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O π�λιτισμ�ς ε�ναι ταυτ��ρ�νως τ� πι� ευα�σθητ�, τ� πι� επι-
κ�νδυν� και τ� πι� πρ�σ(�ρ� πεδ�� -σκησης π�λιτικ#ς. Γιατ�
�τιδ#π�τε γ�νεται στ� πεδ�� αυτ� συνδ�εται, απ� την �δια τη
(�ση τ�υ πρ-γματ�ς, με την αισθητικ# και την ιδε�λ�γ�α, τις
ν��τρ�π�ες και τα στερε�τυπα, την αυτ�συνειδησ�α της κ�ι-
νων�ας: την π�λυμ�ρ(�α και τις αντ���ς της, τη σ��ση της με
την Iστ�ρ�α και τις π�ικ�λες �ρ#σεις της, τη σ��ση της με τ�υς
«-λλ�υς».

Vλα αυτ- ε�ναι ��τως # -λλως +αθ�τατα π�λιτικ-, καθ'ς
συνδ��νται τελικ'ς με κ�ινωνικ�ς σ��σειςW με την �δια την �ι-
κ�ν�μ�α τ�υ �ρ�ν�υW με τη δια�ε�ριση συμ+�λων και συμ+�λι-
σμ'νW με τη στ-ση τ�υ καθεν�ς απ�ναντι στα συλλ�γικ- υπ�-
κε�μενα.

O λ�γ�ς περ� π�λιτισμ�� ε�ναι συνεπ'ς λ�γ�ς ε*��ως π�-
λιτικ�ς, ακ�μη κι �ταν ε�ναι αν�π�πτ�ς. Iδ�ως �ταν ε�ναι αν�-
π�πτ�ς και δ#θεν «απ�λιτικ�ς». Vταν κατ- τρ�π� ανιστ�ρη-
τ� και αμαθ# θεωρε� �τι ακρι+'ς ως λ�γ�ς περ� π�λιτισμ�� ε�-
ναι τ� αντ�θετ� τ�υ λ�γ�υ περ� π�λιτικ#ςW �ταν αυτ�τ�π�θε-
τε�ται και αυτ�συστ#νεται ως λ�γ�ς αδια(�ρ�ας για την π�λι-
τικ# και απ�στασης απ� αυτ#ν.
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Vλα αυτ- α(�ρ��ν +ε+α�ως τ�σ� στ�ν π�λιτισμ� ως κα-
τ-σταση, ως μ�σ� επ�πεδ� της αισθητικ#ς και της τε�ν�λ�γ�ας
τ�υ καθημεριν�� +��υ μιας επ��#ς και μιας κ�ινων�ας (civili-
sation), �σ� και στ�ν π�λιτισμ� ως στ-ση, ως πνευματικ# καλ-
λι�ργεια, ως ιδια�τερ� ενδια(�ρ�ν για τα γρ-μματα, τις τ��νες
και την Iστ�ρ�α (culture). Zσως δε η διπλ# �ρ#ση της λ�*ης π�-
λιτισμ�ς στην ελληνικ# γλ'σσα να ε�ναι �να απ� τα συγκριτι-
κ- πλε�νεκτ#ματα της γλ'σσας μας ως τ�υ +ασικ�� π�λιτι-
στικ�� πεδ��υ.

Tα πρ-γματα γ�ν�νται π�λ� πι� περ�πλ�κα �ταν τ� �δι� τ�
κρ-τ�ς διατυπ'νει �να λ�γ� περ� π�λιτισμ��. Vταν τ� λ�γ�
αυτ� τ�ν διατυπ'νει � αρμ�δι�ς υπ�υργ�ς. Σε αντ�θεση με
τ�ν πρ�σωπικ� λ�γ� περ� π�λιτισμ��, π�υ ε�ναι εντ�λει λ�γ�ς
για τις αισθητικ�ς πρ�τιμ#σεις και τη διαμ�ρ(ωση τ�υ γ��-
στ�υ, σε αντ�θεση με τ� λ�γ� γ�ρω απ� την πρ�σωπικ# ε-
μπειρ�α τ�υ καλλιτ��νη # τ�υ συγγρα(�α, σε αντ�θεση με τ�ν
δ�κιμιακ� # κριτικ� # δημ�σι�γρα(ικ� λ�γ�, σε αντ�θεση με
τ�ν συνδικαλιστικ� και διεκδικητικ� λ�γ� των επαγγελμα-
τι'ν τ�υ π�λιτισμ��, � π�λιτικ�ς λ�γ�ς τ�υ κρ-τ�υς υπακ��ει
σε ιδια�τερες, π�λ� πι� αυστηρ�ς πρ�διαγρα(�ς.

E�ναι λ�γ�ς επ�σημ�ς και συ�ν- συνιστ- απ� μ�ν�ς τ�υ
μια π�λιτικ# πρ-*η. E�ναι λ�γ�ς πρακτικ�ς, καθ'ς συ�ν- συν-
δ�εται με συγκεκριμ�νες πρωτ�+�υλ�ες. Πρωτ�+�υλ�ες ν�μ�-
θετικ�ς, �ργανωτικ�ς, π�λιτικ�ς. Δηλαδ# με επιλ�γ�ς. Ως εκ
τ��τ�υ ε�ναι λ�γ�ς «�π�πτ�ς», π�υ πρ�πει να σ�+εται διαρ-
κ'ς και �ωρ�ς παρεκκλ�σεις τις αρ��ς τ�υ π�λιτιστικ�� πλ�υ-
ραλισμ��, δηλαδ# τις αρ��ς τ�υ κρ-τ�υς δικα��υ στ� πεδ��
τ�υ π�λιτισμ��. Στ���ς ιδια�τερα δ�σκ�λ�ς, ε(�σ�ν η πρ�-
στασ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς συνιστ- θεμελι'δη και
σ�εδ�ν απ�κλειστικ# υπ��ρ�ωση της π�λιτε�ας και ε(�σ�ν η
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υπ�στ#ρι*η τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ π�λιτισμ�� πρ�ϋπ�θ�τει # π--
ντως συνεπ-γεται εκ τ�υ απ�τελ�σματ�ς �ρισμ�νες αισθητι-
κ�ς, δηλαδ# τελικ'ς ιδε�λ�γικ�ς, επιλ�γ�ς. Aκ�μη και �ταν �ι
επιλ�γ�ς αυτ�ς συμψη(�K�νται με -λλες αν-λ�γες # συγκε-
ντρ'ν�υν τη συνα�νεση # την απ�δ��# «�γκυρων» εκπρ�σ'-
πων της κ�ιν�τητας των �μ�τ��νων, των κριτικ'ν # των δια-
ν�ητικ'ς παρεπιδημ��ντωνW ε�τε αυτ�� ���υν ε�τε δεν ���υν
συνα(# πανεπιστημιακ# ιδι�τητα και ε*�υσ�α τακτικ#ς και ε-
π'νυμης πρ�σ+ασης στα μ�σα ενημ�ρωσης.

O λ�γ�ς �μως αυτ�ς δεν πα�ει να ε�ναι και λ�γ�ς πρ�σω-
πικ�ς ως πρ�ς τ� �(�ς και ως πρ�ς τις α*ι�λ�γ#σεις τ�υ. Kα-
θ'ς μ�σα στη σ�ετικ# ευρυ�ωρ�α μιας πλ�υραλιστικ#ς π�λιτι-
στικ#ς π�λιτικ#ς � υπ�υργ�ς ��ει πρ-γματι την ευ��ρεια (θα
�λεγα και την υπ��ρ�ωση) να δ'σει τ�ν πρ�σωπικ� τ�υ τ�ν�
με τις εμπειρ�ες τ�υ, την π�λιτικ# τ�υ α�σθηση, τ�ν μ�ρ(ωτι-
κ� τ�υ ε*�πλισμ�, τις παρ-πλευρες ιδι�τητ�ς τ�υ.

Σε αυτ�� τ�υ ε�δ�υς, λ�ιπ�ν, τ�ν π�λιτικ� λ�γ� περ� π�λι-
τισμ�� ε�ναι εμ(ανε�ς �ι π�λιτικ�ς θ�σεις, �ι εμμ�ν�ς και �ι
πρ�τεραι�τητες. E�ναι �μως �ρατ�� –ελπ�Kω– και �ι θεωρητι-
κ�� υπαινιγμ�� και �ι ιδε�λ�γικ�ς συμπαραδηλ'σεις. Aυτ�
δεν μετατρ�πει τ�ν π�λιτικ� λ�γ� σε δ�κιμιακ�. Aντ�θετα, τ�ν
καθιστ- �σως περισσ�τερ� ενσυνε�δητ� και γι’ αυτ� περισσ�-
τερ� π�λιτικ�.

Tρ�α ε�ναι τα Kητ#ματα π�υ με πρ�+λημ-τισαν περισσ�τε-
ρ� απ� �τιδ#π�τε -λλ� και συνιστ��ν μια εγκ-ρσια τ�μ# σε
�λα τα θ�ματα.

T� πρ'τ� ε�ναι η +αθ�τατα ριKωμ�νη αντ�ληψη �τι τ� πρ'-
τ� και �σως μ�ναδικ� πρ�+λημα της π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς ε�-
ναι τα δημ�σι�ν�μικ- �ρια της κρατικ#ς παρ�μ+ασηςW � περι�-
ρισμ�ν�ς πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς (με την �υσιαστικ# �νν�ια τ�υ �-
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ρ�υ) τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� – διαπ�στωση πρ�(αν#ς και
�ρθ# ως πρ�ς τα αριθμητικ- μεγ�θη. Π�λιτικ# π�λιτισμ�� δεν
ε�ναι �μως η π�λιτικ# επι��ρηγ#σεων. Π�λιτικ# π�λιτισμ�� δεν
συγκρ�τε�ται �ταν (για �ρισμ�ν�υς: μ�ν�ν �ταν) κατα+-λλ�-
νται υψηλ�ς επι��ρηγ#σεις εγκα�ρως και σε τακτ- διαστ#ματα.
Παρ- δε τ� περι�ρισμ�ν� �ψ�ς των κ�νδυλ�ων της δημ�σιας
δαπ-νης για τ�ν π�λιτισμ�, υπ-ρ��υν περιθ'ρια εκλ�γ�κευσης
και καλ�τερης και απ�τελεσματικ�τερης δια�ε�ρισης. Στ���ς
π�υ συνδ�εται και με την αν-γκη –��ι μ�ν� �ικ�ν�μικ# αλλ-
και π�λιτιστικ#– να αυ*ηθ��ν τα π�σ�στ- των μη κρατικ'ν
κε(αλα�ων π�υ επενδ��νται στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ��.

T� δε�τερ� ε�ναι η διαρκ#ς δ�κιμασ�α τ�υ π�λιτιστικ�� (ι-
λελευθερισμ��. H κρατικ# παρ�μ+αση στα πεδ�α τ�υ π�λιτι-
σμ�� γ�νεται δεκτ#, α(εν�ς μεν γιατ� διασ(αλ�Kει τ�ν αισθη-
τικ� πλ�υραλισμ� και την -ρση περι(ερειακ'ν # -λλων ανι-
σ�τ#των, α(ετ�ρ�υ δε γιατ� διασ(αλ�Kει εμμ�σως �ρισμ�νες
πρ�διαγρα(�ς αισθητικ#ς π�ι�τητας – με �λ�υς τ�υς κινδ�-
ν�υς π�υ εγγεν'ς περι���νται στη λ�*η αυτ#. Oι πι�σεις για
μ�α π�λιτικ# με συγκεκριμ�νη «-π�ψη» στ�υς επιμ�ρ�υς τ�-
με�ς ε�ναι π�λ� συ�ν�ς, �ωρ�ς αυτ�� π�υ τις ασκ��ν να αντι-
λαμ+-ν�νται π-ντ�τε π�σ� επικ�νδυν� και �λισθηρ� ε�ναι
αυτ�. Oι �δι�ι ε�ναι -λλωστε αυτ�� π�υ συν#θως αντιδρ��ν, �-
ταν μια τ�τ�ια π�λιτικ# συγκρ�τε�ται # δια(α�νεται – ακ�μα
και �ταν αυτ� γ�νεται μ�σα στ� κ�λυ(�ς των εγγυ#σεων τ�υ
π�λιτιστικ�� πλ�υραλισμ��.

T� τρ�τ� ε�ναι η υ(�ρπ�υσα (π�λλ�ς (�ρ�ς ε* αγαθ�� συ-
νειδ�τ�ς) �παρση ανθρ'πων π�υ ���υν διαθ�σει μεγ-λ� μ�-
ρ�ς της Kω#ς τ�υς, �σως �λη τ�υς την �παρ*η, σε �ρισμ�ν�υς
τ�με�ς της π�λιτιστικ#ς δημι�υργ�ας, συμπεριλαμ+αν�μ�νης
και της πρ�στασ�ας της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς. Aυτ� -λ-
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λ�τε εκδηλ'νεται ως αδυναμ�α συν�λικ#ς και κυκλωτικ#ς
πρ�σ�γγισης των Kητημ-των, -λλ�τε ως απαισι�δ�*η δι-θε-
ση απ�ναντι σε �π�ιαδ#π�τε μετα+�λ# # καιν�τ�μ�α και -λ-
λ�τε ως επι(υλακτικ�τητα # και ως -ρνηση να γ�νει απ�δε-
κτ# μια π�λιτικ# (δηλαδ# μια δεδηλωμ�να π�λιτικ#) πρ�σ�γ-
γιση των θεμ-των αυτ'ν.

Oι �ρ�ι «δια�ρ�ν�α» και «συν�ργεια» δηλ'ν�υν ταυτ�-
�ρ�νως τ� �ρ�ν�λ�γικ� και θεματ�λ�γικ� ε�ρ�ς και την �πτι-
κ# γων�α πρ�σ�γγισης # μ-λλ�ν τη +-ση συν-ρθρωσης μιας
π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς. Aυτ� ε*ηγε� την –καθ�λ�υ αθ'α– ε-
πιλ�γ# τ�υ τ�τλ�υ. Πρ�τ�μησα δε τ�ν �ρ� συν�ργεια (και ��ι
τ�υς �ρ�υς συνεργασ�α # συνεργ�α) και γιατ� μ�υ ε�ναι �ικε��ς
απ� τ� π�ινικ� δ�και� και γιατ� η σημει�λ�γικ# τ�υ α*�α πα-
ραπ�μπει σα(�στερα στην π�λιτικ# εν�ργεια π�υ παρ-γεται
μ�σα απ� τη σ�γκλιση των πρ�σπαθει'ν και την καλ'ς ν�-
��μενη συνεν��# των πρ�σ'πων. Θ�λω επ�σης να πιστε�ω �-
τι α(εν�ς μεν η �ριστικ# �ντα*η της +υKαντιν#ς και μετα+υ-
Kαντιν#ς περι�δ�υ στ� απ�θεμα της π�λιτιστικ#ς μας κληρ�-
ν�μι-ς, α(ετ�ρ�υ δε η κρισιμ�τητα τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ ελληνικ��
π�λιτισμ�� για τη διαμ�ρ(ωση μιας συγκρ�τημ�νης π�λιτι-
στικ#ς π�λιτικ#ς με απαλλ-σσ�υν απ� την υπ��ρ�ωση να ε-
*ηγ#σω ειδικ�τερα την επιλ�γ# τ�υ �ρ�υ δια�ρ�ν�α.

Tα κε�μενα υπακ���υν στην ενια�α λ�γικ# π�υ επι�ε�ρησα
να παρ�υσι-σω στ�ν πρ�λ�γ� αυτ�. Πρ�κειται �μως για κε�-
μενα π�υ, με ελ-�ιστες ε*αιρ�σεις, πρ��κυψαν εκ των υστ�-
ρων, καθ'ς απ�δ�δ�υν την απ�μαγνητ�('νηση αγ�ρε�σεων
στη B�υλ#, �μιλι'ν σε συν�δρια, �αιρετισμ'ν # παρεμ+-σεων
σε δημ�σιες συKητ#σεις # -λλες εκδηλ'σεις. Aπ� �να πλ#θ�ς
συνα('ν κειμ�νων �γινε πρ�σπ-θεια να επιλεγ��ν τα λιγ�τε-
ρ� συγκυριακ- #, για να τ� πω με θετικ# (�ρ-, τα πι� συστη-
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ματικ-. Φυσικ-, επειδ# κ-θε κε�μεν� ε��ε τη δικ# τ�υ αρ�ικ#
�ικ�ν�μ�α και τα δικ- τ�υ αρ�ικ- συμ(ραK�μενα, η επικ-λυ-
ψη �ρισμ�νων ιδε'ν # επι�ειρημ-των ε�ναι αναπ�τρεπτη. A-
γινε π-ντως πρ�σπ-θεια �ι επαναλ#ψεις να περι�ριστ��ν με
τις αναγκα�ες περικ�π�ς # συντ�με�σεις.

T� +ι+λ�� αυτ� αρ��Kει και τελει'νει με την παραδ��# �τι
καμ�α π�λιτικ# δεν υπ-ρ�ει και δεν συγκρ�τε�ται �ωρ�ς θεω-
ρητικ# υπ�θεση. Kαι καμ�α θεωρητικ# υπ�θεση δεν ε�ναι π�-
λιτικ'ς αν�π�πτη.

Eυ-γγελ�ς BενιK�λ�ς
Oκτ'+ρι�ς 1998
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑ�Ρ�ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ:
ΣΥΝ�ΨΗ ΜΙΑΣ Π�ΛΙΤΙΚΗΣ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ

4

O π�λιτισμ�ς δεν απ�τελε� απλ'ς �να απ� τα π�λλ- κε(-λαια
της κυ+ερνητικ#ς π�λιτικ#ς ��τε �να απ� τα π�λλ- κ�νδ�λια
τ�υ κρατικ�� πρ�ϋπ�λ�γισμ��. O π�λιτισμ�ς δεν ε�ναι ��τε π�-
λυτ�λεια ��τε δευτερε��υσα και +�ηθητικ# δραστηρι�τητα μ�-
σα σε μ�α σ�γ�ρ�νη κ�ινων�α. O π�λιτισμ�ς ε�ναι κατ’ αρ�-ς η
�δια η ιδι�συστασ�α τ�υ ελληνισμ��, ε�ναι τ� συγκριτικ� μας
πλε�ν�κτημα. Aπ� την -λλη πλευρ-, �πως μπ�ρ��με να δ��με
σ#μερα ��ι μ�ν� στην ελληνικ#, αλλ- σε �λες τις ευρωπαϊκ�ς
κ�ινων�ες, � π�λιτισμ�ς ε�ναι τ� +ασικ� στ�ι�ε�� επ� τ�υ �π���υ
μπ�ρε� να στηρι�θε� η κ�ινωνικ# συν��#, η ακ�ραιη κ�ινων�α
των ³/³. Γιατ� π�ρα απ� �λα τα -λλα, � π�λιτισμ�ς ε�ναι η �ικ�-
ν�μ�α τ�υ ελε�θερ�υ �ρ�ν�υW κι � ελε�θερ�ς �ρ�ν�ς δεν ε�ναι �
�ρ�ν�ς της σ��λης, αλλ- αυτ�ς π�υ επιτρ�πει μ�α δια(�ρετικ#
πρ�σ�γγιση τ�υ μ�γιστ�υ πρ�+λ#ματ�ς της απασ��λησης και
της ανεργ�ας.T�λ�ς, για μ�α �'ρα �πως η Eλλ-δα, � π�λιτισμ�ς
ε�ναι Kωτικ�ς εθνικ�ς π�ρ�ς.

Πρ�πει, συνεπ'ς, να γ�νει αντιληπτ� �τι η �ικ�ν�μ�α τ�υ
π�λιτισμ�� δεν ε*αντλε�ται ��τε στη δια�ε�ριση των κρατικ'ν
επι��ρηγ#σεων πρ�ς δι-(�ρ�υς δημ�σι�υς # ιδιωτικ��ς (�-
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ρε�ς π�υ αναπτ�σσ�υν δρ-ση στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ�� ��-
τε στη δια�ε�ριση της συνηθισμ�νης μεμψιμ�ιρ�ας ��τε, τ�λ�ς,
στη δια�ε�ριση τ�υ συμ+�λικ�� κ�ρ�υς π�υ απ�ρρ�ει απ�
δραστηρι�τητες π�λιτιστικ�ς-επικ�ινωνιακ�ς, �ι �π��ες διεκδι-
κ��ν την απ�κτηση υψηλ�� +αθμ�� δημ�σι�τητας. H �ικ�-
ν�μ�α τ�υ π�λιτισμ�� ε�ναι μ�α �υσιαστικ# παραγωγικ# δρα-
στηρι�τηταW μ�α δραστηρι�τητα π�υ μετατρ�πει την �μπνευση
σε δρ-ση, σε δημι�υργ�α, σε πρ�ϊ�ν, σε απ�λαυση τ�υ π�λιτι-
σμ��. Kαι αυτ� α(�ρ- στ�ν π�λιτισμ� και ως κατ-σταση, δη-
λαδ# ως τ� απ�θεμα της τε�ν�λ�γ�ας και της αισθητικ#ς τ�υ
καθημεριν�� +��υ, και ως στ-ση, ε�τε αυτ�� π�υ δημι�υργε�
π�λιτισμ� ε�τε εκε�ν�υ π�υ μετ��ει ως �ρ#στης, π�υ μετ��ει
δηλαδ# σε μια επικ�ινωνιακ# σ��ση πρ�σληψης και απ�λαυ-
σης τ�υ π�λιτιστικ�� αγαθ��.

O π�λιτισμ�ς δε, ακρι+'ς επειδ# συνδ�εται με την παρα-
γωγ# της ιδε�λ�γ�ας και με την ενστ-λα*η ν��τρ�πι'ν, δηλα-
δ# με τη συλλ�γικ# συνε�δηση της κ�ινων�ας μας και τ�υ �-
θν�υς μας, ε�ναι η πι� +αθι- και η πι� επικ�νδυνη ταυτ��ρ�-
νως εκδ��# της π�λιτικ#ς. E�ναι τ� πεδ�� �π�υ μπ�ρ��ν να
διαμ�ρ(ωθ��ν π�λ� μεγ-λες συναιν�σεις, π�λιτικ�ς, ιδε�λ�-
γικ�ς, αισθητικ�ς, και στ� �π��� πρ�πει �μως να υπ-ρ�ει π�-
λυ(ων�α και πλ�υραλισμ�ς, για να μην καταλ#*ει σε κατα-
θλιπτικ# �μ�ι�μ�ρ(�α.

T� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ε�ναι απ� τη (�ση τ�υ �να υπ�υρ-
γε�� π�υ ��ει π-ντ�τε –διαρθρωτικ-– τ� α�σθημα της αδικ�ας.
E�ναι �να υπ�υργε�� διεκδικητικ�, με +-ση και τα απ�λυτα
και τα συγκριτικ- μεγ�θη τ�υ Tακτικ�� Πρ�ϋπ�λ�γισμ�� και
τ�υ Πρ�γρ-μματ�ς Δημ�σ�ων Eπενδ�σεων. E��α, μ-λιστα,
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την ευκαιρ�α στ� τελευτα�� συμ+��λι� με τ�υς συναδ�λ(�υς
μ�υ της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης να τ�υς καλ�σω να διαμ�ρ('-
σ�υμε την ειδικ# αλληλεγγ�η των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης στη διεκδ�κηση περισσ�τερων π�ρων
απ� τ�υς κρατικ��ς πρ�ϋπ�λ�γισμ��ς των �ωρ'ν μας και α-
π� τ�υς �δι�υς π�ρ�υς της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, �ι �π���ι με
π-ρα π�λ� μεγ-λη (ειδ' στρ�(�νται πρ�ς τ�ν π�λιτισμ�.

H εικ�να, �μως, π�υ υπ-ρ�ει για τα κ�νδ�λια τ�υ π�λιτι-
σμ�� στ�ν Tακτικ� Πρ�ϋπ�λ�γισμ� και στ� Πρ�γραμμα Δη-
μ�σ�ων Eπενδ�σεων ε�ναι ελλιπ#ς. Στα κ�νδ�λια τ�υ Tακτι-
κ�� Πρ�ϋπ�λ�γισμ�� και τ�υ Πρ�γρ-μματ�ς Δημ�σ�ων E-
πενδ�σεων πρ�πει να πρ�στεθ��ν �ι π�ρ�ι απ� τ� ΛOTTO, �ι
π�ρ�ι τ�υ αυτ��ρηματ�δ�τ��μεν�υ Tαμε��υ Aρ�αι�λ�γικ'ν
Π�ρων και Aπαλλ�τρι'σεων, τα συγ�ρηματ�δ�τ��μενα πρ�-
γρ-μματα τ�υ B] K�ιν�τικ�� Πλαισ��υ Στ#ρι*ης και -λλα κ�ι-
ν�τικ- πρ�γρ-μματα και +ε+α�ως �ι ��ρηγ�ες, �ι �π��ες δ�ν�-
νται, μετα*� -λλων, και σε δημ�σι�υς π�λιτιστικ��ς (�ρε�ς.

T� συν�λικ�, λ�ιπ�ν, �ρηματ�δ�τικ� πρ�γραμμα στ� πε-
δ�� τ�υ π�λιτισμ�� γ�νεται �τσι κ-πως πι� πλ��σι�, αλλ- πα-
ραμ�νει +�+αια π�λ� �αμηλ� και ανεπαρκ�ς. Θα #ταν �μως
λ-θ�ς, θα #ταν υπεραπλ��στευση και δημαγωγ�α να π��με
�τι η πρ'τη αν-γκη π�υ εμ(αν�Kεται στ�ν τ�μ�α τ�υ π�λιτι-
σμ�� ε�ναι η αν-γκη για ν��υς, πρ�σθετ�υς π�ρ�υς.

Πρωταρ�ικ# ε�ναι η αν-γκη της �μπνευσης – �υσιαστικ-, δη-
λαδ#, η εν�σ�υση της αυτ�εκτ�μησ#ς μας ως λα�� και ως �θν�υς.

Δε�τερη αν-γκη ε�ναι η �ρθ�λ�γικ# �ργ-νωση της δι��κη-
σης και της δια�ε�ρισης τ�υ π�λιτισμ��. Aυτ� σ�ετ�Kεται και
με την επικ�ντρωση π�ρων, με την εστ�αση τ�υ ενδια(�ρ�ντ�ς
μας σε �ρισμ�ν�υς τ�με�ς, γιατ� υπ-ρ��υν σημαντικ�ς και αδι-
και�λ�γητες ανισ�τητες μετα*� των επιμ�ρ�υς τ�μ�ων.
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Kαι τρ�τη αν-γκη –Kωτικ#, αλλ- τρ�τη– ε�ναι η εν�σ�υση
των π�ρων, π�υ πρ�πει να γ�νει κ�ιν# θ�ση �λων των π�λιτι-
κ'ν δυν-μεων, ιδ�ως σε μια �'ρα �πως η Eλλ-δα.

