
 1 

 
 

Γρακκαηόζεκο ζχεδηαζκέλο από ηο  χαράθηε-δωγράθο Παλαγηώηε Γράββαιο] 
 

Ο εσπρεπιζμένος τώρος και ο δημοκραηικός Πρεβεζάνος 
 

[ΚΔΙΜΔΝΟ ΟΜΙΛΙΑ Δ ΖΜΔΡΙΓΑ ΣΟΤ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΡΔΒΔΕΑ» – ΜΑΪΟ 2008] 

Ισάλλεο Ρέληδνο 
 

Δίλαη αξθεηά ρξφληα ηψξα πνπ ζηηο πξφρεηξεο αμηνινγήζεηο ηεο πφιεο καο –«Α, πήγαηε ζηελ 

παηξίδα κνπ; Ξψο ζαο θάλεθε ε Ξξέβεδα;» – εηζπξάηηνπκε θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

ζπγθαηαβαηηθέο θξίζεηο θαη νπδέηεξεο απαληήζεηο. «Όκνξθε πνιηηεηνχια». Απηφο είλαη 

κάιινλ ν θνηλφο παξνλνκαζηήο ηεο απνηίκεζεο πνπ γίλεηαη απφ ηαμηδηψηεο, ψξηκνπο θαηά 

ηελ ειηθία, πνπ ηπραίλεη λα γλσξίζνπκε θαη πνπ δελ ράλνπκε ηελ επθαηξία λα δεηήζνπκε ηε 

γλψκε ηνπο γηα ηελ πφιε καο. Κπνξεί βέβαηα λα ηνπο επεξεάδεη ζηελ απάληεζή ηνπο ε 

παξνπζία ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο Ξξεβεδάλνπ. Λνκίδσ φκσο φηη ην πηζαλφηεξν είλαη πσο νη 

θάζε θνξά ηπραίνη ζπλνκηιεηέο κνπ ζπεχδνπλ λα πξνβνχλ ζε εηιηθξηλή –φπσο εθηηκψ– 

απάληεζε ζαλ λα επηζπκνχλ λα εμηιεσζνχλ γηα ηελ κάιινλ αξλεηηθή αληίιεςε –

πξνθαηάιεςε ζα έιεγα– πνπ είραλ νη ίδηνη θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε λεαξφηεξε ειηθία γηα 

ηελ πφιε απηή.  

Γελ είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηη ζθεπηφηαλ ν ζχγρξνλνο 

επηζθέπηεο καο, ζε παιηφηεξε θάζε,  γηα ηελ πξνπνιεκηθή Ξξέβεδα, ηελ Ξξέβεδα ηνπ ’50, ή  

ηνπ ’60. Ωζηφζν ζε έξεπλεο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(θαη καο δφζεθε ε επθαηξία λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά θαη απφ ην βήκα απηφ), λεαξνί 

θάηνηθνη ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ θαη άιισλ πεξηνρψλ θαη πφιεσλ ηεο ρψξαο καο, καζεηέο 

δειαδή, απνθαιχπηνπλ κε θάπνηα δηθαηνινγεκέλε άγλνηά γηα ηελ πφιε καο πνηεο είλαη νη 

«αλαπαξαζηάζεηο» πνπ επηθξαηνχζαλ άιινηε γηα ηελ Ξξέβεδα. Καο θέξλνπλ δειαδή 

αληηκέησπνπο κε θάπνηα αξραηνινγία ηεο γλψζεο γηα ηελ Ξξέβεδα, πνπ κνηξάδνληαλ 

παιηφηεξα νη Έιιελεο, ηνπ ηχπνπ «θξχν», «βξνρή», «Θαξπσηάθεο», «Γηάλληλα», «ηπξί», 

«Βνξάο» θαη άιια. Απηά έρνπλ ηψξα ππνρσξήζεη ζην παλειιήλην θνηλφ θαη νη ηαμηδηψηεο 

πνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηε ζχγρξνλε πφιε καο απνθνκίδνπλ κηα ζεηηθή 

εληχπσζε γηα ηελ Ξξέβεδα.  

Γηαηί ηφηε ε αγσλία γηα ην ρψξν θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο καο;  

 

1. Η αδηάθνξε θαη παξάλνκε δξάζε καο ππό ηηο επινγίεο ησλ Αξρώλ  
 
Δπαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο κε αλαγθάδνπλ λα κελ θαηνηθψ κφληκα ζηελ Ξξέβεδα ελψ 

ηαπηφρξνλα, παξά ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο κνπ, έρσ ηε ζπάληα επθαηξία, θάζε θνξά, λα κελ 

θνηηάδσ κε βιέκκα θαζεκεξηλφ θαη θνπξαζκέλν ηελ παηξίδα κνπ. Λα ηελ παξαηεξψ, λα ηε 

ζαπκάδσ αιιά θαη κε κεγάιε ιχπε κνπ λα έξρνκαη αληηκέησπνο κε θαηαζηάζεηο πνπ ζαλ 

Ξξεβεδάλν κε πιεγψλνπλ. Δμάιινπ ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο πνπ θάλσ, δηαπηζηψλσ πσο απηά 

πνπ επηζεκαίλσ εγψ δελ είλαη ηφζν πξσηφηππα νχηε απαηηνχλ κεγάιε δχλακε αθαίξεζεο 

θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα λα γίλνπλ θαη απφ πνιινχο άιινπο αληηιεπηά:  
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Ρν λα αληηιεθζείο ηηο βξνκηέο θαη ηα απνξξίκκαηα θαζφιν αλεμαίξεηα ην κήθνο ηνπ 

δξφκνπ πξνο ην Κχηηθα,  

ην λα ηξνκάδεηο κε ην ιπζζψδεο θξνηάιηζκα απφ ην κεραλάθη ηεο θνπέιαο πνπ ζε 

πιεζηάδεη πηζψπιαηα ζηελ πεδνδξνκεκέλε θεληξηθή αγνξά,  

ην λα κελ βξίζθεηο ζηνλ παξαιηαθφ δξφκν λα ζηαζείο θάπνπ λα παξαθνινπζήζεηο ην 

γπλαηθείν θαξλαβάιη επεηδή κεξηθέο θαθεηέξηεο έρνπλ πξνθιεηηθά θαηαπηεί ην δεκφζην 

ρψξν θαη εηξσλεχνληαη ηε ιατθή θπξηαξρία πνπ, αο πνχκε, εθθξάδεη, ηαπεηλσκέλν, ην 

