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Ζκέξεο θξαηηθήο ενξηήο, ε 20ε θαη 21ε Οθησβξίνπ, ππελζπκίδνπλ πνιεκηθά 

γεγνλόηα, πξάμεηο ζπζίαο θαη απώιεηεο αλζξώπσλ –αο είλαη αηώληα ε κλήκε ηνπο– 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ επέθηαζε ηνπ εδάθνπο ηεο ρώξαο καο θαη ην πξνρώξεκα ησλ 

ζπλόξσλ ηεο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. ε ό,ηη αθνξά ηελ Πξέβεδα θαη ηελ 

επξύηεξε επεηξσηηθή πεξηθέξεηά καο έλα είδνο κεραληζκνύ «ληόκηλν», όπσο 

ζπρλά απνθαιείηαη, μέζπαζε. Θαη νδήγεζε, κε ην ελαξθηήξην γεγνλόο ηεο 

ληθεθόξνπ Κάρεο ηεο Ληθόπνιεο, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 1912, ζε εδαθηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ζε όιε ηελ Ήπεηξν ζηα βόξεηα ηεο πόιεο καο, πέξα από ην 

κεηέπεηηα λνκό καο αιιά θαη ζε πεξηθέξεηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζήκεξα ζηε ρώξα 

καο.  

 

Η Πξέβεδα, από ηνπξθόπνιε ζε ειιαδνύπνιε 

 

Δίλαη, πην ζπγθεθξηκέλα, εκέξα επθξνζύλεο ε 21ε Οθησβξίνπ, γηα κεγάιν κέξνο 

ηνπ ιανύ ηεο πόιεο καο, αθνύ ζπκπίπηεη κε ηελ  εκεξνκελία ηεο απειεπζέξσζεο 

ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο από ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία. πρλά νη ηζηνξηθνί 

βάδνπλ ζε εηζαγσγηθά ηελ έλλνηα ηεο «απειεπζέξσζεο» κηαο πόιεο αλ βέβαηα δελ 

ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σκά ηε ιέμε «θαηάθηεζε». Θαλείο άιισζηε δελ μέξεη, 

θαη κάιηζηα γηα παιηόηεξεο επνρέο, όηαλ δελ είρε θαιιηεξγεζεί ή ήηαλ αδηαλόεην 

ην εζληθό ηδεώδεο, πνηα αηζζήκαηα θαη πνηα ζπκθέξνληα είραλ νη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θαη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ κηαο πόιεο. Άιινο ειεπζεξώλεηαη θαη άιινο 

θαηαθηάηαη. Οπσζδήπνηε, νη ζπκπαηξηώηεο καο Πξεβεδάλνη Σνύξθνη εθείλεο ηεο 

επνρήο δελ ζα ήηαλ ραξνύκελνη από ηα γεγνλόηα εθείλνπ ηνπ αββαηνθύξηαθνπ.  

 

 
 

Αλ πάλησο εκείο παξαζπξζνύκε θαη ιεζκνλήζνπκε ηελ αιιαγή ηνπ 

εκεξνινγίνπ, ζα κπνξνύζακε λα ραξνύκε γηα ηε ζύκπησζε ηεο Θπξηαθήο 21εο 

Οθησβξίνπ 1912 ηνπ παιαηνύ εκεξνινγίνπ κε ηε θεηεηλή, πνπ ενξηάδνπκε θαη 

πάιη ηελ νθησβξηαλή καο απειεπζέξσζε, έζησ θαη αλ ν θύθινο ησλ 95 εηώλ 

θιείλεη ζηηο 4 ηνπ πξνζερνύο κελόο Λνεκβξίνπ. 

Από εθείλν ινηπόλ ην θπξηαθάηηθν απνκεζήκεξν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα 

ρξνληθά πνπ ζπλέηαμαλ νη ζπληνπίηεο καο ηεο επνρήο, ε επη καθξόλ νζσκαληθή 

Πξέβεδα, γίλεηαη κηα γξαθηθή ειιεληθή επαξρία. Κηα Πρέβεδα, όπσο κεξηθά ρξόληα 
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αξγόηεξα επηζεκάλζεθε πνηεηηθά, επηθξηηηθά θαη ζιηβεξά, πνπ ζα αλαδεηήζεη ην 

δξόκν ηεο πξνο ηελ πιήξε έληαμε ζην Διιεληθό Θξάηνο. Απηή όκσο άξγεζε. Έλαο 

ζπληνπίηεο καο ιέγεη: «Κνπ θάλεη εληύπσζε, πνπ ζρεδόλ επί δπν γεληέο κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο πόιεο καο, ζπκάκαη όηη ζην Γπκλάζην ππήξραλ πάληα έλαο ή 

δπν ληόπηνη θαζεγεηέο κόλν. Πσο δελ κπόξεζε ε πεξηνρή καο λα αλαπηπρζεί ώζηε 

λα ζπνπδάζνπλ ληόπηα παηδηά θαη θοπέιες πνπ ζα ζηειέρσλαλ απηή ηε ζεκαληηθή 

θξαηηθή ππεξεζία»; 