T��των δ�θ�ντων, εκε�ν� π�υ πρ�πει να κ-ν�υμε ε�ναι πρω-
τ�στως να συμ(ων#σ�υμε στ�ν -*�να π�υ πρ�πει να διαπερ-
ν- την π�λιτιστικ# μας π�λιτικ# και στ� εσωτερικ� και στ� ε-
*ωτερικ�, μ�σα απ� τη διεθν# π�λιτιστικ# παρ�υσ�α της �'-
ρας μας. Kαι � -*�νας π�υ πρ�τε�νω συν�ψ�Kεται σε δ�� λ�-
*εις: δια�ρ�ν�α και συν�ργεια.

M�α π�λιτικ# με -*�να τη δια�ρ�ν�α τ�υ ελληνικ�� π�λι-
τισμ�� δεν περι�ρ�Kεται στη μ�υσειακ# απ�τ�μηση τ�υ +--
ρ�υς της π�λιτιστικ#ς μας κληρ�ν�μι-ς, αλλ- εκτε�νεται μ��ρι
τη σ�γ�ρ�νη π�λιτιστικ# δημι�υργ�α και μετατρ�πει αυτ� τ�
τερ-στι� πλε�ν�κτημα της ελληνικ#ς π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�-
μι-ς, π�υ ε�ναι παγκ�σμια, σε +�ωμα, σε πηγ# �μπνευσης, σε
καλλιτε�νικ#, π�λιτιστικ# δραστηρι�τητα διεθν��ς σημασ�ας.

Συν�ργεια δε –στη δικ# μ�υ σκ�ψη– ε�ναι η σ�γκλιση �λων
των δημι�υργικ'ν, εμπνευσμ�νων π�λιτιστικ'ν δυν-μεων αυ-
τ�� τ�υ τ�π�υ σε μια ενια�α κ��τη π�υ παρ-γει �να π�λλα-
πλ-σι� απ�τ�λεσμα. Θα (�ρω �να απλ� παρ-δειγμα: μια πε-
ρι�δε�α των κρατικ'ν μας σκην'ν στ� ε*ωτερικ� για την πα-
ρ-σταση αρ�α��υ δρ-ματ�ς μπ�ρε� να πλαισι'νεται απ� εικα-
στικ�ς εκθ�σεις, διαλ�*εις Eλλ#νων ειδικ'ν, εκθ�σεις +ι+λ�ων,
συναυλ�ες – εκδηλ'σεις π�υ μπ�ρ��ν να διαμ�ρ('σ�υν �να
σ�νθετ�, συναρπαστικ� γεγ�ν�ς και τελικ- να πρ�+-λ�υν
τ�ν ελληνισμ�, την ελληνικ�τητα, την ιδι�συγκρασ�α αυτ#ς
της �'ρας. T�τ�ιες δραστηρι�τητες μπ�ρ��ν να απ�τελ�σ�υν
τ� ��ημα για την -σκηση μιας ε*ωτερικ#ς π�λιτικ#ς, η �π��α
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δεν μπ�ρε� να +ασ�Kεται ��τε στ� (�λκλ�ρ ��τε στην απλ#
αναKωπ�ρωση τ�υ ρ�μαντικ�� (ιλελληνισμ�� τ�υ 18�υ και
19�υ αι'να. Πρ�πει να +ασ�Kεται σε σ�γ�ρ�νη δημι�υργ�α και
σε σ�γ�ρ�ν� λ�γ�.

Aυτ# τη συν�λικ# αντ�ληψη για την π�λιτιστικ# μας π�λι-
τικ#, π�υ +ασ�Kεται στ�ν -*�να της δια�ρ�ν�ας και της συ-
ν�ργειας, μπ�ρ��με να τη δ��με να ε*ειδικε�εται σε μια σειρ-
απ� π�λιτικ�ςW ε*ειδικε�εται στη μ�υσειακ# μας π�λιτικ#, στην
π�λιτικ# εκθ�σεων, στην π�λιτικ# πρ�+�λ#ς επιλεγμ�νων αρ-
�αι�λ�γικ'ν �'ρωνW ε*ειδικε�εται στις πρωτ�+�υλ�ες μας για
την πρ�'θηση της διδασκαλ�ας της ελληνικ#ς γλ'σσας στα
πανεπιστ#μια τ�υ ε*ωτερικ��W ε*ειδικε�εται επ�σης στην ε-
*�ικε�ωση τ�υ παιδι�� με τ�ν π�λιτισμ� μ�σα απ� δραστη-
ρι�τητες π�υ *επερν��ν τις συμ+-σεις και τα στερε�τυπα τ�υ
αναλυτικ�� σ��λικ�� πρ�γρ-μματ�ς και τ� (�ρν�υν σε επα-
(# με την τ��νη και τ�υς δημι�υργ��ς της, απ�καλ�πτ�ντας
τα ταλ�ντα π�υ ��ει στ� υπ�στρωμα της ψυ�#ς και τ�υ μυα-
λ�� τ�υ.

Φυσικ-, η �δια αντ�ληψη πρ�σδι�ρ�Kει και την ε*ωτερικ#
π�λιτιστικ# μας π�λιτικ#, �πως (α�νεται σε μια σειρ- πρωτ�-
+�υλι'ν π�υ ���υμε αναλ-+ει σε επ�πεδ� Eυρωπαϊκ#ς Aνω-
σης # περι(ερειακ#ς π�λιτικ#ς. Aνα(�ρ�μαι, για παρ-δειγμα,
στην πρωτ�+�υλ�α μας για τη συγκρ�τηση μιας -τυπης Συν�-
δ�υ των Yπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης
στην �ναρ*η της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας – Θεσσαλ�ν�κη
1997, με στ��� να πρ�τε�ν�υμε τη ρητ# εισαγωγ# της αρ�#ς
της π�λιτισμικ#ς ισ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν της Aνωσης
στ� κε�μεν� της Συνθ#κης με τ� τ�λ�ς της Διακυ+ερνητικ#ς
Δι-σκεψηςW επ�σης, στην πρ�τασ# μας για τη σ�σταση Bαλ-
κανικ�� Π�λιτιστικ�� Δικτ��υ, π�υ θα +ασ�Kεται σε αντ�στ�ι-

21

ΔΙΑ�Ρ�ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ Π�ΛΙΤΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ



�α εθνικ- π�λιτιστικ- δ�κτυα, �πως ε�ναι τ� δικ� μας, τ� E-
θνικ� Π�λιτιστικ� Δ�κτυ� Π�λεων, τ� �π��� ��ει ως κ�ρμ� τ�υ
τις π�λιτιστικ�ς πρωτ�+�υλ�ες της T�πικ#ς Aυτ�δι��κησης.

H π�λιτικ# μας +�+αια δεν μπ�ρε� να α(�ρ- μ�ν� σε θε-
σμ��ς, πρωτ�+�υλ�ες και μ�τρα δρ-σης π�λιτιστικ#ς αν-πτυ-
*ης, αλλ- πρ�πει να συνδ�εται και με �να κτηρι�λ�γικ� πρ�-
γραμμα, δηλαδ# με τ�ν ιστ� της τε�νικ#ς υπ�δ�μ#ς τ�υ π�λι-
τισμ��.

H Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα ε�ναι τ� με�K�ν π�λιτιστικ�
γεγ�ν�ς τ�υ 1997. T� στ���ημα, �μως, της Π�λιτιστικ#ς Πρω-
τε��υσας δεν κρ�νεται την 1η Iαν�υαρ��υ 1997. Kρ�νεται την
1η Iαν�υαρ��υ 1998, �ταν μαK� με τ�ν απ�η�� των εκδηλ'σε-
ων θα πρ�πει να κ-ν�υμε και την απ�γρα(# τ�υ π�λιτιστικ��
απ�θ�ματ�ς π�υ θα με�νει στην π�λη της Θεσσαλ�ν�κης και
στη �'ρα γενικ�τερα. Kαι �α�ρ�μαι, γιατ� διαπιστ'νω �τι αυ-
τ� #δη διαμ�ρ('νεται ως σ�ν�λ� μεγ-λων π�λιτιστικ'ν κτη-
ρ�ων και ως δ�κτυ� μ�νιμων θεσμ'ν π�λιτισμ��, π�υ δεν �-
��υν μ�α παρ�δικ# α*�α �ρ#σης, η �π��α καλ�πτει μ�ν� �να
�ρ�ν� # μ�α εκδ#λωση, αλλ- ���υν μ�νιμα �αρακτηριστικ-,
α(�ρ��ν στις επ�μενες δεκαετ�ες.

Για �λα αυτ-, �μως, π�υ κιν��νται γ�ρω απ� τ�ν -*�να
δια�ρ�ν�α και συν�ργεια, απαιτε�ται και μ�α συν�ργεια της
B�υλ#ς. Aπαιτε�ται μ�α σ�μπρα*η των π�λιτικ'ν δυν-μεων,
απαιτε�ται μ�α «συνεν��#» γ�ρω απ� �να �ραμα π�λιτισμ��,
για τ� �π��� ελπ�Kω �τι θα μ�υ δ�θε� η ευκαιρ�α να μιλ#σω
πρωτ�στως με τ�υς συναδ�λ(�υς μ�υ π�υ μετ���υν στην Eπι-
τρ�π# M�ρ(ωτικ'ν Yπ�θ�σεων, η �π��α πρ�πει να γ�νει τ�
forum της συK#τησης γ�ρω απ� τα θ�ματα αυτ-.

Θ�λω να τελει'σω με μ�α σκ�ψη π�υ δ�νει τ� μ�τρ� της ση-
μασ�ας �λων αυτ'ν π�υ λ�με εδ' για τ�ν π�λιτισμ�. Στ� διε-
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θν�ς π�λιτικ� σκηνικ� και στ�ν παγκ�σμι� καταμερισμ� ερ-
γασ�ας η Eλλ-δα ��ει τις διαστ-σεις μιας μεσα�ας (��ι μιας μι-
κρ#ς) �'ρας, η �π��α σ�μ(ωνα με τ�υς δε�κτες κ�ινωνικ#ς α-
ν-πτυ*ης +ρ�σκεται σε θ�ση α*ι�K#λευτηW αν μ-λιστα στα ε-
π�σημα μεγ�θη, στα επ�σημα μακρ��ικ�ν�μικ- μας δεδ�μ�να
πρ�σθ�σ�υμε και τα δεδ�μ�να της -τυπης �ικ�ν�μ�ας, μπ�ρε�
η θ�ση αυτ# να ε�ναι ακ�μη καλ�τερη. Aυτ- �μως ισ���υν
στ� �'ρ� της �ικ�ν�μ�ας και της π�λιτικ#ς. Στ� σ�μπαν τ�υ
π�λιτισμ�� η Eλλ-δα ε�ναι μ�α μεγ-λη δ�ναμη. Kαι αυτ� πρ�-
πει να ε�ναι τ� +ασικ� μας �ραμα, � +ασικ�ς μας στ���ς, η
σκ�ψη π�υ πρ�πει να καθ�δηγε� την π�λιτικ# μας δρ-ση στα
θ�ματα αυτ-.
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Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ ΚΑΙ Κ�ΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ��Η 
ΣΤ� ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ �ΙΛΙΕΤΙΑΣ

4

H
ΣXEΣH ΠOΛITIΣMOY KAI KOINΩNIKHΣ ΣYNOXHΣ EINAI ENA  ΘE-

μα επικ�νδυν� ιδε�λ�γικ-, π�λιτικ- και κ�ινωνικ- και
-ρα κα�ρι� και �υσιαστικ�. T� K#τημα αυτ� +ρ�σκεται

στ� επ�κεντρ� τ�υ π�λιτικ�� πρ�+ληματισμ�� της σ�γ�ρ�νης
μετα+ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�αςW στ� επ�κεντρ� τ�υ πρ�+ληματι-
σμ�� �λων των ευρωπαϊκ'ν, �λων των δυτικ'ν και δυτικ�-
τρ�πων κ�ινωνι'ν και, στ� μ�τρ� π�υ � δυτικ�τρ�π�ς π�λιτι-
σμ�ς ασκε� παγκ�σμια επιρρ�# και κυριαρ��α, στ� επ�κεντρ�
τ�υ διεθν��ς πρ�+ληματισμ��.

Θα επι�ειρ#σω να θ�σω απλ'ς τ�υς �ρ�υς τ�υ θ�ματ�ς,
αρ��K�ντας απ� μ�α γλωσσικ# ιδιαιτερ�τητα: στην ελληνικ#
γλ'σσα �ρησιμ�π�ι��με τη λ�*η «π�λιτισμ�ς» για να �ρ�σ�υ-
με ταυτ��ρ�να και τ�ν π�λιτισμ� ως κατ-σταση, δηλαδ# αυ-
τ� π�υ σε -λλες ευρωπαϊκ�ς γλ'σσες θα λεγ�ταν civilisation,
και τ�ν π�λιτισμ� ως ειδικ# στ-ση, δηλαδ# τ�ν π�λιτισμ� ως
culture. Τ� γεγ�ν�ς �τι εμε�ς ���υμε και για τα δ�� αυτ- (αι-
ν�μενα, για τις δ�� αυτ�ς �νν�ιες, �ναν �ρ�, τ�ν �ρ� «π�λιτι-
σμ�ς», δεν ε�ναι (υσικ- τυ�α��, γιατ� τ�π�τα δεν ε�ναι τυ�α��
στη γλ'σσα. Υπ-ρ�ει μ-λιστα μ�α συμπαραδ#λωση, η �π��α
ε�ναι –κατ- τη γν'μη μ�υ– π�λ� σημαντικ#: Η λ�*η π�λιτι-
σμ�ς στην ελληνικ# γλ'σσα, και ως civilisation και ως culture,
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παραπ�μπει στην �νν�ια της π�λης, στην �νν�ια της π�λιτικ#ς
και στ� στ�ι�ε�� τ�υ π�λιτικ��. Παραπ�μπει –για να �ρησιμ�-
π�ι#σω τ�υς γαλλικ��ς �ρ�υς– και σε αυτ� π�υ θα λ�γαμε la
politique και σε αυτ� π�υ θα λ�γαμε le politique.

Θα �λεγα �τι κατ’ αρ�-ς μπ�ρ��με να �ρ�σ�υμε τ�ν π�λι-
τισμ�, �πως τ�ν ενν���με εδ', ως τ� συλλ�γικ� αυτ�ν�ητ�
μιας κ�ινων�ας. �τιδ#π�τε εγγρ-(εται στ� συλλ�γικ� αυτ�-
ν�ητ� μπ�ρε� να ε�ναι στ�ι�ε�� τ�υ π�λιτισμ��. � πρ�+λημα-
τισμ�ς �μως γ�ρω απ� τ�ν π�λιτισμ� και τελικ- η π�λιτικ#
γ�ρω απ� τ�ν π�λιτισμ�, η π�λιτιστικ# π�λιτικ# (γιατ� η π�λι-
τιστικ# π�λιτικ# ε�ναι η +αθ�τερη και κρισιμ�τερη εκδ��# της
π�λιτικ#ς), συνεπ-γεται την επανα*ι�λ�γηση, δηλαδ# την αμ-
(ισ+#τηση τ�υ αυτ�ν�ητ�υ.

Mε αυτ�ς, λ�ιπ�ν, τις πρ�ϋπ�θ�σεις θα �ριKα τ�ν π�λιτι-
σμ� ως κατ-σταση (civilisation) ως τ�ν μ�σ� �ρ� της τε�ν�λ�-
γ�ας, της αισθητικ#ς, των πρακτικ'ν και των ν��τρ�πι'ν τ�υ
καθημεριν�� +��υ. Σε αυτ- περι���νται και -λλες –θα �λεγα–
πι� «σκληρ�ς» �νν�ιες, �πως ε�ναι η �νν�ια της ιδε�λ�γ�ας και
η �νν�ια των ψευδαισθ#σεων, π�υ ε�ναι μ�α πραγματικ�τητα
μ�σα στ�ν καθ’ ημ�ραν +��, μ�σα στ�ν κ�ινωνικ� +��. Vλα αυ-
τ- �μως στη +-ση τ�υς παραπ�μπ�υν σε κ-τι π�λ� πι� συ-
γκεκριμ�ν�. Παραπ�μπ�υν στην �νν�ια της εργασ�ας, γιατ� �
π�λιτισμ�ς μπ�ρε� να γ�νει αντιληπτ�ς, περισσ�τερ� απ� �τι-
δ#π�τε -λλ�, ως �ικ�ν�μ�α τ�υ �ρ�ν�υ. Δεν μπ�ρε� να γ�νει α-
ντιληπτ�ς, λ�ιπ�ν, �ωρ�ς ανα(�ρ- στην �νν�ια της εργασ�ας
και -ρα της απασ��λησης και της ανεργ�αςW �ωρ�ς ανα(�ρ-
σε -λλες δημ�σιες υπ��ρε'σεις π�υ συνεπ-γ�νται δαπ-νη
�ρ�ν�υ, �πως τα δημ�σια καθ#κ�ντα # �ι �ικιακ�ς εργασ�ες.
Τελικ- δεν μπ�ρε� να γ�νει καταν�ητ�ς � π�λιτισμ�ς �ωρ�ς α-
να(�ρ- στην αντιδιαστ�λ# π�υ κ-ν�υμε συν#θως αν-μεσα
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στ� �ρ�ν� εργασ�ας, τ�ν δεσμευμ�ν� �ρ�ν�, και στ�ν ελε�θε-
ρ� �ρ�ν�.

Απ� την -λλη πλευρ-, � π�λιτισμ�ς ως στ-ση, ως culture,
δημι�υργε� μ�α σειρ- απ� παρε*ηγ#σεις, γιατ� συν#θως τ�ν
πρ�σεγγ�K�υμε κατ- τρ�π� π�λ� αθ'� και π�λ� αν�π�πτ�.
� π�λιτισμ�ς θα μπ�ρ��σε να θεωρηθε� υπ� την �νν�ια αυτ#
ως η ε*�ικε�ωση και η τρι+# με τις καλ�ς τ��νες και τα γρ-μ-
ματα, κ-τι π�υ α(�ρ- στ�υς δημι�υργ��ς τ�υ π�λιτισμ��,
στ�υς θεωρητικ��ς τ�υ π�λιτισμ�� και στ�υς απλ��ς �ρ#στες
τ�υ π�λιτισμ��W θα �λεγα �μως �τι θα αδικ��σαμε και την �ν-
ν�ια τ�υ π�λιτισμ�� και τ�ν π�λιτισμ� ως ιστ�ρικ� (αιν�με-
ν�, ε-ν τ�ν ταυτ�Kαμε με τη (ιλ�τε�ν�α, με την πρ�σ+αση στις
καλ�ς τ��νες και τα γρ-μματα. Θα μπ�ρ��σαμε επ�σης να
π��με �τι � π�λιτισμ�ς τελικ- ε�ναι η καλλι�ργεια τ�υ καλ��
γ��στ�υ, η αισθητικ# καλλι�ργεια, # �τι � π�λιτισμ�ς ε�ναι η
«πνευματικ�τητα», δηλαδ# μια ειδικ#, πι� επε*εργασμ�νη στ--
ση απ�ναντι στα με�K�να ερωτ#ματα π�υ απασ��λ��ν τ�ν -ν-
θρωπ� για την Ιστ�ρ�α, τη Kω# και ��τω καθε*#ς.

Ν�μ�Kω �μως �τι θα #μασταν ακρι+�στερ�ι και ρεαλιστι-
κ�τερ�ι, ε-ν λ�γαμε �τι απ� την -π�ψη αυτ# � π�λιτισμ�ς ε�-
ναι τ� +ασικ� στ�ι�ε�� τ�υ κ�ινωνικ�� status. Kατ- συν�πεια
συνδ�εται με τη λειτ�υργ�α της αγ�ρ-ς, γιατ� (υσικ- � π�λι-
τισμ�ς και ως κατ-σταση και ως στ-ση ε�ναι �να πεδ�� αγ�-
ρ-ς. Και (υσικ- συνδ�εται με τη δε�τερη +ασικ# �νν�ια, π�υ
ε�ναι η �νν�ια της κ�ινωνικ#ς συν��#ς.

Αλλ- αν-μεσα στ�ν π�λιτισμ� και στην κ�ινωνικ# συν��#
παρεμ+-λλεται μ�α -λλη �νν�ια. Ε�ναι � π�λιτισμ�ς ως συνε�-
δηση, ως ειδικ# συνε�δηση κ-π�ιων πραγμ-τωνW κατ’ αρ�-ς
ως συνε�δηση της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς –κ-τι π�υ μας
παραπ�μπει ευθ�ως στην �νν�ια τ�υ εθνικ�� π�λιτισμ�� και
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της εθνικ#ς ταυτ�τητας–, δηλαδ# ως συνε�δηση της Ιστ�ρ�ας,
�πως την αντιλαμ+-νεται �να συλλ�γικ� υπ�κε�μεν�, ως συ-
νε�δηση μιας ειδικ#ς σ��σης με τ� �'ρ�, δηλαδ# ως συνε�δη-
ση μιας ειδικ#ς σ��σης με την αρ�αι�λ�γ�α, με την αρ�ιτεκτ�-
νικ#, με τ� δ�μημ�ν� # τ� (υσικ� περι+-λλ�ν, ως συνε�δηση,
τ�λ�ς, μιας ειδικ#ς σ��σης με τη γραμματ�λ�γ�α, με �να απ�-
θεμα γραμματ�λ�γικ� π�υ θεωρε� ως συλλ�γικ� της κεκτημ�-
ν� μια κ�ινων�α.

� π�λιτισμ�ς ως συνε�δηση πρ�ϋπ�θ�τει επ�σης μια ειδικ#
α�σθηση τ�υ �ρ�ν�υ, δηλαδ# μια απ-ντηση στ� ερ'τημα ε-ν
η Iστ�ρ�α ε�ναι συνε�#ς # ασυνε�#ς. Kαι ε-ν πρ-γματι ανα-
(ερ�μαστε σε μια κ�ινων�α μεταμ�ντ�ρνα, π�υ ��ει συνε�δη-
ση τ�υ μετα+ι�μη�ανικ�� και μεταμ�ντ�ρν�υ εαυτ�� της, τ�-
τε πρ�πει να δε�τ��με �τι η κ�ινων�α αυτ# ��ει και συνε�δηση
της ασυν��ειας τ�υ ιστ�ρικ�� �ρ�ν�υ.

Επ�σης, � π�λιτισμ�ς ως συνε�δηση μας παραπ�μπει στη
σ��ση τ�υ με την εθνικ# ταυτ�τητα και την παγκ�σμι�τητα. Η
δικ# μ�υ -π�ψη ε�ναι �τι στην επ��# μας τ�π�τα δεν μπ�ρε�
να ε�ναι παγκ�σμι�, γν#σια παγκ�σμι�, ε-ν δεν ��ει π�λ� συ-
γκεκριμ�νες εστ�ες εθνικ#ς, τ�πικ#ς και περι(ερειακ#ς ανα-
(�ρ-ς. Καν�να λ�γ�τε�νικ� �ργ� και καμ�α κινηματ�γρα(ι-
κ# ταιν�α δεν μπ�ρ��ν να διεκδικ#σ�υν παγκ�σμι�τητα �ω-
ρ�ς συγκεκριμ�νη ανα(�ρ-.

H τελευτα�α παρατ#ρηση α(�ρ- στη θ�ση τ�υ π�λιτισμ��
στις διεθνε�ς σ��σεις, δηλαδ# �υσιαστικ- στ� ρ�λ� τ�υ στη διε-
θν# κ�ιν�τητα, στην �ργ-νωση και στα πρ�+λ#ματ- της. Στ�
πλα�σι�, λ�ιπ�ν, αυτ� � π�λιτισμ�ς γ�νεται συν#θως αντιληπτ�ς
κατ- τρ�π� α(ελ# –καλ�πιστ� αλλ- α(ελ#– ως πρ�ν�μιακ�ς
δ�αυλ�ς επικ�ινων�ας αν-μεσα στις κ�ινων�ες, στ�υς λα��ς και
στα κρ-τη, εν' η πραγματικ�τητα ε�ναι �τι � π�λιτισμ�ς ε�ναι
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+ασικ# πηγ# αντιθ�σεων, διεθν'ν και περι(ερειακ'ν συγκρ��-
σεων. Γιατ� �ι διεθνε�ς συγκρ��σεις ε�ναι συγκρ��σεις με κ�ι-
νωνικ# και γεωπ�λιτικ# +-ση, αλλ- ε�ναι και συγκρ��σεις θρη-
σκει�λ�γικ�ς, συγκρ��σεις γλωσσικ�ς, συγκρ��σεις τελικ- π�-
λιτισμικ�ς, ε(�σ�ν δια(�ρ�υν τα συλλ�γικ- αυτ�ν�ητα δ��
κ�ινωνι'ν, δ�� π�λιτισμ'ν.

Αν αυτ- π�υ ε�πα δ�ν�υν �να παν�ραμα της �νν�ιας τ�υ
π�λιτισμ��, �(ε�λω μ�α αν-λ�γη απ-ντηση στ� ερ'τημα για-
τ� θ�τ�υμε αυτ- τα �ρ�νικ- �ρια στ�ν πρ�+ληματισμ� μας,
γιατ� μας πρ�+ληματ�Kει ιδιαιτ�ρως τ� κατ'(λι της τρ�της �ι-
λιετ�ας # γιατ� ασκε� τ�σ� ιδια�τερη και τ�σ� �ντ�νη επιρρ�#
η αρ�# τ�υ 21�υ αι'να και της τρ�της �ιλιετ�ας.

Θα �λεγα κατ’ αρ�-ς �τι υπ-ρ�ει �νας συμ+�λισμ�ς τ�υ
2000, μ�α εντ�πωση τ�υ διπλασιασμ�� τ�υ �ρ�ν�υ. Τα �τη πια
θα π-ψ�υν να ���υν ως πρ'τ� ψη(�� τ� 1 και θα απ�κτ#-
σ�υν ως πρ'τ� αριθμ� τ� 2, �ναν αριθμ� π�υ μας μετα(�ρει
σε μ�α α�σθηση διπλασιασμ�� τ�υ �ρ�ν�υ. Γιατ� πια διπλα-
σι-Kεται � αρ�ικ�ς αριθμ�ς και θα �λεγα �τι υπ-ρ�ει �νας (�-
+�ς απ�ναντι στα στρ�γγυλ- ν��μερα, �νας (�+�ς απ�ναντι
στην αρ�# τ�υ αι'να # στ� τ�λ�ς τ�υ αι'να και π�λ� περισ-
σ�τερ� απ�ναντι στην αρ�# και στ� τ�λ�ς της �ιλιετ�ας, καθ'ς
αυτ- τα ακρα�α �ρια ε�ναι πι� κ�ντ- στην α�σθηση της αιω-
νι�τητας, δηλαδ# τ�υ �ρ�ν�υ π�υ δεν �ρ�Kεται. Και αυτ� πα-
ρ-γει �να α�σθημα δ��υς, τ� �π��� ε�ναι ιδε�λ�γικ- π-ρα π�-
λ� σημαντικ�. Eδ' η ευθυγρ-μμιση τ�υ �ρ�ν�υ, αυτ# η συν�-
�εια τ�υ ατελε�τητ�υ �ρ�ν�υ ν�μ�Kω �τι συναντι�ται με την
�νν�ια της τ�μ#ς, της στρ�(#ς, και τ��τ� δημι�υργε� μια ιδε�-
λ�γικ# κρ�ση, π�υ μας (�ρνει ακρι+'ς αντιμ�τωπ�υς με τ�
+αθμ� μ�ντερνισμ�� # μεταμ�ντερνισμ�� των κ�ινωνι'ν μας.

