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ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΘΟ ΑΓΑΠΗ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

[Αναδημοζιεύοσμε ηο κείμενο ασηό από ηην εθημερίδα Πρεβεζάνικοι αντίλαλοι, αρ. θ. 

77, Σεπη. – Οκη. 2000, ζελ. 1 και 3. Έγιναν μικρές διορθώζεις επικαιροποίηζης]. 

 

Πξηλ δώδεθα ζρεδόλ ρξόληα, ζηηο 5 Απγνύζηνπ 2000, έγηλαλ ζηελ Πξέβεδα ηα 

απνθαιππηήξηα ελόο κλεκείνπ αθηεξσκέλνπ ζε δπν γηαηξνύο ηεο πόιεο πνπ έδεζαλ, 

εξγάζηεθαλ ζ’ απηή θαη δηεθδίθεζαλ κε επηηπρία θαη ηελ ςήθν ησλ ζπκπνιηηώλ καο. 

Πξόθεηηαη γηα ην Δεκήηρηο Κρόθο θαη ην Υρηζηόθορο Σζαληούια. Τν κλεκείν 

ζηήζεθε ζηε κηθξή πιαηεία Γεσξγίνπ Σεθέξε θαη θνζκεί πάληα ηελ πόιε καο. Ωο 

ηδέα θαη πινπνίεζε αιιά θαη σο κνξθή θαη πεξηερόκελν, ην κλεκείν δηαθέξεη θαηά 

πνιύ από άιια πνπ έρεη ε πόιε καο θαη πνπ βιέπνπκε ζε άιιεο πόιεηο, ζηελ Διιάδα 

ή ζην εμσηεξηθό.  

Γηα λα εμαθξηβώζνπκε ζε πνην βαζκό έγηλε απνδεθηό ην κλεκείν από ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο είρακε ηόηε εθπνλήζεη έλα ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν είρακε 

δεηήζεη λα καο ζπκπιεξώζνπλ 50 άηνκα. Πξόθεηηαη πξνθαλώο γηα έλα κηθξό δείγκα, 

ηνπ νπνίνπ δελ γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηα. Γίλνπκε, 

πάλησο ηελ πιεξνθνξία όηη νη ζπκπνιίηεο καο πνπ δέρηεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

εξσηεκαηνιόγην – ην ζπκπιεξώζαλ ζρεδόλ όινη απηνί ζηνπο νπνίνπο ην πξνηείλακε 

– ήηαλ 1) θπξίσο άξξελεο, 2) ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ειηθίαο 45 εηώλ θαη κεγαιύηεξνη, 

3) πνπ γλώξηδαλ θάπσο ηνπο γηαηξνύο, 4) επαγγεικαηηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ 

θεληξηθή αγνξά. Φπζηθά ην ζπκπιήξσζαλ θαη γπλαίθεο, λεαξόηεξνη θάηνηθνη ηεο 

πόιεο καο, θαζώο θαη Πξεβεδάλνη πνπ δνπλ κόληκα ζε άιιεο πόιεηο. Η εθπόλεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ηελ εβδνκάδα 7-12 Απγνύζηνπ 2000. 

 

Οη ερωηήζεης θαη οη απαληήζεης 

 

Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε δύν εξσηήζεηο. Τηο δίλνπκε ακέζσο πην θάησ ζε πίλαθεο 

κε ηε ζεηξά ησλ απαληήζεσλ όπσο είραλ πξνηαζεί θαη ζηε δεμηά ζηήιε ην πιήζνο ησλ 

πξνηηκήζεσλ πνπ έιαβε ε αληίζηνηρε επηκέξνπο απάληεζε.  

Πρώηε ερώηεζε. «Σην κλεκείν αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα πξνζώπσλ  [ηα νπνία 

δίλακε], πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηαηξηθή, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ κλεκείνπ θαη κε ην 

θύξην ζέκα ηνπ κλεκείνπ πνπ ηηκά ηνπο δύν ζπκπνιίηεο. Αλ είραηε ην δηθαίσκα λα 

αιιάμεηε θάπσο ην ζέκα θαη ηα νλόκαηα πνπ  αλαγξάθνληαη ζην κλεκείν, πνηα  ηξία 

κόλνλ νλόκαηα ζα πξνηηκνύζαηε;  Βάιηε έλα ζηαπξό κπξνζηά ζηα νλόκαηα πνπ 

πξνηηκάηε». (Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο δίλνπκε ηα νλόκαηα θαη ηηο ηδηόηεηεο ζηνλ 

Πίλαθα 1 ησλ απαληήζεσλ καδί κε απηέο). 