Ζ πιήξεο έληαμε ζην Διιεληθό Θξάηνο πνπ ιέκε εδώ, γηα κηα  κηθξή πόιε – 

ηνπξθόπνιε κε απνηππώκαηα ελεηηθήο θπξηαξρίαο θαη ίρλε επηαλεζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο από αληαύγεηεο ηεο Θέξθπξαο– ζήκαηλε πνιιά πξάγκαηα. Καδί κε 

ηε γεσπνιηηηθή ειιελνπνίεζε ηνπ εδάθνπο ηεο, ππνλννύζε θαη ηελ πνιενδνκηθή 

ειιαδνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηεο. Ζ Πξέβεδα ζα γηλόηαλ κνξθνινγηθά κηα θαλνληθή 

ειιεληθή πόιε. Αιιά πνηα ππνδείγκαηα κπνξνύζε λα ηεο πξνζθέξεη κηα ρώξα πνπ 

επί αηώλεο, κεηά ην μεραζκέλν θιένο ησλ αξραίσλ πόιεσλ, ζρεδόλ «άπνιηο», ζα 

αλαδεηνύζε ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ κέζα από ηελ νινθιεξσηηθή 

ξπκνηόκεζε, ηελ ηζνπεδσηηθή αληηπαξνρή θαη ηελ επηζεηηθή απηνθίλεζε;    

Αλάκεζα ζηηο πεξηγξαθέο ηεο απειεπζέξσζεο –ζεκλύλνκαη πνπ ην αλαθέξσ– 

ππήξμαλ θαη απηέο από ην ρεηξόγξαθν Ηκεροιόγηο ηνπ παππνύ κνπ Λάθνπ 

Ρέληδνπ, κεηέπεηηα δεκάξρνπ ηεο πόιεο, πνπ ζώδεηαη αθόκα. Από απηό έρνπλ θαηά 

θαηξνύο δεκνζηεπζεί απνζπάζκαηα ζρεηηθά κε εθείλν ην άββαην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο απειεπζέξσζεο. Απηή αλακελόηαλ από ζηηγκή ζε ζηηγκή, αξθεί 

βέβαηα λα δερόηαλ λα παξαηηεζεί ε ηνπηθή θξνπξά από ηελ ππεξάζπηζε ηεο πόιεο. 

Δάλ δελ γηλόηαλ απηό, ζα επαθνινπζνύζε πξνθαλώο κηα ζθιεξή αληηπαξάζεζε 

κεηαμύ ειιεληθώλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ θαη ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο 

δύλακεο. Θα δηαθπβεπόηαλ έηζη θαη ε αζθάιεηα ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ. 

εκαληηθνί πξεβεδάλνη πνιίηεο –αλάκεζά ηνπο θαη ν πξόθξηηνο «αδάο» Λάθνο 

Ρέληδνο– θιήζεθαλ ηα κεζάλπρηα ζην Γηνηθεηήξην γηα λα ηνπνζεηεζνύλ επί ηεο 

θαηαζηάζεσο, αθνύ ήδε είραλ γίλεη κεζνιαβήζεηο θαη ζπλελλνήζεηο ησλ 

πξνμέλσλ.  

ηελ νηθνγέλεηά καο θπθινθνξνύζε επί ρξόληα κηα αλέθδνηε θαη ζπλνπηηθή 

εθδνρή ηεο κνξθήο ηεο γλσκνδόηεζεο πνπ παξεζρέζε από ηνπο εθιεθηνύο 

ζπκπαηξηώηεο καο ζηνλ ηνύξθν Θνπκαληάξε. «Θα καο ζθάμνπλ όινπο εηούηοη». 

Πνηνη «εηνύηνη»; Ζ ηειεπηαία αλησλπκία ελλνεί πξνθαλώο ηνλ δηθό καο, ηνλ 

Διιεληθό ηξαηό. Θαλέλαο άιισζηε, γύξσ από ην ηξαπέδη ηεο ζπλεδξίαζεο, δελ ζα 

είρε ιεζκνλήζεη όζα είραλ ζπκβεί πξηλ ιίγα ρξόληα, κε ηνλ ειιελνηνπξθηθό 

πόιεκν ηνπ 1897. Σόηε ήηαλ πνπ ην ηνπξθηθό έδαθνο ηεο ηδηαίηεξεο πξεβεδάληθεο 

παηξίδαο καο είρε βιεζεί από ειιεληθά πνιεκηθά πινία, όπσο ην πεξηγξάθεη ζηα 

απνκλεκνλεύκαηα ηνπ ν Θεόδσξνο Πάγθαινο.ii[2] Δπηπρώο νη βνιέο ήηαλ 

εθθνβηζηηθέο κόλν. 

