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Προτάςεισ για το πρόγραμμα εορταςμού τησ εκατονταετηρίδασ 

 
Σε ςυνζχεια των διαμειφκζντων ςτθ ςυνεδρίαςθ του παρελκόντοσ Σαββάτου 11 
Φεβρουαρίου 2012 κζςαμε υπόψθ του κ. Κοςμά Κορωναίου, Αντιδθμάρχου 
Πολιτιςμοφ τισ κάτωκι περιλθπτικζσ προτάςεισ για τον εμπλουτιςμό του εορταςμοφ 
τθσ εκατονταετθρίδασ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Πρζβεηασ (1912-2012). 

Ωσ κεντρικι ιδζα του εορταςμοφ, θ παράταξι μασ επιλζγει τθν «τοπικότθτα» με 
ό,τι εξυπακοφεται ωσ προςζγγιςθ και ανάδειξθ των ντόπιων, των εργαηομζνων, τθσ 
νεολαίασ, του χϊρου και του χρόνου τθσ πόλθσ και τθσ περιφζρειάσ τθσ. Αυτό 
ςυνεπάγεται τθν κινθτοποίθςθ και τθν ςυμπερίλθψθ όλων των κοινωνικϊν ομάδων 
που ζχουν ςχζςθ με τθν «πατρίδα» που λζγεται «Πρζβεηα». Εννοοφμε τουσ απόδθμουσ 
Πρεβεηάνουσ (που ζφυγαν από εδϊ) και τουσ εςωτερικοφσ μετανάςτεσ (που ιρκαν 
εδϊ) κακϊσ και το μεταναςτευτικό ςτοιχείο που ζχει προζλευςθ από το εξωτερικό. Θα 
πρζπει επίςθσ να γίνει αναηιτθςθ απογόνων τθσ παλιάσ πρεβεηάνικθσ εβραϊκισ 
κοινότθτασ και να τουσ προτακεί θ ςυμμετοχι. Θα μποροφςαμε επίςθσ να ζχουμε και 
μια «τουρκικι» ςυμμετοχι αν επιχειριςουμε αδελφοποίθςθ με τθν πόλθ Γκεμλίκ, τθν 
άλλοτε ελλθνικότατθ Κίο, κοντά ςτθν Προφςα, που κατά πλθροφορίεσ μασ, με τθν 
ανταλλαγι των πλθκυςμϊν, ζγινε τόποσ εγκατάςταςθσ των Τοφρκων τθσ Πρζβεηασ. Των 
«άλλων».  

Για να μθν αποτελζςουν οι προτάςεισ και θ αποδοχι τουσ αιτία ςπατάλθσ ςαν απλά 
πυροτεχνιματα που κα ςβιςουν με το πζρασ του εορταςμοφ, υποςτθρίηουμε  πωσ τα 
ςτοιχεία του εορταςμοφ κα πρζπει να μποροφν να αφιςουν μόνιμα αποτελζςματα 
ςτθν πόλθ, με αφορμι τθν επετειακι ςυγκυρία. 

Προτείνουμε λοιπόν, ωσ δράςθ πολιτιςμοφ, τθν εγκακίδρυςθ μιασ ανκρωπινότερθσ 
διαχείριςθσ μερικϊν δρόμων, αξόνων και πεηοδρόμων-πεηοδρομίων και, για 
παράδειγμα, ζναν αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό εξωραϊςμοφ των χϊρων των πυλωτϊν. 
Προτείνουμε επίςθσ ζνα καλλιτεχνικό διαγωνιςμό για τθν εγκατάςταςθ, για 
παράδειγμα, αγάλματοσ για τον άνκρωπο του λιμανιοφ, για το λευκαδίτθ καλλιεργθτι, 
για τθ ςυρρακιϊτιςςα μάνα. 

Με κζντρο τθν ιδζα τθσ πόλθσ προτείνεται να αναλθφκοφν δράςεισ που να 
αποβλζπουν ςτθν ανάδειξθ, με τθν ευκαιρία τθσ επετείου, χαρακτθριςτικϊν τθσ ηωισ 
των πόλεων μζςα από τθν τζχνθ. Αυτό, μάλιςτα, μπορεί να γίνει ςε ςυνεργαςία και 
ανταλλαγζσ με άλλεσ πόλεισ, από τισ «νζεσ χϊρεσ» που απελευκερϊκθκαν πριν εκατό 
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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 ποιθτϊν που κα απαγγείλουν ποιιματά τουσ ι θκοποιϊν. Θα πρζπει να 
δοφμε τθν Πρζβεηα ςαν μελλοντικό κζντρο τθσ πολεογραφικισ ποίθςθσ (ι ποίθςθσ τθσ 
πόλθσ). Όπωσ γνωρίηουμε ζχει ιδθ εκδθλωκεί ςχετικό ενδιαφζρον. 

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» αντλϊντασ ζμπνευςθ από το 
πλοφςιο  πολεογραφικό ρεπερτόριο που είναι γνωςτό ςτουσ καλλιτζχνεσ. Η ςυνζχιςθ 
και ενίςχυςθ του Φεςτιβάλ Τηαη αποτελεί και αυτό μια προφανι εορταςτικι διάςταςθ.  

Προτείνουμε ακόμα τθ διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ κεατρικών ζργων ι κάτι 
παρόμοιο με ανζβαςμα «πολεογραφικϊν» ζργων ι ςκθνϊν και μάλιςτα ςε πολλοφσ 
οικιςμοφσ-κοινότθτεσ του Διμου. Υπάρχουν πολλά κεατρικά που μποροφν να 
αποτελζςουν ιδζεσ για εραςιτεχνικά κεατρικά ςυγκροτιματα που κα προςκλθκοφν ςτο 
μζτρο τθσ οικονομικότερθσ διαχείριςθσ τθσ δράςθσ αυτισ. Ζχει ιδθ εκδθλωκεί ςχετικό 
ενδιαφζρον.  
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