Ε-ν με αυτ- ��ω κατα+-λει την εισ(�ρ- μ�υ σε σ��ση με
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τα �ρ�νικ- �ρια τ�υ πρ�+ληματισμ��, απ�μ�νει η τρ�τη και
κρισιμ�τερη παρ-μετρ�ς, π�υ ε�ναι η �νν�ια της κ�ινωνικ#ς
συν��#ς, για την �π��α εν μ�ρει #δη ��ω μιλ#σει. H κ�ινωνικ#
συν��# ε�ναι μ�α �νν�ια ιδε�λ�γικ#, μ�α �νν�ια π�λιτικ#, μ�α
�νν�ια π�υ παραπ�μπει �υσιαστικ- στ� πρ�+λημα της π�λι-
τικ#ς ε*�υσ�ας, στ� πρ�+λημα της ν�μιμ�π��ησης –της legiti-
mité–, δηλαδ# της π�λιτικ#ς ε*�υσ�ας π�υ ασκε�ται στις σ�γ-
�ρ�νες μετα+ι�μη�ανικ�ς και μεταμ�ντ�ρνες κ�ινων�ες, π�υ
ε�ναι κ�ινων�ες της πληρ�(�ρ�ας, κ�ινων�ες ηλεκτρ�νικ�ς, κ�ι-
νων�ες π�υ ���υν -λλη σ��ση με τη γρα(# και -ρα με τ�ν π�-
λιτισμ�, με τη συλλ�γικ# μν#μη, με τη συλλ�γικ# συνε�δηση,
με τ� συλλ�γικ� αυτ�ν�ητ�.

Και πρ-γματι η κ�ινωνικ# συν��# παραπ�μπει στις κλασι-
κ�ς �νν�ιες της αλληλεγγ�ης, τ�υ κ�ινωνικ�� συμ+�λα��υ και
της fraternité– για να π-ρω μ�α συμ+ατικ# α(ετηρ�α στη Γαλ-
λικ# επαν-σταση, απ� �π�υ εκπηγ-K�υν �ι θεμελι'δεις π�λι-
τικ�ς �νν�ιες της σ�γ�ρ�νης αστικ#ς αντιπρ�σωπευτικ#ς δη-
μ�κρατ�ας. Και δεν υπ-ρ�ει λ�γ�ς περ� π�λιτικ#ς, δηλαδ# λ�-
γ�ς περ� γενικ�� συμ(�ρ�ντ�ς, π�υ να μην ε�ναι και λ�γ�ς για
τη ν�μιμ�π��ηση της ε*�υσ�ας, δηλαδ# να μην ε�ναι λ�γ�ς π�υ
τελικ- παραπ�μπει σε μ�α κ-π�ια θε'ρηση για την αλληλεγ-
γ�η. Vλ�ι τελικ'ς παραπ�μπ�υν σε μια δικ# τ�υς θε'ρηση
για την αλληλεγγ�η, ε�τε αυτ# �ρ�Kεται ως εθνικ# ε�τε �ρ�Kεται
ως κ�ινωνικ#W γιατ� ν�μ�Kω �τι κ-π�υ εκε� δια(�ρ�π�ι��νται
συνθηματικ- �ι δ�� πρ�σεγγ�σεις: η «συντηρητικ�τερη» και η
«πρ��δευτικ�τερη». Θα �λεγα, εντ�ς εισαγωγικ'ν π-ντα και
με π�λ� πρ�σεκτικ# �ρ#ση των �ρων: η «αριστερ#» και η «δε-
*ι-» πρ�σ�γγιση για την �νν�ια της αλληλεγγ�ης.

Και θα μπ�ρ��σε πρ-γματι να θ�σει κανε�ς �ρισμ�να π�-
λ� απλ- ερωτ#ματα: Vταν �ρησιμ�π�ι��με τ�ν �ρ� «κ�ινω-
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νικ# συν��#», τελικ- ενν���με τη συνειδητ# αναπαραγωγ#
της κ�ινωνικ#ς δι-ρθρωσης και διαστρωμ-τωσης; Τ� Kητ��-
μεν� ε�ναι να δια(υλα�θε� ως ��ει και ευρ�σκεται, επειδ# �τυ-
�ε να ε�ναι �τσι ιστ�ρικ-, μ�α συγκεκριμ�νη τα*ικ# δι-ρθρω-
ση της κ�ινων�ας; Θα �λεγα �τι η πρ�σ�γγιση αυτ# (αντ-Kει
π�λ� συντηρητικ# και θα αδικ��σε την �νν�ια της κ�ινωνικ#ς
συν��#ς.

Μ#πως τελικ- η κ�ινωνικ# συν��# ταυτ�Kεται με τ�ν μη α-
π�κλεισμ�, δηλαδ# η κ�ινωνικ# συν��# ε�ναι συν'νυμη με την
απαγ�ρευση τ�υ κ�ινωνικ�� απ�κλεισμ�� για λ�γ�υς π�λιτι-
κ��ς, αισθητικ��ς, γλωσσικ��ς, εργασιακ��ς # (υλετικ��ς;
Θα μπ�ρ��σε να ε�ναι �τσι, αλλ- ν�μ�Kω �τι αυτ� ε�ναι μια
κ�ιν# +-ση π�υ την ���υμε και την παραδε��μαστε �λ�ι μας
π-ρα π�λ� ε�κ�λα. Αυτ# η (ιλελε�θερη πρ�σ�γγιση της κ�ι-
νωνικ#ς συν��#ς ε�ναι μ�α πρ�σ�γγιση ε*αιρετικ- ε�κ�λη για
να ε�ναι π�λιτικ- κρ�σιμη. Γιατ� εν π-ση περιπτ'σει �λ�ι κα-
ταγγ�λλ�υμε τ�ν κ�ινωνικ� απ�κλεισμ�, �λ�ι καταγγ�λλ�υμε
τ� ρατσισμ� και την *εν�(�+�α, �ωρ�ς να επιλ��υμε �τσι κα-
ν�να απ� τα θεμελι'δη π�λιτικ- πρ�+λ#ματα π�υ ���υν στ�ν
πυρ#να τ�υς �ι κ�ινων�ες μας, �ι σ�γ�ρ�νες κ�ινων�ες. aρα
δεν μπ�ρε� η κ�ινωνικ# συν��# να ε�ναι απλ'ς και μ�ν� μ�α
(ιλελε�θερη θ�ση.

�ρει-Kεται κ-τι -λλ�. Μ#πως η κ�ινωνικ# συν��# παρα-
π�μπει στη δια(�λα*η κ-π�ιας δ�σμης εγγυ#σεων, π�υ ε�ναι
εγγυ#σεις δημ�κρατικ�ς, π�υ ε�ναι εγγυ#σεις ως πρ�ς τ� κρ--
τ�ς δικα��υ, π�υ ε�ναι εγγυ#σεις τελικ- ως πρ�ς τ� κρ-τ�ς
πρ�ν��ας;

Θα μπ�ρ��σε η πρ�σ�γγιση αυτ# να θεωρηθε� πρ-γματι
μια πρ�σ�γγιση πρ��δευτικ# εντ�ς # εκτ�ς εισαγωγικ'νW μ�α
πρ�σ�γγιση η �π��α παρ-γει συγκεκριμ�ν� π�λιτικ� απ�τ�λε-
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σμα. Εγ' θα πρ�τεινα ακ�μη μ�α τ�ταρτη πρ�σ�γγιση, γενι-
κ�τερη, π�υ #δη την ��ω υπαινι�θε�.

Η κ�ινωνικ# συν��# παραπ�μπει στην �νν�ια της ν�μιμ�-
π��ησης μιας ε*�υσ�ας π�υ την θ�λ�υμε δημ�κρατικ- �ργα-
νωμ�νη, π�λιτικ- (ιλελε�θερη και κ�ινωνικ- ευα�σθητη, ανε-
*-ρτητα απ� τ�ν συγκεκριμ�ν� +αθμ� κ�ινωνικ#ς ευαισθη-
σ�ας και τη συγκεκριμ�νη �ργ-νωση της κ�ινωνικ#ς ευαισθη-
σ�ας, δηλαδ# ανε*-ρτητα απ� τ� +αθμ� απ�δ��#ς τ�υ κ�ι-
νωνικ�� κρ-τ�υς, �πως αυτ� ��ει πρ�κ�ψει ιστ�ρικ-. Ε-ν η
κ�ινωνικ# συν��# γ�νει αντιληπτ# ως �νν�ια π�υ παραπ�μπει
στη δημ�κρατικ# ν�μιμ�π��ηση, τ�τε η κ�ινωνικ# συν��# �υ-
σιαστικ- δεν ε�ναι τ�π�τε -λλ� απ� τις ελ-�ιστες αναγκα�ες
πρ�ϋπ�θ�σεις της κ�ινωνικ#ς συμ+�ωσης, δηλαδ# τελικ- ταυ-
τ�Kεται η κ�ινωνικ# συμ+�ωση (για να ιδε�λ�γικ�π�ι#σω *α-
ν- τ� λ�γ� μ�υ, γιατ� �λα αυτ- π�υ λ�με ε�ναι +ε+α�ως εντ�-
λει και ιδε�λ�γικ- Kητ#ματα) με μ�α ιδε�λ�γ�α της κ�ιν#ς μ��-
ρας, μ�α ιδε�λ�γ�α τελικ- τ�υ κ�ιν�� συμ(�ρ�ντ�ς.

Δεν θα δ'σω απ-ντηση στα πρ�+λ#ματα αυτ-. Θα πω μ�-
ν� �τι τ� πρ�+λημα της κ�ινωνικ#ς συν��#ς, �πως και αν τ� �-
ρ�σει κανε�ς, ε�ναι τ� πρ�+λημα π�υ κυριαρ�ε� και στ� εσωτε-
ρικ� κ-θε ευρωπαϊκ#ς κ�ινων�ας, υπ� τ�υς ειδικ�τερ�υς �ι-
κ�ν�μικ��ς, κ�ινωνικ��ς, π�λιτικ��ς και π�λιτισμικ��ς �ρ�υς
κ-θε ευρωπαϊκ#ς κ�ινων�ας, και στ� εσωτερικ� της Ευρωπαϊ-
κ#ς Aνωσης ως τ�τ�ιας, δηλαδ# στ� εσωτερικ� εν�ς μ�ρ('-
ματ�ς διεθν��ς, εν�ς μ�ρ('ματ�ς περι(ερειακ��, π�υ π-σ�ει
απ� �να �λλειμμα, τ� �π��� δεν ε�ναι �λλειμμα δημ�κρατικ�, �-
πως συνηθ�K�υμε να λ�με, αλλ- ε�ναι �λλειμμα π�λιτικ� και ι-
δε�λ�γικ�, γιατ� τ� +ασικ� πρ�+λημα ε�ναι η δια(-νεια, δηλα-
δ# η σα(#νεια ως πρ�ς τ�υς συσ�ετισμ��ς δυν-μεων. Στ� ε-
σωτερικ� της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης γ�ν�νται καταν�ητ�� συ-
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σ�ετισμ�� δυν-μεων διακυ+ερνητικ��. Μ�σα απ� τ�υς συσ�ε-
τισμ��ς αυτ��ς, �μως, δεν γ�νεται αντιληπτ# η �παρ*η συσ�ε-
τισμ'ν π�υ να ε�ναι κ�ινωνικ��, π�υ να ε�ναι π�λιτικ��.

Και �ταν � π�λ�της της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης, αυτ�ς π�υ
πιστε�ει στην �νν�ια της ευρωπαϊκ#ς ιθαγ�νειας, τ�υ κ�ιν��
ευρωπαϊκ�� π�λιτισμ��, των κ�ιν'ν συνταγματικ'ν παρα-
δ�σεων των κρατ'ν-μελ'ν, δεν μπ�ρε� να αντιλη(θε� τη θε-
μελι'δη δημ�κρατικ# δι-κριση αν-μεσα σε πλει�ψη(�α και
μει�ψη(�α, σε π�λιτικ�ς, κ�ινωνικ�ς και ιδε�λ�γικ�ς δυν-μεις
π�υ κατ���υν τ�ν ν�μιμ� τ�τλ� της δημ�κρατικ#ς πλει�ψη-
(�ας και ���υν την ευθ�νη της διακυ+�ρνησης και σε δυν--
μεις της μει�ψη(�ας π�υ ασκ��ν κριτικ# και συγκρ�τ��ν την
αντιπρ�τασ# τ�υς, τ�τε π-σ�ει απ� �να �λλειμμα, γιατ� ��ει
διαπαιδαγωγηθε� π�λιτιστικ- μ�σα απ� τα δικ- τ�υ αυτ�-
ν�ητα να αντιμετωπ�Kει τη λειτ�υργ�α τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ δημ�-
κρατικ�� κρ-τ�υς με αυτ� τ� κριτ#ρι� της δι-κρισης αν-με-
σα σε πλει�ψη(�α και  μει�ψη(�α.

Τ� πρ�+λημα της κ�ινωνικ#ς συν��#ς τελικ- ε�ναι τ� κα�-
ρι� πρ�+λημα. Τ� πρ�+λημα αυτ� παραπ�μπει στην �ικ�ν�-
μ�α τ�υ �ρ�ν�υ, για να επαναλ-+ω μ�α απ� τις πρ'τες παρα-
τηρ#σεις μ�υ. Vλα αυτ- τα πρ�+λ#ματα παραπ�μπ�υν τελι-
κ- σε �να K#τημα π�λιτισμ��. Φυσικ-, �ι πρ'τες +-σεις τ�υ
π�λιτισμ�� ε�ναι �ι θεσμικ�ς τ�υ πρ�ϋπ�θ�σεις και �ι ιστ�ρι-
κ- διαμ�ρ(ωμ�νες θεσμικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις τ�υ π�λιτισμ��, �-
πως εμε�ς δυτικ�τρ�πα τ�ν αντιλαμ+αν�μαστε, δεν ε�ναι -λ-
λες απ� την αντιπρ�σωπευτικ# δημ�κρατ�α και τ�ν π�λιτικ�
(ιλελευθερισμ�, και σε αυτ- τα ιστ�ρικ- πλα�σια �(ε�λ�υμε
να δ'σ�υμε μ�α θεωρητικ# απ-ντηση, δηλαδ# μ�α απ-ντηση
π�λιτικ#.
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ΤΗΛΕ�ΡΑΣΗ, Κ�ΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Π�ΛΙΤΙΚΗ:
Η Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ Δ�ΚΙΜΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜ�ΝΤΕΡΝΑΣ Κ�ΙΝΩΝΙΑΣ

4

H
ΘAPPAΛEA KAI ΩΣ ENAN MEΓAΛO BAΘMO AYTOKPITIKH ΠPΩ-

τ�+�υλ�α τ�υ MEGA να �ργαν'σει στη Θεσσαλ�ν�κη
τ� 2� Διεθν�ς Συν�δρι� τ�υ με τ�ν (ιλ�δ�*� τ�τλ�

«Τηλε�ραση-Κ�ινων�α-Π�λιτικ#» �υσιαστικ- θ�τει τ�ν δ--
κτυλ�ν εις τ�ν τ�π�ν των #λων. T� θ�μα αυτ� θα επι�ειρ#σω
να τ� πραγματευθ' απ� τη σκ�πι- της ελληνικ#ς εμπειρ�ας,
εστι-K�ντας τις παρατηρ#σεις μ�υ και τ� ενδια(�ρ�ν μ�υ σε
�σα πια συγκρ�τ��ν τη δικ# μ�υ πρ�σωπικ# εμπειρ�α: κα-
θ'ς η τηλε�ραση και η σ��ση της με την κ�ινων�α και την
π�λιτικ# με καταδι'κει εδ' και αρκετ- �ρ�νια κατ- τη
δι-ρκεια των δια(�ρων υπ�υργικ'ν μ�υ καθηκ�ντων. Kατ’
αρ�-ς ως υπ�υργ�ς T�π�υ #μ�υν � συντ-κτης και � εισηγη-
τ#ς τ�υ ν�μ�υ για τη ραδι�τηλε�ραση, εν�ς ν�μ�υ π�υ ισ��ει
και α*ι'νει την ε(αρμ�γ# τ�υ –κ-τι π�υ ε�ναι π�λ� σημαντι-
κ�. Στη συν��εια δε, ασ��λ#θηκα με τα �δια θ�ματα απ� -λ-
λες �πτικ�ς γων�ες, ως υπ�υργ�ς Μετα(�ρ'ν και Επικ�ινω-
νι'ν, εν π�λλ��ς αρμ�δι�ς για τα τε�νικ- πρ�+λ#ματα της
ραδι�τηλε�ρασης, και ως υπ�υργ�ς Δικαι�σ�νης, καθ'ς η
δικαι�σ�νη και η τηλε�ραση συγκρ�τ��ν �να πεδ�� �ντασης
π�λλαπλ- ενδια(�ρ�ν και για την κ�ινων�α και για την π�-
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λιτικ#. Και τ'ρα, ως υπ�υργ�ς Π�λιτισμ��, ε�μαι και π-λι υ-
π��ρεωμ�ν�ς να ασ��λ��μαι με την τηλε�ραση, με τ� �πτι-
κ�ακ�υστικ� πρ�ϊ�ν, μια π�υ εκε� συμπυκν'νεται � π�λιτι-
σμ�ς και ως πνευματικ# στ-ση, ως culture δηλαδ#, και ως
κατ-σταση τ�υ καθ’ ημ�ραν +��υ, ως civilisation.

Kατ- τη δικ# μ�υ -π�ψη, η σ��ση τηλε�ρασης, κ�ινων�ας
και π�λιτικ#ς δεν ε�ναι μ�α σ��ση τριγωνικ# αλλ- μ�α σ��ση
τα�τισης, καθ'ς και τα τρ�α αυτ- (αιν�μενα αν-γ�νται σε
�ναν κ�ιν� παρ�ν�μαστ#, π�υ ε�ναι η ιδε�λ�γ�α και η ε*�υ-
σ�α, αν-γ�νται δηλαδ# στ�ν πυρ#να τ�υ π�λιτικ�� πρ�+λ#-
ματ�ς, π�υ ε�ναι π-ντ�τε πρ�+λημα ε*�υσ�ας.

Δεν θα *εκιν#σω απ� τ� πρ'τ� σκ�λ�ς, την τηλε�ραση,
αλλ- απ� την κ�ινων�α. Περ� π��ας �μως κ�ινων�ας γ�νεται
λ�γ�ς; Πρ�(αν'ς μιλ-με για τη σ�γ�ρ�νη κ�ινων�α, για μια
κ�ινων�α π�υ ��ει π-ψει πρ� π�λλ�� να ε�ναι κ�ινων�α +ι�-
μη�ανικ#, δηλαδ# να υπακ��ει στις π�λ� αδρ�ς διαιρ�σεις
της κ�ινωνικ#ς διαστρωμ-τωσης στις �π��ες μας ε��ε συνη-
θ�σει η +ι�μη�ανικ# κ�ινων�α, η +ασισμ�νη στ� (�ρντιστικ�
μ�ντ�λ� παραγωγ#ς. Εδ' και δ�� τ�υλ-�ιστ�ν δεκαετ�ες,
και π-ντως την τελευτα�α, μπ�ρ��με με ασ(-λεια να κ--
ν�υμε λ�γ� για �να -λλ� μ�ντ�λ�: για μ�α κ�ινων�α μετα+ι�-
μη�ανικ#, εν π�λλ��ς μεταμ�ντ�ρνα, καθ'ς ��ει μ�α -λλη α�-
σθηση για τη ρ�# τ�υ �ρ�ν�υ και τη σ��ση της με τ� �ρ�ν�W
για μ�α κ�ινων�α ηλεκτρ�νικ#, μ�α κ�ινων�α της πληρ�(�-
ρ�ας.

Αυτ# η κ�ινων�α ��ει -λλη σ��ση με την εικ�να, -λλη σ��-
ση με τη γρα(#, -ρα -λλη σ��ση με τη μν#μη. Γιατ� εικ�να
και γρα(# ε�ναι δ�� (�ρε�ς της μν#μης και πρ�σδι�ρ�K�υν
τ�ν τρ�π� με τ�ν �π��� η κ�ινων�α αντιλαμ+-νεται τ�ν εαυ-
τ� της, δηλαδ# συνδ��νται με αυτ� π�υ θα μπ�ρ��σαμε να
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�ν�μ-σ�υμε αυτ�συνειδησ�α και +αθμ� αυτ�κατ-(ασης της
κ�ινων�ας, στ� μ�τρ� π�υ αυτ# ε�ναι ικαν�π�ιημ�νη απ� την
εικ�να τ�υ εαυτ�� της.

Vλα αυτ- αν-γ�νται στις πρ�σλαμ+-ν�υσες παραστ--
σεις π�υ ��ει μια κ�ινων�α, στ�ν τρ�π� με τ�ν �π��� αντι-
λαμ+-νεται τ�ν εαυτ� της, στη σ��ση της με την �δια την κ�ι-
νωνικ# πραγματικ�τητα. Γιατ� π�λλ�ς (�ρ�ς δεν μιλ-με για
την κ�ινωνικ# πραγματικ�τητα κατ- κυρι�λε*�α, αλλ- ανα-
(ερ�μαστε σε μ�α τηλε�πτικ# α�σθηση της πραγματικ�τητας,
τ�σ� της εσωτερικ#ς �σ� και της διεθν��ς, δηλαδ# σε μ�α τη-
λε�πτικ# δι-θλαση της πραγματικ�τηταςW και για να μετα-
(�ρω �ναν �ρ� απ� τη θεωρ�α της λ�γ�τε�ν�ας, σε μ�α πε-
ρ�εργη τηλε�πτικ# «διακειμενικ�τητα», π�υ σημα�νει π-ρα
π�λ� απλ- τ� ε*#ς: �τι τελικ'ς η τηλε�πτικ# πραγματικ�τη-
τα δεν συγκρ�τε�ται μ�σα απ� την καταγρα(# της �διας της
πραγματικ�τητας, αλλ- μ�σα απ� την επαν-ληψη και �τσι
την εμπ�δωση στερε�τ�πων π�υ η τηλε�ραση ��ει δημι�υρ-
γ#σει για την κ�ινων�α.

Δεν πρ�κειται, λ�ιπ�ν, για την τηλε�πτικ# καταγρα(# της
πραγματικ�τητας, αλλ- για την τηλε�πτικ# αναπαραγωγ#
πρ�ηγ��μενων τηλε�πτικ'ν καταγρα('ν της. Και αυτ# η
παρατ#ρηση ισ��ει και για τ� ειδησε�γρα(ικ� πρ�γραμμα
και για τις εκπ�μπ�ς λ�γ�υ και για τ� δραματ�υργικ� και
ψυ�αγωγικ� πρ�γραμμα της τηλε�ρασης. Δημι�υργ��νται
�τσι π�λιτιστικ- αυτ�ν�ητα, δημι�υργ��νται κ�ινωνικ- αυ-
τ�ν�ητα και τ�π�τα δεν ε�ναι πι� π�λιτικ�, πι� ιδε�λ�γικ�
και πι� ε*�υσιαστικ� απ� αυτ� π�υ θεωρε�ται π�λιτιστικ-
και -ρα κ�ινωνικ- αυτ�ν�ητ�.

Διαμ�ρ('νεται �τσι �να περ�εργ� (αιν�μεν�, τ� �π���
ν�μ�Kω �τι ε�ναι καθ�ριστικ� πια για την �δια την ε*�λι*η τ�υ
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κ�ινωνικ�� και π�λιτικ�� μας +��υ: η τηλε�πτικ# συν��# της
κ�ινων�ας, η εν�π��ησ# της μ�σα απ� την τηλε�ραση. Kαι τ�
ερ'τημα ε�ναι: Aυτ# η συν��# τι +-θ�ς και τι αντ��# ��ει;
Tην τηλε�πτικ# εν�π��ηση της κ�ινων�ας μπ�ρ��με να την
δ��με σε π�λ� απλ- πρ-γματα: στην εν�π��ηση της γλ'σ-
σας – (αιν�μεν� π�υ γ�νεται αντιληπτ� περισσ�τερ� σε �'-
ρες �πως η Γερμαν�α και η Iταλ�αW στην εν�π��ηση τ�υ τη-
λε�πτικ�� γ��στ�υW στη διαμ�ρ(ωση εν�ς ενια��υ και κ�ι-
ν�� μ�τρ�υ α*ι'ν π�υ ε�ναι � +αθμ�ς τηλε�πτικ#ς δημ�σι�-
τητας, με τ� �π��� υπ�λ�γ�K�νται τα π-ντα: η πνευματικ#
συνεισ(�ρ-, η π�λιτικ# δραστηρι�τητα, τ� ταλ�ντ�, η �ικ�-
ν�μικ# επιτυ��α. Τα π-ντα αν-γ�νται σε αυτ� τ� κ�ιν� μ�-
τρ� α*ι'ν και �τσι διαμ�ρ('νεται –�πως ��ω πει και -λλη
(�ρ-– μ�α ενια�α τηλε�πτικ# επετηρ�δα. «V,τι δεν υπ-ρ�ει
στη δικ�γρα(�α δεν υπ-ρ�ει στην πραγματικ�τητα τ�υ κ�-
σμ�υ», �λεγαν �ι παλι�τερ�ι ν�μικ��. Στην επ��# μας, �,τι
δεν υπ-ρ�ει στην τηλε�ραση δεν υπ-ρ�ει στ�ν πραγματικ�
κ�σμ�.

