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 Ο πξεβεδάληθνο πνιηηηζκόο ζα 

ηαπηηζηεί κε κηα δηαξθή θίλεζε θαιιηηερλώλ, εθπξνζώπσλ θνξέσλ, 

λενιαίαο θαη δξάζεηο δεκηνπξγηθόηεηαο. Γηαηί όια απηά;  
Θα πεξηκέλνπκε όινπο απηνύο ηνπο θνξείο, δηθνύο καο θαη 

μέλνπο, ληόπηνπο θαη πξνζθαιεζκέλνπο, ζην κεγάιν «ξαληεβνύ» ηεο 
πόιεο, ησλ θηηξίσλ ηεο θαη ησλ δξόκσλ ηεο ώζηε λα εθθξαζηνύλ γηα 

κηα νκνξθόηεξε Πξέβεδα.  
Ναη. Οη αξρηηέθηνλεο θαη ε ηέρλε ηνπο πξέπεη λα βγνπλ από ην 

γξαθείν κειεηώλ θαη λα καο θαζνδεγήζνπλ ζηελ αλάπιαζε ηεο 
πόιεο. Να νκνξθύλνπκε ηηο ππισηέο, λα ρξσκαηίζνπκε ηα 

ζθνπξηαζκέλα κπαιθόληα θαη λα αιιάμνπκε ηηο μεζσξηαζκέλεο 
ηέληεο. Θα επηδηώμνπκε κηα κεγάιε ζπκθσλία κε ηε λενιαία. Να 

επηλνήζεη ην πξεβεδάληθν γθξάθηηη κε λέεο θαηλνύξηεο ηδέεο γηα ηε 

δηθή ηεο Πξέβεδα.   
Σην πιαίζην απηό ζα πξέπεη λα δσληαλέςνπκε όιεο ηηο γσληέο ηεο 

πόιεο κε γιππηά αθηεξώκαηα ζηνλ πξεβεδάλν ιηκελεξγάηε, ζην 
ιεπθαδίηε θαιιηεξγεηή, ζηε ζπξξαθηώηηζζα κάλα. Απηνύο πνπ 

ίδξσζαλ θαη πόλεζαλ γηα ηελ Πξέβεδα.  
Όζν γηα εθείλνπο πνπ κάησζαλ ζηα θάζηξα ηεο, δελ ζα ηνπο 

μεράζνπκε. Η Πξέβεδα είλαη κηα «θαζηξνύπνιε» αιιά ηα θάζηξα ηεο 
κνηάδνπλ βνκβαξδηζκέλα, από αδηαθνξία. Αθόκα θαη νη ρώξνη πνπ 

αλήθνπλ ζην Δήκν, όπσο ην θάζηξν ηνπ Παληνθξάηνξα, βξίζθνληαη 
ζε θαθηά ράιηα. Έλα νιόθσην πνιηηηζηηθό θέληξν ή κηα θαηλνύξηα 

δεκνηηθή βηβιηνζήθε ζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ ηε ζέζε απηνύ ηνπ 
θνπθαξηνύ κεηά από ηε ζρεηηθή απνθαηάζηαζε-αλάπιαζε. Θα 



δηεθδηθήζνπκε ηα θάζηξα από ην Σηξαηό ρσξίο ππνρσξήζεηο γηα λα 

ηα εληάμνπκε ζηε δσή ηεο πόιεο, κε ελδερόκελε ήπηα ιεηηνπξγηθή 
αμηνπνίεζε (π.ρ. πεξηνξηζκέλε ζηέγαζε δεκόζησλ ππεξεζηώλ 

ζρεηηθώλ κε ηνλ πνιηηηζκό), θαη λα ηα αθηεξώζνπκε ζηε λεαληθή 
αλεκειηά θαη ηνλ ειεύζεξν δεκηνπξγηθό ρξόλν. Έρνπκε ζθνπό λα ηα 

κεηαηξέςνπκε, θαηά θύξην ιόγν,  ζε πνιηηηζηηθά πάξθα κε δξάζεηο 
πόιεο, εθζέζεηο πνιηηηζκνύ θαη επηζηήκεο, παηδόηνπνπο, ιπόκελν 

ζέαηξν, ρσξίο λα ιεζκνλνύκε θαη ηε δηεζλή-δηαθξαηηθή ζπκκέηνρε. 
Επεηδή, ην επαλαιακβάλνπκε, πνιηηηζκόο ζεκαίλεη «πόιε θαη 

ρώξνο» θαη όρη κόλν «ειεύζεξνο ρξόλνο», ζα αλαδείμνπκε ηνπο 
όγθνπο θαη ηηο επηθάλεηεο ησλ θξνπξίσλ καο κε θαιιηηερληθό 

θσηηζκό ζπλδένληάο ηα κε ην ηζηνξηθό θέληξν ζε εληαίν δίθηπν 
πεδνδξόκσλ.  

Σηα θάζηξα θαη ζε άιινπο θεληξηθόηεξνπο ρώξνπο ζα 
εγθαηαζηαζνύλ θαη ηα κνπζεία πνπ έρεη αλάγθε ε πόιε. Έλα 

«κνπζείν ηεο πόιεο» πξέπεη λα απνηειέζεη πξώηε πξνηεξαηόηεηα θαη 

λα αθνινπζεζεί από ίδξπζε ιανγξαθηθνύ θαη εθθιεζηαζηηθνύ 
κνπζείνπ. Υπάξρνπλ ήδε αξθεηέο κειέηεο ζηα ζπξηάξηα ηνπ Δήκνπ 

γηα λα εληάμνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο ζην επξσπατθό πξόγξακκα 
αλάπιαζεο ησλ ηζηνξηθώλ θέληξσλ Jessica (Κοινοί Εσρωπαϊκοί Πόροι 

για Αειθόρες Επενδύζεις ζηα Αζηικά Κένηρα - Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas), από όπνπ ζα 

δηεθδηθήζνπκε ρξεκαηνδόηεζε.  
Είκαζηε ην «πλεύκα» ηεο Δπηηθήο Ειιάδαο. Πξέπεη λα 

πξσηνζηαηήζνπκε ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλαβίσζε ησλ αξραίσλ 
θξπθησξηώλ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ θάζηξσλ Λεπθάδαο 

θαη Αηησιναθαξλαλίαο, κέρξη ην Αληίξξην.  

 
 

http://dimosioshoros.wordpress.com/ 
 