παξαθείκελν Γεκαξρείν,  

ην λα ρξεηάδεηαη λα θαηέβεηο απφ ην κηθξφ πεδνδξφκην θαη λα εθηεζείο ζηνλ θίλδπλν λα 

ρηππεζείο απφ έλα φρεκα επεηδή ην πεδνδξφκην έγηλε απζαίξεην εθζεηήξην κηαο πξακάηεηαο,   

ην λα βιέπεηο λα ράλεηαη κέζα απφ ηα κάηηα ζνπ κηα φκνξθε γσληά αλζξψπσλ γηα λα 

εθαξκνζηεί ην πνιενδνκηθφ ζρέδην,  

ην λα παξαηεξείο λα θαηαζηξέθεηαη κηα ηδέα πνιηηηζηηθήο παξέκβαζεο εμαηηίαο ηεο 

ηεξαηψδνπο θαηαζθεπήο κε έλα παλάζρεκν ηνίρν,  

ην λα παξακέλεη ε ηνπαιέηα ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΘΡΔΙ θιεηδσκέλε ζε φιε ηε δηαδξνκή 

ελψ πνιιά άηνκα θαη κάιηζηα γπλαίθεο αγσληνχλ πφηε ζα θηάζνπκε ζε θάπνην ζεκείν 

ζηάζεο,    

ην λα δεηο κέξα κε ηελ εκέξα ην μήισκα ησλ παξαδνζηαθψλ πηλαθίδσλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε αλψλπκα παξεθηάκαηα, 

ην λα βιέπεηο λα θαηεδαθίδνληαη ηζηνξηθά θηίξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

αξρηηεθηνληθφ  πξφηππν γηα νιφθιεξεο γεηηνληέο,  

ην λα μππλάο κε έλαλ εθθσθαληηθφ θξφην θαη λα αληηθξίδεηο κπξνζηά ζηελ πφξηα ζνπ 

έλαλ εηθνζάρξνλν κε ιησκέλα κέιε απφ ζχγθξνπζε ζηε Ιεσθφξν Δηξήλεο, 

φια απηά είλαη δεηήκαηα ηα νπνία ν θαζέλαο καο αληηιακβάλεηαη ή βηψλεη κε ηνλ έλα ή 

ηνλ άιιν ηξφπν. Κεξηθνί βέβαηα απιά αγαλαθηνχλ ζηηγκηαία, νη πεξηζζφηεξνη ζπκβηβάδνληαη 

κε ην λα παξακεξίδνπλ θαη λα κελ θαπγαδίδνπλ, άιινη κε δηάθνξεο επθαηξίεο ηα 

θαηαγγέιινπλ, αξθεηνί αηζζάλνληαη έθδειε κηα θαζεκεξηλή αζρήκηα θαη βία ζηελ πφιε, 

ελψ ην θαθφ επηβηψλεη, δεη καδί καο. Ππλερίδεηαη θαη, κάιηζηα, πνιιαπιαζηάδεηαη. Καο 

ηαπεηλψλεη. Αο δνχκε. 

[ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΜΔ ΦΙΛΜΑΚΙ] 

Θαλέλαο καο δελ έρεη δηθαίσκα λα θξίλεη ζαλ επηζεσξεηήο φια απηά. Νχηε θη εκείο ζα ην 

θάλνπκε. Ραπεηλά ζα αλαξσηεζνχκε κφλν αλ ν κφρζνο ηνπ πξεβεδάληθνπ ιανχ, καδί κε 

ηνπο λεφηεξνπο Ξξεβεδάλνπο, κεηά ηελ Απειεπζέξσζε θαη κεηά ηελ Κεηαπνιίηεπζε, άμηδε 

απηά ηα απνηειέζκαηα 

Όκσο αλ απηά πνπ είδακε είλαη ην θαθφ, ην ρεηξφηεξν είλαη πσο κέζα ζηελ πφιε καο  

εγθαζίζηαηαη θαη έρεη αξθεηά δηαδνζεί κηα ηδενινγία πνπ δηθαηνινγεί ηα πξάγκαηα. Έρεη 

ιέμεηο θιεηδηά «αλάπηπμε», «κεγέζπλζε», «πξφνδνο», «εμέιημε». Θαη κάιηζηα εθθξαζηέο 

ηεο ηδενινγίαο απηήο είλαη θαη σξηκνηέξνη ζπκπνιίηεο καο πνπ «ηαρηνπνηήζεθαλ» θαη  

ζπγθξίλνπλ επνρέο αλέρεηαο κε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθά αλεηφηεξε γηα φινπο θαηάζηαζε. 

Θαηάζηαζε πνπ εγθισβίδεη θαη ηε λενιαία ζε έλα πεξηβάιινλ αζρήκηαο θαη –ην ρεηξφηεξν– 

αδηαθνξίαο.  

Έλαο εθιεθηφο ζπκπνιίηεο καο κάο ιέγεη επηθξηηηθά:  

 

«Ξψο λα κηιήζεηο ζ’απηφλ ηνλ θφζκν κε ζπγθίλεζε γηα ηελ νκνξθηά ηνπ ζνθαθηνχ θαη 

ηνπ κηθξνχ πξεβεδάληθνπ ζπηηηνχ πνπ γλσξίζακε; Ξσο λα πξνπαγαλδίζεηο ηελ 

πνιενδνκία ηνπ θακπχινπ δξφκνπ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ αλψλπκνπ πξεβεδάλνπ 

νηθηζηή ηνπ παξειζφληνο φηαλ φινη κεγαιψζακε κε  ηα επαλαιακβαλφκελα 

ηδενινγήκαηα ηνπ ηχπνπ "Α! Ζ Ξάηξα… Έρεη σξαία ξπκνηνκία". Ζ έιιεηςε ξπκνηνκίαο 

δελ ήηαλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο ην αίηεκά καο πνπ ε ηθαλνπνίεζή ηνπ ζα έθαλε ηελ 

Ξξέβεδα καο Ξαξίζη;».  

 

Θαη ζα ζπκπιεξψλακε ηα εξσηεκαηηθά: Απηή ε έιιεηςε ξπκνηνκίαο δελ ήηαλ έλα 

επηρείξεκα ηνπ κεγάινπ πνηεηή Θψζηα Θαξπσηάθε πνπ ρσξίο λα ην ζέιεη γηλφηαλ 
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εθθξαζηήο ηνπ κνληεξληζκνχ επηθξίλνληαο ζε γξάκκα πξνο ηνλ παηέξα ηνπ ηα πάληα ζηνλ 

πξεβεδάληθν ρψξν; 

  

«Ρα ζπίηηα, ηνπξθφζπηηα ηνπ ρεηξίζηνπ είδνπο, άξρηζαλ λα έρνπλ αξραηνινγηθή αμία. 

