
 
ΓΖΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΖΣ ΡΔΝΤΕΟΣ 

http://dimosioshoros.wordpress.com 

 

Δελτίο Τύπου της 24/01/2012 
 

Η ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΗ «ΠΟΛΕΟΤΗΤΑ» 
Τα  εκατοντάχρονα (2012) ςαν γιορτή 

τησ πόλησ και τησ νεολαίασ 
 

Οι πόλεισ του κόςμου και μάλιςτα 
εκείνεσ που αναπτφςςονται χωρίσ να 
ακολουκοφν τα πρότυπα αςτικοποίθςθσ 
του Δυτικοφ Κόςμου μετζχουν ςε μια 
ιδιότυπθ παραγωγι αςτικοφ χϊρου και 
αςτικοφ πλθκυςμοφ ςτο ζδαφόσ τουσ. 
Μερικοί ςθμαντικοί ςυγγραφείσ 
χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι λζξθ cityness 
που εμείσ εδϊ προςπακιςαμε να 
αποδϊςουμε με τθν «πολεότθτα» που 
βρίςκεται ςτον τίτλο.  

Κάναμε ποιθτικι αδεία τθ μετάφραςθ 
αυτισ τθσ λζξθσ, μιλϊντασ για τθν 
Πρζβεηα, αφοφ και θ πόλθ μασ απζκτθςε 
μια ιδιότυπθ ποιθτικι πολεότθτα ςτισ 
αρχζσ του 20οφ αιϊνα.  Δεν αγνοοφμε 
πωσ θ Πρζβεηα ςτιγματίςτθκε από τθν 
ελλθνικι ποίθςθ του Μεςοπολζμου και 
πωσ αργότερα ζβαλε ςυμβολικά και 
δυναμικά το ςτίγμα τθσ ςτο χάρτθ τθσ 
νεότερθσ ελλθνικισ ποίθςθσ και 
μουςικισ. Ο ςυμπατριϊτθσ μασ τζλιοσ 
Θ. Μαφρζδασ, με το βιβλίο του «Η 
Πρζβεηα ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ», που 
εκδόκθκε πριν δζκα χρόνια από τθ 
δθμοτικι μασ βιβλιοκικθ, παρουςιάηει 
αυτι τθν πολεότθτα. Πωσ δθλαδι μια 
μικρι πόλθ, που ζγινε γνωςτι από ζνα 
κλιβερό, απαιςιόδοξο και ειρωνικό 

ποίθμα, γραμμζνο από ζνα μεγάλο 
ζλλθνα ποιθτι, τον Κϊςτα Καρυωτάκθ, 
ζγινε μεγάλθ πόλθ τθσ ελλθνικισ 
ποίθςθσ. Η Πρζβεηα, ωσ αναφορά, 
κζρδιςε μια ςθμαντικι ποιθτικι 
«πολεότθτα». Όπωσ μια πόλθ που 
μεγαλϊνει αποκτά κάποια κεντρικά 
χαρακτθριςτικά μζςα ςτο χϊρο, ζτςι και 
θ μικρι Πρζβεηα ωσ ποιθτικι αναφορά 
ζγινε ζνα ιδιότυπο ποιθτικό «αςτικό 
κζντρο».  

κοπόσ αυτοφ του ςθμειϊματοσ είναι 
να προτείνουμε να γίνουν τα 
εκατοντάχρονα (2012) τθσ 
απελευκζρωςθσ του ελλθνικοφ 
πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ μασ, που ζχει 
αποφαςιςτεί από το Δθμοτικό 
υμβοφλιο να τιμθκοφν ιδιαίτερα, μια 
γιορτι τθσ πόλθσ και τθσ νεολαίασ με 
κζντρο τθν πολεότθτα. Να αναδείξουμε 
δθλαδι, με τθν ευκαιρία τθσ επετείου, 
χαρακτθριςτικά τθσ ηωισ των πόλεων 
μζςα από τθν τζχνθ.  

 
1. Θα αρχίςουμε με τθν ποίθςθ αφοφ 

ςε αυτι οφείλουμε πολλά από τθν 
πολεότθτα τθσ πόλθσ μασ.  