Περν' �τσι στ� δε�τερ� σκ�λ�ς τ�υ τριγ'ν�υ, την τηλε�-
ραση. Kατ’ αρ�-ς, +�+αια, πρ�πει να δ��με σε π�ια τηλε�-
ραση ανα(ερ�μαστε. Κατ- τη γν'μη μ�υ, ως αντικε�μεν�
της συK#τησ#ς μας πρ�πει να ���υμε κατ- +-ση την εμπ�ρι-
κ# τηλε�ραση, αυτ#ν π�υ λειτ�υργε� ως �ικ�ν�μικ�ς μη�α-
νισμ�ς, π�υ επιδι'κει τη μεγαλ�τερη δυνατ# τηλεθ�αση και,
(υσικ-, θ�λει να δια(υλ-*ει την �δια την εμπ�ρικ# και επι-
�ειρηματικ# υπ�στασ# της, γιατ� �λες �ι υπ�λ�ιπες μ�ρ(�ς,
πειραματικ�ς # και περιθωριακ�ς, δεν απ�τελ��ν τ�ν κ�ρμ�
της τηλε�πτικ#ς πραγματικ�τητας.

Και �ταν ανα(�ρ�μαι στην τηλε�ραση, ανα(�ρ�μαι και
στις ειδ#σεις, δηλαδ# στην επιλ�γ# και στ�ν (ευγαλ�� και α-
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π�σπασματικ� �αρακτ#ρα των ειδ#σεων. Ανα(�ρ�μαι και
στις δραματ�π�ιημ�νες ειδ#σεις και στα reality shows, δηλα-
δ# στην τηλε�πτικ# δραματ�π��ηση τ�υ πρ�σωπικ�� δρ--
ματ�ς, σε αυτ# τη σ�γ�ρ�νη μ�ρ(# ανθρωπ�θυσ�ας.Aνα(�-
ρ�μαι και στ� δραματ�υργικ� και ψυ�αγωγικ� πρ�γραμμα,
τ� �π��� αναπαρ-γει και ενσταλ-Kει δι-(�ρα σ�γ�ρ�να
στερε�τυπα για τη σ��ση της κ�ινων�ας με τ�ν εαυτ� της, αλ-
λ- επ�σης αναπαρ-γει και ε*ωραbKει και στερε�τυπα πρ�η-
γ�υμ�νων περι�δων. Αυτ� συμ+α�νει κατ- κ�ρ�ν στην Ελ-
λ-δα με τις τηλε�πτικ�ς ταιν�ες κυρ�ως της δεκαετ�ας τ�υ ’60,
π�υ �υσιαστικ- αναKητ��ν τη �αμ�νη αθω�τητα μιας ε*αι-
ρετικ- �ν��ης επ��#ς, η �π��α �τσι αναδρ�μικ'ς ε*ωραbKε-
ται, με απ�τ�λεσμα να αλλ�ι'νεται και η μν#μη μας και η
π�λιτικ# α*ι�λ�γησ# μας για την περ��δ� εκε�νη. A��υμε
(υσικ- και τα σ�γ�ρ�να διεθν# στερε�τυπα, στ� +αθμ� π�υ
υπ-ρ�ει εν�π��ηση τ�υ ψυ�αγωγικ�� πρ�γρ-μματ�ς απ�
τις Ηνωμ�νες Π�λιτε�ες της Αμερικ#ς μ��ρι τη ΒραKιλ�α.
Π�λλ�ς (�ρ�ς, μ-λιστα, πρ�κειται για μια καρικατ��ρα αρ-
�αϊκ'ν �υσιαστικ- στερε�τ�πων, π�υ θυμ�K�υν τ�υς +ασι-
κ��ς μ�θ�υς της αρ�α�ας τραγωδ�ας.

Vλα αυτ- συγκρ�τ��ν την τηλε�ραση και τη σ��ση της με
την κ�ινων�α, μ�ν� π�υ η σ��ση αυτ# δεν ε�ναι σ��ση αντ�στι-
*ης. Η τηλε�ραση δεν +ρ�σκεται σε αντ�θεση # σε αντ�στι*η
πρ�ς την κ�ινων�α. Η τηλε�ραση συμπυκν'νει την κ�ινων�α,
απεικ�ν�Kει την κ�ινων�α, αλλ�ι'νει την εικ�να της κ�ινων�ας
ως πρ�ς τ�ν εαυτ� της, επηρε-Kει την κ�ινων�α – δηλαδ# ε-
νεργε� κατ- τρ�π� +αθ�τατα π�λιτικ�, γιατ� �,τι ��ει σ��ση με
τις ν��τρ�π�ες, με την ιδε�λ�γ�α και με την αισθητικ# ε�ναι, �-
πως ε�πα και πρ�ηγ�υμ�νως, κατ’ ε*��#ν π�λιτικ� K#τημα.

Διαμ�ρ('νεται �τσι και �να ν�� ανθρωπ�λ�γικ� ε�δ�ς: �
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-νθρωπ�ς-τηλεθεατ#ς, π�υ ε�ναι, κατ- τη γν'μη μ�υ –�πως
ε��α και -λλ�τε την ευκαιρ�α να ε*ηγ#σω–, ως ανθρωπ�λ�-
γικ� ε�δ�ς, ως +αθμ�ς γν'σης των πραγμ-των, πρ�τιμ�τε-
ρ�ς απ� τ�ν πρ�-τηλε�πτικ� -νθρωπ�.

Και �ρ��μαι τ'ρα στ� τελευτα�� σκ�λ�ς αυτ�� τ�υ τριγ'-
ν�υ, την π�λιτικ#W για την ακρ�+εια τ� π�λιτικ� στ�ι�ε��. Aν
και απ� τ�ν τ�τλ� τ�υ συνεδρ��υ (α�νεται η π�λιτικ# να απ�-
κτ- �ναν π�λ� συγκεκριμ�ν� ρ�λ�, να ε�ναι κ-τι δια(�ρετικ�
απ� την τηλε�ραση και την κ�ινων�α, στη δικ# μ�υ αντ�ληψη
π�λιτικ� ε�ναι �τιδ#π�τε σ�ετ�Kεται με την κ�ινων�α, �τιδ#-
π�τε σ�ετ�Kεται με την ε*�υσ�α -μεσα # �μμεσα. aρα η δικ#
μ�υ πρ�σ�γγιση ε�ναι μ�α πρ�σ�γγιση, θα �λεγα, παν-π�λιτι-
κ#. Για λ�γ�υς �μως σ�ηματικ��ς, για λ�γ�υς συνενν�ησης,
θα επιλ�*ω δ�� πρ�σεγγ�σεις, �ι �π��ες ε�ναι πι� πρακτικ�ς.

Η τηλε�ραση ε�ναι, -νευ ετ�ρ�υ, τ� πεδ�� διε*αγωγ#ς της
π�λιτικ#ς στ� σ�ν�λ� της, καθ'ς εικ�ν�π�ιε�, μετατρ�πει σε
εικ�να και πυκν'νει π�λιτικ��ς συσ�ετισμ��ς και π�λιτικ�ς
καταστ-σεις. aρα ανα(ερ�μεν�ι στην τηλε�ραση δεν μιλ--
με πια για κ-τι απ� �λα �σα α(�ρ��ν στην π�λιτικ#, αλλ-
μιλ-με για τ� �δι� τ� πεδ�� της π�λιτικ#ς.

Και δε�τερ�ν και πι� πρ�(αν�ς, η τηλε�ραση ε�ναι �νας
μη�ανισμ�ς ε*�υσ�ας, �νας ιδε�λ�γικ�ς μη�ανισμ�ς, π�υ θ�-
τει π-ντ�τε Kητ#ματα δια(-νειας, πλ�υραλισμ��, εγκυρ�τη-
τας, π�ι�τητας, δηλαδ# Kητ#ματα π�λιτικ�� και δημ�κρατι-
κ�� ελ�γ��υ, Kητ#ματα θεσμικ'ν εγγυ#σεων, Kητ#ματα π�υ
αντιμετωπ�K�υν τα σ�γ�ρ�να Συντ-γματα, �ι διεθνε�ς συμ-
+-σεις, �πως η Ευρωπαϊκ# Σ�μ+αση Δικαιωμ-των τ�υ Αν-
θρ'π�υ, και �ι εθνικ�ς ν�μ�θεσ�ες, �πως, για παρ-δειγμα, �
δικ�ς μας ν�μ�ς για τη ραδι�τηλε�ραση.

Σε μ�α περ��δ�, �μως, �πως αυτ# π�υ διαν��υμε, σε μ�α
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κ�ινων�α της πληρ�(�ρ�ας, �π�υ ���υμε την εκρηκτικ# σ�-
Kευ*η αν-μεσα στ� τε�ν�λ�γικ� επ�πεδ� των τηλεπικ�ινω-
νι'ν, την επιστ#μη των ηλεκτρ�νικ'ν υπ�λ�γιστ'ν, την επι-
στ#μη των δικτ�ων και την τηλε�πτικ# �θ�νη και εικ�να,
μπ�ρ��με πρ-γματι να μιλ-με για μ�α τηλε�πτικ# π�λιτικ#.

Η τηλε�πτικ# π�λιτικ# ε�ναι κ-τι τ� αυτ�ν�ητ� και τ� δε-
δ�μ�ν� και πρ�ϋπ�θ�τει �ναν τηλε�πτικ� π�λ�τη και �ναν
τηλε�πτικ� π�λιτικ�. Και παρ- τα πρ�+λ#ματα ισ���ς, ε-
πιρρ�#ς και αλλ��ωσης π�υ πρ�καλε� η τηλε�ραση, παρ- τ�
(αιν�μεν� τ�υ επικ�ινωνιακ�� # τηλε�πτικ�� πληθωρισμ��,
π�υ π�λλ�ς (�ρ�ς μ�σα απ� την πυκν�τητα και την τα��τη-
τα της (ευγαλ�ας πληρ�(�ρ�ας υπ�ν�με�ει και διαλ�ει την
ικαν�τητα της σ�νθεσης και �υσιαστικ- την αναλυτικ# σκ�-
ψη, παρ’ �λα αυτ- η τηλε�πτικ# επ��# ε�ναι πρ�τιμ�τερη α-
π� την πρ�-τηλε�πτικ#, για δ�� λ�γ�υς. Πρ'τ�ν, γιατ� πρ�-
σ(�ρει υψηλ�τερ� +αθμ� πληρ�(�ρησης. Και δε�τερ�ν, για-
τ� πρ�σ(�ρει υψηλ�τερ� +αθμ� δια(-νειας και επιτρ�πει
στ�ν π�λ�τη να κ-νει αμεσ�τερη και αυστηρ�τερη α*ι�λ�-
γηση και των π�λιτικ'ν πρ�σ'πων και των π�λιτικ'ν πρ�-
τ-σεων. Zσως τα αρ�ε�α Καραμανλ# να ε��αν γρα(τε� με
δια(�ρετικ� τρ�π�, αν στις δεκαετ�ες τ�υ ’50 και τ�υ ’60 κυ-
ριαρ���σε στην π�λιτικ# Kω# της �'ρας μας η τηλε�ραση.

Αν αυτ- �λα συγκρ�τ��ν μ�α κριτικ# περιγρα(# της κα-
τ-στασης, τ� ερ'τημα π�υ τ�θεται ε�ναι: Π�ι� θα μπ�ρ��σε
να ε�ναι τ� επ�μεν� +#μα; Π�ι� θα μπ�ρ��σε να ε�ναι �να
π�λιτικ� α�τημα π�υ να μας πρ�στατε�ει σε σ��ση με την τη-
λε�ραση και να την καθυπ�τ-σσει στις αν-γκες μιας κ�ινω-
ν�ας π�υ ε�ναι τηλε�πτικ#, αλλ- δεν πα�ει να ε�ναι δημ�-
κρατικ#, δεν πα�ει να αναKητ- τη συν��# της, δεν πα�ει να
ε�ναι μ�α κ�ινων�α εναγ'νια;
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Θα διατυπ'σω μ�α ιδ�α – ��ι �να σ�νθημα, αλλ- μ�α
πρ�ταση: Θα πρ�πει να αναKητ#σ�υμε μ�α ν�α �ικ�ν�μ�α
τ�υ τηλε�πτικ�� �ρ�ν�υ, μ�α -λλη λ�γικ# καταν�μ#ς και α-
*ι�π��ησης ��ι απλ'ς και μ�ν� τ�υ τηλε�πτικ�� �ρ�ν�υ, αλ-
λ- γενικ- τ�υ �ρ�ν�υ αν�ι�τ#ς �θ�νης, περιλαμ+-ν�ντας
στην �νν�ια αυτ# και την τηλε�ραση και τα -λλα δ�κτυα και
τις τηλεπικ�ινων�ες π�υ �ρησιμ�π�ι��ν την �θ�νη και, +ε-
+α�ως, �λ� τ� τε�ν�λ�γικ� πλ�γμα της πληρ�(�ρικ#ς.

Αυτ# η ν�α �ικ�ν�μ�α τ�υ τηλε�πτικ�� �ρ�ν�υ πρ�ϋπ�-
θ�τει μ�α �σ� γ�νεται περισσ�τερ� αδιαμεσ�λ-+ητη τηλε�-
ρασηW αδιαμεσ�λ-+ητη σε σ��ση με τ�ν π�λ�τη και σε σ��ση
με την π�λιτικ# �πως την ενν���με. Γιατ� ακ�μη δεν ��ει α-
νακαλυ(θε� μ�α π�λιτικ# π�υ δεν ε�ναι δημ�κρατικ#, μ�α π�-
λιτικ# π�υ δεν ��ει �να διακ�+ευμα π�λιτικ�, κ�ινωνικ�, ιδε�-
λ�γικ�, και σε διεθν�ς και σε εθνικ� επ�πεδ�. Zσως αυτ# η
ν�α �ικ�ν�μ�α πρ�ς μ�α αδιαμεσ�λ-+ητη τηλε�ραση να α-
πασ��λε� και την αγ�ρ-, και τ�υς παρ-γ�ντες της αγ�ρ-ς
και τ�υς μεγ-λ�υς συντελεστ�ς μιας αγ�ρ-ς η �π��α λει-
τ�υργε� με τ�υς δικ��ς της καν�νες ανταγωνισμ��.
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ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΝ��ΥΜΕΝ�Ι
ΚΑΙ Εc�ΥΣΙΑ

4

T
O MEΓAΛYTEPO ΠPOBΛHMA ΠOY EXOYME NA ANTIMETΩΠIΣOY-

με σε μια συK#τηση γ�ρω απ� τ� τρ�π�λ� «μ�σα ενημ�-
ρωσης-διαν���μεν�ι-ε*�υσ�α» ε�ναι η αν-γκη να υπερ-

+��με τα στερε�τυπα π�υ διεθν'ς κυριαρ���ν σε παρ�μ�ι�υ
τ�π�υ συKητ#σεις. Kαθ'ς, λ�ιπ�ν, -κ�υγα τ�ν κ�ρι� Iγν-τι�
Pαμ�ν� να υπ�στηρ�Kει τ� π�λ� συγκρ�τημ�ν� και �*υπν�
σ�#μα τ�υ, σ�μ(ωνα με τ� �π��� � κ�ιν�ς παρ�ν�μαστ#ς π�υ
συνδ�ει τα μ�σα ενημ�ρωσης, τ�υς διαν���μεν�υς και την ε-
*�υσ�α ε�ναι η �νν�ια της κρ�σης και η δια�ε�ρισ# της, ε��α μ�α
αυτ�ματη σ�εδ�ν αντ�δραση, καθ'ς π-ντα π�στευα και πι-
στε�ω �τι η κρ�ση ε�ναι �να γνωσι�λ�γικ� (αιν�μεν�: ως κρ�-
ση αντιλαμ+αν�μαστε μια κατ-σταση �ταν δυσκ�λευ�μαστε
να καταν�#σ�υμε τι ε�ναι αυτ� τ� �π��� συμ+α�νει και τ� �-
π��� υπακ��ει σε κ-π�ι�υς ν��υς καν�νες. aρα η κρ�ση ε�ναι
μ�α κατ-σταση τ�υ υπ�κειμ�ν�υ και ��ι μ�α κατ-σταση των
πραγμ-των αυτ'ν καθ’ εαυτ'ν.

Θα *εκιν#σω απ� μ�α κ-πως δια(�ρετικ# πρ�σ�γγιση, για
να καταλ#*ω σε παρ�μ�ια συμπερ-σματα. Πιστε�ω �τι � κ�ι-
ν�ς παρ�ν�μαστ#ς π�υ συνδ�ει τα μ�σα ενημ�ρωσης, τ�υς
διαν���μεν�υς και την ε*�υσ�α σ#μερα, δηλαδ# στη μετανεω-
τερικ# κ�ινων�α, την κ�ινων�α της ψη(ιακ#ς πληρ�(�ρ�ας, ε�-
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ναι –�πως και #ταν π-ντα– � δημ�σι�ς λ�γ�ς. aρα κ�ιν�ς πα-
ρ�ν�μαστ#ς και κ�ιν� πεδ�� ε�ναι τελικ'ς η π�λιτικ#, δι�τι τ�
πεδ�� τ�υ δημ�σι�υ λ�γ�υ ε�ναι � δημ�σι�ς �'ρ�ς: τ� πεδ��,
τ� αντικε�μεν� και τ� διακ�+ευμα της π�λιτικ#ς.

Στ� σ�#μα π�υ πρ�τε�νω υπ-ρ�ει �να πρ�+λημα �ρισμ��
μ�ν� για τ�ν μεσα�� παρ-γ�ντα τ�υ τριγ'ν�υ, π�υ ε�ναι �ι
διαν���μεν�ι, καθ'ς λ�γ� π�λ� και � π�λιτικ�ς ρ�λ�ς των μ�-
σων ενημ�ρωσης και � πρ�(αν#ς και αυτ�ν�ητα π�λιτικ�ς
�αρακτ#ρας της ε*�υσ�ας –εδ' πια πρ�κειται για ταυτ�λ�-
γ�α– δεν �ρει-K�νται περαιτ�ρω υπ�στ#ρι*η. H πρ�σπ-θεια
�μως να �ρ�σει κανε�ς τ�ν διαν���μεν� ε�ναι περ�π�υ μ-ταιη.
A��υν υπ�στηρι�θε� π�λλ�ς και δι-(�ρες εκδ���ς. Aναρωτι�-
μαι, λ�ιπ�ν, π�ι�ς ε�ναι � ιδε'δης τ�π�ς τ�υ διαν���μεν�υ
της σημεριν#ς μεταμ�ντ�ρνας και ψη(ιακ#ς κ�ινων�ας. E�ναι
� διαν���μεν�ς �νας ν��υ τ�π�υ «ηλεκτρ�νικ�ς λ�γι�ς» π�υ
��ει καλ�ς σ��σεις με τα μ�σα ενημ�ρωσης; E�ναι � διαν���-
μεν�ς � ενεργ�ς και ενσυνε�δητ�ς π�λ�της π�υ μετ- λ�γ�υ
γν'σεως και με κ�ρ�ς –γιατ� απαιτε�ται και �να στ�ι�ε�� κ�-
ρ�υς– αμ(ισ+ητε� με τ�ν δημ�σι� λ�γ� τ�υ την ε*�υσ�α, ��ι
μ�ν� την π�λιτικ#, αλλ- και την ε*�υσ�α κ-θε μ�ρ(#ς; Πρ�-
(αν'ς ισ���υν �λα αυτ-. H -π�ψ# μ�υ, �μως, ε�ναι �τι τελι-
κ'ς στη σημεριν# επ��# � διαν���μεν�ς �ρ�Kεται ακρι+'ς σε
σ��ση με τα μ�σα ενημ�ρωσης και σε σ��ση με την ε*�υσ�α.

O Eντ�υ-ρντ Σαbντ, στ� +ι+λ�� τ�υ Διαν���μεν�ι και E-
��υσ�α, πρ�+-λλει την υπ�θεση �τι � διαν���μεν�ς ε�ναι δια-
ν���μεν�ς επειδ# ��ει μ�α ανεπτυγμ�νη α(ηγηματικ# ικαν�-
τητα, δηλαδ# μ�α ικαν�τητα αναπαρ-στασης. Kαι �τι επ�σης
��ει �να �κδηλ� στ�ι�ε�� ερασιτε�νισμ��, δηλαδ# μ�α απ�-
σταση απ� την «επαγγελματικ# διαστρ�(#». T� στ�ι�ε�� της
α(ηγηματικ�τητας # της αναπαρ-στασης παραπ�μπει τελικ-

45

ΔΙΑ�Ρ�ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ Π�ΛΙΤΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ



σε αυτ� π�υ επι�ειρ' και εγ' να πω, δηλαδ# στην �νν�ια τ�υ
δημ�σι�υ λ�γ�υ, καθ'ς τα μ�σα ενημ�ρωσης «απεικ�ν�K�υν»,
καθ'ς η ε*�υσ�α ��ει αν-γκη απ� μ�α θεατρικ�τητα για να ε-
νισ��ει τη ν�μιμ�π��ησ# της και καθ'ς �ι διαν���μεν�ι δεν
μπ�ρ��ν να υπ-ρ��υν �ωρ�ς τ� στ�ι�ε�� της δημ�σι�τητας
και �ωρ�ς καμ�α σ��ση με την ε*�υσ�α.

Bασικ�, -λλωστε, �αρακτηριστικ� της σημεριν#ς –��ι τη-
λε�πτικ#ς, αλλ- μετατηλε�πτικ#ς πια πρ� π�λλ��– επ��#ς ε�-
ναι �τι συγκρ�τε�ται μ�α ενια�α επετηρ�δα δημ�σ�ων πρ�σ'-
πων. Bρ�σκ�νται �τσι καταγεγραμμ�ν�ι σε �ναν ενια�� κατ--
λ�γ� π�λιτικ��, καλλιτ��νες, διαν���μεν�ι, ιερωμ�ν�ι και επι-
�ειρηματ�ες, καθ'ς κ�ιν� μ�τρ� των α*ι'ν της κ�ινων�ας αυ-
τ#ς δεν ε�ναι η αριστ�κρατικ# καταγωγ# # η �ικ�ν�μικ# δ�-
ναμη, αλλ- κ-τι τ� �π��� σε μ�α κ�ινων�α ευ�λικτη, �πως η ελ-
ληνικ#, γ�νεται π�λ� ε�κ�λα αντιληπτ�: ε�ναι � +αθμ�ς δημ�-
σι�τητας. Xωρ�ς επαρκ# +αθμ� δημ�σι�τητας δεν μπ�ρε�ς να
υπ-ρ*εις στ�ν δημ�σι� �'ρ�, δεν μπ�ρε�ς να διατυπ'νεις δη-
μ�σι� λ�γ�, +ρ�σκεσαι �*ω απ� �να π�λιτικ� σ�στημα στ� �-
π��� μετ���υν και τα μ�σα ενημ�ρωσης και �ι διαν���μεν�ι
και η π�λιτικ# ε*�υσ�α.

E-ν πιεK�μ�υν ακ�μη περισσ�τερ� να �ρ�σω τ�ν διαν���-
μεν� της σημεριν#ς επ��#ς, θα �λεγα �τι γν#σι�ς διαν���με-
ν�ς τελικ- ε�ναι αυτ�ς π�υ, ���ντας διαμ�ρ('σει τις πρ�ϋ-
π�θ�σεις να καθιστ- ��ι αντιληπτ�, αλλ- π-ντως ακ�υστ�
τ�ν δημ�σι� λ�γ� τ�υ, ��ει γν'μη, και μ-λιστα γν'μη η �π��α
ε�ναι αντιρρητικ# και ανατρεπτικ#.

Aντ�θετα, αυτ� π�υ σ#μερα +λ�π�υμε –και τ� �π��� ε�ναι
ε*αιρετικ- θλι+ερ�– ε�ναι τ� (αιν�μεν� εν�ς δ#θεν διαν���-
μεν�υ, π�υ ε*ασκε�ται σε αυτ� π�υ θα �λεγα εγ' «δημαγωγ�α
τ�υ διαν���μεν�υ», η �π��α ε�ναι �ειρ�τερη απ� τη δημαγω-
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γ�α τ�υ π�λιτικ�� πρ�σωπικ�� και λ�γ� καλ�τερη απ� τη δη-
μαγωγ�α των μ�σων ενημ�ρωσης. aλλωστε τα μ�σα ενημ�ρω-
σης ���υν, ε*αιτ�ας της �διας της (�σης τ�υς και τ�υ ρ�λ�υ
π�υ επιτελ��ν, τ� πρ�ν�μι�, δηλαδ# �υσιαστικ- την ε*�υσ�α,
να σ�ηματ�π�ι��ν και να απλ�υστε��υν τα πρ-γματα, κα-
θ'ς πρ�πει να τα �ωρ�σ�υν σε συγκεκριμ�ν� �'ρ� και σε συ-
γκεκριμ�ν� �ρ�ν�: τ�ν τηλε�πτικ� # τ�ν ραδι�(ωνικ� �ρ�ν�
και τ� �'ρ� τ�υ �ντυπ�υ μ�σ�υ ενημ�ρωσης.

Aλλ- τ�τ�ι�υ τ�π�υ διαν���μεν�υς, π�υ να αντιστρατε��-
νται την ενια�α σκ�ψη, τη μ�ναδικ# και απ�κλειστικ# σκ�ψη,
δεν συναντ- κανε�ς ε�κ�λα. Aντιθ�τως, ν�μ�Kω �τι ���υμε
πληθ'ρα δημ�σ�ων πρ�σωπικ�τ#των, λ�γ�ων # επιστημ�νων,
π�υ ε*ασκ��νται σε αυτ# τη δημαγωγ�α και αναπαρ-γ�υν �-
ρισμ�να στερε�τυπα.

Δεν ε�ναι επ�σης κατ- κυρι�λε*�α διαν���μεν�ς αυτ�ς π�υ
διαμ�ρ('νει μ�α απλ# στ-ση υπ�ρ τ�υ εν�ς # τ�υ -λλ�υ ρε�-
ματ�ς σκ�ψης. Γιατ� αυτ� τ�ν δυσκ�λε�ει π-ρα π�λ� στ� να
καταν�#σει την π�λυπλ�κ�τητα της Iστ�ρ�ας. Kαμ�α ευθ�-
γραμμη σκ�ψη δεν μπ�ρε� να διαμ�ρ('σει τ�ν σ�γ�ρ�ν� δια-
ν���μεν�, σε μ�α κ�ινων�α π�υ δεν ε�ναι ευθ�γραμμη. E�ναι
μ�α ε*αιρετικ- καμπυλ�ειδ#ς και π�λυτ�νικ# κ�ινων�α, μ�α
κ�ινων�α της μετα+ι�μη�ανικ#ς επ��#ς.