Μεπεηηνχληαη εδψ θη εθεί, θαζέλα φπνπ ηφζπεηξε ν λνηθνθχξεο ηνπ, ψζηε νη δξφκνη πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ελ ησ κεηαμχ θαηά ζχκπησζηλ, λα κελ μέξεηο πνχζε αξρίδνπλ θαη πνπ 

νδεγνχλ. Θαλέλαο άιισζηε δελ είλαη καθξχηεξνο απφ 50 κέηξα…»; 

 

Ν λνκνκεραληθφο παηέξαο ηνπ πνηεηή πνπ ζα είρε νπσζδήπνηε ελζηαιάμεη ζηελ ςπρή 

ηνπ θάπνηα θαλνληζηηθά πνιενκνξθηθά ηδεψδε ζα ραηξφηαλ πνπ ν ιακπξφο γηνο ηνπ 

ζπκκεξηδφηαλ ηε ινγηθή ηνπ κνληέξλνπ θνηηάγκαηνο ηνπ ρψξνπ. Ζ πνιενδνκία, ζαλ 

θάληαζκα, θαηά πεξίεξγν θαη πνιχπινθν ηξφπν, βπζζνδνκνχζε θαηά ηεο πφιεο καο θαη ηε 

ζηνίρεησλε απφ εθείλν ηνλ θαηξφ αθφκα. Νη θάξγηεο αλήγγειιαλ ηελ ηζνπέδσζε ηεο ηζηνξίαο 

καο. Νη θξαηηθέο αξρέο ην έθαλαλ πξαγκαηηθφηεηα. Ν θαιφο καο πνηεηήο, ζηελ 

απνηθηνθξαηηθή αληηκεηψπηζε πνπ έθαλε ζηελ πφιε καο,  ππήξμε ν πξψηνο –κεηαθνξηθά 

βέβαηα– «Ξξεβέδεο». Δπαθνινχζεζαλ πνιινί άιινη. Ν ηειεπηαίνο «Ξξεβέδεο» πνπ γλσξίδσ 

είλαη ν θχξηνο Ιάκπξνο Ξξέληδαο, δηνηθεηήο ηεο Ρξνραίαο, πνπ ελ ρνξψ κε ηνπο ππνινίπνπο 

πνιεάξρεο θαη πνιεκάξρνπο ηεο Ξξέβεδαο αξλήζεθε λα αληηκεησπίζεη αλζξσπηζηηθά ην 

αίζρνο θαη ην έγθιεκα ηεο Ιεσθφξνπ Δηξήλεο.     

 

2. Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πόιεο 
                   

Όια ινηπφλ αλήγγειιαλ θαη πξναλήγγειιαλ ηηο αιιαγέο πνπ επξφθεηην λα ιάβνπλ ρψξα 

ζηελ Ξξέβεδα. Ζ κηθξή καο «ηνπξθφπνιε» ζα έπξεπε λα απαξλεζεί ηνλ εαπηφ ηεο φρη κε 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο θαη δηαηήξεζε ηνπ ρξψκαηφο ηεο, αιιά κε αλάηαμε νξζνπεδηθήο 

επέκβαζεο. Ρη ζεκαίλεη κηθξή πφιε θαη ηη ηνπξθφπνιε; Ρη θαθφ ππάξρεη ζηηο έλλνηεο απηέο; 

Θξχβνπλ κήπσο θαη θάηη θαιφ; 

Ζ έλλνηα ηεο κηθξήο πφιεο αλαδχζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ειιεληθφ επηζηεκνληθφ 

ιφγν, κε ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα/Δπξσπατθή Έλσζε, θαη είρε γηα αθεηεξία 

ηεο ην γεγνλφο φηη κε ηηο ενθηθέο αγξνηηθέο επηδνηήζεηο, ε παξακνλή ησλ αγξνηψλ ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζα νδεγνχζαλ ζε αλαζπγθξφηεζε ησλ 

κηθξψλ ηφπσλ. Ζ Ξξέβεδα βέβαηα ζαλ πφιε, νηθνλνκία θαη κέγεζνο δελ ππάγεηαη πηα ζηελ 

θαηεγνξία απηή. Δμάιινπ ε παξαδνζηαθή ζηξνθή ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη θαηφπηλ πξνο 

ηελ ηδηφηππε βηνκεραλία ησλ θαηαζθεπψλ –κνινλφηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο 

είλαη ζε πνιιέο θάζεηο θπξίσο αγξνηηθφ– έδηλαλ πάληα ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έλα ηδηαίηεξν 

ζπλαίζζεκα αζηηθήο ηαπηφηεηαο. Ξψο γίλεηαη απηφ; 

 
Σχεκαηοποίεζε ηες Πρέβεδας ως κηθρής πόιες.  

Χαραθηερηζηηθό ηες είλαη ε θαζεκερηλή θίλεζε προς ηο θέληρο. 
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Δίλαη ζθφπηκν λα πξνζδηνξίζνπκε εδψ ηελ έλλνηα ηεο κηθξήο πφιεο. Θα ην θάλνπκε 

πέξα απφ αξηζκεηηθέο θαη πιεζπζκηαθέο ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη θπξίσο ζέκα αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη κηαο πξνεμάξρνπζαο παξαδνζηαθήο αζηηθήο δνκήο. Ρν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

κηαο κηθξήο πφιεο, πνπ ηελ ζεσξνχκε ζε πξψηε πξνζέγγηζε κνλνθεληξηθή θαη φρη θπξίσο 

αγξνηηθή, ζπλίζηαηαη ζην εμήο: Ρν θέληξν ηεο, πνπ απνηειεί πξνθαλψο ζχλζεηε έλλνηα 

ζηελ νπνία ππάγνληαη φιεο νη εκπνξηθέο, ρξεκαηνπηζησηηθέο, πνιηηηζκηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπληζηά έλα αιεζηλφ ζεκείν θαζεκεξηλήο εκεξήζηαο 

ζπγθέληξσζεο/δηέιεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Ξξαγκαηηθά, θαζψο νη πεξηνρέο θαηνηθίαο είλαη δνκεκέλεο θαη δηαηεηαγκέλεο γχξσ ή 

πίζσ απφ απηφ, ν νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ζπξξέεη ζην 

θέληξν απηφ θάζε πξσί ζπγθξνηψληαο αλζξψπηλα (δειαδή θνηλσληθν-πνιηηηθν-νηθνλνκηθά) 

κηα «αγνξά», έλα ζχκπιεγκα θίλεζεο κεηαμχ γλσζηψλ –ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλδξψλ– 

αληαιιαγήο ραηξεηηζκψλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη κάιηζηα πεηξαγκάησλ,  θαη παξαηήξεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο Ξξέβεδαο, επί πνιιέο δεθαεηίεο, ε «αγνξά» ζπλέπηπηε θαη κε ηελ πιηθή 

έλλνηα ηεο θεληξηθήο αγνξάο ηεο πφιεο.  

