ΕΛΕΤΙΝΑ: ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ 2021
“ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ EUPHORIA”
Στισ 11 Νοεμβρίου του 2016, θ επιτροπι εμπειρογνωμόνων που εξζταςε τουσ φακζλουσ υποψθφιότθτασ των
ελλθνικϊν πόλεων για τον τίτλο τθσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ 2021, αποφάςιςε ομόφωνα να
απονείμει τον τίτλο ςτθν Ελευςίνα. Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ που κατατζκθκε από τθν πόλθ τθσ Ελευςίνασ με τίτλο
“Μετάβαση στην EUphoria” περιελάμβανε τθ λεπτομερι ανάλυςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ και του καλλιτεχνικοφ
προγράμματοσ που κα υλοποιθκεί, τον οικονομικοτεχνικό ςχεδιαςμό για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ, τισ κτθριακζσ
υποδομζσ και τισ αςτικζσ αναπλάςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου, τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ,
τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ, τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ του προγράμματοσ και τζλοσ, τον αναμενόμενο αντίκτυπο ςτθν
ανάπτυξθ τθσ πόλθσ και ςτον πολιτιςτικό τομζα γενικά.
Σφμφωνα με τον φάκελο υποψθφιότθτασ, το όραμα του καλλιτεχνικοφ
προγράμματοσ πυροδοτείται από τθν πρόκλθςθ τθσ βιωςιμότθτασ και
τρζφεται από τθν πεποίκθςι ότι θ τζχνθ και ο πολιτιςμόσ είναι τα «κλειδιά»
για τθν οικοδόμθςθ ενόσ βιϊςιμου μζλλοντοσ, όπου θ τζχνθ και ο πολιτιςμόσ
κα αποτελοφν το επίκεντρο τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Το όραμα αυτό,
τροφοδοτείται και εμπνζεται από τθν ιςτορία και τθ ςθμαςία τθσ Ελευςίνασ,
μζςα από τθ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν και ςχζςεων με ανκρϊπουσ και
φορείσ από όλθ τθν Ευρϊπθ. Η τζχνθ και ο πολιτιςμόσ αποτελοφν τον
ςυνδετικό κρίκο για τθ ςφναψθ αυτϊν των ςχζςεων.
Η πρόταςθ ακολουκεί τθ φιλοςοφία τθσ Ατηζντασ 21 για τον Πολιτιςμό (Agenda 21 for Culture) του ΟΗΕ, θ οποία
αναγνωρίηει τον πολιτιςμό ωσ τζταρτο πυλϊνα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, δίπλα ςτθν κοινωνία, τθν οικονομία και το
περιβάλλον και τθν οποία ο διμοσ Ελευςίνασ υιοκζτθςε το Φεβρουάριο του 2015. Παράλλθλα, θ πρόταςθ τθσ
Ελευςίνασ προβάλει μία διαφορετικι από τθ ςτερεοτυπικι εικόνα τθσ Ελλάδασ του ιλιου και τθσ κάλαςςασ: τθν
Ελλάδα τθσ παραγωγισ. Η Ελευςίνα είναι θ παραγωγικι μθχανι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, κακϊσ ςτθν πόλθ και τθν
ευρφτερθ περιοχι παράγεται περίπου το 30% του ΑΕΠ τθσ χϊρασ. Μζςα από τθ διαδικαςία τθσ Πολιτιςτικισ
Πρωτεφουςασ, θ Ελευςίνα ωσ παραγωγικι μθχανι τθσ χϊρασ επιδιϊκει να μετατραπεί ςε ζνα δυναμικό κζντρο
δθμιουργικότθτασ, καινοτομίασ και γνϊςθσ και ςε κόμβο διαςφνδεςθσ του ελλθνικοφ πολιτιςτικοφ χϊρου με τον
ευρωπαϊκό.
Το πολιτιςτικό πρόγραμμα, εμπνεόμενο από τθ μορφι τθσ Περςεφόνθσ (τθ μετάβαςθ και τθν εναλλαγι των εποχϊν),
περιλαμβάνει 5 Κεντρικά Γεγονότα που ςυνδζουν τθ φυςικι ροι του χρόνου με τθν εξζλιξθ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα Κεντρικά Γεγονότα είναι: θ Τελετι Ζναρξθσ (Ιανουάριοσ 2021), θ Τελετι Λιξθσ Χειμερινό
θλιοςτάςιο (21 Δεκεμβρίου 2021), Μάιοσ 2021 (Σφνδεςθ τθσ Ημζρασ τθσ Ευρϊπθσ με τον ερχομό τθσ Περςεφόνθσ και
τθσ άνοιξθσ), Ιοφνιοσ 2021 (Σφνδεςθ των Ευρωπαϊκϊν Ημερϊν Ανάπτυξθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Μουςικισ με
τθν Ιςθμερία, τον ερχομό του καλοκαιριοφ και τθσ καρποφορίασ), Σεπτζμβριοσ 2021 (Σφνδεςθ των Ευρωπαϊκϊν
Ημερϊν Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ με το τζλοσ του καλοκαιριοφ, τθν αρχι του φκινοπϊρου και τθν Ιςθμερία).