Δεν πρ�πει επ�σης στην αν-λυσ# μας αυτ# να *ε�-σ�υμε
�τι τ� αν'τερ� στ-δι� τ�υ διαν���μεν�υ ε�ναι � π�λιτικ�ς.
Kαι �τι τ� κ�μμα ε�ναι, # πρ�πει να ε�ναι # να (ιλ�δ�*ε� να γ�-
νει, � συλλ�γικ�ς διαν���μεν�ς π�υ εκ(ρ-Kει τη δικ# τ�υ --
π�ψη για την κ�ινων�α. O π�λιτικ�ς ε�ναι τ� αν'τερ� στ-δι�
τ�υ διαν���μεν�υ, γιατ� �(ε�λει να διατυπ'νει δημ�σι� λ�γ�,
αναλαμ+-ν�ντας την π�λιτικ# ευθ�νη της -π�ψ#ς τ�υ και
των πρακτικ'ν επιπτ'σεων της ε(αρμ�γ#ς της. Vταν δε �νας
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διαν���μεν�ς διατυπ'νει τ�ν δημ�σι� λ�γ� τ�υ και αναλαμ-
+-νει την ευθ�νη των λεγ�μ�νων τ�υ, μετατρ�πεται αυτ�μ--
τως σε π�λιτικ�. Aυτ� δεν σημα�νει �τι τα πρ-γματα ε�ναι �-
τσι, αυτ�ς �μως ε�ναι, κατ- τη γν'μη μ�υ, � ιδε'δης τ�π�ς
τ�υ π�λιτικ�� λ�γ�υ, τ�σ� τ�υ ατ�μικ�� �σ� και τ�υ συλλ�-
γικ��. H δια(�ρ-, -λλωστε, μετα*� τ�υ ιδε'δ�υς π�υ περι-
γρ-(ω και της πραγματικ�τητας ε�ναι �να απ� τα +ασικ- α�-
τια της κρ�σης της π�λιτικ#ς και τ�υ π�λιτικ�� λ�γ�υ. Πρ�πει
π-ντως να σας υπενθυμ�σω �τι, και στη �'ρα μας και αλλ��,
� λ�γ�ς των π�λιτικ'ν ε�ναι π�λ� πι� κριτικ�ς και π�λ� πι� ε-
πιθετικ�ς απ� τ� λ�γ� των «διαν���μενων», δηλαδ# �ρισμ�-
νων λ�γ�ων, επιστημ�νων # καλλιτε�ν'ν π�υ απ�θησαυρ�-
K�υν κ�ρ�ς και ενισ���υν τ� +-ρ�ς της υπ�γρα(#ς τ�υς (ι-
λ�*εν��μεν�ι στα μ�σα ενημ�ρωσης.

Aν αυτ- π�υ λ�ω αληθε��υν, τ�τε (�+��μαι �τι �ι παρα-
τηρ#σεις τ�υ κυρ��υ Pαμ�ν� για τα μ�σα ενημ�ρωσης ε�ναι α-
κρι+ε�ς, αλλ- θα �λεγα �τι α(�ρ��ν στην πρ�ηγ��μενη (-ση
απ� αυτ#ν π�υ K��με. Yπ-ρ�ει πρ-γματι τ� (αιν�μεν� π�υ
π�λ� συν�πτικ- εγ' θα �λεγα «πληθωρισμ� της ενημ�ρω-
σης»: αυτ� π�υ � κ�ρι�ς Pαμ�ν� �ρισε ως «υπερα(θ�ν�α της
ενημ�ρωσης» – �π�υ τ�π�τα δεν γ�νεται δωρε-ν, γιατ� π-ντ�-
τε υπ-ρ�ει τ� αντ-λλαγμα της αυτ�πρ�+�λ#ς # της δια(#μι-
σης. Πρ�κειται για �να μ�ντ�λ� π�υ ακυρ'νει τη δυνατ�τητα
διαν�ητικ#ς σ�νθεσης. aρα ακυρ'νει # παρεμπ�δ�Kει τη γν'-
ση ως σ�νθεση. H παρεμπ�διση δε της γν'σης ε�ναι � πι� ση-
μαντικ�ς περι�ρισμ�ς της ελευθερ�ας.

Vλα τα -λλα στη σημεριν# μας επ��# –μια επ��# στην �-
π��α η ψη(ιακ# τε�ν�λ�γ�α μ-ς επιτρ�πει να περ-σ�υμε σε
-λλες μ�ρ(�ς πληρ�(�ρησης, π�υ ε�ναι περισσ�τερ� πρ�σω-
πικ�ς, περισσ�τερ� ε*ατ�μικευμ�νες, ακ�μη περισσ�τερ� πλ�υ-
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ραλιστικ�ς– δεν ε�ναι αυτ- καθ’ εαυτ- πρ�+λ#ματα: ε�ναι δυ-
νατ�τητες, η �ρ#ση των �π��ων εναπ�κειται στ� �ρ#στη. H
τηλε�ραση ε�ναι ανελ�ητη απ�ναντι σε �λ�υς εκε�ν�υς π�υ
εμ(αν�K�νται, ε�τε αυτ�� ε�ναι π�λιτικ�� ε�τε καλλιτ��νες ε�τε
διαν���μεν�ι. H τηλε�ραση καθ�σταται μ�σ� ανεπαρκ�ς στα
��ρια των διαν���μενων, �ταν �ι �δι�ι �ι διαν���μεν�ι και �
λ�γ�ς τ�υς ε�ναι ανεπαρκε�ς. Vταν � λ�γ�ς τ�υς ε�ναι αδι--
(�ρ�ς, �ταν δεν ε�ναι γ�ητευτικ�ς και ευθ�+�λ�ς, (υσικ- τ�
μ�σ� τ�υς (α�νεται -�ρηστ�. Kαθ�σταται δε και επικ�νδυν�.

Σε αντ�θεση με την κρατ��σα αντ�ληψη, θεωρ' �τι � -ν-
θρωπ�ς της τηλε�πτικ#ς, και π�λ� περισσ�τερ� της μετα-τη-
λε�πτικ#ς επ��#ς, ε�ναι περισσ�τερ� ενημερωμ�ν�ς, περισσ�-
τερ� ενσυνε�δητ�ς, ��ει καλ�τερη σ��ση με τ� �ρ�ν� και κα-
λ�τερη σ��ση με την Iστ�ρ�α απ’ �,τι � πρ�-τηλε�πτικ�ς -ν-
θρωπ�ς, απ’ �,τι � πρ�-τηλε�πτικ�ς π�λ�της. Δεν ν�σταλγ' τη
λειτ�υργ�α τ�υ π�λιτικ�� συστ#ματ�ς # τ�υ συστ#ματ�ς ενη-
μ�ρωσης στην επ��# πριν απ� την εμ(-νιση της τηλε�ρασης.
Aντ�θετα, πιστε�ω +αθ�τατα �τι ε-ν η Iστ�ρ�α των πρ�ηγ�υ-
μ�νων δεκαετι'ν ε��ε γρα(τε� με �να σ�γ�ρ�ν� σ�στημα ενη-
μ�ρωσης παρ�ν και εν λειτ�υργ�α, δηλαδ# αν τη δεκαετ�α τ�υ
’40, τ�υ ’50 # τ�υ ’60 στη �'ρα μας υπ#ρ�ε η �δια α(θ�ν�α # υ-
περα(θ�ν�α πληρ�(�ρησης, τ�τε η ε*�λι*η των πραγμ-των
–παρ�τι αυτ� π�υ λ�ω ε�ναι μ�α αναδρ�μικ# υπ�θεση εργα-
σ�ας μη ιστ�ρικ#, π-ντως δικαι��μαι θεωρητικ- να την κ--
νω– �σως #ταν δια(�ρετικ#, η Iστ�ρ�α μπ�ρε� να ε��ε γρα(τε�
με -λλ� τρ�π�.

Tα κριτ#ρια ελ�γ��υ των π�λιτικ'ν ε�ναι σ#μερα π�λ� πι�
αυστηρ-. H επα(# με τα γεγ�ν�τα και τις καταστ-σεις ε�ναι
π�λ� πι� συνειδητ# και π�λ� πι� πλ#ρης τη σημεριν# επ��#,
και θα γ�νει ακ�μη πληρ�στερη �ταν θα καταργηθ��ν �ι
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(ραγμ�� τ�υ τηλε�πτικ�� �ρ�ν�υ. Διαμ�ρ('νεται μ�α ν�α �ι-
κ�ν�μ�α «αν�ι�τ#ς �θ�νης», στην �π��α θα ���υμε ταυτ��ρ�-
να και τη γραπτ# πληρ�(�ρηση και την ψυ�αγωγ�α, αλλ- και
την ικαν�τητα σ�νθεσης πληρ�(�ρι'ν π�υ θα αναKητ��νται
και θα ανακαλ��νται απ� �λες τις δυνατ�ς πηγ�ς. O �ρ�ν�ς
«αν�ι�τ#ς �θ�νης» θα ε�ναι �νας �ρ�ν�ς τερ-στι�ς, απερι�ρι-
στ�ς, απ�ραντ�ς. N�μ�Kω δε �τι αυτ� θα �δηγ#σει σε +ελτ�ω-
ση της π�λιτικ#ς μας Kω#ς και της κ�ινων�ας μας.

Bε+α�ως, η αλ#θεια ε�ναι �τι η διεθν�π��ηση της �ικ�ν�-
μ�ας γ�νεται με �ρ�υς τα��τερ�υς και απ�τελεσματικ�τερ�υς
απ’ �,τι η διεθν�π��ηση της π�λιτικ#ς. Z��με σε �να διεθν�ς
π�λιτικ� και �ικ�ν�μικ� σ�στημα, �π�υ ���υν πρ� π�λλ�� ε-
γκαθιδρυθε� ισ�υρ�τατες και απ�τελεσματικ�ς δ�μ�ς διεθν��ς
�ικ�ν�μ�ας, ιδ�ως στη �ρηματ�πιστωτικ# σ(α�ρα, εν' δεν υ-
π-ρ��υν αντ�στ�ι�ες π�λιτικ�ς εγγυ#σεις, αντ�στ�ι��ι διεθνε�ς
π�λιτικ�� θεσμ��. Aλλ- αυτ� δεν ε�ναι �να τωριν� (αιν�μεν�,
π�υ συνδ�εται με την τηλε�πτικ# # την ψη(ιακ# επ��#. E�ναι
�να (αιν�μεν� τ� �π��� ��ει γ�νει αντιληπτ� και ��ει αναλυ-
θε� π�λιτικ- τ�υλ-�ιστ�ν απ� τις αρ��ς τ�υ αι'να. Vλα αυτ-
τα �π��α κατ- καιρ��ς αρεσκ�μαστε να λ�με για την παγκ�-
σμι�π��ηση της �ικ�ν�μ�ας και για τα ν�α διακυ+ε�ματα π�υ
τ�θενται εν'πι�ν μας ε�ναι εν π�λλ��ς κ-τι τ� αυτ�ν�ητ�. Kαι
� +ασικ�ς ρ�λ�ς τ�υ διαν���μεν�υ –πρ�πει δε να πω: ακ�μη
περισσ�τερ� τ�υ π�λιτικ�� διαν���μεν�υ– ε�ναι να διασπ-
αυτ� τ� περ�+λημα των αυτ�ν�#των, 'στε να πρ�σεγγ�σει �-
ναν πυρ#να π�υ υπ-ρ�ει στα πρ-γματα και � �π���ς καθ�ρ�-
Kεται απ� την �δια την ε*�λι*η της Iστ�ρ�ας.

Aναδ�εται �να α�τημα μ�σα απ� �λα αυτ-; Πρ�πει να σας
πω �τι θα συμ(ων#σω με τα λ�για τ�υ κυρ��υ Pαμ�ν�, � �-
π���ς, ��τε λ�γ� ��τε π�λ�, K#τησε να θ�σ�υμε στ� επ�κεντρ�
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της πρ�σ��#ς μας την αν-γκη εν�ς ν��υ π�λιτικ�� +�λ�ντα-
ρισμ��W δηλαδ# μιας ν�ας αυτ�συνειδησ�ας και -ρα μιας ν�ας
λειτ�υργ�ας της π�λιτικ#ς ε*�υσ�ας, η �π��α ε�ναι πρ-γματι η
μ�νη δημ�κρατικ- ν�μιμ�π�ιημ�νη μ�ρ(# ε*�υσ�ας, η μ�νη
κ�ινωνικ- ελεγ��μενη, τελικ-, μ�ρ(# ε*�υσ�ας. aρα απαιτε�-
ται πρ�(αν'ς �νας υψηλ�τερ�ς +αθμ�ς αυτ�ν�μ�ας της π�-
λιτικ#ς, τ�υ π�λιτικ�� στ�ι�ε��υ: �νας «+�ναπαρτισμ�ς» τ�υ
π�λιτικ��, με την τε�νικ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ – για να μην παρε-
*ηγ��μαι, ως πρ�ς τη �ρ#ση της λ�*ης αυτ#ς, μια π�υ K��με
σε μια περ��δ� �ντ�νης ευελι*�ας σε σ��ση με τις λ�*εις και τις
�νν�ιες και �α�ρ�μαι γιατ� αντιλαμ+αν�μαστε π-ρα π�λ� κα-
λ- με τ�ν τρ�π� αυτ� �τι �ι λ�*εις ε�ναι τα πρ-γματα.

E-ν τ� α�τημα πρ-γματι ε�ναι �νας υψηλ�τερ�ς +αθμ�ς
+�ναπαρτισμ��, -ρα αυτ�ν�μ�ας για την π�λιτικ# ε*�υσ�α,
τ�τε τ� α�τημα για τα μ�σα ενημ�ρωσης ε�ναι να συνδρ-μ�υν
πρ�ς αυτ# την �υσιαστικ- αναπ�(ευκτη κατε�θυνση π�υ ε�-
ναι η ν�α �ικ�ν�μ�α τ�υ �ρ�ν�υ και τ�υ �'ρ�υ αν�ι�τ#ς �θ�-
νης μ�σα στ� ν�� ψη(ιακ� περι+-λλ�ν.

Kαι τ� α�τημα για τ�υς διαν���μεν�υς ε�ναι απλ'ς και μ�-
ν� να υπ-ρ��υν, δηλαδ# να σκ�(τ�νται και να διατυπ'ν�υν,
αναλαμ+-ν�ντας κινδ�ν�υς, δημ�σι� λ�γ�.

T� πρ�+λημα στ� τρ�γων� αυτ� –μ�σα ενημ�ρωσης, διαν�-
��μεν�ι και π�λιτικ# ε*�υσ�α– ε�ναι πως κινδ�ν�υς αναλαμ-
+-νει μ�ν� η μ�α κ�ρυ(# τ�υ τριγ'ν�υ π�υ ε�ναι η π�λιτικ#
ε*�υσ�α, τ� π�λιτικ� πρ�σωπικ�, εν' τα δ�� -λλα σκ�λη τ�υ
τριγ'ν�υ δεν αναλαμ+-ν�υν κινδ�ν�υς. Kινδ�ν�υς ιδε�λ�γι-
κ��ς, κινδ�ν�υς π�λιτικ��ς, με κ�ρυ(α�� τ�ν κ�νδυν� να +ρε-
θε�ς μ�ν�ς # στη μει�ψη(�α. Aυτ# �μως ε�ναι και η γ�ητε�α
τ�υ πρ-γματ�ς.
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Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚ� ΠΕΡΙΒΑΛΛ�Ν ΚΑΙ ΑΕΙΦ�ΡΙΑ

4

T
O ANTIKEIMENO THΣ ΔIAΣKEΨHΣ ΠOY APXIZEI ΣHMEPA ΣTH ΘEΣ-

σαλ�ν�κη, την Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα της Ευρ'πης,
υπ� την αιγ�δα τ�υ Πρ��δρ�υ της Δημ�κρατ�ας και με

την �ργανωτικ# (ρ�ντ�δα της UNESCO και της ελληνικ#ς κυ-
+�ρνησης, +ρ�σκεται στ�ν σκληρ� πυρ#να τ�υ παγκ�σμι�υ
πρ�+ληματισμ�� για τ� περι+-λλ�ν και την καλλι�ργεια της
περι+αλλ�ντικ#ς ευαισθησ�ας, καθ'ς α(�ρ- στην κινητ�-
π��ηση των π�λιτ'ν, στην παρ�μ+αση στ� εκπαιδευτικ� σ�-
στημα, στην αλλαγ# αντιλ#ψεων, στην ανακατ-τα*η πρ�τε-
ραι�τ#των, στην ανατρ�π# στερε�τ�πων, στη διεκδ�κηση μιας
ν�ας α*ι�λ�γησης.

aρα τ� πρ�+λημα τ�υ περι+-λλ�ντ�ς –πρ�πει να τ� π��-
με ευθ�ως– ε�ναι πρωτ�στως πρ�+λημα ιδε�λ�γικ� και π�λι-
τικ�. E�ναι πρ�+λημα π�λιτικ'ν επιλ�γ'ν, �ι �π��ες δεν α-
πασ��λ��ν μ�ν� τα π�λιτικ- συστ#ματα και τις κυ+ερν#-
σεις σε �λ� τ�ν κ�σμ�, αλλ- (υσικ- και αυτ��ς π�υ υ(�-
στανται τις συν�πειες των απ�(-σεων, τ�υς �δι�υς τ�υς π�-
λ�τες. Γι’ αυτ� και η δι-σκεψη αυτ# +ασ�Kεται στην ενεργ�
παρ�υσ�α της κ�ινων�ας των π�λιτ'ν, στην ενεργ� παρ�υ-
σ�α μη κυ+ερνητικ'ν �ργαν'σεων, εθνικ'ν και διεθν'ν.

Σε τι δια(�ρει -ραγε η δι-σκεψη π�υ αρ��Kει σ#μερα στη
Θεσσαλ�ν�κη απ� τη δι-σκεψη π�υ γ�νεται σ�εδ�ν ταυτ�-
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�ρ�να στ� Κι�τ�; Η απ-ντηση ν�μ�Kω �τι ε�ναι π-ρα π�λ�
απλ#. Παρ�τι (αιν�μενικ- η δι-σκεψη στ� Κι�τ� ασ��λε�-
ται με τη λ#ψη θεμελιωδ'ν απ�(-σεων, π�υ +ρ�σκ�νται στ�ν
σκληρ� πυρ#να τ�υ �ικ�λ�γικ�� πρ�+λ#ματ�ς διεθν'ς, εν'
εμε�ς κιν��μαστε στ� επ�πεδ� των soft μη�ανισμ'ν, των #-
πιων μη�ανισμ'ν επιρρ�#ς της κ�ιν#ς γν'μης μ�σω τ�υ εκ-
παιδευτικ�� συστ#ματ�ς # των μ�σων ενημ�ρωσης, τα πρ-γ-
ματα ν�μ�Kω �τι ε�ναι αντ�στρ�(α.

Εμε�ς, π�υ �υσιαστικ- συνδιαλεγ�μαστε με την κ�ινων�α
των π�λιτ'ν, διαμ�ρ('ν�υμε τ�ν σκληρ� πυρ#να τ�υ πρ�-
+λ#ματ�ς και πρ�πει να αντιμετωπ�σ�υμε με δημι�υργικ�
ρεαλισμ� την κατ-σταση, να π��με δηλαδ# �τι, ε(�σ�ν θα
ε*ακ�λ�υθ#σει αυτ# η δι��τ�μηση αν-μεσα σε μ�α πρ�σ�γ-
γιση τ�υ πρ�+λ#ματ�ς τ�υ περι+-λλ�ντ�ς με +-ση τα μ�τρα,
τις δυνατ�τητες και τις α*ι'σεις της αγ�ρ-ς, �πως αυτ# π�υ
γ�νεται στ� Κι�τ�, και σε μ�α α*ι�λ�γηση της κατ-στασης με
+-ση τις ευαισθησ�ες και τις αν-γκες της κ�ινων�ας των π�-
λιτ'ν, �πως αυτ# π�υ γ�νεται στη Θεσσαλ�ν�κη, δεν θα μπ�-
ρ�σ�υμε να λ�σ�υμε π�τ� τ� πρ�+λημα. Δι�τι στ�ν διεθν#
συσ�ετισμ� δυν-μεων ε*ακ�λ�υθ��ν τα δεδ�μ�να να ε�ναι
αρνητικ-: η �ικ�λ�γικ# ευαισθησ�α, η αν-γκη για την πρ�-
στασ�α τ�υ περι+-λλ�ντ�ς και η αει(�ρ�α ως τρ�π�ς Kω#ς
δεν ���υν καταστε� κ-τι π�υ να ε�ναι σε παγκ�σμι� επ�πεδ�
αυτ�ν�ητ�. Και πρ�πει να παραδε�τ��με �τι τ�π�τα δεν ε�-
ναι πι� επαναστατικ� απ� τ� αυτ�ν�ητ�, αλλ- και τ�π�τα
δεν ε�ναι πι� απρ�σιτ�.

Η πρ�σ�γγισ# μας, επ�σης, πρ�πει να μην περι�ρ�Kεται
στ�ν στεν� �ρ�K�ντα της δυτικ#ς # της δυτικ�τρ�πης πρ�-
σ�γγισης των θεμ-των αυτ'ν. Πρ�πει να δι�πεται απ� μ�α ε-
π�μ�νη παγκ�σμι�τητα, πρ�πει, συνεπ'ς, να αντιλαμ+-νεται
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�τι τα πρ�+λ#ματα της αν-πτυ*ης, τ�υ περι+-λλ�ντ�ς και
της αει(�ρ�ας συνδ��νται �υσιαστικ- με την κρ�ση τ�υ κ�ι-
νωνικ�� κρ-τ�υς διεθν'ς και με τ� θεμελι'δες πρ�+λημα
της κ�ινωνικ#ς συν��#ς. Συνδ��νται –θα �λεγα, συγκρ���-
νται– με τη (τ'�εια, �υσιαστικ- δηλαδ# με τ�υς εσωτερι-
κ��ς συσ�ετισμ��ς δυν-μεων π�υ αναπτ�σσ�νται σε �λες
τις κ�ινων�ες.

aρα ακ�μη και η παραδ��# μ�υ �τι τ� Κι�τ� πρ�σεγγ�-
Kει τ� πρ�+λημα τ�υ περι+-λλ�ντ�ς απ� την �πτικ# γων�α
της παγκ�σμιας αγ�ρ-ς, εν' εμε�ς τ� πρ�σεγγ�K�υμε απ�
την �πτικ# γων�α της κ�ινων�ας των π�λιτ'ν, δεν αληθε�ει.
Γιατ� �πως η αγ�ρ- ��ει σε παγκ�σμι� επ�πεδ� μ�σα απ� τ�ν
διεθν# καταμερισμ� τις αντι(-σεις της, �ι �π��ες ε�ναι +α-
θ�τατες και εντ�ν�τατες, �τσι και η κ�ινων�α των π�λιτ'ν,
τ� κ�νημα των π�λιτ'ν για τ� περι+-λλ�ν και την αει(�ρ�α
σε παγκ�σμι� επ�πεδ� δεν ε�ναι ��τε ενια�� ��τε �μ�ι�γεν�ς,
και θ�λω να πιστε�ω �τι διασκ�ψεις �πως αυτ# +�ηθ��ν
στην πρ�σ�γγιση, την εν�π��ηση, την �μ�ι�γεν�π��ηση μιας
κ�ινων�ας των π�λιτ'ν π�υ να δι�πεται απ� τις α*�ες μιας
ν�ας παγκ�σμι�τητας.

Αν κ-τι ��ει κατακτ#σει η μετα+ι�μη�ανικ# κ�ινων�α, η
μετα(�ρντιστικ# κ�ινων�α, η κ�ινων�α π�υ ��ει *επερ-σει τ�
+ι�μη�ανικ� μ�ντ�λ� αν-πτυ*ης και την ευθ�γραμμη αντ�-
ληψη για την ε*�λι*# της, ν�μ�Kω �τι ε�ναι αυτ# η γενικευμ�-
νη �ικ�λ�γικ# ευαισθησ�α. Γιατ� ��ει πια γ�νει κ�ιν- αντιλη-
πτ� σε αυτ# τη μεταμ�ντ�ρνα κ�ινων�α, π�υ ε�ναι πι� ευ�λι-
κτη, πως τ� πρ�+λημα των σ��σεων ανθρ'π�υ και περι+-λ-
λ�ντ�ς, �υσιαστικ- η τριγωνικ# σ��ση αν-μεσα στ�ν -νθρω-
π�, στ� περι+-λλ�ν τ�υ, (υσικ� και π�λιτιστικ�, και στην
Iστ�ρ�α, ε�ναι μ�α σ��ση με τ� �ρ�ν� – ��ι με τ�ν συμ+ατικ�
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ιστ�ρικ� �ρ�ν� π�υ απασ��λε� π�λιτικ��ς και κυ+ερν#σεις,
��τε καν μ�ν� με τ�ν μακρ� ιστ�ρικ� �ρ�ν� π�υ θα μπ�-
ρ��σε να απασ��λ#σει τ�υς επιστ#μ�νες, τη θεωρητικ# �-
ρευνα, αλλ- με αυτ�ν π�υ θα μπ�ρ��σαμε να �ν�μ-σ�υμε
�ικ�υμενικ� και πλανητικ� �ρ�ν�.

aρα, καθ'ς �ρειαK�μαστε μ�α -λλη μ�ν-δα μ�τρησης
τ�υ �ρ�ν�υ, �υσιαστικ- �ρειαK�μαστε μ�α -λλη μ�ν-δα μ�-
τρησης �λων των α*ι'ν, μ�α μ�ν-δα με ιδε�λ�γικ- �αρα-
κτηριστικ-. Γιατ� τ� πρ�+λημα των σ��σεων της κ�ινων�ας
με τ� περι+-λλ�ν ε�ναι �υσιαστικ- �να πρ�+λημα αλληλεγ-
γ�ης, δηλαδ# �να πρ�+λημα ν��υ ανθρωπισμ��, �να πρ�-
+λημα ν�ας ηθικ#ς, αλλ- ��ι μιας ν�ας ηθικ�λ�γ�ας, ��ι μιας
ν�ας θε�λ�γ�ας για τ� περι+-λλ�ν. Τ� πρ�+λημα τ�υ περι-
+-λλ�ντ�ς ε�ναι �να ηθικ� πρακτικ� πρ�+λημα. Aνα πρ�-
+λημα +αθ�τατα π�λιτικ�, καθ'ς π�λιτικ# ε�ναι τ� διαρκ�ς
ερ'τημα περ� τ�υ πρακτ��υ. Πρ�κειται για �να πρ�+λημα
αλληλεγγ�ης μετα*� κρατ'ν και εθν'ν, για �να πρ�+λημα
αλληλεγγ�ης μετα*� κ�ινωνικ'ν τ-*εων, πρ�+λημα δηλαδ#
κ�ινωνικ#ς συν��#ς, και (υσικ-, α(�� ανα(ερ�μαστε σε �-
να πρ�+λημα πλανητικ�� �ρ�ν�υ, για �να πρ�+λημα αλλη-
λεγγ�ης μετα*� των γενε'ν, και �τσι πρ�πει να τ� δ��με.