Γηα λα δηαθξίλνπκε θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κηθξήο πφιεο πξέπεη λα ηα 

αληηπαξαβάινπκε κε εθείλα ελφο ρσξηνχ ην νπνίν, ζε πξψηε πξνζέγγηζε θαη θαηά θχξην 

ιφγν, ζεσξνχκε σο νηθηζκφ θαηνηθίαο ελφο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (θαιιηεξγεηψλ). Θαζψο 

νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη δηεζπαξκέλεο ζην ρψξν γχξσ απφ ηνλ 

ππξήλα ηνπ ρσξηνχ, πξνθχπηεη θάζε κέξα «εκεξήζηα έμνδνο», ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο  εληαηηθήο εθηέιεζεο ησλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ. Γελ ππάξρεη πξαγκαηηθφο θνηλφο 

ρψξνο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ξξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ζρεκαηνπνίεζε 

ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε ηδέα ηεο θαζεκεξηλήο εκεξήζηαο εμφδνπ θαη ηεο επαθφινπζεο 

δηαζπνξάο. 

Γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κηθξήο πφιεο θαη λα 

ηε μερσξίζνπκε θαιχηεξα απφ άιινπο νηθηζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πξέπεη λα ηε ζπγθξίλνπκε 

κε ηε κεγάιε πφιε. Απηή ηε ζεσξνχκε ζαλ πνιπθεληξηθφ ρψξν πνιιαπιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ελδηαηηήκαηνο ελφο κεγάινπ πιεζπζκνχ. Ζ δηαθνξά ηεο κεγάιεο 

πφιεο απφ ηε κηθξή είλαη σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζήο καο ε χπαξμε ηεο ψεσδο-

σπαίζροσ ηεο κεγάιεο πφιεο, θαηά ηνλ Debord1. Ν Debord παξνπζηάδεη ηε ζχγρξνλε 

πνιενδνκία σο δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο λέαο «ππαίζξνπ» πνπ κέζα ζηε κεγαινχπνιε 

παξάγεη κηα λέα ππνηαγκέλε αγξνηηά.   Ζ κεγάιε πφιε δηνρεηεχεη ηνλ εξγαδφκελν 

πιεζπζκφ ηεο πξνο ηα δηάθνξα θαη πνιπάξηζκα θέληξα δξαζηεξηφηεηαο (θαη αλσλπκίαο) ζε 

αληίζεζε κε ηε κηθξή πφιε πνπ ραξαθηεξίδεηαη (νπσζδήπνηε ζρεκαηηθά) απφ έλα 

αλζξσπηθφ θέληξν, κηα αγνξά φπνπ ζπλαγείξεηαη (δειαδή ζπγθεληξψλεηαη) ν αλδξηθφο, 

ζπλήζσο, πιεζπζκφο ηεο. 

Πην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο ζρεκαηνπνίεζήο καο αλαδεηθλχνληαη δύν είδε νηθηζκψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε/ιεηηνπξγία ηεο «αγνξάο» ή αληίζεηα απφ ηελ απνπζία ηεο.  

Απηή ινηπφλ ε δνκή ηεο κηθξήο πφιεο είλαη εθείλε πνπ ζπκβνιίζηεθε επί ρξφληα απφ ηελ 

Ξξέβεδα ζαλ ζχλνιν θαη ηψξα ζπληεξείηαη κάιινλ ηερλεηά κε ην ηζηνξηθφ θέληξν ησλ 

εζηηαηνξίσλ θαη ησλ θαθεηεξηψλ ρσξίο φκσο λα απνηειεί αληηθείκελν ζεβαζκνχ ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο θαη ηελ επέθηαζή ηεο. 

Ρη δειαδή; Θα έπξεπε λα θξαηήζνπκε παληνχ ηα ηνχξθηθα ζνθάθηα;  

Ξφζν φκσο ηνχξθηθα είλαη απηά; Ρν δήηεκα ηεο αηζζεηηθήο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηελ 

ηεηξαγσληζκέλε ζθαθηέξα δειαδή ζην ιεγφκελν ηππνδάκεην ζχζηεκα θαη ζηελ ειεχζεξε 

θακππιφκνξθε γξακκή, σο πξνο ηε κνξθή ησλ δξφκσλ ησλ πφιεσλ, ζίγεη ζε έλα γλσζηφ 

ηνπ βηβιίν ν κεγάινο ηζηνξηθφο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Κεζνγείνπ Φεξλάλ Κπξνληέι. Λα ηη 

γξάθεη:  

 

«Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο ζθαθηέξαο εγείξεη έλα παξάμελν πξφβιεκα ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Όιεο νη πφιεηο ηεο Θίλαο, ηεο Θνξέαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Ηλδηθήο 

                                                 
1
  Guy Debord, Η κοινωνία ηοσ θεάμαηος, Γιεθνής Βιβλιοθήκη, 2000, ζελ. 139.  
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ρεξζνλήζνπ, ηεο απνηθηαθήο Ακεξηθήο (αο κελ μερλάκε ηηο πφιεηο ηεο Οψκεο θαη 

νξηζκέλεο ειιεληθέο) έρνπλ ρηηζηεί κε ην [ζχζηεκα ηεο ζθαθηέξαο]. Γπν κφλν 

πνιηηηζκνί έθηηαμαλ ηηο πφιεηο ηνπο σο επί ην πιείζηνλ πεξίπινθεο θαη αθαλφληζηεο: 

ην Ηζιάκ θαη ε κεζαησληθή Γχζε»i. 

 

Ρν ζνθάθη ινηπφλ δελ παξαπέκπεη αλαγθαζηηθά ζην «ηνπξθηθφ» αιιά είλαη απφιπηα έλα ο 

παλάξραηνο επξσκεζνγεηαθφο ραξαθηήξαο. Βξίζθεηαη, κάιηζηα, φπσο ην βιέπνπκε ζηηο 

αλαπαιαησκέλεο γεηηνληέο ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ, ζηελ θαξδηά ηεο Γχζεο. Λα 

ππελζπκίζνπκε εδψ φηη ε ηδέα γηα «κίκεζε ηες αλοκοηοκορθίας ηες θύζες» θαη απφξξηςε 

ηεο «θαρηεζηαλής γεωκεηρηθής αλαθοράς» απνηέιεζε έλα ηζρπξφ θίλεκα πνπ εθθξάζηεθε 

κε ηελ θακππισηή δηακφξθσζε ησλ αγγιηθψλ θήπσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ crescents 

(εκηζέιελσλ) ζηε πνιενδνκία ηνπ Ινλδίλνπ θαη ηνπ Κπάζii. 

