηαζε πνπ 

επηζεκαίλνπκε εδψ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «Δπξψπεο» δελ πξνβάιιεηαη σο 

αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε απηαξρηζκνχο ηνπ παξειζφληνο αιιά σο 

ζηνηρείν πνπ ελλνεί αλεκπφδηζηε ζην ρψξν δηαθίλεζε αηφκσλ, πξντφλησλ αθφκα 
θαη ηδεψλ.  

Γελ είλαη δχζθνιν λα γίλεη κηα απηνθξαηνξία –έζησ θαη αλ ζηελ επνρή ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ε απηαξρηθφηεηα, πεξίζζεςε ζηα θξάηε-

έζλε. Θάπνηα ζχλνξα, ηηκεκέλα, θξνπξνχκελα θαη αδηαπέξαζηα γηα φζν ρξεηάδεηαη, 

κηα ηεισλεηαθή απηνλνκία θαη κηα αγξνηηθή πνιηηηθή απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο. Σν 

πείξακα ηεο ζπγθξφηεζεο ή θαηαζθεπήο εζληθψλ θαη δηεζληθψλ κνξθσκάησλ ή 

παξφκνησλ ζπγθεληξσηηθψλ, γεσπνιηηηθψλ θαη εμνπζηαζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ έιαβε 

ρψξα πνιιέο θνξέο θαηά ην παξειζφλ θαη θαίλεηαη πσο ζπλερίδεηαη αθφκα. Γηαηί, 

νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί κάο δηδάζθνπλ, φζν θαη αλ θαλέλαο δελ θαίλεηαη λα 

ζπκθσλεί καδί ηνπο, φηη αθφκα θαη ηα έζλε, παξά ηα ππνηηζέκελα θνηλά θαη 
παηξνπαξάδνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιανχ ηνπο, θαηαζθεπάδνληαη.  

Δξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ πνπ ζα ζέζνπκε επζχο ακέζσο αθνχζηεθαλ ή 

απνζησπήζεθαλ πνιιέο θνξέο: «Σελ Ηηαιία ηελ θηηάμακε, λα δνχκε πσο ζα 

θηηάμνπκε ηψξα ηνπο Ηηαινχο», «ηε Γηνπγθνζιαβία ηελ θηηάμακε, λα δνχκε πσο 

ζα θηηάμνπκε ηψξα ηνπο Γηνπγθνζιάβνπο», «ηελ Σζερνζινβαθία…», «ηε 

"νβηεηία"…»… Ο νκηιεηήο ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαηά πφζνλ, ζηα 150 

ρξφληα ηεο θνηλήο εζληθήο-θξαηηθήο ηζηνξίαο ησλ Ηηαιψλ, γηα παξάδεηγκα, έρεη ήδε 

νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπο, θαη πνηα είλαη ε απάληεζε ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα πνπ γλσξίδνπκε φηη πξάγκαηη είρε ηεζεί. Όινη φκσο έρνπκε εκπεηξία ηνπ 

γεγνλφηνο φηη άιιεο απηνθξαηνξίεο ή έζλε πνπ έδεηρλαλ πσο ζα γίλνληαλ θάηη 

άιιν, άιινη ιανί ησλ νπνίσλ επηρεηξήζεθε ε θαηαζθεπή θαη πνπ ηνπο ζεσξήζακε 

εληαίνπο, ζπκπαγείο θαη ηξνκεξνχο, θαη κεξηθνχο κεξηθνί ηνπο ζαπκάζακε, 

δηαιχζεθαλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο. (Θαη κάιηζηα ζ’ απηφ ζα βνήζεζε θαη ε Πξέβεδα 

κε ηηο βάζεηο ηεο). Σν δήηεκα ινηπφλ ηίζεηαη: «Ζ Δπξψπε νηθνδνκείηαη, λα δνχκε 
πσο ζα γίλνπλ νη Δπξσπαίνη».  