«Πόιε-ζύλνξν», όπσο ζα ηελ νλόκαδαλ νη εηδηθνί, ε παηξίδα καο βίσζε, επί 

αξθεηέο δεθαεηίεο κεηά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ θξάηνπο καο, πνπ σο έδαθνο, γύξσ 

καο, έθζαλε σο ην Άθηην θαη ηελ Άξηα, ην πεξηερόκελν απηνύ ηνπ γεσπνιηηηθνύ 

ραξαθηεξηζηηθνύ, ηεο ζπλνξηαθόηεηαο. Θαη  κάιηζηα ην βίσζε κε θπξηνιεθηηθά 

ζεακαηηθό ηξόπν αθνύ απέλαληη από ηελ παξαιία, ζην ειιεληθό Άθηην, νη πξόγνλνί 

καο έβιεπαλ λα θπκαηίδεη ε ειιεληθή ζεκαία ελώ ε παξαιία καο παξέκελε αθόκα 

δπηηθόηαην ιηκάλη ηεο Δπξσπατθήο Σνπξθίαο.  

Απηόο ν θπκαηηζκόο είρε γίλεη γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο ζύκβνιν ηνπ 

ειιεληθνύ εδάθνπο θαη αιιεγνξία ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο. ε δύζθνιεο ζηηγκέο, 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε δειαδή, κεξηθνί Πξεβεδάλνη απηνζαξθάδνληαλ 

αλαξσηώκελνη θαηά πόζν ήηαλ πξνηηκόηεξν ην «έηζ’» (κε ην ρέξη λα κηκείηαη ηνλ 

θπκαηηζκό ηεο ζεκαίαο) ή ην «έηζ’» (κε ην ρέξη λα κηκείηαη ην γύξηζκα νβειία).  

Πνηνο λα μέξεη βέβαηα αλ νη πξόγνλνί καο ζηεξήζεθαλ ηα ζνπβιηζηά ςεηά κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο πόιεο, πεξλώληαο από ηε «ζπλνξηαθόηεηα» ζε κηα 

«πεξηθεξεηαθόηεηα ππαλάπηπμεο»; Πάλησο  ζξπιείηαη πσο ε παξαηήξεζε «κνύ’ 

ζηιεηο έηζ’, θη όρ’ έηζ’» (κε ηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνύ) έρεη ζη’ αιήζεηα 

αθνπζηεί.iii[3] 

 



Μηθξή αλαδξνκή: Η Πξέβεδα ωο ζεκαληηθό ηζηνξηθό ηνπωλύκην ηεο πέξαλ 

ηνπ Αηγαίνπ ρώξαο 

 

Γηα ηελ παιηά θπξίαξρε ρώξα, ηελ Σνπξθία, είλαη επθαηξία λα ππελζπκίζνπκε εδώ 

πσο ε παηξίδα καο, ζηα ηνπξθηθά «Preveze», είλαη έλα ελδνμόηαην ηνπσλύκην ηεο 

ηζηνξίαο ηεο. Δπηηξέςηε κνπ λα θαηαζέζσ εδώ, αγαπεηνί ζπκπαηξηώηεο, ηε 

καξηπξία ελόο νκνίνπ ζαο, δειαδή ηε ζπγθίλεζή κνπ όηαλ θαηλνύξγηνο ζηελ 

Θσλζηαληηλνύπνιε, κε εθπαηδεπηηθά θαη δηπισκαηηθά θαζήθνληα, από ην 

επηέκβξε ηνπ 1983, βγήθα έλα πξσί από ην δηακέξηζκά κνπ ζην δξόκν. Ση εκέξα 

γηνξηήο! Ζ πόιε έπιεε  ζηελ εκηζέιελν. Παλό θαη γηξιάληεο παληνύ. ην πξώην 

πεξίπηεξν είδα ενξηαζηηθέο εθδόζεηο ησλ εθεκεξίδσλ. Γελ άξγεζα λα δηαθξίλσ, 

πάλσ - πάλσ, ηε ιέμε «Preveze».  

Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ ηελ ήμεξα κέρξη ηόηε ηε ιέμε απηή αιιά ε 

νκνηόηεηα ησλ ραξαθηήξσλ δελ κε δπζθόιεςε λα νδεγεζώ ζε θάπνηα ππόζεζε. Ζ 

ζθέςε κνπ επαιεζεύηεθε, πσο ε γεηηνληθή ρώξα γηόξηαδε ηελ Πξέβεδα. Κε πνηα 

επθαηξία όκσο; σζηόηεξν είλαη λα πνύκε πσο ε εζληθή γηνξηή ήηαλ αθηεξσκέλε 

ζηε κεγάιε λαπκαρία ηεο Πξέβεδαο, ζηε «Λίθε ηεο Πξέβεδαο» (“Preveze Zaferi”), 

ζηηο 27 επηεκβξίνπ ηνπ 1538. Οη έγρξσκεο πξσηνζέιηδεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

ηνπξθηθώλ εθεκεξίδσλ, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ ηηο θνζκνύλ θάζε ρξόλν ζηε 

ζιηβεξή γηα καο 29ε Καΐνπ, ππελζύκηδαλ ην ζξίακβν ηεο κνπζνπικαληθήο 

Αλαηνιήο θαηά ηεο  ρξηζηηαληθήο Γύζεο. Θξίακβν, άιισζηε, ηνπ λεαξνύ 

Κπηηιεληνύ –δηθό καο αίκα– Υατξεληίλ Κπαξκπαξόζζα. 