Πην βηβιίν ηνπ γηα ηελ πνιενδνκία θαη ηηο θαιιηηερληθέο ηεο αξρέο, ν Camillo Sitte 

ππνζηεξίδεη ηα εμήο γηα ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ αθαλόληζηοσ: 

 

«Δίλαη απφ ηελ ίδηα πείξα παζίγλσζην, φηη [...] ηα αθαλφληζηα ζρήκαηα δελ 

επηδξνχλ θαζφινπ δπζάξεζηα, αιιά αληηζέησο απμάλνπλ ηε θπζηθφηεηα, 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ καο θαη πξνπαληφο εληζρχνπλ ηε γξαθηθφηεηα ηεο 

εηθφλαο»iii. 

 

Ξαξφκνηα άιισζηε είλαη θαη ε γλψκε ηνπ Murray Bookchin, ζηε ζχγθξηζε πνπ θάλεη 

αλάκεζα ζηε κνληέξλα πφιε (…εσζύγρακκε κολόηολε ζέα ηωλ ίδηωλ απρόζωπωλ θηηρίωλ 

θαη θαηαζηεκάηωλ...) κε ηε κεζαησληθή πφιε πνπ είλαη θαη ε παξαδνζηαθή Ξξέβεδα (…κε ηης 

γωλίες θαη ηης θακπύιες, ποσ ζε θάζε ζηροθή ηο κάηη εσθραηλόηαλ από κηα απρόβιεπηε 

ζθεληθή εηθόλα...)iv. 

Ν γάιινο γεσγξάθνο Brunet αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζηε λεσηεξηθή κνξθή ησλ 

ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ πφιεσλ, κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 1821-30. Κε ηελ ηππνδάκεηα 

πνιενδνκία ηνπο, ζε ηεηξαγσληθφ/νξζνγψλην ζρέδην ζθαθηέξαο, νη πφιεηο καο ηζνπέδσζαλ 

ηηο παιηέο ηνπξθνπφιεηο ψζηε λα μεθφςνπλ απφ ηνπο 

 

«βάξβαξνπο Ρνχξθνπο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα ζρεδηάζνπλ πφιε πνπ λα δηαθέξεη απφ 

αθαηνλφκαζην ιαβχξηλζν ζηξαβνζφθαθσλ, δείρλνληαο έηζη [νη Έιιελεο] ηη κπνξεί λα 

θαηνξζψζεη ν πνιηηηζκφο» 2.  

 

Ξνηνο μέξεη ηί είλαη νπδέηεξε (;) γεσγξαθηθή πεξηγξαθή θαη ηη βαζηά εηξσλεία ζην 

θείκελν απηφ ηνπ Brunet. Ξάλησο εκείο νη Ξξεβεδάλνη μέξνπκε πνιχ θαιά φηη ε κεγάιε 

αζρήκηα ζηελ πφιε δελ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηα παιηά κηθξά ζπίηηα θαη ηα ζηελνζφθαθα φζν  

1) κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο εκηηεινχο ππισηήο, ηα ζθνπξηαζκέλα κπαιθφληα θαη 

ηηο μεζσξηαζκέλεο ηέληεο θαη  

2) ηελ επίζεζε απφ θίινπο επαγγεικαηίεο πνπ άισζαλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα φιν ην 

ηζηνξηθφ θέληξν ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ θεξθφπνξηα ηε δεκνηηθή αξρή.  

 

3. νπβιίδνληαο ηε κηθξή πόιε – Η Λεσθόξνο Δηξήλεο θαη πνιέκνπ 
 

Ζ ρψξα καο, θησρή ζε νηθηζηηθά πξφηππα θαη κε ζπζζσξεπκέλε αζηηθή αζρήκηα, καθξηά απφ 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο γηα 15 ή 20 αηψλεο δελ είρε λα καο πξνζθέξεη παξά θνκκάηηα 

Ιάξηζαο, Αηγάιεσ, θαη ην ρεηξφηεξν, Εσγξάθνπ. Απηά έβαιε θαη ζηελ νδφ Πηαδίνπ. Ζ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο Ξξέβεδαο σο ειιαδηθνχ αζηηθνχ ρψξνπ γίλεηαη θάπσο παξάμελα. Ν 

Κηράιεο Χαξαιακπίδεο καο ππελζπκίδεη:  

 

                                                 
2
 Roger Brunet, όπ. π., σελ. 200. 
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«Ν ειιαδηθφο ρψξνο παξνπζηάδεη κηα ηδηνκνξθία […] Ν ηφπνο φπνπ γελλήζεθε ε έλλνηα 

θαη ην ζρήκα ηεο πφιεο, εηδηθά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, ζηεξείηαη πφιεσλ. Ξξφθεηηαη γηα 

έλα παξάδνμν».3 

  

Ζ «άπνιηο» εηθφλα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν επξσπατθφ ρψξν, 

κε ην απψηεξν επθιεέο πνιενγξαθηθφ παξειζφλ ηνπ θαη –κάιηζηα θαη– κε ηνλ ππφινηπν 

νζσκαληθφ ρψξν είλαη ζνβαξφ ζηνηρείν.  

Δπηδεηθλχνπκε επζχο ακέζσο δχν ράξηεο κε ηνπο πιεζπζκνχο ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ 

ην 1400, ην 1600 θαη ην 1800, θαηά Bairoch. Απφ ηνπο δχν απηνχο ράξηεο αλαδεηθλχεηαη ε 

αζηηθή πζηέξεζε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηελ «Δπξψπε». 

Ρν κεγάιν ρηχπεκα ηεο δηθήο καο πφιεο έγηλε κε ηε δηάλνημε ηεο Ιεσθφξνπ Δηξήλεο. 