2. Πνην είλαη ην θξάηνο κέινο, ε Διιάδα ή ε Αζήλα;  

Κεηά απφ πελήληα ρξφληα ζπλερνχο ζεζκηθήο θαη εδαθηθήο παξαγσγήο 

«Δπξψπεο», κε δηαθξηηηθφηεηα θαη δνθηκέο αιιά θαη κε παξαπαηήκαηα ή 

εθβηαζκνχο θαη πνιιέο απάηεο –«θαη ηα ιεθηά θαη ηα θηιά»–, ην ςεπδψλπκν «εφθ» 

δεη θαη βαζηιεχεη θαη ηελ Δπξψπε θπξηεχεη. «Δπξσπατθή θαη κφλν Οηθνλνκηθή 

Θνηλφηεηα». Πνιινί εθθξάδνπλ ηε ιχπε ηνπο πσο αληί γηα κηα ζπλεπή πνξεία πξνο 

κηα εληαία πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή νληφηεηα αμηψλ παξάγεηαη έλαο εληαίνο 



νηθνλνκηθφο ρψξνο κε θηλεηήξην κνριφ ην ίδηνλ φθεινο. Δπέθηαζε ηνπ εδάθνπο, 

κεγέζπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ, κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Απηά είλαη, αιήζεηα, ηα 

ζηάδηα πνπ νξακαηίζηεθαλ νη επξσπαίνη πξσηνπφξνη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

Δπξψπεο; Βαδίδνπκε κε βεβαηφηεηα ζηα δηαιεθηηθά ρλάξηα εθεί πνπ πξσηνπάηεζαλ 

εθείλνη; Κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε θάηη θαιχηεξν θαη θνηλσληθά δηαθνξνπνηεηηθφ 

απφ ηνλ επξσπατθφ θαπηηαιηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ ακεξηθάληθν; Κε ηηο ηφζεο θαη 

ηφζεο πνιπεζληθέο θνηλνχ ακεξηθαληθνχ-επξσπατθνχ-ηαπσληθνχ ζπκθέξνληνο, πψο 

λα βεβαησζνχκε φηη ε Δπξψπε θαη νη άιινη παξαθάησ δελ απνηεινχλ ην ίδην 
ζπλδηθάην;  

Δίκαη απφ ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο Ζπείξνπ –ηεο Δπξψπεο ελλνψ–, πνπ έηπρε λα 

δνπλ θαη λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ρίιηεο θνξέο ηε ζχλνςε ηνπ δηαιεθηηθνχ 

κελχκαηνο ηεο 9εο Καΐνπ. Κε ηε ζπλήζεηά κνπ λα πεδνπνξψ κέζα ζηελ πφιε αληί 

λα ρξεζηκνπνηψ απηνθίλεην, ψζηε λα κε βιέπσ ηελ θνηλσλία απφ ην παξκπξίδ, 

πήγαηλα ή έθεπγα απφ ην γξαθείν κνπ ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην ζην 

Ινπμεκβνχξγν, κε ηα πφδηα. Πεξλνχζα ινηπφλ θαζεκεξηλά κπξνζηά απφ ην 

κλεκείν ηνπ Ρνβέξηνπ Schuman φπνπ ππάξρεη ραξαγκέλε ε δηαθήξπμε απηήο ηεο 

εκεξνκελίαο. «Ζ Δπξψπε δελ ζα γίλεη δηα κηάο ζαλ ζπλνιηθή θαηαζθεπή. Θα γίλεη 

κε ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηψζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα κηα de facto 

αιιειεγγχε».  

Απφ εδψ πεγάδεη θαη ην θεληξηθφ εξψηεκα: Δληζρχνπλ νη κέρξη ηψξα πξαγκαηψζεηο 

θάπνην θνηλφ ζπλαίζζεκα επξσπατθφηεηαο, φπσο απηή αλαδεηήζεθε κεηά ηηο 

ζθαγέο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηε λίθε θαηά ηνπ θαζηζκνχ πνπ επίζεο 

γηνξηάδνπκε ζήκεξα 9 Καΐνπ (θαη γηα ηελ νπνία έγηλε ζην κεηξνπνιηηηθφ λαφ ηνπ 

Αγ. Υαξαιάκπνπο δνμνινγία); Κήπσο απηά ηα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο θνηλήο 

καο Δπξψπεο ην δίθαην πέξαζε πην πνιχ ζηελ πιεπξά ηνπ ηζρπξνχ; Αθφκα θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο, ε κείδσλ ζέζπηζε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο κάο δηαίξεζε 

θαηά θάπνην ηξφπν, αθνχ ράζεθαλ νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ. Πφζεο θνξέο δελ 