Ζ ζιηβεξή αλάκλεζε απηνύ ηνπ θαπάηζνπ ειιελόπνπινπ (από ηε κεηέξα ή 

ίζσο θαη από ηνλ παηέξα), πνπ είρε γίλεη ηνύξθνο λαύαξρνο, έκεηλε γηα πνιιέο 

επνρέο ζηηο ζάιαζζέο καο. Αιιά κε ηελ επθαηξία απηή θαη ε αλάκλεζε ηεο 

Πξέβεδαο δηαπεξλά ηε ζύγρξνλε Σνπξθία θαη ηε ζηξαηησηηθή ηεο νξγάλσζε. 

Λαύζηαζκνη θαη ππνβξύρηα, ζηξαηόπεδα θαη είδε ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ θέξνπλ 

ην ληθεθόξν όλνκα ηεο «ληθόπνιεο» Πξέβεδαο. Κε ηελ θαηά ζάιαζζα απηή λίθε 

εθείλεο ηεο επνρήο πέξαζε από ηα λεξά καο ην ζύλνξν αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη 

Γύζε. Δθεί πνπ είραλ απνηύρεη ν Αληώληνο θαη ε Θιενπάηξα πέηπρε ν 

Κπαξκπαξόζζα θαη έηζη απαζαλαηίζηεθε θαη ε πόιε καο. Όρη κόλν ζηελ Σνπξθία.   

ην παζίγλσζην ζύγγξακκά ηνπ «Κεζόγεηνο», πνπ από ρξόληα έρεη 

κεηαθξαζηεί θαη ζηα ειιεληθά, ν Fernand Braudel, πνπ πεηπραίλεη δηεηζδπηηθόηαηεο 

αλαιύζεηο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο Κεζνγείνπ ζηελ επνρή ηνπ ηζπαλνύ εγεκόλα 

Φίιηππνπ Β΄, ε Πξέβεδα,  είλαη παξνύζα, ιόγσ απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ ηζηνξηθνύ 

δεδνκέλνπ.iv[4] Καδί ηεο αλαθέξνληαη θαη πέληε κόλν άιιεο από ηηο ζύγρξνλεο 

πόιεηο καο, όπσο ε Θεζζαινλίθε θαη ε Θαβάια θαζώο θαη κεξηθά από ηα 

γλσζηόηεξα λεζηά καο, ε Θέξθπξα, ε Υίνο θαη άιια. Ηζηνξηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί 

αλαξσηηνύληαη βέβαηα θαηά πόζν απηό ην ζεκαληηθό ηζηνξηθό επεηζόδην ηεο Λίθεο 

ηεο Πξέβεδαο απνηειεί θαη ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηεο πόιεο καο θαη, από 

όζν μέξσ, αξλνύληαη λα ην εληάμνπλ ζ’ απηή.v[5]  

Ο θάζε Πξεβεδάλνο όκσο μέξεη πσο, δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ, κε επίθεληξν 

απηόλ ηνλ ηόπν, ήξζαλ αληηκέησπνη ζηξαηνί θαη ζηόινη, αληαιιάρηεθαλ εδάθε, 

μαλαραξάρηεθαλ ζύλνξα θαη έιαβαλ ρώξα ηόζνη βνκβαξδηζκνί, θαζώο θαη ν 

κεγάινο Υαιαζκόο (12/24.10.1798). Δίλαη πεξίεξγν ινηπόλ λα πιεξνθνξείηαη πσο 

ε έλλνηα  ηνπ «ηόπνπ» δελ είλαη αξθεηή, «ηθαλή θαη αλαγθαία» δειαδή, γηα λα 

εληαρζνύλ ηα γεγνλόηα πνπ αθνξνύλ ηνλ αληίζηνηρν  ιαό ζηελ δηθή ηνπ ηδηαίηεξε 

ηζηνξία ζπζηώλ. Θα κπνξνύζακε εδώ λα ππελζπκίζνπκε ην 1897 πνπ, όπσο είπακε 

πην πάλσ, εληάζζεηαη, έζησ θαη ινμά, ζηελ ηδηαίηεξε ηνπηθή ηζηνξία ηεο πόιεο καο. 