Ρν φλεηξν ηνπ Θαξπσηάθε έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Έλα κνληέξλν ζηνηρείν μέζρηζε ηα 

ζπιάρλα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνκέα. Ξψο ζπκβηβάζηεθαλ απηά; Ρη έδεημε ε πνιχρξνλε 

ζπλχπαξμε; 

Θα αλαθεξζνχκε γηα ιίγν ζηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο πνπ είρακε θάλεη ζηηο 13 

Απγνχζηνπ ηνπ 2007 ζηε δηαζηαχξσζε Ιεσθφξνπ Δηξήλεο θαη Χξίζηνπ Θνληνχ. Παο ιέσ 

ηελ πεξίιεςε: Γηα-ζηαχξσζε ρσξίο αλάζηαζε. Δίρακε ηφηε θιεζεί, κε πξσηνβνπιία ηνπ 

νκηινχληνο, νη πξεβεδάλνη ζπληνπίηεο θαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη ζε ζπλάζξνηζε κε ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ «θαηαγγειία ηεο βαξβαξφηεηαο θαη ηεο θαηαζηνιήο πνπ 

επηβάιιεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο καο απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιεγφκελεο 

Ιεσθφξνπ Δηξήλεο». Έλαο αζηπλνκηθφο καο ιέεη ζρεηηθά: 

  
«Όινη μέξνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηε Λεσθόξν Δηξήλεο έζησ θαη αλ θάλνπκε ηα ζηξαβά κάηηα. 
πληεξνύκε ζην θέληξν ηεο πόιεο ηαρύηεηεο απηνθηλεηνδξόκνπ. Απηό κόλν ζα αξθνύζε γηα λα καο 
μειώζνπλ όινπο. Πνηνο αιήζεηα πεξηκέλεη από ην κεραλάθη λα ζηακαηήζεη ζηε δηάβαζε γηα λα 
πεξάζεη ν ειηθησκέλνο ή ε κεηέξα κε ην παηδηθό ακαμάθη;  Δθεί είλαη πνπ ν λεαξόο ζα επηζπκήζεη 
λα θάλεη ζνύδα. Καη όρη λα ζηακαηήζεη. ηελ πόιε απηή δελ ηεξείηαη θαζόινπ ν θώδηθαο νδηθήο 
θπθινθνξίαο. Έρεηε δεη θαλέλαλ λα θνξάεη θξάλνο; Απηά δελ ηα βιέπεη ν δηνηθεηήο πνπ απέξξηςε 
ηα αηηήκαηά ζαο; Ο εηζαγγειέαο είλαη αόκκαηνο; Γηα κέλα πόδη ηνπ πεδνύ ζην δξόκν ζεκαίλεη 
θόθθηλν. Μόιηο ν πεδόο εηνηκάδεηαη λα θαηέβεη, ην όρεκα πξέπεη λα αθηλεηνπνηείηαη. Αιιά μέξνπκε 
βέβαηα πσο γηα ην κεραλάθη, θαη γηα ηε βαξύηεξε κεραλή ρεηξόηεξα, απηό δελ είλαη θαζόινπ 
βνιηθό, αθνύ ην κεραλάθη ζηέθεηαη κόλν όηαλ θηλείηαη. Όηαλ ζηακαηήζεη πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί κε 
ην πόδη ηνπ νδεγνύ. Γηα ην απηνθίλεην ηα πξάγκαηα είλαη πην απιά. Ο νδεγόο θάζεηαη ζην 
θιηκαηηδόκελν όρεκά ηνπ θαη έρεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο αθηλεηνπνίεζεο. Αιιά ν πξεβεδάλνο 
νδεγόο ζα ιέεη: Εδώ ηα μησανάκια ηπέσοςν ζηην Ειπήνηρ με εκαηό και εγώ με ηη ηζιπάπα θα ηο 
παίξω νομοηαγήρ;   … Μελ αθνύηε πνπ ζαο ιελ γηα ηα ζακαξάθηα πσο είλαη επηθίλδπλα. Απηό δελ 
ζαο είπε ν Δηζαγγειέαο; Όια είλαη επηθίλδπλα ζηνλ ηξνρό. Αιιά ζεκαζία έρεη κε πόζε ηαρύηεηα 
θηάλεηο ζην ζακαξάθη. Άξα, αλ εθαξκνζηεί έλα όξην 15-20 ρηιηνκέηξσλ κέζα ζηελ πόιε, θαη αλ 
ηνπνζεηεζνύλ ζακαξάθηα ζε κηθξέο απνζηάζεηο ην έλα από ην άιιν, όια ηα δεηήκαηα ιύλνληαη. 
Χώξηα πνπ πνιινί νδεγνί ζα παξαηνύζαλ ην απηνθίλεην γηα ηηο θνληηλέο απνζηάζεηο … Γελ μέξσ αλ 

κπνξεί λα πεδνδξνκεζεί ε Δηξήλεο, όπσο ην δεηάηε, αιιά εγώ ζα πξόηεηλα ην εμήο: Μηα θαξδηά 
λεζίδα ζε όιν ην κήθνο ηεο Δηξήλεο, ιέκε γηα έλα κε δύν κέηξα ή θαη θαξδύηεξε, ζα κπνξνύζε λα 
έρεη θαιά απνηειέζκαηα»…  

 

Χσξίο εκείο λα νπηζζνρσξνχκε απφ ηε βαζηθή καο πξφηαζε γηα αλαθνχθηζε ηνπ 

θαηεζηξακκέλνπ θαη δηεζηξακκέλνπ θέληξνπ απφ ηηο απαγνξεπηηθέο θαη απάλζξσπα 

ζπζζσξεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πεδνδξφκεζε ηεο Ιεσθξφξνπ 

Δηξήλεο, θιείλνπκε απηφ ην κέξνο θαη εξσηνχκε   

– Κπνξεί λα είλαη ν εηζαγγειέαο αφκκαηνο; 

– Κπνξεί λα είλαη ν δηεπζπληήο ηεο Ρξνραίαο ηπθιφο; 

– Κπνξεί λα είλαη ν Γήκαξρνο γθαβφο;  

 

4. «Χέξηα πάλσ από ηελ πόιε» – Ο ξόινο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε 
 

                                                 
3 Μιτάλης Χαραλαμπίδης, «Πεηρελαιούπολη ή νέα πολσκενηρική πόλη;» Ελεσθεροησπία, 1.2.2007, 

ζελ. 9.  

http://www.geocities.com/irentzos/pezodromos1.html
http://www.geocities.com/irentzos/pezodromos1.html
http://www.geocities.com/irentzos/pezodromos1.html
http://www.geocities.com/eugeander/xiloste.html
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Λα αζηεηεπηψ, κε ηελ άδεηά ζαο, ιέγνληαο πσο ην δήηεκα κνηάδεη λα είλαη νθζαικνινγηθφ. 