αθνχζηεθε πσο θάπνηνη εθκεηαιιεχηεθαλ ην ζηξνγγχιεπκα ηνπ παιηνχ 

θαηνζηάξηθνπ θαη ην έθαλαλ ζηξνγγχιεπκα ηνπ λένπ επξψ εηζάγνληαο έηζη κηα ληε 

θάθην ηζνηηκία δξαρκήο θαη επξψ ππέξ ηνπο θαη κηα αληηπάζεηα –αληί γηα 

αιιειεγγχε– απέλαληί ηνπο;  

Σν ρεηξφηεξν θαηά ηε γλψκε ηνπ νκηιεηή ζαο είλαη φηη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο 

θαη ν «εμεπξσπατζκφο» γίλνληαη ηψξα κέζα ζε πιαίζην θεδεκφλεπζεο απφ θάπνηεο 

γξαθεηνθξαηίεο. Οη ιανί θαη νη απινί άλζξσπνη κε ηα επξσπατθά ηδαληθά ηνπο –φζνη 

είραλ– θαίλεηαη λα απνπζηάδνπλ. Θη έηζη επηθξαηνχλ εζληθέο θαη άιιεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Ο ζπγθεληξσηηζκφο ηεο Αζήλαο, γηα παξάδεηγκα, αλαδχεηαη, θαηά 

έλα πεξίεξγν ηξφπν, ζαλ αζελαην-θξαηηθφ παξάδνμν, θαη κέζα απφ ηα βηνγξαθηθά 

ησλ επξσβνπιεπηψλ. ηελ έθδνζε κε ηηο βηνγξαθίεο, πνπ είρα ηελ επηκέιεηα ηεο 

γηα πνιιά ρξφληα, ε Αζήλα σο πφιε εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν ηξίηε ή ηέηαξηε, κεηά ην Παξίζη θαη ηε Καδξίηε, θαη ζπλαγσλίδεηαη ην 

Ινλδίλν ζε αλαθνξέο, ελψ νη πφιεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ρψξεο κε κεγάιν 

πιεζπζκφ θαη πνιχ πεξηζζφηεξνπο επξσβνπιεπηέο. Σφζν κεγάινο είλαη ν 

αζελατθφο ζπγθεληξσηηζκφο ζηελ θνηλσλία θαη ζηα κπαιά πνπ ζα κπνξνχζακε 

θαινπξναίξεηα λα ζέζνπκε ην εξψηεκα: «Πνην είλαη ην θξάηνο κέινο, ε Διιάδα ή 

ε Αζήλα;». (Θαη ζε παξέλζεζε: Φξνλνχκε πσο ζα έπξεπε λα πεξηθεξεηνπνηεζεί 
επξσθνηλνβνπιεπηηθά ε ρψξα θαη λα βγάδεη θαη ε Ήπεηξνο ηνλ επξσβνπιεπηή ηεο).  

Θαη άιιν παξφκνην εξψηεκα κπνξεί λα ηεζεί: «Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα θξάηε 

κέιε» ζε κηα θνηλφηεηα πνιηηηζκνχ θαη αμηψλ; Κε κηα πξψηε καηηά ηα νλφκαηα ησλ 

κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ ηεο απνηθηνθξαηίαο ε Γαιιία, ε Αγγιία, ε Ηζπαλία καο 

έξρνληαη ππνρξεσηηθά ζην κπαιφ. Απηέο καο δίδαμαλ πσο ε επγέλεηα θαη ν 

πινχηνο ππνρξεψλνπλ. ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο καο δίδαμαλ ηνλ πνιηηηζκφ. 

Υξεψλνληαη φκσο θαη κε ηελ εμαθάληζε πνιιψλ πνιηηηζκψλ θαη κνξθψλ 



θνπιηνχξαο απφ πξνζψπνπ γεο. Θαη ξσηνχκε αθφκα: Ζ παηξίδα ηνπ Σζατθφθζθη 

θαη ηνπ Ληνζηνγηέθζθη δελ είλαη Δπξψπε; Θαη ηη λα πεη θαλείο γηα ηα ρψκαηα ηεο 

Ησλίαο θαη ηεο Αλαηνιίαο; Ζ Κίιεηνο, παηξίδα ηνπ Θαιή, ηνπ Αλαμίκαλδξνπ θαη 

ηνπ Αλαμηκέλε είλαη Αζία; Αζία θαη ε Αιηθαξλαζζφο, παηξίδα ηνπ Ζξνδφηνπ; Ση 
θξίκα πνπ απηή ιέγεηαη ζηα ηνπξθηθά Κπνληξνχκ…  