Θα #θελα να τελει'σω την πρ�σ('νησ# μ�υ με μ�α γλωσ-
σικ# παρατ#ρηση: Σε αντ�θεση με τ�ν αγγλικ� �ρ� (sustain-
ability) # με τ�ν γαλλικ� (viabilité), � ελληνικ�ς �ρ�ς, η λ�*η
«αει(�ρ�α» ε�ναι μια λ�*η ενεργητικ#ς (�ρ-ς, ε�ναι μια ε-
νεργητικ# αντ�ληψη για τ� περι+-λλ�ν, για την �ικ�λ�γικ#
ευαισθησ�α, για τ� μ�λλ�ν τ�υ πλαν#τη. Η αει(�ρ�α, �πως
γ�νεται αντιληπτ# με +-ση τ� δικ� μας γλωσσικ� αισθητ#ρι�,
δεν ε�ναι απλ'ς η επι+�ωση τ�υ πλαν#τη, δεν ε�ναι μ�α �ν-
ν�ια αμυντικ#, δεν ε�ναι μ�α �νν�ια απ�τρεπτικ#, δεν ε�ναι
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��τε καν μ�α �νν�ια ευθ�γραμμη. Η αει(�ρ�α ε�ναι μ�α διαρ-
κ#ς ανθ�(�ρ�α, ε�ναι μ�α διαρκ#ς -ν�ι*η, ε�ναι �νας διαρκ#ς
σε+ασμ�ς της ανυπ�ρ+λητης αισθητικ#ς της (�σης. Και επι-
πλ��ν, ακρι+'ς επειδ# τ� πρ'τ� συνθετικ� της ε�ναι η αρ-
�α�α ελληνικ# λ�*η «αε�», παραπ�μπει στην ατ�λειωτη δι-ρ-
κεια, στη δι-ρκεια �ωρ�ς τ�λ�ς. �υσιαστικ-, δηλαδ#, παρα-
π�μπει σε αυτ� π�υ ελληνικ- θα λ�γαμε «στ�υς αι'νες των
αι'νων», «στ�ν αι'να τ�ν -παντα». Αυτ# η λ�*η, η �π��α
δεν ε�ναι μ�α τυ�α�α γλωσσικ# επιλ�γ#, ν�μ�Kω �τι συγκρ�-
τε� απ� μ�νη της �να μ#νυμα π�υ η δι-σκεψη της Θεσσαλ�-
ν�κης πρ�πει να εκπ�μψει σε �λ� τ�ν κ�σμ�.
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[ 5 ]

� Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ ΩΣ ΠΕΔΙ� ΑΝΑΠΤΥcΗΣ:
Η �ΙΚ�Ν�ΜΙΚΗ ΠΤΥ�Η

4

H
ΣXEΣH TOY YΠOYPΓEIOY ΠOΛITIΣMOY ME THN OIKONOMIA, ME

την αγ�ρ-, με την αν-πτυ*η δεν ε�ναι π-ντ�τε αυτ�-
ν�ητη και γνωστ#. Eντ��τ�ις �ι αναπτυ*ιακ�ς δυνατ�-

τητες τ�υ YΠΠO ε�ναι π�λ� σημαντικ�ς – σημαντικ�τερες απ’
�,τι π�στευα κι εγ' πριν αναλ-+ω τα καθ#κ�ντ- μ�υ. Γι’ αυ-
τ�, λ�ιπ�ν, και λ�γω της ιδια�τερης σ�νθεσης τ�υ ακρ�ατηρ�-
�υ μ�υ, θα επι�ειρ#σω να εστι-σω τις παρατηρ#σεις μ�υ σε
αυτ#ν ακρι+'ς τη δι-σταση τ�υ π�λιτισμ��.

Κατ’ αρ�-ς πιστε�ω πως ε�ναι αυτ�ν�ητ� �τι � π�λιτισμ�ς
δεν ε�ναι μ�α τυπικ# και δευτερε��υσα δραστηρι�τητα, η �-
π��α απασ��λε� μ�ν� εκε�ν�υς π�υ ���υν μ�α ιδια�τερη κα-
λαισθησ�α, τ�υς (ιλ�τε�ν�υς. O π�λιτισμ�ς ε�ναι τ� συγκριτι-
κ� πλε�ν�κτημα της �'ρας μας και, �πως συμ+α�νει παντ��,
συνδ�εται με κ�ινωνικ�ς ν��τρ�π�ες και πρακτικ�ς.

Ε-ν η �ικ�ν�μ�α συγκρ�τε� �ναν ιστ� π�υ καλ�πτει �λη
την κ�ινων�α, κ-θε ε�δ�ς κ�ινωνικ#ς δραστηρι�τητας, τ�τε
και � π�λιτισμ�ς ε�ναι �νας παρ-λληλ�ς ιστ�ς π�υ ��ει την �-
δια �κταση. �τιδ#π�τε, μ-λιστα, συνιστ- �ικ�ν�μικ# δραστη-
ρι�τητα συνιστ- ταυτ��ρ�να και π�λιτιστικ# δραστηρι�τητα,
ε�τε εκλ-+�υμε τ�ν π�λιτισμ�, �πως μ�υ αρ�σει να λ�ω, ως κα-
τ-σταση, δηλαδ# ως civilisation, ως τ� μ�σ� επ�πεδ� τ�υ κα-
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θημεριν�� +��υ, ως την αισθητικ# και την τε�ν�λ�γ�α τ�υ καθ’
ημ�ραν +��υ, ε�τε εκλ-+�υμε τ�ν π�λιτισμ� ως μ�α ειδικ#
πνευματικ# στ-ση, ως μ�α ιδια�τερη ευαισθησ�α – ε�τε η ευαι-
σθησ�α αυτ# ε�ναι �να ταλ�ντ� παραγωγ#ς π�λιτισμ��, Kω-
γρα(ικ#ς, λ�γ�τε�ν�ας κ.λπ., ε�τε ε�ναι μ�α ειδικ# ευαισθησ�α
ως πρ�ς την απ�λαυση των πρ�ϊ�ντων τ�υ π�λιτισμ�� απ�
αυτ��ς π�υ ε�ναι λ-τρεις των εικαστικ'ν τε�ν'ν # λ-τρεις της
μ�υσικ#ς # π�λ� (ιλ�τιμ�ι και δεκτικ�� αναγν'στες, αυτ� π�υ
�ν�μ-K�υμε πρ�ν�μιακ�� για τ�υς συγγρα(ε�ς αναγν'στες.

Και στη μ�α και στην -λλη περ�πτωση � π�λιτισμ�ς ε�ναι
μ�α τερ-στια �ικ�ν�μικ# δραστηρι�τητα, π�λ� μεγαλ�τερη α-
π� αυτ#ν π�υ καταγρ-(�υν �ι εθνικ�� λ�γαριασμ��, δηλαδ#
π�λ� μεγαλ�τερη απ� τα �ν�μαστικ- μεγ�θη της �ικ�ν�μικ#ς
δραστηρι�τητας στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ��.

Αν αληθε�ει αυτ� π�υ ε�πα, �τι � π�λιτισμ�ς ε�ναι πρωτ�-
στως μ�α κατ-σταση, τ�τε αρκε� να σκε(τε� κανε�ς �τι τ� +ι�-
μη�ανικ� σ��δι�, η +ι�μη�ανικ# δια(#μιση, η τυπ�π��ηση των
πρ�ϊ�ντων, � τρ�π�ς με τ�ν �π��� η ηλεκτρ�νικ# κ�ινων�α ει-
σ+-λλει στ�ν καθημεριν� +�� ε�ναι π�λιτισμ�ς. A��υμε �τσι �-
να δε�κτη της �ικ�ν�μικ#ς σημασ�ας τ�υ π�λιτισμ��.

Απ� την -λλη μερι-, διακινε�ται �να ��ι ευκατα(ρ�νητ�
τμ#μα τ�υ ακαθ-ριστ�υ εγ�'ρι�υ πρ�ϊ�ντ�ς σε αυτ� π�υ ε�-
ναι � π�λιτισμ�ς ως πνευματικ# στ-ση: η αγ�ρ- +ι+λ��υ, η α-
γ�ρ- �πτικ�ακ�υστικ'ν πρ�ϊ�ντων, η αγ�ρ- μ�υσικ'ν �ρ-
γων, τα μ�σα μαKικ#ς ενημ�ρωσης, π�υ λειτ�υργ��ν ως μ�σα
ενστ-λα*ης ν��τρ�π�ας και διασκ�δασης και ��ι ως μ�σα ει-
δησε�γρα(ικ- με τη στεν# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, συνθ�τ�υν μ�α α-
γ�ρ- η �π��α αρ��Kει να γ�νεται π-ρα π�λ� σημαντικ#.

Ε-ν δε επ�σης αληθε�ει η παρατ#ρηση, π�υ ��ει γ�νει �να
απ� τα στερε�τυπα τ�υ π�λιτικ�� μας λ�γ�υ –συν#θως τα
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στερε�τυπα ε�ναι εκδηλ'σεις αμη�αν�ας �σων τα �ρησιμ�-
π�ι��ν–, πως ε�μαστε μ�α κ�ινων�α μετα+ι�μη�ανικ#, μ�α κ�ι-
νων�α ηλεκτρ�νικ#, μ�α κ�ινων�α της πληρ�(�ρ�ας, -ρα μ�α
κ�ινων�α ευ�λικτη, μετα(�ρντιστικ#, για να �ρησιμ�π�ι#σω �-
ναν πι� συγκεκριμ�ν� �ρ�, μ�α κ�ινων�α δηλαδ# π�υ ��ει *ε-
περ-σει τ� μ�ντ�λ� της μαKικ#ς +ι�μη�ανικ#ς παραγωγ#ς, �-
τι ε�μαστε μ�α κ�ινων�α της ευ�λικτης ε*ειδ�κευσης, τ�τε +ε-
+α�ως �να σημαντικ� πεδ�� για τη δημι�υργ�α ν�ων θ�σεων ερ-
γασ�ας, δηλαδ# για την πραγματ�π��ηση επενδ�σεων ε�ναι �
�'ρ�ς των π�λιτιστικ'ν αγαθ'ν: � �'ρ�ς της επικ�ινων�ας,
� �'ρ�ς της εκπα�δευσης, � �'ρ�ς της κατ-ρτισης, � �'ρ�ς
της π�λιτιστικ#ς παραγωγ#ς και των π�λιτιστικ'ν υπηρεσι'ν.

Και πρ-γματι, αν δει κανε�ς τα �ν�μαστικ- μεγ�θη στα �-
π��α πρ�ανα(�ρθηκα, θα διαπιστ'σει μ�α ρ�π# α�*ησης των
απ�λυτων μεγεθ'ν, τα �π��α ε�ναι +�+αια μικρ-, αυ*-ν�νται
�μως σημαντικ-, και -ρα μ�α ρ�π# α�*ησης της συμ+�λ#ς
τ�υ π�λιτισμ�� στ� ακαθ-ριστ� εγ�'ρι� πρ�ϊ�ν και στη δη-
μι�υργ�α ν�ων θ�σεων εργασ�ας.

Vλα αυτ-, +�+αια, ���υν ως επ�κεντρ� τ�υς παραδ�*ως
(θα δ��με αν αυτ� τ� παραδ�*ως αληθε�ει) τ� κρ-τ�ς, δη-
λαδ# τη σ��ση τ�υ κρ-τ�υς με αυτ� π�υ θα �ν�μ-σω π�λιτι-
στικ# αγ�ρ- – αγ�ρ- με τη διπλ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ: αγ�ρ- και
με την �νν�ια της εμπ�ρικ#ς αγ�ρ-ς και με την αρ�αι�ελληνι-
κ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, δηλαδ# την �νν�ια τ�υ δημ�σι�υ +��υ,
τ�υ δημ�σι�υ �'ρ�υ.

Αν, λ�ιπ�ν, δ��με π�ια ε�ναι η σ��ση της π�λιτιστικ#ς αγ�-
ρ-ς (με αυτ# τη διπλ# της σημασ�α) με τ� κρ-τ�ς, θα διαπι-
στ'σ�υμε �τι στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ�� συμ+α�νει τ� αντ�θετ�
απ� �,τι σε �π�ιαδ#π�τε -λλη σ��ση τ�υ κρ-τ�υς με �ικ�ν�-
μικ# δραστηρι�τητα. Γιατ� εδ' τ� κρ-τ�ς λειτ�υργε� ως εγ-
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γ�ηση τ�υ πλ�υραλισμ��. Eγγυ-ται τ�ν π�λιτιστικ� (ιλελευ-
θερισμ�, � �π���ς κινδυνε�ει απ� τις δυν-μεις της αγ�ρ-ς, με
την επι�ειρηματικ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ. �ι δυν-μεις της αγ�ρ-ς,
αν α(εθ��ν στη (υσι�λ�γικ# τ�υς ε*�λι*η, θα συμπι�σ�υν και
θα ε*α(αν�σ�υν �να μεγ-λ� μ�ρ�ς των π�λιτιστικ'ν δραστη-
ρι�τ#ρων. aρα τ� κρ-τ�ς ανακ�πτει αυτ# την π�ρε�α και δια-
σ(αλ�Kει τ�υς �ρ�υς τ�υ π�λιτιστικ�� πλ�υραλισμ��, τ�υ π�-
λιτιστικ�� (ιλελευθερισμ��. Δε�τερ�ν, τ� κρ-τ�ς λειτ�υργε�
ως �να ε�δ�ς εγγυητ# της αισθητικ#ς π�ι�τητας τ�υ παραγ�-
μεν�υ π�λιτιστικ�� πρ�ϊ�ντ�ς, την �π��α και πιστ�π�ιε� και
τυπ�π�ιε� και +ε+αι'νει με μια σειρ- απ� διαδικασ�ες. Γι’ αυ-
τ� –και �ωρ�ς κανε�ς να θ�γεται ως πρ�ς τ�ν π�λιτιστικ� τ�υ
(ιλελευθερισμ�– γ�νεται με π�λ� μεγ-λη �μ(αση λ�γ�ς για
κρατικ- +ρα+ε�α λ�γ�τε�ν�ας, για κρατικ- +ρα+ε�α κινηματ�-
γρ-(�υ, για κρατικ� (εστι+-λ κινηματ�γρ-(�υ, για κρατικ-
�ργανωμ�να (εστι+-λ μ�υσικ'ν εκδηλ'σεων κ.λπ.

Για να γ�νω σα(�στερ�ς, θα �ρησιμ�π�ι#σω �να π�λ� α-
πλ� παρ-δειγμα. Aνα απ� τα θ�ματα π�υ απασ��λ��ν τ�υς
υπ�υργ��ς Π�λιτισμ�� της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης τ'ρα, εν �-
ψει και της Διακυ+ερνητικ#ς Δι-σκεψης, η �π��α ενδε��μ�-
νως θα τρ�π�π�ι#σει τ� -ρθρ� 128 της Συνθ#κης για την Eυ-
ρωπαϊκ# K�ιν�τητα π�υ ρυθμ�Kει θ�ματα π�λιτισμ��, ε�ναι η
ενια�α τιμ# +ι+λ��υ. Aυτ� σημα�νει πως η τιμ# τ�υ +ι+λ��υ
πρ�σδι�ρ�Kεται απ� τ�ν εκδ�τη και, συνεπ'ς, � μεγ-λ�ς +ι-
+λι�π'λης δεν μπ�ρε� να κ-νει αθ�μιτ� ανταγωνισμ� στ�ν μι-
κρ� κατε+-K�ντας π-ρα π�λ� την τιμ#. Σημα�νει, επ�σης, �τι
πρ�πει να ε�ναι ενια�α η τιμ# τ�υ +ι+λ��υ στις διασυν�ριακ�ς
γλωσσικ�ς K'νες, μετα*� Γαλλ�ας και Βελγ��υ # �λλανδ�ας
και Βελγ��υ, για να π-ρω δ�� παραδε�γματα.

Η ενια�α τιμ# +ι+λ��υ ε�ναι �να π�λιτικ� α�τημα στ� �π���
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πρωτ�στατ��ν �ι +�ρειες �'ρες –η Γερμαν�α, η �λλανδ�α, τ�
Β�λγι�– και τ� �π��� αντι+α�νει κατ’ αρ�-ς στη λ�γικ# των
καν�νων τ�υ ανταγωνισμ��. Αντι+α�νει, δηλαδ#, στη λ�γικ#
των -ρθρων 90 και 95 της Συνθ#κης της Ε�Κ. T� �δι� συμ+α�-
νει και με τις κρατικ�ς ενισ��σεις στην κρατικ# τηλε�ραση,
δηλαδ# με τ� περι+�ητ� K#τημα των τελ'ν της ΕΡΤ. Παρ�-
μ�ι� K#τημα υπ-ρ�ει σε �λες τις ευρωπαϊκ�ς �'ρες π�υ ���υν
δημ�σια τηλε�ραση. Vλες, μ-λιστα, ���υν δημ�σια τηλε�ρα-
ση υψηλ�τερης π�σ�στια�α τηλεθ�ασης απ� �,τι η ελληνικ#
κρατικ# τηλε�ραση. Kι αυτ� τ� K#τημα εκκρεμε� εν'πι�ν τ�υ
Δικαστηρ��υ τ�υ Λ�υ*εμ+��ργ�υ ως πρ�ς τη συμ+ατ�τητ-
τ�υ με τ�υς καν�νες τ�υ ανταγωνισμ��.

E��αμε πρ�σ(ατα μ�α -τυπη συν-ντηση των υπ�υργ'ν
Π�λιτισμ�� στ� Μ-αστρι�τ, στην �π��α παρακ-θησε ��ι � ε-
π�τρ�π�ς Π�λιτισμ�� της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης, αλλ- � επ�-
τρ�π�ς Ανταγωνισμ��, ακρι+'ς για να δ��με π�ιες ε�ναι �ι α-
π�ψεις της Επιτρ�π#ς ως πρ�ς την απ�δ��# των δ�� αυτ'ν
ρυθμ�σεων π�υ επιδι'κ�υν �ι υπ�υργ�� Π�λιτισμ��, και μ--
λιστα κατ- πρ�τεραι�τητα �ι B�ρει�ι. E*αν�στη, λ�ιπ�ν, κ--
π�ια στιγμ# � Β�λγ�ς επ�τρ�π�ς, � κ�ρι�ς Bαν Nτερ Mιρ, με
τ� επι�ε�ρημα πως ε�ναι αδιαν�ητ�, τη στιγμ# π�υ πι�Kεται να
ε(αρμ�σει κατ- τρ�π� -τεγκτ� τ� δ�και� τ�υ ανταγωνισμ��
σε �λ�υς τ�υς -λλ�υς τ�με�ς, να τ�υ Kητ��με να κ-νει παρ�κ-
κλιση απ� την ε(αρμ�γ# των αρ�'ν αυτ'ν στην ενια�α τιμ#
+ι+λ��υ και την εν�σ�υση της δημ�σιας τηλε�ρασης.

Φ-νηκε, πιστε�ω, �τσι καθαρ- η δια(�ρ- αν-μεσα στ�
ρ�λ� τ�υ κρ-τ�υς και στ� ρ�λ� της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης ως
τ�τ�ιας στη δια(�λα*η τ�υ π�λιτιστικ�� πλ�υραλισμ�� και
της π�ι�τητας τ�υ π�λιτιστικ�� πρ�ϊ�ντ�ς με κ-μψη των κα-
ν�νων τ�υ ανταγωνισμ�� στ� παρ-δειγμα π�υ σας πρ�αν�-
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(ερα.Τ� �δι� μπ�ρε� να εντ�π�σει κανε�ς σε μ�α σωρε�α -λλων
θεμ-των, για να δει π�σ� π�λ�πλ�κα λειτ�υργε� τ� κρ-τ�ς
στ� πεδ�� της π�λιτιστικ#ς αγ�ρ-ς.

Επανερ��μεν�ς τ'ρα στα εθνικ- μας μεγ�θη και στα εθνι-
κ- μας δεδ�μ�να, πρ�πει να πω �τι τ� κρ-τ�ς ε�ναι αυτ� π�υ
επωμ�Kεται τ� μεγαλ�τερ� +-ρ�ς της επ�νδυσης στ� �'ρ� τ�υ
π�λιτισμ��, εν' η ιδιωτικ# παρ�υσ�α στ� �'ρ� της π�λιτιστι-
κ#ς αγ�ρ-ς ε�ναι τραγικ- μικρ#, μικρ�τερη απ� �,τι �ρισμ�ν�ι
μ�θ�ι καλλιεργ��ν.

Θα σας ανα(�ρω τα +ασικ- μεγ�θη, για να ��ετε μ�α εικ�-
να περ� π���υ πρ-γματ�ς πρ�κειται και τι δια�ειριK�μαστε ως
Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��. � τακτικ�ς πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς τ�υ Υ-
π�υργε��υ Π�λιτισμ�� ��ει �ψ�ς 36 δισεκατ�μμυρ�ων δρα�-
μ'ν. Απ� αυτ- τα 30 ε�ναι μισθ�δ�σ�α και ανελαστικ�ς λει-
τ�υργικ�ς δαπ-νες. 6 δισεκατ�μμ�ρια ε�ναι αυτ- π�υ διατ�θε-
νται για την παραγωγ# π�λιτιστικ�� πρ�ϊ�ντ�ς, δηλαδ# για
την επι��ρ#γηση των +ασικ'ν ν�μικ'ν πρ�σ'πων π�υ επ�-
πτε�ει τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �πως ε�ναι τα κρατικ- θ�α-
τρα, �ι κρατικ�ς �ρ�#στρες και τα μεγ-λα μ�υσε�α.

Σε αυτ- πρ�πει να πρ�σθ�σει κανε�ς περ�π�υ 11-13 δισε-
κατ�μμ�ρια τ�υ Λ�ΤΤ�, π�υ ε�ναι η �ως τ'ρα συμμετ��# τ�υ
Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� στην απ�λαυση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς τ�υ
Λ�ΤΤ�. 10 δισεκατ�μμ�ρια, π�υ ε�ναι τ� πρ�γραμμα δημ�-
σ�ων επενδ�σεων για τ�ν π�λιτισμ�. 20 δισεκατ�μμ�ρια (για
τ� 1997) τ�υ Β] Κ�ιν�τικ�� Πλαισ��υ Στ#ρι*ης. Και περ�π�υ 12

δισεκατ�μμ�ρια καθαρ- �σ�δα τ�υ Ταμε��υ Αρ�αι�λ�γικ'ν
Π�ρων και Απαλλ�τρι'σεων. Eιδικ- δε για τ� 1997 υπ-ρ�ει
και �να πρ�σθετ� κ�νδ�λι� 10 δισεκατ�μμυρ�ων δρα�μ'ν για
τ� π�λιτιστικ� �ργ� της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας – Θεσ-
σαλ�ν�κης, κ-τι τ� �π��� ε�ναι τελε�ως παρ�δικ� και �κτακτ�.
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Η δε θρυλ��μενη συμμετ��# τ�υ ιδιωτικ�� τ�μ�α σε επ�ν-
δυση κ�ρ�υς –γιατ� υπ-ρ��υν π�λλ'ν ειδ'ν επενδ�σεις στ�
�'ρ� τ�υ π�λιτισμ��–, δηλαδ# επ�νδυση επικ�ινωνιακ#, �-
πως ε�ναι η ��ρηγ�α, ε�ναι, �πως δε��ν�υν τα στ�ι�ε�α τ�υ Τα-
με��υ Παρακαταθηκ'ν και Δανε�ων, μ�σω τ�υ �π���υ διακι-
ν��νται �ι ��ρηγ�ες για να εκπ�σ�υν (�ρ�λ�γικ-, 3 δισεκα-
τ�μμ�ρια για τ� 1996. Υπ-ρ��υν δε μεγ-λ�ι τ�με�ς στ�υς �-
π���υς δεν γ�νεται σ�εδ�ν καμ�α επ�νδυση κ�ρ�υς, επικ�ινω-
νιακ# με τη μ�ρ(# ��ρηγ�ας, μακρ�πρ�θεσμης απ�δ�σης, �-
πως για παρ-δειγμα τ� αρ�αι�λ�γικ� �ργ� – με ελ-�ιστες ε-
*αιρ�σεις. Υπ-ρ��υν επ�σης τ�με�ς στ�υς �π���υς δεν γ�νεται
καμ�α υπ� τη στεν# �νν�ια τ�υ �ρ�υ επι�ειρηματικ# επ�νδυ-
ση: δεν γ�ν�νται σ�+αρ�ς επενδ�σεις ιδιωτικ�� κε(αλα��υ στ�
�'ρ� τ�υ θε-τρ�υ, στ� �'ρ� τ�υ κινηματ�γρ-(�υ κ.λπ.

Επενδ��νται 7 δισεκατ�μμ�ρια στ� �'ρ� τ�υ θε-τρ�υ
–συμπεριλαμ+αν�μ�νων (υσικ- των κρατικ'ν σκην'ν, π�υ
πα�ρν�υν τη μερ�δα τ�υ λ��ντ�ς– με ελ-�ιστη ιδιωτικ# συμ-
μετ��#. Επενδ��νται 4,5 δισεκατ�μμ�ρια στ� �'ρ� τ�υ κινη-
ματ�γρ-(�υ με ελ-�ιστη ιδιωτικ# συμμετ��#. Και θα �λεγα �-
τι � τ�μ�ας στ�ν �π��� επενδ��νται ιδιωτικ- κε(-λαια και
στ�ν �π��� υπ-ρ�ει μικρ�τερη κρατικ# παρ�μ+αση ε�ναι � τ�-
μ�ας τ�υ +ι+λ��υ, τ�υ �ντυπ�υ λ�γ�υ γενικ�τερα, �π�υ υπ-ρ-
�ει μ�α κρατικ# επ�νδυση της τ-*εως των 800 εκατ�μμυρ�ων,
εν' υπ-ρ��υν ανθ��σες εκδ�τικ�ς επι�ειρ#σεις και μ�α π�λ�
ενδια(�ρ�υσα αγ�ρ- +ι+λ��υ. Vπως υπ-ρ�ει και μ�α π�λ� εν-
δια(�ρ�υσα και δυναμικ# αγ�ρ- μ�υσικ'ν και �πτικ�ακ�υ-
στικ'ν πρ�ϊ�ντων.

A�ω, λ�ιπ�ν, την εντ�πωση �τι ε-ν δεν αλλ-*ει η σ��ση α-
ν-μεσα στη δημ�σια και την ιδιωτικ# επ�νδυση στ� �'ρ� τ�υ
π�λιτισμ��, α(#ν�υμε ανα*ι�π��ητ� �να π�λ� σημαντικ� πε-
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δ��. Σε κ-θε δε περ�πτωση θα #ταν τραγικ- εσ(αλμ�ν� να α-
ντιμετωπ�Kει κανε�ς τ�ν ελληνικ� π�λιτισμ� μ�ν�ν ως π�λιτι-
στικ# κληρ�ν�μι- και ��ι ως σ�γ�ρ�νη π�λιτιστικ# αν-πτυ*η.