 
ΠΘΝΑΚΑ 1 

ΠΡΟΣΘΜΗΕΘ ΓΘΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΤ ΕΜΦΑΝΘΖΟΝΣΑΘ ΣΟ ΜΝΗΜΕΘΟ 

 

α/α Πρόζωπα  Ν 

01 Τόρνι Λάρζον, Σνπεδόο πνπ θηινηέρλεζε ην αλάγιπθν 8 

02 Μπάμπης Τζόκας, ν ζπληνπίηεο καο πνπ ζπλέιαβε ηελ ηδέα θαη 

έθαλε ηε δσξεά 
18 

03 Νιλς Μόριης, ν αξρηηέθησλ ηνπ κλεκείνπ 5 

04 Ιπποκράηης ο Κώος, ν παηέξαο ηεο Ιαηξηθήο 31 

05 Δημήτριος Κρόκος, γηαηρός, δήκαρτος & βοσιεσηής 39 

06 Χριζηόθορος Τζανηούλας, γηαηξόο & βνπιεπηήο 33 

Σύνολο απαντήσεων 134 
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Δεύηερε ερώηεζε. «Τηο εκέξεο απηέο αθνύζηεθαλ δηάθνξα ζρόιηα ζρεηηθά κε ην 

κλεκείν. Πνηεο είλαη κία, δύν ή ηξεηο από ηηο επόκελεο θξάζεηο πνπ ζεσξείηε όηη ζαο 

εθθξάδνπλ πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ην  κλεκείν»; (Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο δίλνπκε 

ηηο γλώκεο πνπ πξνηάζεθαλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο σο απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα 2 ησλ 

απαληήζεσλ). 
 

α/α ΠΡΟΣΘΜΗΕΘ – ΑΠΑΝΣΗΕΘ Ν 
01 Είλαη κηα σξαία ηδέα γηα ηελ πξνβνιή ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζθέςεο 9 

02 Είλαη έλα πξόζρεκα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ρξεκαηνδόηε 8 

03 Είλαη έλα πξόζρεκα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ δεκάξρνπ 10 

04 Είναι ένα μνημείο αγάπης, αυιερωμένο στον άνθρωπο 21 

05 Είλαη έλα αληηθείκελν πξνβνιήο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 8 

06 Είλαη έλα αληηθείκελν πξνώζεζεο ηεο ειιελν-ζνπεδηθήο θηιίαο 3 

07 Είλαη έλα ζηνηρείν πνιηηηθήο δηαπαηδαγώγεζεο ηεο λενιαίαο 9 

08 Είλαη έλα κλεκείν κε γλήζην πξεβεδάληθν ραξαθηήξα 10 

09 Είλαη έλα ζηνηρείν θξαπγαιέαο πνιηηηθήο εμαπάηεζεο 8 

10 Είλαη έλα κάιινλ αδηάθνξν θαη αλνύζην πξάγκα 9 

11 Είλαη έλα ζηνηρείν θέληξν-δεμηάο ζπλαίλεζεο 5 

12 Είλαη έλα πξόζρεκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξνβνιή ηνπ γιύπηε 0 

13 Είλαη έλα θαηαζθεύαζκα πξνζσπνιαηξίαο 3 

14 Είλαη έλα ζηνηρείν πνπ δίλεη άθεζε ακαξηηώλ ζε θάπνηνλ 3 

15 Είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ νκνξθαίλεη ην ρώξν 5 

16 Είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θπθινθνξία 1 

17 Είλαη κηα ελέξγεηα πνπ, κάιινλ, ελώλεη ηνπο Πξεβεδάλνπο 11 

18 Είλαη κηα ελέξγεηα πνπ, κάιινλ,  ρσξίδεη ηνπο Πξεβεδάλνπο 5 

19 Είλαη έλα πξόζρεκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξνβνιή ηνπ αξρηηέθηνλα 2 
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Οη απαληήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ πξνέθπςαλ από ζπδεηήζεηο πνπ είρακε κε 

ζπκπνιίηεο καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μεξηθέο 

εξσηήζεηο επηλνήζεθαλ κε ζθνπό λα απνηειέζνπλ ζπκπιήξσκα ή αληίβαξν ζε 

θάπνηα άιιε. Δίλαη βέβαην όηη ν κεγάινο αξηζκόο ησλ πξνηεηλόκελσλ απαληήζεσλ, 

ηεο δεύηεξεο εξώηεζεο, πξνθάιεζε κεγάιε ζρεηηθά δηαζπνξά. 