3. Ζ πόιε καο θαη ε πεξηθέξεηά ηεο ζην δηθό ηνπο δξόκν πξνο ηελ Δπξώπε 
θαη ην ηδεώδεο ηεο  

ην πιαίζην απηφ –θαη ρσξίο θακηά παξεμήγεζε– ε πφιε καο θαη ε πεξηθέξεηά ηεο 

κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ραξάμνπλ ην δηθφ ηνπο δξφκν πξνο ηελ Δπξψπε 

θαη ην ηδεψδεο ηεο. ηε δηθή καο γεηηνληά πξψηα. Λα πνχκε βέβαηα –ζαλ επέηεηνο 

θαη απηφ– πσο πξηλ 12 ρξφληα εξεπλήζακε ηηο απφςεηο ησλ λεαξψλ Πξεβεδάλσλ, 

δεθαπεληάρξνλσλ ηφηε, κε έλα εξσηεκαηνιφγην φπνπ ρξεηαδφηαλ λα δειψζνπλ 

πξνηηκήζεηο θαη αληηπάζεηεο ζηνλ θφζκν, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. Πξνζέμηε 

ηε ζχκπησζε. Σα παηδηά απηά είραλ γελλεζεί ζρεδφλ ηε ρξνληά ηεο έληαμήο καο, 

πξηλ πεξίπνπ 27 ρξφληα θαη είλαη ζήκεξα 27 εηψλ. Ο καγηθφο αξηζκφο 27 ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Θα κπνξνχζακε λα ηα θαιέζνπκε λα καο πνχλε ηηο δηθέο ηνπο 

εληππψζεηο απφ ηε δηθή ηνπο Δπξψπε, ηε ζπλνκήιηθε θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Αλ 

ζπνχδαζαλ, αλ βξήθαλ δνπιεηά, ην ίδην εχθνια φπσο θη εκείο νη γνλείο ηνπο ζηελ 
πξν-επξσπατθή επνρή, ηφηε πνπ είρακε ηελ ειηθία ηνπο.  

 

 

Πξνηηκήζεηο θαη αληηπάζεηεο δηακνλήο θαη επίζθεςεο πνπ εμέθξαζαλ νη πξεβεδάλνη 
καζεηέο/καζήηξηεο (1995)  

(A: Απζηξία, Al: Αιβαλία, Ar: Αξγεληηλή, Bo: Βνζλία, Br: Βξαδηιία, Bu: Βνπιγαξία, Cr: Θξναηία, D: 
Γεξκαλία, E: Ηζπαλία, F: Γαιιία, FS: Φηλιαλδία, I: Ηηαιία, IR: Ηξιαλδία, N: Λνξβεγία, P: Πνισλία, 
FRM: FYROM /ΠΓΓΚ, RT: Σζερία, UK: Ζλ. Βαζίιεην, USA: Ζλ. Πνιηηείεο, Ru: Ρσζία, S: νπεδία, T: 
Σνπξθία, Yu: Γηνπγθνζιαβία)] 

 



Απφ ηα παηδηά απηά κάζακε ηφηε φηη ζπκπαζνχζαλ πνιιά κέξε ζηνλ θφζκν θαη 

ζηελ Δπξψπε, αιιά αληηπαζνχζαλ θνβεξά ηνπο αδξηαηηθνχο/βαιθαληθνπο γείηνλέο 

καο. Κε εμαίξεζε πάλησο ηελ Ηηαιία πνπ ηε ιαηξεχνπλ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα 

γίλνπλ κεξηθά πξάγκαηα γηα λα ζπγθξνηήζνπκε κηα πνιηηηζκέλε επξσπατθή 

γεηηνληά. Θαη δελ έρνπκε αλάγθε απφ θάπνηα βελεηζηάληθε θεδεκφλεπζε πνπ 

ιέγακε ζηελ αξρή. Ζ βελεηζηάληθε πξντζηνξία καο απιά επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο 

φηη έρνπκε κηα γεσγξαθηθή ζπγγέλεηα. Άιιν αλ ηα πξάγκαηα είραλ έιζεη έηζη ψζηε 
λα καο ρσξίδνπλ ηα ζχλνξα δπν θφζκσλ.  