Γνωςτοί ποιθτζσ τιτλοφόρθςαν 
ποιιματά τουσ δίνοντασ το όνομα τθσ 
πόλθσ όπου γεννικθκαν, ταξίδεψαν ι 
ζηθςαν. Σο «Μεςολόγγι» του Κωςτι 
Παλαμά αποτελεί, ςχετικά, ζνα 
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αυτοβιογραφικό ποιθτικό 
παράδειγμα. 

Ο Ντίνοσ Δθμόπουλοσ, αρτινόσ 
ςκθνοκζτθσ που μεγάλωςε ςτθν 
Πρζβεηα, ςτο ποίθμα «Αναηθτϊντασ 
τθν Άρτα» διεκδικεί τθ μνιμθ μιασ 
τόςο παλιάσ αλλά μικρισ ελλθνικισ 
πόλθσ που είναι θ γειτονικι μασ Άρτα. 
Η Άρτα των παιδικϊν του χρόνων. 
φμφωνα με τον ποιθτι, οι κεςμοί 
του κράτουσ, με τουσ κακεντρεχείσ 
χωροτάκτεσ και τουσ ειδικευμζνουσ 
χαρτογράφουσ του,  κα απάλειψαν 
τθν προςφιλι πόλθ, τθν πόλθ του, 
από το ςφγχρονο χάρτθ τθσ Ελλάδοσ. 
Ή μιπωσ, ερωτά ο ποιθτισ,   
ευκφνεται γι’ αυτό θ ςαρωτικι δράςθ 
του χρόνου;  

ε διαφορετικοφσ τόνουσ, ο 
ταξιδεμζνοσ Γιϊργοσ Ροφβαλθσ 
επιςτρζφει ςτθν πατρίδα του, το 
Ναφπλιο, και μετά τθν προειδοποίθςθ 
για τθν «πατριδο-γνωςία, πατριδο-
λαγνεία, πατριδο-πλθξία» που κα 
ακολουκιςουν, κζτει το ερϊτθμα «Σι 
είναι θ πατρίδα μου;». Οι απαντιςεισ 
του ςυνκζτουν τον άτλαντα Ελλάδα. 
Αλλά το τριςζλιδο αυτό ποίθμα-
ερϊτθμα, γραμμζνο ςτο Καράκασ τθσ 
Βενεηουζλασ, τελειϊνει με τον 
πραγματικό οριςμό τθσ πατρίδασ, για 
τον αναπλιϊτθ αυτόν ποιθτι: «Είναι 
το Ναφπλιο, το Ναφπλιο, το Ναφπλιο… 
/ Όλθ τθσ Ελλάδασ θ ομορφιά ςε μια 
πόλθ». 

Προτείνουμε λοιπόν, χωρίσ να 
χρειαςτεί να αναφζρουμε και άλλα 
χαρακτθριςτικότερα ποιθτικά 
παραδείγματα, να διοργανωκεί ςτθν 
Πρζβεηα, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 
εκατονταετθρίδασ, ζνα φεςτιβάλ 
ποίθςθσ αφιερωμζνο ςτθν πόλθ και 
τουσ χαρακτιρεσ τθσ, ςτθν πολεότθτα, 
ςτισ πόλεισ.  

 
2. Θα μποροφςε επίςθσ να 

προτακεί ζνα φεςτιβάλ τραγουδιοφ 

τθσ πόλθσ. Σα ςφγχρονα τραγοφδια 
τθσ νεολαίασ, μασ κάνουν μακιματα 
αγάπθσ και μίςουσ για τθν πόλθ. Η 
πρεβεηάνικθ νεολαία κα κλθκεί εδϊ 
να δϊςει το οργανωτικό «παρϊν».  