Δίλαη φκσο έηζη; Έλαο εθιεθηφο θίινο, νθζαικίαηξνο κάιηζηα, επηζηξέθνληαο απφ ζπλέδξην 

θαη ηαμίδη καο εμέθξαδε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αλζξσπηά πνπ 

απνπλέεη ε ίδηα ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζηηο Βαιηηθέο Χψξεο. Δπηζθεπηφκελνο, αληίζεηα, 

θαλείο κεξηθέο πφιεηο ηεο ρψξαο καο, καδί κε ηνλ ήιην, ην θσο, ηηο πνιπάξηζκεο ππεξεζίεο, 

πνπ ηψξα παξέρνληαη ζε θάζε γσληά ηεο, κπνξεί λα κείλεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κε έλα 

πεξίεξγν ζπλαίζζεκα απαξέζθεηαο. Ρηηινθνξψ απηή ηελ ελφηεηα κε βάζε κηα παιηά ηηαιηθή 

ηαηλία (Φξαληζέζθν Οφδη, 1963). Κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη πάιη ζα πάξσ ην ζάξξνο λα 

εθθξάζσ ηε ζθέςε  κνπ. Έρσ ζπγθξίλεη ηελ πφιε καο, κε ηε βνήζεηα ηδεψλ πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ ζπληνπίηεο καο, κε ηελ φκνξθε βειγηθή κεζαησληθή πφιε Κπξηδ. Ξαιηφηεξα 

ιεγφηαλ Βξχγε. Ζ ζχγθξηζε αθνξνχζε ην ελδερφκελν πιήξνπο δηφξπμεο ηεο ηάπηαο ηεο 

Ξξέβεδαο θαη  πδξαπιηθήο επέθηαζήο ηεο πξνο ην Ηφλην θαη ηνλ Ακβξαθηθφ.  

Ζ Κπξηδ ήξζε πξηλ ιίγεο εβδνκάδεο ζηελ επηθαηξφηεηα κε ηελ ελδηαθέξνπζα ηαηλία 

«Απφζηνιή ζηε Κπξηδ» (Martin McDonagh, 2008). Καδί κε ηα πνιιά θαη παξάμελα πνπ 

ζπκβαίλνπλ εθεί, ζηελ ηαηλία, φρη ζηελ Κπξηδ, έλαο ήξσαο ιέεη ζρεδφλ ζην ηέινο: Ασηή ε 

πόιε ζα ήηαλ θαιύηερε αλ δελ ήηαλ ζηο Βέιγηο. Απηή αθξηβψο ηε ζθέςε θάλσ θαη εγψ γηα 

κεξηθέο γσληέο ηεο ρψξαο καο θαη απηφ είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη, ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, θαη άιινπο, πνπ είπακε ζηελ αξρή. Ασηή ε πόιε, ε δηθή κας Πρέβεδα, ζα ήηαλ 

θαιύηερε αλ δελ ήηαλ ζηελ Ειιάδα. Δλλνψ βέβαηα λα είρε εμαζθαιίζεη ν πιεζπζκφο ηεο ην 

επίπεδν πνιηηηζκνχ θαη δηαβίσζεο πνπ νθείιεη ζηελ ειιαδηθή ηζηνξία θαη γεσγξαθηθή 

έληαμε, αιιά λα είρε γιπηψζεη απφ ηνλ ζαλάζηκν ελαγθαιηζκφ ησλ πεξηβαιινληνθηφλσλ 

κεραληζκψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο. Απφ φινπο ηνπο «Ξξεβέδεο». Μέλνπο θαη ληφπηνπο. 

Αο παξαδερηνχκε πσο βξηζθφκαζηε ζε έλα δηαξθή πφιεκν. Ππδεηψληαο φηαλ βξίζθσ 

επθαηξία γηα ηελ έιιεηςε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ –αιήζεηα, θχξηε Λνκάξρε, κπνξείηε λα 

πάηε αμηνπξεπψο ζηελ Ξάηξα κε δεκφζην κέζν κεηαθνξάο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ λνκνχ πνπ 

εθπξνζσπείηε; Ξψο;– θζάλσ κε ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ ζε ζπκπεξάζκαηα πνιέκνπ, 

θαηαζηξνθήο θαη αλαηξνπήο. Ν έλαο ιέεη πσο ηηο γξακκέο ηνπ Ρξηθνχπε ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία ηηο ζπληήξεζαλ θαη ηηο αμηνπνίεζαλ κφλν νη Ηηαινί. Άιινο δειψλεη πσο νη 

Γεξκαλνί είραλ ζρέδην γηα γξακκή απφ Θαιακπάθα κέρξη θάησ. Ρξίηνο δειψλεη πηθξφρνια 

θαη εηξσληθά πσο αλ επηθξαηνχζε ε «Θνπκνχλα» ζηελ Διιάδα, νη Οψζνη ζα καο είραλ 

ζηξψζεη γξακκέο, φπσο έθαλαλ θαη ζηελ απέξαληε  ρψξα ηνπο. Γηαηί αιήζεηα απηή ε 

πνιεκνινγία θαη ν ελδνηηζκφο. Ν ιαφο καο, κέζα ζηελ καθξνρξφληα ηψξα εηξεληθή πεξίνδν, 

δελ κπνξεί λα επηδνζεί ζε ηέηνηα έξγα; Ρη ζπκθέξνληα θαιχπηνπλ νη κεγάιεο παξαηάμεηο 

πνπ καο θπβεξλνχλ; Γηαηί φινη έρνπλ θεξχμεη πφιεκν ζηε κηθξή πφιε, ζηνλ απιφ άλζξσπν, 

ζηνλ απιφ πνιίηε; Ξνχ είλαη ε αγσληζηηθή παξνπζία ηεο Αξηζηεξάο γηα ην δεκφζην ρψξν; 

Γελ κπνξνχκε λα ηνπνζεηεζνχκε ζε έλα ηφζν επξχ θαη βαζηθφ δήηεκα αιιά έρνπκε 

πξνζπαζήζεη λα θσδηθνπνηήζνπκε εδψ ηα «εκθπιηνπνιεκηθά» ζηνηρεία ηεο θαηαζηξνθήο 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ δησγκνχ ηνπ απινχ αλζξψπνπ απφ ηελ πφιε ηνπ. Ρα 

νλνκάδνπκε «ην ηεηξάεδξν ηεο αληηπαξνρήο» θαη «ην ηεηξάεδξν ηεο απηνθίλεζεο». Ρν 

νρηάεδξν ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηεο θαηαπίεζεο δειαδή.   