Ζ Πξέβεδα, φκσο, θαζψο μέξνπκε, έρεη πθάλεη έλαλ θνζκνπνιίηηθν κχζν κε ηελ 

χπαξμή ηεο. Γελ είλαη φκσο παξακχζη. Οη θίινη ηνπ παηέξα κνπ, φπσο ζπκάκαη απφ 

ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο ηχραηλε λα παξαβξεζψ, κηινχζαλ γηα ηα δσεξά βηψκαηά 

ηνπο, γηα εκπφξην θαη ηαμίδηα, απφ ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηελ Σεξγέζηε, ηε Κάιηα 

θαη ηε Βηέλλε, ην Κπξίληεδη θαη ηα Κπηηφιηα. Πάλσ απ’ φια φκσο βξηζθφηαλ 

θαληαρηεξή ε Πφιε. Ζ Θσλζηαληηλνχπνιε. Κελ ηε ραξίδνπκε ζηελ Αζία Θχξηε 

αξθνδχ! Οχηε ε πξσηεχνπζά καο Αζήλα νχηε ε ηφζν αγαπεηή ζηελ πξεβεδάληθε 

λενιαία Θεζζαινλίθε ππήξραλ ζηνπο λνεηηθνχο ηνπο ράξηεο. Ζ Θεζζαινλίθε, 

απηή ε εβξαηνχπνιε ηφηε, ζα θάληαδε πνιχ αληαγσληζηηθή ζηνπο έιιελεο 

εκπφξνπο. Γη’ απηφ ην δηεζληθφ ζηνηρείν, ηνπο Δβξαίνπο, πνπ δνχζαλ θαη ζηελ 

Πξέβεδα, δελ ζπκάκαη πνηέ λα κλεκφλεπζαλ ην ζιηβεξφ «θεπγηφ» ηνπο.  

Δθείλνη θχγαλ, άιινη φκσο δπλακηθνί λέν-Πξεβεδάλνη ήξζαλ. Λα πνχκε πξψηα γηα 

ηνπο Ιεπθαδίηεο. Γελ ρξεηάδνληαη θακηά ζχζηαζε. Παιηνιιαδίηεο απηνί θαη 

επηαλήζηνη βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο. Δίραλ κεγάιε ζρέζε 

κε απηφ πνπ ιέκε πνιηηηζκφ. Οκνινγψ πσο ηελ ιέμε απηή ηελ έκαζα ζηε γεηηνληά 

κνπ κε ιεπθαδίηηθε πξνθνξά: «πνιηζκφο». Κνινλφηη εξγάηεο γεο, παιηφηεξα, θαη 

κηθξνθηεκαηίεο ήμεξαλ λα καο κηιήζνπλ κε ππεξεθάλεηα γηα ηηο «Δνξηέο ιφγνπ θαη 

ηέρλεο» ηεο γελέηεηξάο ηνπο. Αο κελ μερλνχκε πσο ππήξμακε φινη καζεηέο ησλ 

Ιεπθαδηηψλ. Γηα κεγάιεο πεξηφδνπο νη θαζεγεηέο ηνπ «γπκλαζίνπ» ήηαλ φινη 

ζρεδφλ Ιεπθαδίηεο. Όζν γηα ηνπο πξξαθηψηεο καο μέξνπκε πσο ε παξάδνζή ηνπο 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ππφδεηγκα βαιθαληθήο, αδξηαηηθήο θαη επξσπατθήο 

δηαθίλεζεο. Όρη ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ αθξνάκαηνο θαη ζεάκαηνο αιιά κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ κφρζνπ θαη ηεο πξνθνπήο.  