Θα #ταν επ�σης τραγικ� να δει κανε�ς την π�λιτιστικ#
κληρ�ν�μι- μ�ν�ν ως αντικε�μεν� επ�σκεψης των τ�υριστ'ν,
ως τ�υριστικ� ακατ�ργαστ� πρωτ�+-θμι� πρ�ϊ�ν και ��ι ως
�ναν τερ-στι� πλ��τ� επικ�ινωνιακ� και επι�ειρηματικ�, τ�ν
�π��� μπ�ρ��με να α*ι�π�ι#σ�υμε.

Θα σας ανα(�ρω τα μεγ�θη τ�υ τ�μ�α της π�λιτιστικ#ς
κληρ�ν�μι-ς, π�υ ενδια(�ρ�υν -μεσα την τ�υριστικ# επι�ε�-
ρηση, παρ�τι � ελληνικ�ς τ�υρισμ�ς ε�ναι ακ�μη πρ�σανατ�-
λισμ�ν�ς στα παραθαλ-σσια μ�ρη, ε�ναι τ�υρισμ�ς θεριν'ν
διακ�π'ν, δεν ε�ναι τ�υρισμ�ς αστικ�ς, δεν ε�ναι τ�υρισμ�ς
π�λιτιστικ�� +-θ�υς, δεν ε�ναι τ�υρισμ�ς συνεδριακ�ς, �πως
�λ�ι θ�λ�υμε να γ�νει. Εν π-ση περιπτ'σει �μως, επικαλε�ται
και �ρησιμ�π�ιε� τ� συγκριτικ� πλε�ν�κτημα της �'ρας, π�υ
ε�ναι η π�λιτιστικ# τ�υ ταυτ�τητα.

Η συν�λικ# επ�νδυση (τ-νει στ� �ψ�ς των 20-22 δισεκα-
τ�μμυρ�ων δρα�μ'ν και ε�ναι αμιγ'ς κρατικ#. Η συμμετ��#
τ�υ ιδιωτικ�� κε(αλα��υ στ�ν τ�μ�α της πρ�στασ�ας, της α-
ν-δει*ης και της πρ�+�λ#ς της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, στ�
ανασκα(ικ�, αναστηλωτικ� και συντηρητικ� �ργ� και στην α-
ν�γερση ν�ων μ�υσε�ων, αρ�αι�λ�γικ'ν # +υKαντιν'ν, ε�ναι
μηδαμιν#. Mε ελ-�ιστες ��ρηγικ�ς ε*αιρ�σεις, δεν υπ-ρ�ει
συντ�νισμ�νη παρ�μ+αση ιδιωτικ�� κε(αλα��υ στ� �'ρ� αυ-
τ�, � �π���ς ��ει και την πρ�τεραι�τητα, υπ�τ�θεται, απ�
πλευρ-ς τ�υριστικ#ς π�λιτικ#ς.

Bε+α�ως υπ-ρ��υν πρ�+λ#ματα �ργανωτικ-, δι�ικητικ-,
γρα(ει�κρατικ-, υπ-ρ�ει μ�α απ�σταση αν-μεσα στη ν��τρ�-
π�α της Αρ�αι�λ�γικ#ς Υπηρεσ�ας, η �π��α κινε�ται με +-ση
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τ�ν δικ� της ιστ�ρικ� �ρ�ν� και ��ι με +-ση τ�ν τρ���ντα επι-
�ειρηματικ� # τ�υριστικ� �ρ�ν�, και στη ν��τρ�π�α των τ�υρι-
στικ'ν επι�ειρ#σεων. Πρ�πει, �μως, να σας πω �τι η ν��τρ�π�α
αυτ# ε�ναι εκε�νη π�υ δια(�λα*ε τ� πρ�ϊ�ν, δηλαδ# την π�λι-
τιστικ# κληρ�ν�μι-, και αν δεν υπ#ρ�ε αυτ# η ν��τρ�π�α τις
πρ�ηγ��μενες τρεις δεκαετ�ες, δεν θα ε��αμε τ'ρα διασ'σει
+ασικ- στ�ι�ε�α της ελληνικ#ς π�λιτιστικ#ς ταυτ�τητας.

Στ���ς μας ε�ναι να δημι�υργ#σ�υμε τις πρ�ϋπ�θ�σεις για
τα��τερη απ�ρρ�(ηση κ�νδυλ�ων, γιατ� ���υμε διαθ�σιμα κ�ν-
δ�λια στ�ν τ�μ�α αυτ�. Και (υσικ- να δημι�υργ#σ�υμε κ�νη-
τρα για τη συμμετ��# τ�υ ιδιωτικ�� ��ρηγικ�� κε(αλα��υ.
Aνα απ� τα κ�νητρα αυτ- ε�ναι η ν�α ρ�θμιση για τη (�ρ�λ�-
γηση των ��ρηγι'ν, π�υ περιλαμ+-νεται στ� ν�μ�σ��δι� π�υ
���υμε ετ�ιμ-σει και καταθ�τ�υμε για τ�υς θεσμ��ς, τα μ�-
τρα και τις δρ-σεις της π�λιτιστικ#ς αν-πτυ*ης.1

Θ�λω επ�σης να ανα(�ρω την αν'νυμη εταιρε�α πρ�+�λ#ς
και αν-δει*ης της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, π�υ (ιλ�δ�*��-
με να δραστηρι�π�ιηθε� στ� �'ρ� των εκδ�σεων, στ� �'ρ�
των �πτικ�ακ�υστικ'ν πρ�ϊ�ντων, στ� �'ρ� τ�υ +ι�μη�ανι-
κ�� σ�εδ��υ, στ� �'ρ� της παραγωγ#ς αντιγρ-(ων των αρ-
�α�ων αντικειμ�νων, �τσι 'στε αυτ� να γ�νει �να κ�μα π�υ
μπ�ρε� να εισ�ωρ#σει στην παγκ�σμια αγ�ρ-. Δεν αντιλαμ-
+-ν�μαι για π�ι� λ�γ�, τη στιγμ# π�υ �ι σκανδινα+ικ�ς, για
παρ-δειγμα, �'ρες μετατρ�π�υν τις ιδ�ες τ�υς σε +ι�μη�ανι-
κ� πρ�ϊ�ν, μετασ�ηματ�K�υν δηλαδ# την αισθητικ# σε +ι�μη-
�αν�α με τ� design, δεν ε�μαστε σε θ�ση εμε�ς να ελ�γ*�υμε την
αισθητικ# π�ι�τητα και την επι�ειρηματικ# δι-σταση τ�υ δι-
κ�� μας design. Vλα δε αυτ- μπ�ρ��ν να γ�ν�υν μ�σα απ� κ�-
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κλ�υς συνεργασι'ν με μικρ�ς ευ�λικτες επι�ειρ#σεις στ� �'-
ρ� της μεταπ��ησης, �ι �π��ες να +ρ�υν �τσι �να π�λ� σημα-
ντικ� πεδ�� επι�ειρηματικ#ς δραστηρι�τητας στην Ελλ-δα και
στ� ε*ωτερικ�.

Θα �ρησιμ�π�ι#σω και εδ' �να μ�ν� παρ-δειγμα: τ� ελ-
ληνικ� κ�σμημα. Τ� σ�γ�ρ�ν� ελληνικ� κ�σμημα θα μπ�ρ��-
σε να αντλ#σει π�λλ�ς ν�ες ιδ�ες απ� τη δια�ρ�νικ# ε*�λι*η
τ�υ ελληνικ�� κ�σμ#ματ�ς, απ� τη νε�λιθικ# τ�υλ-�ιστ�ν ε-
π��# μ��ρι τα μετα+υKαντιν- �ρ�νια. Θα �λεγα δε �τι τ� νε�-
λιθικ� κ�σμημα, �πως και τα νε�λιθικ- αντικε�μενα γενικ�τε-
ρα, συγκρ�τ��ν μ�α αισθητικ# αντ�ληψη η �π��α ε�ναι μετα-
μ�ντ�ρνα: με λιτ�τητα γραμμ'ν και με λειτ�υργικ�τητα η �-
π��α μ�ι-Kει ε*αιρετικ- σ�γ�ρ�νη. Εντ��τ�ις υπ-ρ�ει μ�ν�
μ�α μεγ-λη επ'νυμη επι�ε�ρηση η �π��α ��ει μ�α παραδ�σια-
κ# σ�μ+αση με τ� Ταμε�� Αρ�αι�λ�γικ'ν Π�ρων, μ�α σ�μ+α-
ση η �π��α μ�νει (υσικ- ανεκμετ-λλευτη και τα σ��δια τα �-
π��α α*ι�π�ι��νται ε�ναι ελ-�ιστα. Υπ-ρ�ει �νας πλ��τ�ς δια-
�ρ�νικ�ς τερ-στι�ς.

Σκ�πε��υμε να �ργαν'σ�υμε τ�υς πρ�σε�ε�ς μ#νες στη
Θεσσαλ�ν�κη μ�α δια�ρ�νικ# �κθεση ελληνικ�� κ�σμ#ματ�ς,2

την πρ'τη ε+δ�μ-δα της �π��ας να την α(ιερ'σ�υμε για την
ενημ�ρωση των ελληνικ'ν επι�ειρ#σεων τ�υ �'ρ�υ αυτ��,
π�υ θα επισκ�πτ�νται την �κθεση και θα υπ�+-λλ�υν πρ�τ--
σεις εκμετ-λλευσης με την παραγωγ# ελεγμ�νων και πιστ�-
π�ιημ�νων αντιγρ-(ων. T� δε Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και τ�
Ταμε�� Αρ�αι�λ�γικ'ν Π�ρων κρατ��ν υπ�ρ τ�υ εαυτ�� τ�υς
τ� δικα�ωμα να ελ�γ��υν την π�ι�τητα και να πιστ�π�ι��ν
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2. H �κθεση «Eλληνικ� κ�σμημα: 6.000 �ρ�νια παρ-δ�σης» εγκαινι--
στηκε στις 15.12.1997 στη Villa Bianca, σ�μ(ωνα με τις πρ�διαγρα(�ς αυτ�ς.



την αυθεντικ�τητα των αντιγρ-(ων αυτ'ν, τα �π��α, �ταν �ι
συν-δελ(�� μας και �ι �μ�λ�γ�� μας τα πα�ρν�υν με τ� πι-
στ�π�ιητικ� γνησι�τητ�ς απ� τ� ελληνικ� Υπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ��, πρ�πει να σας πω �τι τα υπ�δ���νται με π-ρα π�λ� με-
γ-λη �αρ- και με ικαν�π��ηση, αναγνωρ�K�ντας την α*�α, αι-
σθητικ# και ιστ�ρικ#, τ�υ αντικειμ�ν�υ τ� �π��� τ�υς πρ�-
σ(�ρ�υμε.

Summa summarum: T� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� δια�ειρ�Kεται
�ναν τ�μ�α � �π���ς ε�ναι π-ρα π�λ� σημαντικ�ς απ� την --
π�ψη αυτ#. Και +ε+α�ως δια�ειρ�Kεται �ναν τ�μ�α αναπτυ*ια-
κ� π�λ� κλασικ�. Δι�τι ε�ναι τ� υπ�υργε�� π�υ δια�ειρ�Kεται
π�λιτικ- και ν�μικ- σημαντικ��ς περι�ρισμ��ς τ�υ δικαι'-
ματ�ς της ατ�μικ#ς ιδι�κτησ�ας. Zσως ε�ναι, απ� την -π�ψη
αυτ#, τ� κρισιμ�τερ� ως πρ�ς τη δια�ε�ριση π�ρων γης μετ- τ�
Υπ�υργε�� Περι+-λλ�ντ�ς και τ� Υπ�υργε�� Γεωργ�ας. Γιατ�,
�πως γνωρ�Kετε, �ι τρεις αλλεπ-λληλ�ι δι�ικητικ�� (ραγμ��
στ�υς �π���υς πρ�σκρ��ει �π�ιαδ#π�τε εκμετ-λλευση γης ε�-
ναι η π�λε�δ�μικ# ν�μ�θεσ�α, η ν�μ�θεσ�α περ� δασ'ν και η
ν�μ�θεσ�α περ� αρ�αι�τ#των. Σημαντικ# επ�σης ε�ναι και η
συμμετ��# τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� στη ρ�# �λων των με-
γ-λων τε�νικ'ν �ργων. Θα ��ετε, (αντ-K�μαι, εντ�π�σει τη
συμμετ��# τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� σε �λα τα μεγ-λα �ρ-
γα, �πως ε�ναι τ� αερ�δρ�μι� των Σπ-των, η Εγνατ�α, � αυτ�-
κινητ�δρ�μ�ς Πατρ'ν-Αθην'ν-Θεσσαλ�ν�κης κ.λπ., �π�υ +ε-
+α�ως � ρ�λ�ς μας ε�ναι διπλ�ς. O(ε�λ�υμε να ενεργ��με στ�
πλα�σι� της κυ+ερνητικ#ς π�λιτικ#ς, δηλαδ# με μ�α αναπτυ-
*ιακ# λ�γικ#. Αλλ- ταυτ��ρ�να και ως θεματ�(�λακες μιας
ειδικ#ς π�λιτιστικ#ς, ιστ�ρικ#ς και αρ�αι�λ�γικ#ς ευαισθη-
σ�ας, η �π��α ε�ναι μακρ�πρ�θ�σμως π�λυτιμ�τερη απ� την α-
πλ# και μ�ν�δι-στατη «αναπτυ*ιακ#» πρ�σ�γγιση.
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Η ΣΥΓΚΡ�ΤΗΣΗ 
ΜΙΑΣ ΑΡ�ΑΙ�Λ�ΓΙΚΗΣ Π�ΛΙΤΙΚΗΣ

4

H
ΣYΓKPOTHΣH MIAΣ OΛOKΛHPΩMENHΣ ΠOΛITIKHΣ ΓIA THN

πρ�στασ�α και την πρ�+�λ# της π�λιτιστικ#ς κληρ�-
ν�μι-ς και η �ντα*# της σε μια συν�λικ# π�λιτιστικ#

π�λιτικ# δεν ε�ναι ε�κ�λ� εγ�ε�ρημα.Τ�υς τρεις μ#νες π�υ α-
σκ' τα καθ#κ�ντ- μ�υ στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, ��ω επι-
�ειρ#σει να πρ�τε�νω μ�α τ�τ�ια π�λιτικ#, την �π��α ��ω ε-
*αγγε�λει στη B�υλ#, στη συK#τηση για τ�ν πρ�ϋπ�λ�γισμ�,
καθ'ς και σε -λλες μ�υ �μιλ�ες. Βασικ�ς στ���ς μ�υ ε�ναι α-
(εν�ς μεν να *επεραστ��ν �ι αγκυλ'σεις π�υ υπ#ρ�αν στην
πρ�στασ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, α(ετ�ρ�υ δε να α-
παλλαγε� αυτ� π�υ θα �ν�μαKα αυτ�συνειδησ�α τ�υ ελληνι-
κ�� π�λιτισμ�� απ� στ�ι�ε�α πνευματικ�� επαρ�ιωτισμ��,
(�λκλ�ρισμ�� και –δ�κην επετε�ας– αναK#τησης τ�υ (ιλελ-
ληνισμ��, π�υ π�λλ�ς (�ρ�ς διακρ�νει κυρ�ως τη δραστηρι�-
τητ- μας στ� ε*ωτερικ�.

Aσ(αλ'ς τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ως δι�ικητικ# δ�μ#
περι��ει και ανισ�τητες και αν�ρθ�λ�γισμ��ς. Δεν ε�ναι �-
μως αυτ� τ� K#τημα τ� �π��� θα μας απασ��λ#σει τ'ρα. Ε-
κε�ν� π�υ μας ενδια(�ρει κατ’ αρ�-ς ε�ναι η ιδε�λ�γικ# πρ�-
ϋπ�θεση επ� της �π��ας μπ�ρε� να +ασιστε� μ�α συν�λικ# π�-
λιτικ# για τα π�λιτιστικ- μας πρ-γματα. Kι αυτ# συν�ψ�Kε-
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ται κατ- τη γν'μη μ�υ σε δ�� λ�*εις: στη λ�*η δια�ρ�ν�α και
στη λ�*η συν�ργεια.

T� στ�ι�ε�� της δια�ρ�ν�ας τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� ως
+-ση και -*�νας της π�λιτιστικ#ς μας π�λιτικ#ς σημα�νει �-
τι για μας, για τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και την Aρ�αι�λ�γι-
κ# τ�υ Yπηρεσ�α, η π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-, τ� αρ�αι�λ�γι-
κ�� ενδια(�ρ�ντ�ς αντικε�μεν� δεν ε�ναι �να ε�δ�ς απλ'ς και
μ�ν� μ�υσειακ�, �να αντικε�μεν� ιδια�τερης ανασκα(ικ#ς #
αναστηλωτικ#ς μ�ριμνας και μ�υσειακ#ς πρ�+�λ#ς, αλλ- λει-
τ�υργε� ως +�ωμα μ�σα στ�ν σ�γ�ρ�ν� ελληνικ� π�λιτισμ�,
ως πηγ# �μπνευσης και π�λλ�ς (�ρ�ς και ως στ�ι�ε�� τ�υ
καθ’ ημ�ραν +��υ. O -*�νας της δια�ρ�ν�ας ε�ναι κ-τι π�υ με
απασ��λε� ιδιαιτ�ρως, στ� +αθμ� μ-λιστα π�υ συνδ�εται με
τη μ�υσειακ# και την εκθεσιακ# π�λιτικ#, με την πρ�+�λ#
τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� στ� ε*ωτερικ�, με τη συνεργασ�α
των υπηρεσι'ν και των επ�πτευ�μ�νων (�ρ�ων κ.�.κ.

O δε�τερ�ς -*�νας ε�ναι η συν�ργεια, η σ�γκλιση, δηλα-
δ#, των επιμ�ρ�υς πτυ�'ν της δραστηρι�τητ-ς μας στ�ν π�-
λιτισμ� –και ανα(�ρ�μαι εδ' και στ� κρ-τ�ς με τα επ�-
πτευ�μεν- τ�υ ν�μικ- πρ�σωπα και στ�ν ιδιωτικ� τ�μ�α–,
�τσι 'στε μ�σα απ� τη συν�ργεια (επ�τηδες � �ρ�ς παραπ�-
μπει α(εν�ς μεν στ� π�ινικ� δ�και�, α(ετ�ρ�υ δε στην εν�ρ-
γεια) να επιτυγ�-νεται �να π�λλαπλ-σι� απ�τ�λεσμα. Kαι
αυτ�ς � -*�νας επ�σης διαπερν- �λες τις επιμ�ρ�υς π�λιτι-
κ�ς π�υ θ�λ�υμε να ε(αρμ�σ�υμε στ� �'ρ� της Αρ�αι�λ�-
γικ#ς Υπηρεσ�ας και της πρ�στασ�ας των αρ�α�ων: απ� την
απλ# μ�υσειακ# π�λιτικ# μ��ρι τη ν�μ�θετικ# μας π�λιτικ#
στ� �'ρ� αυτ�, δηλαδ# την επε*εργασ�α εν�ς ν�μ�σ�εδ��υ
για την πρ�στασ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, εν�ς ν��υ
αρ�αι�λ�γικ�� ν�μ�υ.
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Αυτ# ε�ναι η σ�λληψη, απλ# και –θ�λω να ελπ�Kω– σα-
(#ς, μ�σα στην �π��α κιν��μαστε, ��ι μ�ν� σε Kητ#ματα π�υ
α(�ρ��ν την Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρεσ�α, αλλ- και σε Kητ#μα-
τα π�υ α(�ρ��ν τη Γενικ# Διε�θυνση της Π�λιτιστικ#ς Α-
ν-πτυ*ης, δηλαδ# τις δραστηρι�τητες τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ π�λι-
τισμ��, και π-νω σε αυτ# τη +-ση θα δ��με τα επιμ�ρ�υς
θ�ματα της σ�σκεψης.

Πρ��ωρ' τ'ρα στα θ�ματα της ημερ�δας, α(�� �μως κ-νω
πρ'τα μ�α παρατ#ρηση. N�μ�Kω �τι �να ε�δ�ς κρατισμ��
π�υ ενδημε� στην Αρ�αι�λ�γικ# Υπηρεσ�α ε�ναι ευεργετικ�
ως �να +αθμ�: α(εν�ς μεν δι�τι υπ�δηλ'νει τη συν��εια τ�υ
κρ-τ�υς, α(ετ�ρ�υ δε γιατ� μας υπενθυμ�Kει �τι ���υμε μια
ιδια�τερη κρατικ#, δηλαδ# π�λιτικ#, ευθ�νη για την πρ�στα-
σ�α και τη δια�ε�ριση της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς.

Τ� αρ�α�� –για να �ρησιμ�π�ι#σω μ�α ν�μικ# �νν�ια–, ε�-
τε ε�ναι κινητ� ε�τε ακ�νητ�, ε�ναι +�+αια �να αντικε�μεν� τ�υ
δικ�� σας επιστημ�νικ�� # υπηρεσιακ�� ενδια(�ρ�ντ�ς. Aλ-
λ- γνωρ�Kετε καλ�τερα απ� κ-θε -λλ�ν �τι δεν υπ-ρ�ει �--
ριν της υπ�στασης και της πρ��πτικ#ς της Yπηρεσ�ας, ��τε
�-ριν της επιστημ�νικ#ς διαδρ�μ#ς τ�υ αρ�αι�λ�γ�υ, ε�τε
αυτ�ς ε�ναι ανασκα(ε�ς ε�τε ε�ναι επιμελητ#ς των εκθ�σεων
και των μ�υσε�ων. T� αρ�α�� ε�ναι κατ’ αρ�-ς στ�ι�ε�� της ε-
θνικ#ς κληρ�ν�μι-ςW ε�ναι �να στ�ι�ε��, υπ� την �νν�ια αυτ#,
κ�ιν��ρηστ�. � στ���ς μας, λ�ιπ�ν, πρ�πει να ε�ναι +ε+α�ως
η απ�δ�ση τ�υ μνημε��υ στ� �ρ#στη, δηλαδ# η απ�δ�ση τ�υ
μνημε��υ στην ενεργ� μν#μη. Aυτ# η απ�δ�ση στην κ�ιν#
�ρ#ση μπ�ρε� να γ�νεται με π�λλ��ς και δι-(�ρ�υς τρ�π�υς
– και για να μην υπ-ρ*ει καμ�α παρε*#γηση, πρ�πει να δη-
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λ'σω �τι δεν πρ�τ-σσω αυτ��ς π�υ συνδ��νται με την τ�υ-
ριστικ# α*ι�π��ηση # εκμετ-λλευση τ�υ μνημε��υ.

H ανασκα(ικ# π�λιτικ# και η π�λιτικ# των αναστηλ'-
σεων ε�ναι �να K#τημα τ� �π��� δεν ��ει αντιμετωπιστε� ως
τ'ρα συστηματικ-. Τ� αντιμετωπ�K�υμε �μως στ� πλα�σι�
τ�υ ν�μ�σ�εδ��υ για την πρ�στασ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�-
ν�μι-ς, θ�λ�ντας �υσιαστικ- να παρ�τρ�ν�υμε την Αρ�αι�-
λ�γικ# Υπηρεσ�α –αυτ� τ� γνωρ�Kει η �δια π�λ� καλ- στη
συλλ�γικ# της συνε�δηση και μν#μη– να �λ�κληρ'νεται η α-
νασκα(# με τη δημ�σ�ευσ# της. Γνωρ�Kω π�σ� καθυστερη-
μ�νες ε�ναι �ι δημ�σιε�σεις π�υ γ�ν�νται με τη μ�ριμνα τ�υ
ΤΑΠ και θ�λω να ελπ�Kω �τι με τη +�#θει- σας θα +-λ�υμε
μ�α τ-*η στ� θ�μα αυτ�W με δεδ�μ�ν�, π-ντως, �τι στ���ς
μας ε�ναι να μην υπ-ρ�ει πια αυτ� τ� α�σθημα ιδι�κτησ�ας
στη σ��ση τ�υ ανασκα(�α με την ανασκα(# τ�υ.

Aνα θ�μα τ� �π��� επ�σης ��ει αντιμετωπιστε� απ�σπα-
σματικ- και συγκυριακ- ε�ναι η σ��ση της Υπηρεσ�ας με τα
*�να ιδρ�ματα. Η γραμμ# π�υ εγ' τ�υλ-�ιστ�ν εκ(ρ-Kω ε�-
ναι μ�α γραμμ# α*ι�πρ�πειας και ευπρεπ��ς συνεργασ�ας με
τις *�νες αρ�αι�λ�γικ�ς σ��λ�ς. Γι’ αυτ� και θ�τω στ�υς �-
μ�λ�γ�υς μ�υ, �π�υ μ�υ δ�νεται η ευκαιρ�α, τ� K#τημα της �-
δρυσης Ελληνικ#ς Αρ�αι�λ�γικ#ς Σ��λ#ς στη �'ρα τ�υς, ι-
δ�ως μ-λιστα στις �'ρες για τις �π��ες ���υμε ιδια�τερ� εν-
δια(�ρ�ν, αρ�#ς γεν�μ�νης απ� την A�γυπτ� και την Ιταλ�α
– θεωρ' δε περ�εργη �λλειψη τ� γεγ�ν�ς �τι η Ελλ-δα δεν
εκπρ�σωπε�ται με Αρ�αι�λ�γικ# Σ��λ#, με Ινστιτ��τ� # με
αν-λ�γ� Zδρυμα στη Ρ'μη.

Απ� την -λλη μερι-, �να ε�δ�ς �παρσης η �π��α ε�ναι ι-
στ�ρικ- συνδεδεμ�νη με την παρ�υσ�α των *�νων αρ�αι�-
λ�γικ'ν σ��λ'ν στην Ελλ-δα, #δη απ� τ�ν περασμ�ν� αι'-
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να, ν�μ�Kω �τι ��ει κατασταλε� επαρκ'ς, �-ρη και στη συ-
μπερι(�ρ- της Yπηρεσ�ας, η �π��α απ� την -π�ψη αυτ# ε�-
ναι απ�λ�τως �μ�λ�γη των δικ'ν μ�υ πεπ�ιθ#σεων για τα
θ�ματα αυτ-, �ωρ�ς +�+αια η στ-ση αυτ# να σημα�νει παρα-
κ'λυση # απ�υσ�α δι-θεσης συνεργασ�ας, ��τε �λλειψη
πρακτικ�τητας και απ�τελεσματικ�τητας. H �δρυση εν�ς ευ-
ρωπαϊκ�� # και διεθν��ς Iνστιτ��τ�υ Aρ�αι�λ�γ�ας –�μ�-
σπ�νδιακ�� �αρακτ#ρα, με τη συμμετ��# τ�υ Yπ�υργε��υ
Π�λιτισμ�� και �λων των *�νων σ��λ'ν π�υ ε�ναι εγκατε-
στημ�νες στην Eλλ-δα– πιστε�ω �τι θα διαμ�ρ(ωνε �να π�-
λ� ενδια(�ρ�ν forum συνεργασ�ας.