Θαηά ηελ έλλνηα απηή, ν αθηηβηζκόο πνπ παξαηεξείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

γηα ηηο βάζεηο ησλ AWACS ζην αεξνδξόκην ηνπ Αθηίνπ έρεη έλα ζαθέο ηνπηθν-

ηζηνξηθό πεξηερόκελν πέξα από ην δηεζλέο θαη εζληθό πνιηηηθό λόεκα 

Αο πσ αθόκα πσο γηα ηδενινγηθνύο, νπσζδήπνηε,  ιόγνπο ε «Λαπκαρία ηεο 

Πξέβεδαο» κνινλόηη θαζόξηζε ηνλ εγθισβηζκό καο ζηνλ νζσκαληθό θόζκν είλαη 

άγλσζηε, γεληθά ζε καο. Γελ ηεο απνδίδνπκε ηελ αξκόδνπζα ζεκαζία σο 

γεγνλόηνο θαη σο πεξίεξγεο ενξηαζηηθήο επηβίσζεο, ελώ επαηξόκαζηε γηα ηε 

γεηηλίαζε ηεο πόιεο καο κε ην Άθηην. Ση ζα ιελ αιήζεηα γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαγσγή 



ηνπο, ζηα εγγόληα θαη ηα δηζέγγνλά ηνπο, νη παιηνί Σνπξθνπξεβεδάλνη, όζνη αθόκα 

δνπλ θαη είραλ γελλεζεί εδώ; Πάλησο, ρσξίο λα αηελίδνπκε κόλν κε δηεζληζηηθή 

αζσόηεηα ηελ ηνπξθηθή θξαηηθή ενξηή ηνπ παιαηνύ ηνπο ζπλόξνπ «Πξέβεδα», 

θαιό είλαη, ζηηο ζεκεξηλέο θάζεηο εηξήλεο θαη επθνξίαο λα επηζεκαίλνπκε απηέο ηηο 

πηπρέο ηεο Ηζηνξίαο.  

 

Πνηνο ζπκάηαη, ηη ζπκάηαη ζηελ Πξέβεδα; 

 

Ζ επηιεθηηθή κλήκε θαη ιήζε είλαη ζπλεζηζκέλνη κεραληζκνί ζηηο θνηλσλίεο, όπσο 

άιισζηε θαη ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα άηνκα. Θαη, βέβαηα, πνιύ θαιύηεξα 

παξαηεξνύληαη ζηα επξύηεξα εζληθά ζύλνια θαη θπζηθά εθδειώλνληαη κέζα ζηηο 

πόιεηο όπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο ν πιεζπζκόο. Απηέο είλαη πνπ 

πξσηαγσληζηνύλ ζε ζέκαηα θαη ζεάκαηα νξγάλσζεο κλεκνζύλεο θαη ιεζκνζύλεο.  

Ζ δηθή καο πόιε ζηεξήζεθε επί κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο ηα ζηνηρεία 

κλεκεησκέλεο έληαμεο ζηνλ ειιεληθό εζληθν-θξαηηθό ρώξν. Κόλν ζηελ αιιαγή 

δεθαεηίαο ηνπ 1950/1960, επηδόζεθε ζπζηεκαηηθά ζηελ νξγάλσζε αλάδεημεο ηεο 

ειιεληθόηεηάο ηεο κε ζηνηρεία πνπ ππεξεηνύλ ηελ εζληθν-θξαηηθή κλεκνζύλε. Σν 

λαπηηθό κλεκείν ζηε «Βάζε» θαζώο θαη ην άγαικα ηνπ Οδπζζέα Αλδξνύηζνπ πνπ 

θνζκεί ηελ Πιαηεία καο είλαη από ηα πξώηα. Θαη πην έμσ, ζην Εάινγγν, ην 

παλύςειν κλεκείν ηνπ Ενγγνιόπνπινπ, γηα ηηο νπιηώηηζζεο.  

ε θάπνηα θάζε ε πόιε καο σο εηθόλα απνηέιεζε έλαλ ακηγή ρξηζηηαληθό 

πνιηηηζκηθό ρώξν, όρη όκσο ηαπηόρξνλα θαη ειιεληθό. Σελ εηθόλα απηή ηεο ράξηδαλ 

νη ρξηζηηαληθνί λανί, αθνύ εμέιηπαλ ηα κνπζνπικαληθά ηεκέλε θαη λεθξνηαθεία, ε 

εβξατθή ζπλαγσγή θαη ην εβξατθό θνηκεηήξην. Πνιινί Πξεβεδάλνη καο, πνπ δελ 

γελλήζεθαλ ζε ρξηζηηαληθά ζπίηηα, ζα κείλνπλ γηα πάληα μεραζκέλνη. Τπήξμαλ 

όκσο θαη απηνί ζπκπαηξηώηεο καο. ηε Ιάξηζα θαη ην Βόιν πξνρώξεζαλ ζε ζεηηθά 

βήκαηα κλεκνζύλεο κε ηα ζθνύξα κλεκεία πνπ έζηεζαλ γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο 

ηνπο Δβξαίνπο.  

Ζ κλεκείσζε ζηελ πόιε καο πέξαζε από πνιιά ζηάδηα. Ζ εηθόλα ηεο πινύηηζε. 