Αναςφρουμε από το αρχείο μασ 
ομιλία μασ, ςτισ 5 Ιουνίου 2010 με τθν 
οποία αντιταχκικαμε ςτα ζργα 
αλιευτικοφ καταφυγίου ςτον 
Παντοκράτορα. Αρχίςαμε τότε με 
ςτίχουσ από τισ «Δυνάμεισ του 
καλοφ», ζνα τραγοφδι των 
Locomondo. «Βγαίνω ςτο δρόμο, 
βγαίνεισ κι εςφ / Όχι δεν είμαςτε χαηοί 
και το ξζρεισ / Κάτι ςτα βάκθ τθσ 
πόλθσ αυτισ / Ζχει ξυπνιςει και καλεί 
και φωνάηει / Ενϊςτε τισ δυνάμεισ του 
καλοφ …». Παραμζνει πάντα ηωντανό 
το τραγοφδι αυτό ςαν μινυμα για τθν 
πόλθ μασ. Και μπορεί να ακουςτεί ςε 
ζνα φεςτιβάλ τραγουδιοφ πόλθσ.  

Μθν ξεχνάμε πωσ όςα  κετικά και 
αν ζχει θ πολεότθτα ωσ ηωι μζςα 
ςτθν πόλθ, μασ κρφβει ταυτόχρονα 
πωσ «Μεσ τθν πόλθ υπάρχει μια 
αράχνθ βρομερι / Που τισ νφχτεσ ςτα 
ςτενά καραδοκεί» (Από τθν «Αράχνθ» 
του Λιτθ). Για το λόγο αυτό το 
μινυμα που κραφγαηε όςο ηοφςε ο 
Παφλοσ ιδθρόπουλοσ, κάνοντασ ζτςι 
και τθν κριτικι του, ιταν «Ετοφτθ θ 
πόλθ με τρελαίνει / που 
υπνοβατϊντασ περιμζνει / Με γκρίηο 
χρϊμα, χρϊμα αρρωςτθμζνο / Ανίατα 
βρϊμικο κελί μεγεκυμζνο / "ου λζω 
φφγε ρε φφγε ρε φφγε ρε φφγε από 
δω"». Και το επαναλάμβανε «ου λζω 
φφγε ρε φφγε ρε φφγε ρε φφγε από 
δω». («Ετοφτθ θ πόλθ»).  

Μιπωσ όμωσ θ φυγι φανερϊνει 
δειλία;  Μιπωσ πρζπει να 
επιςτρζψουμε αγωνιςτικά «Πίςω 
ςτουσ δρόμουσ» όπωσ μασ καλοφν με 
το ομϊνυμο διεκνικό τουσ τραγοφδι 
και τισ ανά τον κόςμο πολεότθτεσ οι 
Άκτιβ Μζμπερ; «Σζλοσ ςτθν ανακωχι 
των δειλϊν, / επιςτροφι ςτα πεδία 
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των μαχϊν, / πίςω ςτουσ δρόμουσ με 
χρόνια ςτουσ ϊμουσ / … από τισ όχκεσ 
του Ευφράτθ ωσ τα μζρθ του 
Μαντζλα, / από τθν Βόρεια Κορζα ωσ 
τθν Σςιάπασ, / απ’ τθν Μελβοφρνθ ςτο 
Αλγζρι, ςτο Καράκασ, / απ’ το Πεκίνο 
ςτθν Αβάνα και ςτθ Ρϊμθ / κι αν 
προςκυνιςαν κάποιοι – βαςτάν οι 
δρόμοι.» 

 
3. Προτείνουμε επίςθσ τθ 

διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ κεατρικϊν 
ζργων ι κάτι παρόμοιο με ανζβαςμα 
«πολεογραφικϊν» ζργων ι ςκθνϊν 
και μάλιςτα ςε πολλοφσ οικιςμοφσ-
κοινότθτεσ του Διμου. Δεν 
λθςμονοφμε πωσ το κζατρο 
γεννικθκε και αναγεννικθκε ςτθν 
πόλθ. Και δίδαξε τθν πόλθ. Πρϊτα τισ 
ελλθνικζσ πόλεισ και μετά τισ 
ευρωπαϊκζσ.  

