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Προτάςεισ για το πρόγραμμα τουριςτικθσ προβολθσ Δθμου Πρεβέζησ 
 

 

Σε ςυνζχεια των διαμειφκζντων ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ παρελκοφςασ Τρίτθσ 24 
Ιανουαρίου 2012 ζχω τθ τιμι να ςασ υποβάλω τισ κάτωκι προτάςεισ. 

Οι προτάςεισ αφοροφν τον εμπλουτιςμό του εορταςμοφ τθσ εκατονταετθρίδασ τθσ 
απελευκζρωςθσ τθσ Πρζβεηασ και αποβλζπουν ςτθν ανάδειξθ, με τθν ευκαιρία τθσ 
επετείου, χαρακτθριςτικϊν τθσ ηωισ των πόλεων μζςα από τθν τζχνθ. Σε ςυνεργαςία, 
μάλιςτα, και ανταλλαγζσ με άλλεσ πόλεισ, από τισ «νζεσ χϊρεσ» που 
απελευκερϊκθκαν πριν εκατό χρόνια.  

Προτείνουμε να διοργανωκεί ςτθν Πρζβεηα, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 
εκατονταετθρίδασ, ζνα φεςτιβάλ ποίθςθσ αφιερωμζνο ςτισ πόλεισ, ςτισ μικρζσ πόλεισ 
και ςτθ ηωι ςε αυτζσ. Οργανωτικά κα πρζπει να βαςιςτεί ςε προςκλιςεισ και 
επιςκζψεισ νζων ποιθτϊν και θκοποιϊν που κα απαγγείλουν ποιιματα (αντίςτοιχα) 
δικά τουσ ι γνωςτϊν ποιθτϊν.  Η Πρζβεηα ςαν μελλοντικό κζντρο τθσ πολεογραφικισ 
ποίθςθσ (ι ποίθςθσ τθσ πόλθσ) είναι κάτι που το χρωςτάμε ςε μασ τουσ ίδιουσ και μασ 
το οφείλει θ ελλθνικι κοινωνία αφοφ γνωρίηουμε πωσ θ πόλθ μασ ςτιγματίςτθκε από 
τθν ελλθνικι ποίθςθ του Μεςοπολζμου ενϊ αργότερα ζβαλε ςυμβολικά και δυναμικά 
το ςτίγμα τθσ πάνω ςτο χάρτθ τθσ νεότερθσ ελλθνικισ ποίθςθσ και μουςικισ. 

Προτείνουμε επίςθσ ζνα φεςτιβάλ τραγουδιοφ τθσ πόλθσ. Τα ςφγχρονα τραγοφδια 
τθσ νεολαίασ, μασ κάνουν μακιματα αγάπθσ και μίςουσ για τθν πόλθ. Η πρεβεηάνικθ 
νεολαία κα κλθκεί εδϊ να δϊςει το οργανωτικό «παρϊν». Αναφζρουμε ενδεικτικά πωσ 
ςτθν προςωπικι μασ διδακτικι ςυλλογι υπάρχει μια χιλιάδα τραγουδιϊν των πόλεων 
και τθσ πόλθσ, πράγμα που μασ διαβεβαιϊνει πωσ πολλά ςυγκροτιματα, κυρίωσ 
νεανικά, κα μπορζςουν να αντλιςουν από το πολεογραφικό ρεπερτόριο (που είναι 
γνωςτό ςτουσ καλλιτζχνεσ) ζμπνευςθ για ςυμμετοχι ςτο φεςτιβάλ.  

Προτείνουμε ακόμα τθ διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ κεατρικών 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. Ζργα τζτοια όπωσ «Ο εχκρόσ του λαοφ» του Ερρίκου Κψεν και 
πολλά άλλα («Η πόλθ»  τθσ Λοφλασ Αναγνωςτάκθ, «Η μικρι μασ πόλθ» του Θόρντον 
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Ουάιλντερ, «Οικόπεδα με κζα» του Ντζιβιντ Μάμετ, «Η γραμμι» του Κςραελ Άρκουρ  
Χόροβιτσ, «Ο δρόμοσ περνάει από μζςα» του Ιάκωβου Καμπανζλλθ, που είχε 
παρουςιαςτεί με ντόπιεσ δυνάμεισ ςτθν πόλθ μασ και πολλά άλλα) μποροφν να 
αποτελζςουν ιδζεσ για τοπικά εραςιτεχνικά κεατρικά ςυγκροτιματα που κα 
προςκλθκοφν ςτο μζτρο τθσ οικονομικότερθσ διαχείριςθσ τθσ δράςθσ αυτισ. 

Πζρα από τα ανωτζρω ειςθγοφμαςτε ςτισ διαφθμιςτικζσ μασ δράςεισ να λθφκεί 
ςοβαρά υπόψθ θ τουρκικι και θ κωνςταντινουπολίτικθ πλευρά ωσ γείτονεσ και 
καταναλωτζσ που είναι, αφοφ θ Πρζβεηα είναι ζνα λαμπερό τοπωνφμιο για τθν 
τουρκικι κοινωνία, λόγω τθσ ναυμαχίασ του 1538 ςτον Παντοκράτορα. Φυλλάδια και 
άλλο επικοινωνιακό υλικό κα πρζπει να ςτοχεφει και προσ τα εκεί με τισ αντίςτοιχεσ 
μεταφράςεισ. Ανάλογεσ δράςεισ κα αναλάβει, από όςο γνωρίηουμε, και θ Περιφζρεια.  

Άλλεσ λεπτομζρειεσ για τα ανωτζρω βρίςκονται ςτισ εξισ θλεκτρονικζσ 
διευκφνςεισ: 1 και 2. 
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