Απεηθνλίζεηο πξεβεδάληθνπ παξειζόληνο. ζπληάρζεθαλ ή αληηπαξαηάρζεθαλ ζε 

θηγνύξεο ηεο θξαηηθήο ή ηεο αζελατθήο ηζηνξίαο. Καδί κε ηνλ Θνλεκέλν καο θαη ν 

ηξαγηθόο Θαξπσηάθεο. Απέλαληη από ην ζπίηη ηνπ Αλδξνύηζνπ καο –ηη θνβεξό– ν 

νξθηζκέλνο ερζξόο ηνπ πξξαθηώηεο Θσιέηηεο.  

Όζνη πξνεξρόκαζηε από ην «παιαηνπξεβεδάληθν» πιεζπζκηαθό απόζεκα, αο ην 

πνύκε έηζη, αηζζαλόκαζηε πσο ε ζξπινύκελε ή ηεθκεξησκέλε ηζηνξηθή δηακάρε 

Αλδξνύηζνπ-Θσιέηηεvi[6] εθδειώλεηαη ζην ρώξν ηεο πόιεο καο, ζαλ «ηζηνξηθή 

εηξσλεία». Ζ πόιε γίλεηαη ζεαηξηθή ζθελή. Ο ρώξνο ηεο αλαπαξηζηά. Ή κήπσο 

απιά «παξαζηαίλεη»; Θαη ηη; Αλ νη πξξαθηώηεο καο είλαη –όζνη είλαη– θσιεηηηθνί, 

εκείο νη Παιαηνπξεβεδάλνη είκαζηε αλδξνπηζηθνί; Ήκαζηαλ, δειαδή, ηελ επνρή ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 κε ην κέξνο ηεο Δπαλάζηαζεο, ή, κήπσο, όπσο πνιινί 

αζηνί, ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο, ηελ επνρή ησλ επαλαζηάζεσλ, βξεζήθακε 

ηαρηνπνηεκέλνη ζηελ πόιε καο κε ηηο πόξηεο ηεο ζθαιηζηέο; ηε Γαιιία έρνπλ 

δεκνζηεύζεη άηιαληα κε ην εξώηεκα «Ση έθαλε ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ε πόιε 

ζνπ;».vii[7] Γηα καο ηνπιάρηζηνλ, ν Καθξπγηάλλεο είρε δώζεη «ζπρώξεζε» ζηα 

Αποκλεκολεύκαηά ηνπ.viii[8] Αο αθήζνπκε πνπ δελ ήκαζηαλ θαη πξώηνη ζη’ άξκαηα, 

νύηε ζηα γξόζηα, νύηε ζηα γξάκκαηα. 

  

«Δηθνί καο» θαη «μέλνη» ζηελ Πξέβεδα 

 

πρλά ζηηο πόιεηο επηδηώθνπλ λα κεηακθηέζνπλ κε εμσξατζκό θαη κεηαζρεκαηηζκό 

ηνπο πξαγκαηηθνύο ρώξνπο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ κόρζνπ.ix[9] Ζ αλαδήηεζε 

θαηλνύξηαο ηαπηόηεηαο είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν. Απνθξύπηεηαη έηζη θαη ε ηζηνξία 

ησλ αλζξώπσλ πνπ, κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο, κόρζεζαλ γη’ απηέο. Όπσο 

έρεη ππνζηεξηρζεί, ην ιηκάλη ηεο Πξέβεδαο, σο δηέμνδνο απαζρόιεζεο θξάηεζε 

ηνπο Πξεβεδάλνπο θνληά. Έηζη, πνιινί πνπ ζα είραλ κεηαλαζηεύζεη θαη πνπ κε ην 

κεηαλαζηεπηηθό θνκπόδεκα ζα είραλ θάλεη επελδύζεηο πνπ ζα έδηλαλ, γηα 

παξάδεηγκα, νηθηζηηθά, θάπνην ρξώκα πινύηνπ ζηελ πόιε, βξήθαλ εδώ θάπνην 



κεξνδνύιη. Ο «ςαξάο» θαη ν «θνξηνεθθνξησηήο» ηνπ ιηκαληνύ είλαη θηγνύξεο πνπ 

ζα κπνξνύζαλ λα ηηκεζνύλ ζηελ πόιε καο. Απαζαλαηίδνληαο ην ιηκάλη θαη ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ ηηκνύκε θαη ηελ παιηά νηθηζηηθή εηθόλα ηεο Πξέβεδαο. Απηή, όπσο 

μέξνπκε, είρε θάλεη ηόζν θαιή εληύπσζε ζηνλ Θσλζηαληίλν Γνμηάδε, αιιά δελ ηε 

ζεβαζηήθακε όζν έπξεπε..  

Λα πνύκε αθόκα όηη από ην δεκόζην ρώξν ηεο πόιεο, ιείπνπλ επίζεο κνξθέο 

πνπ λα παξαπέκπνπλ, έζησ θαη αλώλπκα, ζηνπο αλζξώπνπο πνπ κόρζεζαλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα ηελ πόιε απηή. Κηα ηέηνηα, γηα παξάδεηγκα, είλαη απηή 

ηνπ «Ιεπθαδίηε θαιιηεξγεηή». Θη έπεηηα, γηα λα επηζεκάλνπκε ηελ απνπζία ηεο 

γπλαηθείαο κνξθήο από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ καο, πνπ είλαη 

αλδξηθό πξνλόκην, λα αλαδεηήζνπκε ηε «πξξαθηώηηζζα κάλα».  