Πηελ πεξίπησζε ηεο Ξξέβεδαο ην θξάηνο θαηέιαβε ζε θάπνηα ζεκαληηθή ηζηνξηθή γηα 

καο ηνπο Ξξεβεδάλνπο ηελ πφιε θαη, κε ην μελφθεξην δεκνζηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ απφ 

ηνλ Ξνηεηή έσο ηνλ ηφηε Ξξεβέδεο, ηελ ρηχπεζε αιχπεηα. Ν Γήκνο αλέιαβε ζρεηηθψο 

ηαπεηλφηεξα θαζήθνληα. Ρη ηνπ απέκελε; Λα δηαιχζεη ηηο ζπλνηθίεο. Ρν θαηάθεξε. Ηζηνξηθέο 

γεηηνληέο ηεο πφιεο καο θαξθψζεθαλ άςπρεο ζαλ μεπνππνπιηαζκέλα θνηφπνπια γηα 

ςήζηκν, ζην ζνπβιί ηεο Δηξήλεο.  

Κε ζθιεξφηεηα θαη αιαδνλεία ε αζηπλνκηθή αξρή απέξξηςε ην αίηεκα ησλ πνιπάξηζκσλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ αγσληνχλησλ πεξηνίθσλ γηα εγθαηάζηαζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζηε 

δηαζηαχξσζε Ιεσθφξνπ Δηξήλεο θαη Χξίζηνπ Θνληνχ. Ζ απνηθηνθξαηία ζε φιν ηεο ην 

κεγαιείν.  

Ρν θαινθαίξη πιεζηάδεη θαη ε θίλεζε απμάλεηαη. Δίλαη ηαπεηλσηηθφ λα βξίζθεζαη ζηε 

δηάβαζε γηα λα πεξάζεηο απέλαληη θαη λα πξέπεη λα πεξηκέλεηο λα ηειεηψζεη ηε ζνχδα ηνπ ην 
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ηειεπηαίν κεραλάθη γηα λα πεξάζεηο απέλαληη. Ξψο φκσο λα δηαθφςεηο ηελ αηειεχηεηε 

ζεηξά νρεκάησλ; Ξψο λα θαηαιάβεηο αλ νη ραξηησκέλεο ηειεθσλήηξηεο, πνπ λνκίδνπλ πσο 

ην απηνθίλεην πνπ νδεγνχλ είλαη ηειεθσληθή θακπίλα, ζε είδαλ ζηε δηάβαζε; Κηα νδεγφο 

ζηελ θεληξηθή αγνξά, ρσξίο πηλαθίδεο ζην απηνθίλεηφ ηεο, πξνζπαζνχζε λα καο πείζεη φηη 

ν πεδφδξνκνο δελ είλαη πεδφδξνκνο αθνχ ε λφκηκε θαηνρχξσζή ηνπ δελ έρεη πεξάζεη, καο 

έιεγε, απφ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο.  

Ζ θεληξηθή καο πξφηαζε είλαη λα πεδνδξνκεζνχλ δξφκνη ηέηνηνη φπσο ε Ιεσθφξνο 

Δηξήλεο θαη ε Ξαλαγή Ρζαιδάξε. Ρν θπιαθηζκέλν Ξξψην Γεκνηηθφ ζα αλαπλεχζεη. Θα 

αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ ζην δξφκν απηφ. Ν φρηνο απέλαληη ζα ζπκκνξθσζεί. Ρα πνδήιαηα ζα 

μαλαθπθινθνξήζνπλ. Ρα αζηηθά κηληκπάο ζα αλαιάβνπλ ηε ζπρλή ζχλδεζε κε δηαδξνκέο 

«θχθινπ» θαη «νρηψ» ζε φιε ηελ πφιε. Ζ Ιεσθφξνο Δηξήλεο  ζα γίλεη ν κεγαιχηεξνο 

πεδφδξνκνο ηεο Δπξψπεο. Ζ παξαιία ζα πάςεη λα είλαη ην νκνξθφηεξν πάξθηλγθ ηεο 

ρψξαο. Θα πξαζηλίζεη ζαλ ηελ φρζε ηεο Ιίκλεο ηεο Γελεχεο. 

Πε εηζήγεζή καο, ην 1986, πξηλ 22 ρξφληα, ζε εθπαηδεπηηθφ-ππεξεζηαθφ ηφηε πιαίζην 

ζην Γεχηεξν Ιχθεην, είρακε ζπκπεξηιάβεη θαη ην ζέκα «ράξαμε πνδειαηφδξνκνπ ζηελ πφιε 

καο». Ρν δήηεκα παξακέλεη πάληα επίθαηξν. Όρη βέβαηα γηα πνδειαηφδξνκν αλαςπρήο 

κφλν. Ρα πξάγκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα ζπδεηνχληαη κεκνλσκέλα θαη ζε ενξηαζηηθέο 

εκεξίδεο. Ξξέπεη λα νξγαλσζεί έλα δσληαλφ ζπλέδξην κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνξέσλ, ησλ αζηπλνκηθψλ ζσκαηείσλ, ηεο 

λανδνκνχζεο Δθθιεζίαο, ηεο ζπνπδάδνπζαο λενιαίαο, θαη λα δνχκε ξεαιηζηηθά πσο ζα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία  έρνπλ θέξεη ηελ κηθξή καο πφιε νη 

απνηθηνθξάηεο. Δλλνψ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαζψο θαη φινπο φζνη 

θξχβνληαη πίζσ απφ ην παξκπξίδ. Κήπσο ήξζε ε ψξα λα ξσηήζνπκε: Ασηή ε πόιε, ε δηθή 

κας Πρέβεδα, δελ ζα ήηαλ θαιύηερε αλ αλήθε ζηοσς Πρεβεδάλοσς;   

   

 

                                                 
i Fernand Braudel, Υλικός πολιηιζμός, όπ.π., ζελ. 538· πρωηόησπο: Civilisation matérielle, etc., 

ζελ. 436· η ελληνική μεηάθραζη (Αικαηερίνης Αζδρατά) τρηζιμοποιεί ηον ορθό όρο 
«ιπποδάμειο ζύζηημα».  

ii
 Leonardo Benevolo, Η πόλη ζηην Εσρώπη, Δλληνικά γράμμαηα, 1997, ζελ. 244-254.  

iii Camillo Sitte, Η πολεοδομία ζύμθωνα με ηις καλλιηετνικές ηης αρτές, Δθνικό Μεηζόβειο 
Πολσηετνείο, 1992 [1889], ζελ. 58.   

iv
 Murray Bookchin, Τα όρια ηης πόλης, Παραηηρηηής, 1996, ζελ. 124.   