Θα μποροφςαμε να 
παραπζμψουμε κατ’ ευκείαν ςτο ζργο 
του Ερρίκου Κψεν με τίτλο «Ο εχκρόσ 
του λαοφ». Είναι τόςο διδακτικό. 
Αποτελεί μια μικρι διατριβι για τθν 
αλικεια ςτθ διαχείριςθ των κοινϊν, 
ςτο επίπεδο τθσ μικρισ πόλθσ, όπου 
όποιοσ είναι ειλικρινισ κινδυνεφει να 
κεωρθκεί γραφικόσ ι εμπακισ! Η 
μικρι πόλθ του ζργου αυτοφ, μια 
Πρζβεηα, ζχει αναγάγει τα ιαματικά 
τθσ λουτρά ςε επικερδι τουριςτικι 
επιχείρθςθ. Όμωσ ο ιατρόσ τόκμαν 
διαπιςτϊνει ότι το νερό ζχει μολυνκεί 
και προτείνει ανακαταςκευι του 
ςυςτιματοσ φδρευςθσ. Κανείσ δεν 
κζλει να αναλάβει τα ζξοδα. Αν όμωσ 
θ φδρευςθ δεν αλλάξει και θ αλικεια 
διαρρεφςει κα επακολουκιςει 
μεγάλθ οικονομικι ηθμιά. το ζργο 
αυτό προβάλλεται ςαν πρότυπο θ 
αντίςταςθ του τίμιου και υπεφκυνου 
πολίτθ με πλαίςιο τθν μικρι πόλθ 
όπου ο κακζνασ ξζρει τον κακζνα.  

Πολλζσ άλλεσ πόλεισ χτίηονται ςτθ 
ςφγχρονθ ςκθνι. «Η πόλθ»  τθσ 

Λοφλασ Αναγνωςτάκθ, χωρίσ να κάνει 
καμιά αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ 
πόλθ, είναι ζνα υπόδειγμα. Ο 
Μπερνάρ-Μαρί Κολτζσ, μασ μιλάει με 
ςυγκίνθςθ για τθ «Δυτικι Αποβάκρα». 
«Η μικρι μασ πόλθ» του Θόρντον 
Ουάιλντερ, παραμζνει πάντα ζνα 
αξεπζραςτο ςυγκινθτικό κεατρικό 
κομμάτι, που κα μποροφςαμε να το 
δοφμε ςτθν πόλθ μασ. τα «Οικόπεδα 
με κζα» ο Ντζιβιντ Μάμετ ανατζμνει 
το ςϊμα τθσ πόλθσ και εκκζτει τθ 
φυςιολογία τθσ αγοραπωλθςίασ των 
ακινιτων μζςα από τθ λειτουργία 
«ηωτικϊν οργάνων» τθσ αγοράσ και 
του ανταγωνιςμοφ. αν ςυμπλιρωμα 
ςτο προθγοφμενο ζργο, «Η γραμμι» 
του Κςραελ Άρκουρ  Χόροβιτσ κζτει 
πάλι το ηιτθμα τθσ επικετικότθτασ, 
δθλαδι του ανταγωνιςμοφ, όχι 
επαγγελματικοφ αυτι τθ φορά, αλλά 
ςτο φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ, εκεί που 
κζλουμε να φάμε αυτόν που 
βρίςκεται πιο μπροςτά μασ ςτθ 
γραμμι αναμονισ ι ςτθ διάβαςθ.  

Να τελειϊςουμε με το ζργο «Ο 
δρόμοσ περνάει από μζςα» του 
Ιάκωβου Καμπανζλλθ, που είχε 
παρουςιαςτεί με ντόπιεσ δυνάμεισ 
ςτθν πόλθ μασ και που επιςθμαίνει 
και αυτό τθν επικετικότθτα ςτο χϊρο 
τθσ πόλθσ και ενάντια ςτον πολιτιςμό 
τθσ και το περιβάλλον τθσ.  

Γιορτι τθσ πόλθσ και τθσ νεολαίασ 
τα εκατοντάχρονα (1912-2012), 
μποροφν να βρουν πραγματικό νόθμα 
με τθν ποίθςθ, το τραγοφδι και το 
κζατρο, ςε ςυνεργαςία και 
ανταλλαγζσ με άλλεσ πόλεισ, από τισ 
«νζεσ χϊρεσ» που απελευκερϊκθκαν 
πριν εκατό χρόνια. 

 

Γιάννησ Ρέντζοσ 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλθσ 

τησ Δημοτικθσ Παράταξησ 
«Δημόςιοσ Χώροσ Πρέβεζα – Λοφροσ 

– Ζάλογγο» 
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