Θα πξέπεη βέβαηα λα δηεθδηθήζνπκε θαη ζέζε γηα πξεβεδάληθεο ιατθέο 

νλνκαηνζεζίεο ηνπ παξειζόληνο, πνπ ηνπο ρξσζηάκε λα ηηο αλαγάγνπκε ζε 

επίζεκεο νδσλπκίεο ηεο πόιεο. Θα πσ έλα παξάδεηγκα. Σηκήζακε κε νλνκαηνζεζία 

νδνύ –θαη πνιύ ζσζηά– ηνπο εθ ύξνπ επηρεηξεκαηίεο Αδειθνύο Θαιεκέξε. Ήηαλ 

γλσζηνί από ηελ ίδξπζε ηεο βηνκεραλίαο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πόιε 

καο θαη από ηελ επξύηεξε θνηλσληθή δξάζε ηνπο. Όκσο ζην ζρεηηθό ζεκείν ηεο 

πόιεο έλα ηκήκα ηεο νδνύ ήηαλ επί δεθαεηίεο γλσζηό σο «ηελ Ζιεθηξηθή». Γελ 

είλαη θαζόινπ θαθό κηα πόιε λα έρεη κηα «Οδό Ζιεθηξηθήο», ή θαη κηα «Πιαηεία 

Παγνπνηείνπ» αλ ζέιεη θάπνηε λα απνκαθξπλζεί από ηελ πξνζσπνιαηξηθή 

παξάδνζε. Βέβαηα, ε αηηηνινγηθή εηζήγεζε γηα ηελ νλνκαηνζεζία ή ηελ αιιαγή ζα 

αλαθέξεηαη θαη ζηα πξόζσπα, ζηνπο αλζξώπνπο, πνπ ε αλάκλεζή ηνπο ππνθίλεζε 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ νλόκαηνο ηεο νδνύ ή ηεο πιαηείαο. Θαη δελ ζα παξαιεηθζεί θαη 

ε ζπιινγηθή πηπρή κε αλαθνξά ζε όζνπο ζεκάδεςαλ κε ην κόρζν ηνπο θαη ηε δσή 

ηνπο αθόκα ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν. 

Πσο αιήζεηα ζα κπνξνύζε λα αλαδεηρζεί ην πξεβεδάληθν ζηνηρείν ζηελ 

νλνκαηνζεζία «Πιαηεία Γεσξγίνπ εθέξε»; Ο πνηεηήο καο απηόο, βξαβεπκέλνο κε 

ην βξαβείν Λόκπει, δελ έρεη  θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ Πξέβεδα. Δίλαη απιά 

ζαλ λα ηηκνύκε ην Βξαβείν Λόκπει κε ηελ πιαηεία ηνπ λνκπειίζηα. Γελ είλαη θαθό. 

Δίλαη, απόιπηα παξαδεθηό θαη, αλακθηζβήηεηα, παηδαγσγηθό, γηα νιόθιεξε ηελ 

θνηλσλία καο, λα ηηκνύκε ηνλ Σκσρληό Γηώξγν εθέξε. Δίλαη ζαλ λα ηηκνύκε θαη 

όινπο ηνπο δηθνύο καο «πξόζθπγεο», όζνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Πξέβεδα .    

Ωζηόζν, αλ ςάρλακε ζην πινύζην ηδενιόγην ησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη ηνπ ελ 

γέλεη έξγνπ ηνπ, ζα κπνξνύζακε λα αλαζύξνπκε κηα ηδέα ή κηα εηθόλα γηα ηελ 

νλνκαηνζεζία. Έλαο Πξεβεδάλνο θίινο, πνπ θαηνηθεί ζηελ άιιε Πξέβεδα, ηελ 

Πξέβεδα ησλ μελεηεκέλσλ, θαη ζηνλ νπνίν θάλακε ηε ζπδήηεζε, έθεξε ζην λνπ 

ηνπ ην κεινπνηεκέλν πνίεκα ηνπ εθέξε, κε ηίηιν «Ο γπξηζκόο ηνπ μελεηεκέλνπ» 

θαη καο ην πξόηεηλε. «Πιαηεία ηνπ μελεηεκέλνπ» δελ είλαη θαθή ηδέα γηα κηα κηθξή 

θεληξηθή πιαηεία. Όπσο νη μελεηεκέλνη Πξεβεδάλνη έρνπλ ζηελ θαξδηά ηνπο ηελ 

πόιε καο έηζη θαη ε πόιε ζα ηνπο είρε ζηε δηθή ηεο. 