Χρθςιμοποιϊντασ ωσ μεταφορά το μφκο τθσ Περςεφόνθσ, τα κεντρικά γεγονότα εςτιάηουν ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ
τθσ Ευρϊπθσ και των κοινωνιϊν τθσ.
Η πρϊτθ Κεντρικι Θεματικι αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ μεγάλθ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει ςιμερα τόςο θ Ελευςίνα
όςο και θ Ευρϊπθ: τθν πρόκλθςθ-ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με το περιβάλλον, με
άξονα τθν επιδίωξθ του «ευ» (EUnvironment).
Η δεφτερθ Κεντρικι Θεματικι περιλαμβάνει: τθν πρόκλθςθ-ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου
με τον Άλλον (EUrbanization). Σφμφωνα με αυτιν, θ ευρωπαϊκι ταυτότθτα διαμορφϊνεται ςιμερα μζςα από τα
κοινά τθσ πόλθσ. Ζτςι, ςτο μοντζρνο κόςμο, θ Ελευςίνα, όπωσ και θ Ευρϊπθ, διαμορφϊνει τθν ταυτότθτά τθσ μζςα
από τθ διαδικαςία τθσ αςτικοποίθςθσ.
Η τρίτθ Κεντρικι Θεματικι αντιςτοιχεί ςτθν τρίτθ μεγάλθ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει ςιμερα τόςο θ Ελευςίνα όςο
και θ Ευρϊπθ: τθν πρόκλθςθ-ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με τον Εαυτό του (Τhe EU
working classes), που αποκρυςταλλϊνεται ςτθ ςχζςθ του με τθν εργαςία, κακϊσ μζςω τθσ εργαςίασ ικανοποιοφνται
οι ανάγκεσ για επιβίωςθ, δθμιουργικότθτα και αναγνϊριςθ.
Με τθν ανακιρυξθ τθσ πόλθσ ςε Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ, ξεκινά θ υλοποίθςθ του προγράμματόσ τθσ,
όπωσ αυτό ζχει περιγραφεί ςτον φάκελο υποψθφιότθτασ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ ΕΕ. Ζτςι, θ επιτυχία τθσ Ελευςίνασ δεν είναι απλϊσ ζνα τοπικό εγχείρθμα, αλλά μία
εκνικι υπόκεςθ ςτθν οποία αξίηει να ςυςτρατευκοφν οι πολιτικζσ, παραγωγικζσ και δθμιουργικζσ δυνάμεισ όλθσ τθσ
χϊρασ.
Παρακάτω, ακολουκοφν κάποια βαςικά ιςτορικά ςτοιχεία για τθν πόλθ τθσ Ελευςίνασ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΛΕΤΙΝΑ
Η λζξθ Ελευςίσ-ίνοσ αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτον Ορφικό φμνο «Διμθτροσ κυμίαμα». Επιπλζον,
ο Ηςφχιοσ αναφζρει ότι το παλαιότερο όνομα τθσ Ελευςίνασ ιταν Σαιςαρία. Σφμφωνα με το μφκο, θ Σαιςαρία ιταν θ
μικρότερθ κόρθ του βαςιλιά Κελεοφ. Ο Κελεόσ αναφζρεται ωσ ο πρϊτοσ Ιεροφάντθσ όπου πρϊτοσ χειροτόνθςε τισ
κόρεσ του Ιζρειεσ τθσ κεάσ Διμθτρασ. Σφμφωνα με αρχαιολογικά ευριματα, ο Κελεόσ ιταν ο οικιςτισ τθσ Ελευςίνασ,
ο οποίοσ για να τιμιςει τον πατζρα, τον ιρωα Ελευςίνα, ζδωςε το όνομά του ςτθν πόλθ.
Η Ελευςίνα, είναι μια από τισ πζντε ιερζσ πόλεισ τθσ αρχαιότθτασ και είχε
ταυτιςτεί με τθ λατρεία τθσ Διμθτρασ, κεάσ τθσ γεωργίασ και τθσ κόρθσ
τθσ Περςεφόνθσ. Τα Ελευςίνια Μυςτιρια ιταν μυςτθριακζσ τελετζσ που
τελοφνταν κάκε χρόνο το μινα Σεπτζμβρθ προσ τιμιν τθσ κεάσ Διμθτρασ
και τθσ Περςεφόνθσ, και τα οποία διιρκεςαν πάνω από 2.000 χρόνια.
Σφμφωνα με τον Όμθρο, ςτα Μυςτιρια ςυμμετείχε «άπαν το ανκρϊπινο
γζνοσ», δθλαδι γυναίκεσ και άνδρεσ ανεξαρτιτωσ φυλισ, κοινωνικισ
τάξθσ ι χϊρασ καταγωγισ.
Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ και το μουςείο τθσ παραμζνουν ο ςθμαντικότεροσ πολιτιςτικόσ πόροσ τθσ πόλθσ. Η Ελευςίνα,
λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, αποτελεί φυςικό λιμάνι κοντά ςτθν Ακινα, από τα τζλθ του 19ου αιϊνα και γίνεται
ο κατεξοχιν τόποσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. Εδϊ ςυγκεντρϊνονται εκατοντάδεσ μικρζσ και μεγάλεσ
βιομθχανίεσ. Μόνο ςτθν ακτογραμμι του κόλπου, ςε απόςταςθ 12 χιλιομζτρων, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960
βρίςκουμε 2 ναυπθγεία, 2 εργοςτάςια παραγωγισ τςιμζντου, 2 χαλυβουργεία και 2 διυλιςτιρια, δθλαδι ςχεδόν το
50% τθσ βαριάσ βιομθχανίασ τθσ Ελλάδασ. Περιβαλλοντικά, θ πόλθ αςφυκτιά. Στα τζλθ του 1970, ο κόλποσ τθσ
Ελευςίνασ κεωρείται θ πιο μολυςμζνθ κάλαςςα τθσ Μεςογείου. Το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, κατόπιν ζρευνάσ του,
κρίνει τον κόλπο τθσ Ελευςίνασ ςχεδόν νεκρό, αφοφ ζχει καλυφκεί με ζνα μζτρο λάςπθσ, με αποτζλεςμα να
καταςτραφεί κάκε καλάςςιοσ οργανιςμόσ.
Τθν ίδια περίοδο, θ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ λόγω τθσ υπερςυγκζντρωςθσ των βιομθχανιϊν αλλάηει. Η Ελευςίνα,
όπωσ περιγράφει περιθγθτισ τθσ εποχισ, «από χωρίον αλιζων» μετατρζπεται ςε ςφφηουςα «βιομθχανικι πόλθ». Ο
πλθκυςμόσ τθσ κοινότθτασ ολοζνα και αυξάνεται: από 2.400 κάτοικοι το 1907, το 1927 καταγράφονται 6.400
κάτοικοι, ενϊ το 1981 ο πλθκυςμόσ ζχει ανζλκει ςτισ 21.000 κατοίκουσ. Ζχουν προςτεκεί περίπου 2.000 πρόςφυγεσ
μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι το 1922, που ιταν και θ πρϊτθ μεγάλθ μείξθ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ, κυρίωσ
αρβανίτικθσ καταγωγισ, με άλλουσ μετανάςτεσ. Θα ακολουκιςουν ςτθ ςυνζχεια εςωτερικοί μετανάςτεσ από όλα τα
μζρθ τθσ Ελλάδασ, προςδίδοντασ ςτθν πόλθ πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα. Σιμερα, θ Ελευςίνα ζχει πλθκυςμό 30.000
κατοίκουσ, ενϊ ο πλθκυςμόσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Θριαςίου Πεδίου ξεπερνά τισ 100.000. Μζςα ςε αυτό το
ιςτορικό και ανκρωπολογικό πλαίςιο, οι κάτοικοι βρίςκουν ζναν κοινό τόπο ςυνφπαρξθσ, και αυτόσ είναι θ ίδια θ
ιςτορία τθσ πόλθσ, ο πολιτιςμόσ τθσ.
Το 1975, θ Ελευςίνα δθμιουργεί τον πρϊτο τθσ κεςμό, ζνα φεςτιβάλ αφιερωμζνο ςτον Αιςχφλο, τον πρϊτο
δραματικό ποιθτι ςτθν ιςτορία του κεάτρου, που γεννικθκε ςτθν Ελευςίνα το 525 π.Χ. και πζκανε ςτθ Γζλα τθσ
Σικελίασ το 456 π.Χ. Η ανάγκθ τθσ πόλθσ να αντλιςει ςτοιχεία από το παρελκόν και να οικοδομιςει ζνα νζο μζλλον
με βάςθ τον πολιτιςμό είχε αρχίςει να κεμελιϊνεται ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν. Δθμιουργικθκαν ζτςι ςταδιακά οι
ςυνκικεσ μετάβαςθσ ςε ζνα διαφορετικό μοντζλο ανάπτυξθσ. Η Ελευςίνα διακζτει ςιμερα ζνα μεγάλο πολιτιςτικό
απόκεμα που περιλαμβάνει φεςτιβάλ, λαογραφικοφσ ςυλλόγουσ από όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδασ, πολίτεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον καλλιτεχνικό και δθμιουργικό χϊρο, αλλά και πολλοφσ φίλουσ τθσ πόλθσ που
διαμορφϊνουν τθ νεότερθ πολιτιςτικι ιςτορία του τόπου. Είναι όλοι αυτοί που προςπακοφν να μετατρζψουν με το
ζργο τουσ μια κακοποιθμζνθ πόλθ, αυτι τθ «λαβωματιά τθσ ιςτορίασ», όπωσ χαρακτθριςτικά λζει ο Φίλιπποσ
Κουτςάφτθσ ςτθν ταινία Αγζλαςτοσ Πζτρα, ςε μια δθμιουργικι πόλθ τθσ Ευρϊπθσ.
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