ηα λεφηεξα ρξφληα βέβαηα νη επαθέο ηεο Πξέβεδαο, ζε δηάθνξα επίπεδα, έγηλαλ 

πνιχ πεξηζζφηεξεο. Δίλαη πξφζθαηεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχκε ηδηαίηεξα 

ζηηο ζεκαληηθέο αληαιιαγέο πφιεσλ θαη ρνξσδηψλ, ζηα ζπνπδαζηηθά πήγαηλε - έια 

θαζψο θαη ζηνλ φπνην αδξηαηηθφ ηνπξηζκφ. Σέινο ε παξνπζία ησλ ζπληνπηηψλ καο 

κεηαλαζηψλ απφ ηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθαιαίν θαη ίζσο λα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο κηζέο αθξηβψο ζειίδεο ζ’ 

απηφ ην βηβιίν ησλ επαθψλ. Αιιά εθείλν πνπ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ ζε ζρέζε 

κε ηνπο κεηαλάζηεο είλαη ην πνιηηηθφ πξφβιεκα: ηε δεκνθξαηηθή καο θνηλσλία 

άλζξσπνη ρσξίο πνιηηηθά δηθαηψκαηα παξάγνπλ πινχην πνπ πεξλάεη ζηα «δηθά 

καο» ρέξηα. Όρη φισλ ηα ρέξηα βέβαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε αζπκκεηξία πνπ 

ζπληειεί ζηελ παξαγσγή κηαο φιν θαη πην ζπληεξεηηθήο θνηλσλίαο. Ο εξγαδφκελνο 

δελ ςεθίδεη, παξά ςεθίδεη κφλν ν ζπζζσξεπηήο πινχηνπ. Πνχ νδεγεί απηφ; Γελ 
ζα δψζνπκε εκείο ηελ απάληεζε.  

4. Ο δηάινγνο κε ηνπο γείηνλεο καο Δπξσπαίνπο σο επθαηξία γηα 
απηνθξηηηθή  

Έλαο δηάινγνο κε ηνπο γείηνλεο καο Δπξσπαίνπο ηεο Αδξηαηηθήο –θαη ηεο 

Βαιθαληθήο βέβαηα– δίλεη επθαηξία θαη γηα εζσηεξηθφ κνλφινγν θαη απηνθξηηηθή. 

Δίλαη επξσπατθή ε πφιε καο ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη; Έλα ηέηαξην 

αηψλα κεηά ηελ έληαμε καο, ηη έρνπκε πάξεη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ Δπξψπε ησλ 

νηθηζκψλ; πκκνξθσζήθακε πεξηζζφηεξν –εληειψο εηπκνινγηθή ε ρξήζε ηνπ 



ξήκαηνο– κε θάπνηεο ραξηησκέλεο, αο πνχκε παξαπνηάκηεο, γεξκαληθέο 

πνιηηεηνχιεο ή κε ηα φκνξθα νιιαλδηθά θαη ζθαλδηλαβηθά ιηκαλάθηα, ρσξψλ, 

δειαδή, κε αηψληα παξάδνζε ζηε ζπγθξφηεζε πφιεσλ; Σν «φκνξθε, κηθξή, πφιε 

ηεο ζάιαζζαο» ηνπ πξεβεδάλνπ πνηεηή ηζρχεη; Ή κήπσο ην κπεηφλ θάλεη ηελ πφιε 

καο λα κνηάδεη κε θνκκάηη πνπ βξίζθεηαη βαζηά ζην Ιεθαλνπέδην ελψ νη θαθεηέξηεο 

ζηε ζεηξά κάο θάλνπλ λα κνηάδνπκε κε ηα «εκεξνλήζηα» ηνπ Αηγαίνπ (γλσζηά απφ 

ηηο εκεξήζηεο ζεξηλέο απνδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Αζήλαο);  

Πφζν ε πφιε θαη νη δπλάκεηο πνπ θπξηάξρεζαλ ζ’ απηή απηά ηα ρξφληα 

πξνζηάηεςαλ ηελ επγέλεηά ηεο, ηηο γεηηνληέο ηεο θαη ηηο γσληέο αλζξψπσλ θαη 

αλζξσπηάο πνπ ηεο είρε θιεξνδνηήζεη ε παξάδνζε; Πξνζηαηέςακε θάπνηα ίρλε 

πξεβεδάληθσλ λενθιαζηθψλ; Ή ηα αληηθαηαζηήζακε κε νκνηφκνξθεο 

πνιπθαηνηθίεο, άζιηεο πηινηέο θαη μεβακκέλεο ηέληεο ελψ ην πξφηππν ππήξρε θαη 

ζα κπνξνχζε λα αλαπαξαρζεί ρσξίο λα απμάλνληαη νη ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ θαη 