ε ζρέζε κε ηελ απνκάθξπλζε από ηελ πξνζσπνιαηξηθή παξάδνζε ησλ 

νδσλπκίσλ, θίλεζε πνπ εγγξάθεηαη ζην ηδεώδεο απηό, γηα ζνβαξνύο πνιηηηθνύο 

ιόγνπο ζηε θάζε ηεο Κεηαπνιίηεπζεο, ήηαλ θαη ε κεηνλνκαζία ζε «Οδό 

Πνιπηερλείνπ». Έγηλε ζην γλσζηό κεγάιν δξόκν ηνπ παξαδνζηαθνύ άμνλα 

πεξηνρήο θαηνηθίαο ηεο πόιεο πνπ πεξλά κπξνζηά ή ζπλδέεη ηηο ηέζζεξηο 

παιαηόηαηεο εθθιεζίεο ηεο πόιεο καο θαη ηηο γεηηνληέο ηνπο. Σνλ Άγην Βαζίιεην, ηελ 

Αγία Παξαζθεπή,x[10] ηνλ Άγην Θσλζηαληίλν θαη ηνλ Άγην Ληθόιαν. «Οδόο ησλ 

Σεζζάξσλ Δθθιεζηώλ» ζα ήηαλ έλα όλνκα πνπ ζα αληαπνθξηλόηαλ ζε κηα απόιπηα 

πξεβεδάληθε θαη αληηθεηκεληθή «πνιενγξαθία». Θα απνηππσλόηαλ έλα πξεβεδάληθν 

ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλν ζηηο πόιεηο. Αθόκα θαη ηνπξίζηεο 

«ζξεζθεπηηθνύ ηνπξηζκνύ» ζα είρακε πνπ ζα έθαλαλ πεξίπαην ζηελ πόιε καο 

αλαδεηώληαο ηηο ηέζζεξηο εθθιεζηέο. 

 

Αληί γηα ζπκπεξάζκαηα: Από ηε γεωπνιηηηθή παηξίδα ζηελ παηξίδα ηωλ 

αλζξώπωλ 

 



«Μεηέρα πόιε κε ηα πρόζωπα ποσ ζε θαηοηθούλ, θαηοίθεζαλ θαη ζα θαηοηθήζοσλ 

αδειθώλω θαη σπάρτω…». Γηαιέμακε από θείκελν ηνπ Λίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε,xi[11] 

ζεζζαινληθηνύ ζπγγξαθέα, απηό ην κηθξό απόζπαζκα γηα λα ηηηινθνξήζνπκε ηελ 

νκηιία καο γηα ηε ζεκεξηλή 95ε επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο καο. Σελ 

βιέπνπκε ζαλ εκέξα επθξνζύλεο γηα όινπο καο. Πξνηηκήζακε εδώ ζηνηρεία 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πνπ καο θέξλνπλ θνληά ζηνλ απιό άλζξσπν· ηνλ πιεζίνλ· 

αθόκα θαη ηνλ «άιιν», ηνλ «απέλαληη» θαη ηνλ κειινληηθό Πξεβεδάλν.  

Βιέπνπκε ηελ Πξέβεδα ζαλ παηξίδα. Όρη κε ηε γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηνπ όξνπ. 

Απηή ηαπηίδεη ηελ παηξίδα κε ην έδαθνο ζην νπνίν αζθεί ηε δηθαηνδνζία ηνπ ην 

θξάηνο. Γελ δνμνινγήζακε ηε κεγάιε παηξίδα ηνπ ράξηε, ησλ ζπλόξσλ, ησλ 

πνιηηηθώλ θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ. Πξνζπαζήζακε λα επηθεληξσζνύκε ζηελ έλλνηα 

ηεο κηθξήο γσληάο ησλ αλζξώπσλ. Δίλαη ν ρώξνο όπνπ ν θαζέλαο καο είδε ην θσο 

θαη έκαζε βησκαηηθά λα μερσξίδεη ην θαιό από ην θαθό.  

Δλελήληα πέληε ρξόληα κεηά, εδώ κπνξεί λα δνζεί ν θαζεκεξηλόο αγώλαο γηα 

ην θαιό. Λα  ππεξεηεζεί γλήζηα ην ηδεώδεο ελόο εππξεπηζκέλνπ ρώξνπ δηαβίσζεο 

ησλ αλζξώπσλ, λα ειεγρζνύλ νη αζύκκεηξεο επεκβάζεηο ρξήζεο θαη δόκεζεο, λα 

κελ παξέρεηαη ζηνπο δξόκνπο πξνβάδηζκα ζηνλ ηζρπξό θαη ηα δξεπαλεθόξα, λα 

απνθεύγεηαη θάζε ελέξγεηα, πνπ ζα δηέζηξεθε, έζησ θαη αζέιεηα, ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπ ρώξνπ.  «Μεηέρα πόιε κε ηα πρόζωπα ποσ ζε θαηοηθούλ, 

θαηοίθεζαλ θαη ζα θαηοηθήζοσλ αδειθώλω θαη σπάρτω…».  Μεηέρα πόιε…. 
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