Όπσο κπνξεί λα ην δηαπηζηώλεη εύθνια ν αλαγλώζηεο, ζηνλ Πίλαθα 2, 

ππάξρνπλ κόλν 7 πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο κε ζεηηθό πεξηερόκελν (όπσο ε 01, ε 04, 

ε 06 θ.ά.) θαη, ζρεδόλ δηπιάζηεο, 12, πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο κε αρλεηηθό 

πεξηερόκελν (όπσο ε 02, ε 03, ε 09 θ.ά.). Θεσξνύκε θαη ηελ 05 σο θαθή απάληεζε 

(θάλνληαο ιίγν ην δηθεγόξν ηνπ δηαβόινπ, «γηαηί γηαηξνί θαη όρη θάηη άιιν;»). Αλ 

ινηπόλ πξνζζέζνπκε ηηο θαιέο απαληήζεηο (πνπ δόζεθαλ ζηηο 7 εξσηήζεηο) βγάδνπκε 

άζξνηζκα 68 θαη  αλ πξνζζέζνπκε ηηο θαθέο (ησλ 12 εξσηήζεσλ) βγάδνπκε άζξνηζκα 

62. Γειαδή, γεληθά, ε ζηάζε ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ δείρλεη απνδνρή.  

εκαληηθό είλαη ηο γεγολός όηη οη ερωηεζέληες εθδήιωζαλ ζαθή 

προηίκεζε γηα ηελ απάληεζε 04. Γειαδή ζεώξεζαλ  όηη ε ζπγθεθξηκέλε 

παξέκβαζε ζηελ πόιε ζπλδέεηαη κε ηελ αγάπη. Όπσο μέξνπκε απηό είλαη θαη ην 

όλνκα πνπ δόζεθε ζην κλεκείν, μνημείο αγάπης. Δίλαη ραξαγκέλν ζηε δεμηά πιεπξά.  

 

Αγάπε θαη εηρήλε ζηελ Πρέβεδα 

 

Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο δελ είραλ δεη αθόκα ην κλεκείν, νπόηε ε 

απάληεζε βγήθε από απηνύο ηνπο ίδηνπο. Ούηε είραλ παξαβξεζεί ζηελ ηειεηή ησλ 
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απνθαιππηεξίσλ, ε νπνία ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηελ αγάπε θαη όπνπ έγηλε, κάιηζηα, 

θαη αλάγλσζε ηεο δεύηεξεο πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιήο ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ. 

Καη πνιιέο άιιεο παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

απαληήζεηο, αιιά ηηο αθήλνπκε ζηνλ αλαγλώζηε. Ωζηόζν δελ παξαιείπνπκε λα 

επηζεκάλνπκε όηη ε παξέκβαζε ζηελ πόιε είλαη πάληα κηα δξάζε κε ζαθέο 

ηδενινγηθό θαη πνιηηηθό πεξηερόκελν πνπ επηδέρεηαη θαη αλάινγε αλάιπζε (πνηνο, 

γηαηί, πόηε θ.ιπ. παξεκβαίλεη ζην ρώξν ηεο πόιεο).  

Ωζηόζν αο ραξνύκε γηα ηνλ θπξίσο πξεβεδάληθν ραξαθηήξα ηνπ κλεκείνπ θαη 

γηα ηελ νλνκαηνδνζία ηνπ κε ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο. Δίλαη, πηζαλώο, ε δεύηεξε 

ρξνλνινγηθά παξέκβαζε, κεηά ηελ νλνκαηνδνζία ηεο Λεσθόξνπ Δηξήλεο, πνπ 

απνηειεί  παξόκνηα θίλεζε (κε ρξήζε αθεξεκέλνπ νπζηαζηηθνύ). 

 


