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 Είκαζηε αληίζεηνη ζηελ ηέρλε 

πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη θαινθαηξηλέο «αξπαρηέο» από εκπνξηθνύο 

ζηάζνπο. Ο πνιηηηζκόο ζήκεξα ζηελ Πξέβεδα πξέπεη λα πάςεη λα 
είλαη απιά ε «δηαρείξηζε» ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θάπνησλ 

βαξηεζηεκέλσλ αζηώλ ή θάπνησλ παξεπηδεκνύλησλ δηαθνπνύρσλ 
ζεξηλήο πεξηόδνπ θαη λα γίλεη πάιη «ε δσή ηεο πόιεο θαη ηνπ 

πνιίηε». Αληί γηα «είζνδν», κε ή ρσξίο εηζηηήξην, ζα επλνήζνπκε, κε 
ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο, ηελ αλάπηπμε ζπλζεθώλ 

θηιηθήο «θαηαζηαζηαθόηεηαο» κέζα ζηελ πόιε: Αληί λα θαζόκαζηε 
βινζπξνί ζε έλα θάζηζκα αίζνπζαο, όπνπ δελ κηινύκε νύηε κε ην 

δηπιαλό καο, ζα ραηξόκαζηε ηελ πόιε, ζα δνύκε ηα δξώκελα, ζα 
θνηηάκε ηνλ άιινλ ραξσπά, ή ζα ηαμηδεύνπκε ζηελ ύπαηζξν ηνπ 

Γήκνπ καο.   

Οη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 
λα γίλνληαη όιν ην ρξόλν ζηελ πόιε θαη ηελ ύπαηζξν, από ηελ πόιε 

θαη ηελ ύπαηζξν, από ηελ πόιε γηα ηελ ύπαηζξν. Θέινπκε λα 
κεηαηξέςνπκε ηελ Πξέβεδα ζε έλα αζηακάηεην δεκηνπξγηθό θέληξν 

(«non-stop art city-center») κε πξσηόηππεο ηδέεο.  
Αθνύ μεπέξαζε ην ζνθ από ην ζηηγκαηηζκό ηεο από ηελ ειιεληθή 

πνίεζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε πόιε καο έγηλε κηα ζπρλή πνηεηηθή 
αλαθνξά ηεο κηθξήο ειιεληθήο πόιεο θαη κάιηζηα έβαιε ζπκβνιηθά 

θαη δπλακηθά ην ζηίγκα ηεο ζην ράξηε ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο 
πνίεζεο θαη κνπζηθήο. Απηή ηε ζρέζε ηεο Πξέβεδαο κε ηελ ηέρλε θαη 

ηελ πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία, ν «Γεκόζηνο ρώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - 



Εάινγγν» έρεη ηελ πξόζεζε λα ηελ ππνζηεξίμεη θαη λα ηελ αλαδείμεη 

αθόκα πεξηζζόηεξν.  
Έλα εηήζην «Φεζηιβάλ Ποίηζης ηης Πόλης» απνηειεί θεληξηθή 

καο ηδέα. Θα ην αθνινπζήζεη έλα «Φεζηιβάλ Τραγοσδιού ηης 
Πόλης». Δίλαη γλσζηό πσο ηα ζύγρξνλα ηξαγνύδηα ηεο λενιαίαο κάο 

θάλνπλ καζήκαηα αγάπεο θαη κίζνπο γηα ηελ πόιε, γη’ απηό ε 
πξεβεδάληθε λενιαία ζα θιεζεί εδώ λα δώζεη ην νξγαλσηηθό 

«παξώλ» θαη λα ζηεξίμεη ηελ ληόπηα παξαγσγή πνιηηηζκνύ. Θα 
πξνηαζεί επίζεο ε δηνξγάλσζε δηαγσληζκνύ «Θεάηξνπ ησλ Πόιεσλ» 

κε αλέβαζκα «πνιενγξαθηθώλ» ζεαηξηθώλ έξγσλ από λεαληθνύο 
ζηάζνπο ζε πνιινύο νηθηζκνύο-θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη ζα 

θαζηεξσζεί κηα κόληκε εκέξα ηεο εβδνκάδαο («Τξίηεο ηεο ζηλέ-
πόιεο») πξνβνιήο θαη αλάιπζεο ηαηλίαο πνιενγξαθηθνύ ζηλεκά 

«ζηλεθίι». Μεγάινη ζθελνζέηεο θαη άιινη άλζξσπνη ηνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ ζα «ηαμηδέςνπλ» εκάο θαη ηνπο επηζθέπηεο καο ζηε 

Βηέλλε θαη ην Σαλ Φξαλζίζθν, ζηελ Καληαράξ θαη ηε Χηξνζίκα.  

Ο «Γεκόζηνο Χώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - Εάινγγν» ζα ζηεξίμεη ηα 
ππάξρνληα θαιιηηερληθά ζρήκαηα θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο 

πνπ ηηκνύλ κε ηε δξάζε ηνπο ηελ πόιε θαη θάλνπλ λα αθνύγεηαη 
εύθεκα ην όλνκά ηεο. Χνξόο θαη κνπζηθή, ζέαηξν θαη 

θηλεκαηνγξάθνο, δσγξαθηθή θαη γιππηηθή ζα απνηειέζνπλ θεληξηθό 
πνιηηηζηηθό αιιά θαη αλαπηπμηαθό κέιεκα ηνπ λένπ Γήκνπ. Με ζηόρν 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο ληόπηαο δξαζηεξηόηεηαο ζα πξνηείλνπκε θαη 
πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο κε άιιεο πόιεηο όπσο ην Δθεβηθό Φεζηηβάι 

ηνπ Πύξγνπ, ην Κηλεκαηνγξαθηθό Φεζηηβάι Ταηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο 
ηεο Γξάκαο, νη Γηνξηέο Λνγνύ θαη Τέρλεο ζηε Λεπθάδα θαη ην 

Φεζηηβάι Αζελώλ. 
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