νρεκάησλ θαη ηα πεξηζηαηηθά ηξνραίνπ εγθιήκαηνο; Φαίλεηαη πσο εδψ ε Δπξψπε 

δελ καο βνήζεζε πνιχ. Λα ην πσ θαζαξά. Καο εμαπάηεζε. Αληί γηα γαιάδηεο 

ζεκαηνχιεο ζηηο αθηέο καο ζα ήηαλ ίζσο πην ππεχζπλν λα καο θάξθσλε ε 

Δπηηξνπή θνθθηλφκαπξα ιάβαξα –ζηε Πξέβεδα θαη παληνχ αιινχ– ζε θάζε δξφκν 

ζε θάζε ζεκείν φπνπ θάζε κέξα ράλνληαη παηδηά, δηαιχνληαη νηθνγέλεηεο, 

θαηαζηξέθνληαη δσέο. Κε κεραλάθηα θαη απηνθίλεηα.  

Θαη άιιν δήηεκα ππάξρεη γηα ηελ πφιε καο. Πφζν καο μέξνπλ; Πφζνη πνζνχλ ηνλ 

ηφπν καο; ε κηα παλειιήληα έξεπλα –δελ έρεη αλαθνηλσζεί– πνπ δεηνχζε πφιεηο 

ηνπ Ηνλίνπ νη λένη θαη νη λέεο ηνπ Ιπθείνπ απαληνχλ «Θεθαινληά» αιιά φρη 

Πξέβεδα. Θαλέλαο. Τπάξρεη θακηά πφιε «Θεθαινληά»; Απφ άιιε παλειιήληα 

έξεπλα καζαίλνπκε φηη νη έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξέβεδα είλαη «θξχν», 

«Βνξάο», «βξνρή», «έξξεο», «ηπξί», «ρσξηφ», «Καθεδνλία» θαη κεξηθέο ζεηηθέο 

φπσο «πξάζηλν» θαη «ζάιαζζα». Καο αξέζνπλ απηά; Σν ρεηξφηεξν ήηαλ πάλησο 

πνπ, πξηλ κεξηθά ρξφληα, ειάρηζηα άηνκα πξνηίκεζαλ ην λνκφ Πξέβεδαο γηα λα 

ρσξνζεηήζνπλ ην ζξπιηθφ ή ζξπινχκελν «Υνξφ ηνπ Εαιφγγνπ». Πξνηίκεζαλ ηε 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Κεζνινγγίνπ. Όζεο νπιηψηηζζεο γιχησζαλ απφ βέβαην πληγκφ 

ηηο ηαμίδεςαλ ζηα Γηάλλελα θαη ηηο ππφινηπεο ζηε Βφξεην Ήπεηξν. Ο Λνκφο 

Πξέβεδαο θξίζεθε αθαηάιιεινο γηα εξσηθά ζπκβάληα.  

5. Αληί γηα ζπκπεξάζκαηα: Κηα λέα παηξίδα γελληέηαη…  

Σειεηψλνπκε. Έλαο Πξεβεδάλνο κάο είρε πεη πξηλ ρξφληα: «Έρσ έλα φλεηξν. Κηα 

Πξέβεδα κε αλαπαιαησκέλα ηα ηείρε ηεο. Κηα επηζθεπαζκέλε ηάθξν, ηελ ηάπηα 

καο, πνπ λα ζπλδέεη Ηφλην θαη Ακβξαθηθφ. Όκνξθεο ιεπθέο βελδηλαθάηνπο πνπ λα 

θάλνπλ δξνκνιφγηα αζηηθνχ δηα ζαιάζζεο θαη κεο απφ ηελ ηάπηα. Πεδνδξφκεζε απ’ 

άθξνπ ζ’ άθξν. Όκνξθεο θεξακνζθεπέο παληνχ. Θα κνηάδακε ζαλ Ληνπκπξφβληθ ή 

ζαλ ηε Κπξηδ. Κηα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζα καο ζπλέδεε κε ηελ Αδξηαηηθή. Θα 

είρακε εκπνξηθέο αληαιιαγέο κέρξη ηε Βελεηία». ην κπαιφ απηνχ ηνπ Πξεβεδάλνπ 
ήηαλ ζαλ λα γελληψηαλ κηα λέα παηξίδα. Ζ Πξέβεδα.  

Γηάλλεο Ρέληδνο  
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