Θεωρ' επ�σης �τι ��ει εν π�λλ��ς διευθετηθε� η σ��ση της
Yπηρεσ�ας με την Αρ�αι�λ�γικ# Εταιρε�α. Παραμ�νει, �μως,
αν�ι�τ� �να K#τημα τ� �π��� πρ�πει να αντιμετωπ�σ�υμε πι�
συστηματικ- και  ριK�σπαστικ-. Ε�ναι η σ��ση μας με τα Α-
ν'τατα Εκπαιδευτικ- Ιδρ�ματα και τις πανεπιστημιακ�ς ανα-
σκα(�ς, αρ�#ς γεν�μ�νης απ� επ'νυμα μνημε�α, τα �π��α α-
σκ��ν και μια π�λιτικ# –με την ευρε�α �νν�ια τ�υ �ρ�υ– επιρ-
ρ�#. A�ω, για παρ-δειγμα, υπ�ψη μ�υ τ� πρ�+λημα της Βερ-
γ�νας, τ� �π��� θα αντιμετωπιστε� και σε ειδικ# σ�σκεψη, ιδ�ως
μετ- την ειδικ# �ν�μασ�α τ�υ μνημε��υ απ� την UNESCO.

Με την ανασκα(ικ# π�λιτικ# δεν συνδ�εται μ�ν� � ρ�λ�ς
τ�υ ανασκα(�α # η σ��ση της Υπηρεσ�ας με τ�πικ�ς πρ�κα-
ταλ#ψεις και ιδιωτικ- συμ(�ρ�ντα τα �π��α συμπλ�κ�νται
με την ανασκα(#, αλλ- και η σ��ση μας με μεγ-λ�υς δημ�-
σι�υς (�ρε�ς – με πρ'τ�υς τ�υς �ργανισμ��ς Τ�πικ#ς Αυ-
τ�δι��κησης. Kατ- την -π�ψ# μ�υ, στις πρ�γραμματικ�ς
μας συμ+-σεις με τ�υς Oργανισμ��ς T�πικ#ς Aυτ�δι��κη-
σης πρ�πει να συμ(ων��με, στ� μ�τρ� τ�υ δυνατ��, μ�ν�
τ�ν καθ�ρισμ� των πρ�τεραι�τ#των τ�υ ανασκα(ικ�� και
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αναστηλωτικ�� �ργ�υ, �ωρ�ς να απαλλ�τρι'ν�υμε τα στ�ι-
�ε�α π�υ α(�ρ��ν την αρμ�δι�τητα τ�υ κρ-τ�υς, δηλαδ#
της κεντρικ#ς ε*�υσ�ας, για την πρ�στασ�α των αρ�α�ων.
Μπ�ρ��με �μως, και πρ�πει και �(ε�λ�υμε, να αναγνωρ�-
σ�υμε στην τ�πικ# κ�ινων�α δικα�ωμα λ�γ�υ και γν'μης με
επιρρ�# ως πρ�ς τις πρ�τεραι�τητες π�υ η �δια θ�λει να τ--
*ει για την πρ�στασ�α των μνημε�ων, η �π��α πρ�πει να ε�ναι
�λ�κληρωμ�νη και τελικ- να απευθ�νεται στ� �ρ#στη και �-
�ι μ�ν� στ�ν ειδικ� επιστ#μ�να.

Η ανασκα(ικ# π�λιτικ#, απ� την -λλη μερι-, ε�ναι μια
π�λ� σ�+αρ# -σκηση τ�υ �(�υς της δημ�σιας δι��κησης,
στ� +αθμ� π�υ (�ρνει σε επα(# την Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρε-
σ�α, ως δημ�σια υπηρεσ�α, με τ�ν δι�ικ��μεν�, κυρ�ως �σ�ν
α(�ρ- στις σωστικ�ς ανασκα(�ς. Η Αρ�αι�λ�γικ# Υπηρε-
σ�α, η �π��α μετρ-ει τ� �ρ�ν� ως ιστ�ρικ� �ρ�ν�, ��ει -λλη
α�σθηση τ�υ �ρ�ν�υ απ� τ�ν ιδι'τη π�υ ασκε� τα δικαι'μα-
τ- τ�υ # πρ�στατε�ει τα �νν�μα συμ(�ρ�ντ- τ�υ. Aν θ�-
λ�υμε, λ�ιπ�ν, να δια(υλ-*�υμε την απ�τελεσματικ# λει-
τ�υργ�α και τ� κ�ρ�ς τ�υ κρ-τ�υς και, �υσιαστικ-, τ� σκ�-
π� της Yπηρεσ�ας, πρ�πει να ασκ��με μια καλ# δημ�σια
δι��κηση, πρ-γμα π�υ σημα�νει ��ι απλ'ς και μ�ν� μια ευ-
πρ�σ#γ�ρη και ευγενικ# δι��κηση, ��τε μια αιτι�λ�γημ�νη
στις απ�ψεις της και επιστημ�νικ- -ρτια δι��κηση, αλλ- και
αυτ#ν π�υ δ�νει λ�σεις πρακτικ�ς στ� μ�τρ� τ�υ δυνατ��. Κι
αυτ� ν�μ�Kω �τι ε�ναι π�λ� καλ- αντιληπτ�, ιδ�ως στ�ν τ�-
μ�α των σωστικ'ν ανασκα('ν, �ι �π��ες πρ�πει να καταλ#-
γ�υν σε μ�α ψ��ραιμη α*ι�λ�γηση και επακρι+# –��τε μα*ι-
μαλιστικ# ��τε μινιμαλιστικ#– εκτ�μηση των ευρημ-των, πρ�ς
απ�(υγ#ν δημι�υργ�ας περιττ'ν δημ�σι�γρα(ικ'ν εντυπ'-
σεων, �π�υ αυτ�ς συμ+α�νει να δημι�υργηθ��ν.
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Η ανασκα(ικ# π�λιτικ# συνδ�εται με δι-(�ρα πρ�+λ#-
ματα �ωρ�τα*ικ�� και π�λε�δ�μικ�� σ�εδιασμ�� και με �-
ρισμ�να απ� τα μεγ-λα �ργα. Τ� ���υμε K#σει αυτ� στ� Με-
τρ�, τ� K��με στ� J-γανι και στ� αερ�δρ�μι� των Σπ-των,
τ� K��με στα �ργα �δ�π�ι�ας. Ν�μ�Kω �τι η στ-ση της Aρ-
�αι�λ�γικ#ς Υπηρεσ�ας και τ�υ Κεντρικ�� Αρ�αι�λ�γικ��
Συμ+�υλ��υ ��ει +ελτι'σει τ� π�σ�στ� συμμετ��#ς τ�υ Υ-
π�υργε��υ Π�λιτισμ�� στη δια�ε�ριση των θεμ-των αυτ'ν.
Θα #ταν λ-θ�ς να μην �μ�λ�γ#σ�υμε �τι συ�ν- διαμ�ρ('-
ν�νται τετελεσμ�νες καταστ-σεις, �ι �π��ες εν π�λλ��ς υπα-
γ�ρε��υν # �ρι�θετ��ν π�λ� αυστηρ-, ασ(υκτικ- μερικ�ς
(�ρ�ς, τις επιλ�γ�ς της Αρ�αι�λ�γικ#ς Υπηρεσ�ας και τ�υ
Κεντρικ�� Αρ�αι�λ�γικ�� Συμ+�υλ��υ και τ�υ υπ�υργ��.
Αλλ- ν�μ�Kω �τι, μ�σα απ� μ�α πρακτικ# η �π��α ε�ναι επι-
στημ�νικ- ευσυνε�δητη, ��ει αναδει�θε� η αρ�# της αυτ�τ�-
λειας τ�υ λ�γ�υ π�υ πρ�πει να ��ει τ� Υπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ�� στα θ�ματα αυτ-: δηλαδ# η �παρ*η μιας αυτ�τελ��ς
παραμ�τρ�υ π�υ ε�ναι η πρ�στασ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�-
ν�μι-ς, η �π��α, λ�γ� # π�λ�, γ�νεται δεκτ#, �ωρ�ς (υσικ- να
δι�λισθα�νει σε (αιν�μενα τα �π��α ��ω �ν�μ-σει –και ελπ�-
Kω να μην παρε*ηγηθ'– (αιν�μενα «αρ�αι�λ�γικ�� (�ντα-
μενταλισμ��». Δι�τι � (�νταμενταλισμ�ς ��ει π�λλ�ς και
δι-(�ρες εκδ���ς, μ�α απ� τις �π��ες μπ�ρε� να ε�ναι και η
αρ�αι�λ�γικ#, �πως επ�σης, για να μη θεωρ#σετε �τι ε�μαι
μ�ν�μερ#ς, υπ-ρ��υν και (αιν�μενα ακρα��υ ν�μικ�� (�ρ-
μαλισμ��, π�υ ε�ναι � ν�μικ�ς (�νταμενταλισμ�ς.

T� λ�ω αυτ�, δι�τι νι'θω την ειδικ# ευθ�νη τ�υ υπ�υρ-
γ�� π�υ δεν �ρησιμ�π�ιε� τ� Kεντρικ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ-
+��λι� ως -λλ�θι, ως μη�ανισμ�, δηλαδ#, δι-�υσης της ευ-
θ�νης και, συνεπ'ς, απ�κρυψης της ευθ�νης τ�υ υπ�υργ��.
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Kαι δεν ��ω διστ-σει να αναπ�μψω θ�ματα. T� ��ω κ-νει #-
δη σε τρεις σ�+αρ�ς περιπτ'σεις –συμπτωματικ- ε�ναι περι-
πτ'σεις +υKαντιν'ν μνημε�ων: στην περ�πτωση τ�υ Επτα-
πυργ��υ, στην περ�πτωση της Α�γινας, στην περ�πτωση της
Ρ�τ�ντας– και θα τ� κ-νω κι -λλες (�ρ�ς. Vπως, επ�σης,
δεν ��ω διστ-σει να πρ�σθ�σω �ρ�υς περαιτ�ρω πρ�στα-
σ�ας τ�υ +λαπτ�μ�ν�υ μνημε��υ στ�υς �ρ�υς π�υ ��ει πρ�-
τε�νει τ� Kεντρικ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ+��λι�.

Β�+αια τ� πι� κρ�σιμ� θ�μα μακρ�πρ�θεσμα ε�ναι η π�-
λιτικ# απαλλ�τρι'σεων. A�ω απευθ�νει μ�α �δηγ�α, σ�μ-
(ωνα με την �π��α �ι απαλλ�τρι'σεις για τις αν-γκες τ�υ
Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� (ανασκα(ικ�ς �ρευνες, ανεγ�ρσεις
μ�υσε�ων κ.λπ.) θα εντα�θ��ν σε ετ#σι� πρ�γραμμα π�υ θα
επανα*ι�λ�γε�ται στ� τ�λ�ς τ�υ πρ'τ�υ ε*αμ#ν�υ. Κατ�πιν
αυτ��, δεν θα εισ-γ�νται στ� Kεντρικ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ-
+��λι� μεμ�νωμ�να και απ�σπασματικ- τα Kητ#ματα αυτ-.
Vλα τα συνα(# θ�ματα θα εγγρα(��ν σε ειδικ# ημερ#σια
δι-τα*η και θα κριθ��ν συν�λικ- με +-ση την αρ�αι�λ�γικ#
π�λιτικ# και τις -λλες αν-γκες τ�υ υπ�υργε��υ. Συνεπ'ς, �ι
απαλλ�τρι'σεις θα απ�(ασ�K�νται εν �ψει των �ικ�ν�μι-
κ'ν δυνατ�τ#των τ�υ υπ�υργε��υ και τ�υ ΤΑΠ και με τα
κριτ#ρια π�υ πρ�αν�(ερα, πρ-γμα π�υ σημα�νει �τι θα *�-
ρ�υμε γιατ� κ-ν�υμε τις απαλλ�τρι'σεις, σε π�ια ανασκα(ι-
κ# π�λιτικ# τις εντ-σσ�υμε, σε π�ια π�λιτικ# α*ι�π��ησης
των μνημε�ων εγγρ-(�νται �λα αυτ- και π�ι� ε�ναι τ� επ�-
μεν� +#μα π�υ κ-ν�υμε.

Tα πρ'τα μ�τρα π�υ ε*#γγειλα, με την αν-ληψη των καθη-
κ�ντων μ�υ, α(�ρ��σαν στη μ�υσειακ# π�λιτικ#, την π�λι-
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τικ# εκθ�σεων και την πρ�στασ�α των αν�ι�τ'ν αρ�αι�λ�γι-
κ'ν �'ρων. T� K#τημα αυτ� με απασ��λε� π-ρα π�λ�, γιατ�
συνδ�εται με την κ�ιν# γν'μη και με τ� διεθν�ς πρ�σωπ�
της �'ρας. Συνδ�εται με την υπ��ρ�ωσ# μας να α*ι�π�ι#-
σ�υμε την τ�υριστικ# αγ�ρ- και να την απ�συνδ�σ�υμε απ�
τ�ν (θην� και περι�ρισμ�ν� �ρ�νικ- τ�υρισμ� των διακ�-
π'ν, μετακιν'ντας την πρ�ς τ�ν αστικ� τ�υρισμ�, π�υ ε�ναι
διαρκε�ας και π�υ θυμ�Kει περισσ�τερ� τ� ιταλικ� –και ��ι
τ� ισπανικ�– μ�ντ�λ� �ργ-νωσης τ�υ τ�υρισμ��. Και συν-
δ�εται +ε+α�ως και με τ� +�ωμα π�υ πρ�πει να ��ει � κ-θε
Aλληνας σε σ��ση με την π�λιτιστικ# τ�υ κληρ�ν�μι-.

Πρ�θεσ# μ�υ ε�ναι, με τ�ν ν�� �ργανισμ� τ�υ υπ�υργε�-
�υ και με τ�ν ν�� αρ�αι�λ�γικ� ν�μ�, να απ�συνδεθε� η δι��-
κηση των μεγ-λων μ�υσε�ων και των σημαντικ�τερων αρ-
�αι�λ�γικ'ν �'ρων απ� τη δι��κηση των ε(�ρει'ν. Δεν μπ�-
ρε� η δι��κηση τ�υ μ�υσε��υ και η -σκηση μιας ενεργ�� μ�υ-
σειακ#ς π�λιτικ#ς με επ�κεντρ� τ� μ�υσε��, π�υ αναπτ�σσει
π�λλ�ς και π�ικ�λες π�λιτιστικ�ς δραστηρι�τητες, να ε�ναι �-
να απ� τα π�λλ- �ργα, �σως και π-ρεργ�, της αντ�στ�ι�ης ε-
(�ρε�ας. Aυτ�, λ�ιπ�ν, π�υ ��ει γ�νει με τ� Εθνικ� Αρ�αι�-
λ�γικ� Μ�υσε�� και με τ� ΒυKαντιν� Μ�υσε�� της Αθ#νας
πρ�πει να γ�νει και με -λλα μεγ-λα μ�υσε�α. Και θα γ�νει.

Σε κ-θε περ�πτωση, δεν ν�ε�ται κτ#ρι� μ�υσε��υ τ� �π���
να ε�ναι τ'ρα υπ� μελ�τη, υπ� δημ�πρ-τηση # υπ� διαμ�ρ-
(ωση π�υ να μην ��ει επαρκε�ς και -νετ�υς �'ρ�υς για την
υπ�δ��# των επισκεπτ'ν, αμ(ιθ�ατρ� # α�θ�υσα π�λλα-
πλ'ν εκδηλ'σεων και �'ρ� περι�δικ'ν εκθ�σεων, στις �-
π��ες μπ�ρε� να απ�τυπ'νεται η δια�ρ�ν�α και η συν�ργεια
τ�υ π�λιτισμ��, δηλαδ# εκθ�σεων με ευρ#ματα -λλων πε-
ρι�δων # -λλων καλλιτε�νικ'ν αγαθ'ν (παραδε�γματ�ς �--
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ριν, Kωγρα(ικ�� π�νακες # σ�γ�ρ�νη γλυπτικ# σε αντ�στι*η
με αρ�αι�λ�γικ- ευρ#ματα). Επ�σης, δεν ν�ε�ται σ�γ�ρ�ν�
μ�υσε�� �ωρ�ς πρ�σεγμ�ν� και πλ��σι� πωλητ#ρι� των ει-
δ'ν και των +ι+λ�ων τ�υ ΤΑΠ και �ωρ�ς -νετ� �'ρ� αναψυ-
�#ς των επισκεπτ'ν με κυλικε��, π�υ μπ�ρε� να ε�ναι και κ--
τι πι� �ργανωμ�ν� στα μεγ-λα μ�υσε�α – κ-τι π�υ υπ-ρ�ει
ακ�μη και σε μικρ- ιδιωτικ- μ�υσε�α σε -λλες �'ρες.

Επιλ�*αμε με τη +�#θεια της κεντρικ#ς υπηρεσ�ας δ'-
δεκα μ�υσε�α, στα �π��α θα αρ��σει αμ�σως η πειραματικ#
–πιλ�τικ#, �πως ��ει επικρατ#σει να λ�γεται– ε(αρμ�γ# αυ-
τ�� τ�υ σ�εδ��υ. Tα μ�υσε�α αυτ-, στα �π��α περιλαμ+-ν�-
νται τα μεγ-λα μ�υσε�α της Αθ#νας και της Θεσσαλ�ν�κης,
τ� Aρ�αι�λ�γικ� M�υσε�� των Iωανν�νων, τ� M�υσε�� των
Xαν�ων και -λλα, πρ�πει να λειτ�υργ#σ�υν με αυτ# τη λ�γι-
κ#. Στ���ς τ�υς θα ε�ναι με τη δι�ργ-νωση, για παρ-δειγμα,
μ�υσικ'ν εκδηλ'σεων # περι�δικ'ν εκθ�σεων -λλων πε-
ρι�δων και -λλης αντ�ληψης, να πρ�+-λ�υν αυτ# την �ψη
τ�υς πρ�ς την τ�πικ# κ�ινων�α, δημι�υργ'ντας �τσι και γε-
γ�ν�τα δημ�σι�γρα(ικ'ς εκμεταλλε�σιμα, τα �π��α πρ�κα-
λ��ν # ανανε'ν�υν τ� ενδια(�ρ�ν για τ� μ�υσε��.

Αυτ# η αντ�ληψη πρ�πει, κατ- τη γν'μη μ�υ –στ� μ�τρ�
π�υ αυτ# ε�ναι θεμιτ#, δηλαδ# στ� μ�τρ� π�υ απ�τελε� π�λι-
τικ# �δηγ�α και ��ι παρ�μ+αση στην επιστημ�νικ# κρ�ση των
υπευθ�νων–, να δι�πει και τη (ιλ�σ�(�α των μ�ν�μων συλλ�-
γ'ν. H (ιλ�σ�(�α της κλασικ#ς γερμανικ#ς γλυπτ�θ#κης,
π�υ καταλαμ+-νει τερ-στι�υς �'ρ�υς με μεμ�νωμ�να αντι-
κε�μενα, �ωρ�ς να απ�δ�δει μ�α α�σθηση σ�νθεσης ε�τε τ�πων
ε�τε περι�δων ε�τε διαδρ�μ'ν, ε�ναι μια αντ�ληψη, για μ�να
τ�υλ-�ιστ�ν, *επερασμ�νη. Στ� Αρ�αι�λ�γικ� Μ�υσε�� της
Θεσσαλ�ν�κης, για παρ-δειγμα, μπ�ρε� κανε�ς να δει π�λ�
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καθαρ- την πρακτικ# σημασ�α π�υ ���υν �ι δια(�ρετικ�ς α-
ντιλ#ψεις ως πρ�ς τη συγκρ�τηση των μ�ν�μων εκθ�σεων στ�
ενδια(�ρ�ν τ�υ επισκ�πτη για την α�θ�υσα των ευρημ-των
της Βεργ�νας # της Σ�νδ�υ και στην αδια(�ρ�α τ�υ για τις με-
γ-λες και συν#θως -δειες α�θ�υσες στις �π��ες υπ-ρ��υν τα
μεμ�νωμ�να αντικε�μενα, η κλασικ# γλυπτ�θ#κη.

Η δε περ�(ημη �κθεση για τ�υς Aλληνες στη Δ�ση, π�υ
δι�ργαν'θηκε στη Βενετ�α, στ� Παλ-τσ� Γκρ-σι, ε�ναι μια
�κθεση η �π��α απ�δ�δει την τ��νη της απ�ικ�ας, δηλαδ# της
εσ�-της επαρ��ας, μ�α τ��νη κατ- καν�να κατ'τερης π�ι�-
τητας απ� αυτ#ν τ�υ μητρ�π�λιτικ�� κ�ντρ�υ, μ�α τ��νη με
ανα�ρ�νισμ��ς, με �πισθ�πρ��πτικ# θε'ρηση της Iστ�ρ�ας,
�πως λ�με, μ�α τ��νη τελικ- #σσ�ν�ς σημασ�ας. Η �κθεση, �-
μως, απ�κτ- με�K�να σημασ�α γιατ� γ�νεται στη Βενετ�α, για-
τ� γ�νεται στ� Παλ-τσ� Γκρ-σι, γιατ� τ� Παλ-τσ� Γκρ-σι ε�-
ναι θυγατρικ# της FIAT με μεγ-λες �ικ�ν�μικ�ς δυνατ�τητες,
γιατ� ��ει πλ��σι� κατ-λ�γ�, γιατ� υπ-ρ�ει η πρ�+�λ# απ� τα
μ�σα ενημ�ρωσης, γιατ� την αντιμετωπ�K�υμε με τ�ν δικ� μας
πνευματικ� επαρ�ιωτισμ�, � �π���ς εκστασι-Kεται μπρ�στ-
σε �τιδ#π�τε συμ+α�νει εις την αλλ�δαπ#ν, αλλ- και δι�τι �ι
Ιταλ�� ���υν κ-νει μ�α -ριστη μ�υσει�γρα(ικ# σ�νθεση. Τα
εκθ�ματα πα�ρν�υν τη θ�ση τ�υς σε �να σ�ν�λ�, τ� �π��� υ-
π�δεικν�εται στ�ν επισκ�πτη. Και αν ε*αιρ�σει κανε�ς τ�ν α-
κρα�� διδακτισμ� π�υ απ�πν�ει η �κθεση αυτ#, η �π��α ε�ναι
�υσιαστικ- μια εκπαιδευτικ# �κθεση με π�λλ- κε�μενα, με
π�λλ�ς υπ�δε�*εις, με π�λλ- και �ντ�να �ρ'ματα, ε�ναι μια
�κθεση η �π��α συνθ�τει διαδρ�μ�ς, δηλαδ# δ�κτυα επικ�ι-
νων�ας αν-μεσα στη μητρ�π�λιτικ# Ελλ-δα και στις απ�ι-
κ�ες της Mεγ-λης Ελλ-δας, και αυτ� ε�ναι μια αντ�ληψη μ�υ-
σει�λ�γικ#, η �π��α διαμ�ρ('νει �να π�λιτιστικ� γεγ�ν�ς.
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Τ�τ�ια πρ-γματα ε�ναι αδιαν�ητ� να μη γ�ν�νται στην
Ελλ-δα. Και ���υν γ�νει με επιτυ��α σε κ-π�ιες περι�δ�υς
της δραστηρι�τητας της Αρ�αι�λ�γικ#ς Υπηρεσ�ας. H αντ�-
ληψη αυτ# α(�ρ- στις μ�νιμες εκθ�σεις, α(�ρ- στις περι�-
δικ�ς εκθ�σεις, �ι �π��ες αναKωπυρ'ν�υν τ� ενδια(�ρ�ν για
τις μ�νιμες εκθ�σεις και τ�ν�K�υν τη λειτ�υργ�α τ�υ μ�υ-
σε��υ, α(�ρ- στα -λλα π�λιτιστικ- γεγ�ν�τα, �πως ε�πα, α-
(�ρ- στα πωλητ#ρια, α(�ρ- σε �λη τη λειτ�υργ�α τ�υ μ�υ-
σε��υ και +ε+α�ως α(�ρ- και στην π�λιτικ# εκθ�σεων στ� ε-
*ωτερικ�, η �π��α πρ�πει να υπαγ�ρε�εται και απ� εμ-ς και
��ι μ�ν� απ� τις αν-γκες των πρ�σκαλ��ντων. Μπ�ρ��με
κι εμε�ς να ���υμε δικ�ς μας πρωτ�+�υλ�ες, α*ι�π�ι'ντας
+ε+α�ως τα μεγ-λα θ�ματα, τα αρ�ετυπικ�� �αρακτ#ρα θ�-
ματα, τα �π��α *�ρετε.

Περν' τ'ρα στ�υς αν�ι�τ��ς αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς.
Kαι � Πρωθυπ�υργ�ς και εγ' ���υμε ανα(ερθε� σε �να
πρ�γραμμα για ε+δ�μ#ντα επιλεγμ�ν�υς αρ�αι�λ�γικ��ς �'-
ρ�υς. Πρ-γματι, �ι αριθμ�� ���υν μια συμ+�λικ# σημασ�α,
π�υ ε*υπηρετε� την πρακτικ# της πρ�+�λ#ς τ�υ �λ�υ σ�ε-
δ��υ, με την αν-δει*η ευ-ριθμων και επ'νυμων αρ�αι�λ�γι-
κ'ν �'ρων. Πρ�κειται για μ�α επ�μ+αση η �π��α ε�ναι λ�γ�
μεγαλ�τερη απ� τ� ελ-�ιστ� γενικ� επ�πεδ� της πρ�στασ�ας
και πρ�+�λ#ς των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων. Ενν�', δηλαδ#,
�τι για κ-θε επισκ�ψιμ� αρ�αι�λ�γικ� �'ρ� –ε�τε αυτ�ς ε�-
ναι �ργανωμ�ν�ς και πρ�ϋπ�θ�τει κατα+�λ# εισιτηρ��υ ε�τε
��ι– πρ�πει να υπ-ρ�ει �νας ελ-�ιστ�ς κ�ιν�ς παρ�ν�μα-
στ#ς ευπρ�πειας. Πρ�πει να υπ-ρ�ει η περ�(ρα*η, τ� περ�-
πτερ� της εισ�δ�υ, τ� περ�πτερ� των *εναγ'ν, �ι �'ρ�ι
υγιειν#ς, τ� εκθετ#ρι�. Σε �ρισμ�ν�υς μ-λιστα πρ�πει να υ-
π-ρ��υν επιπλ��ν και ειδικ- �ντυπα, ειδικ# σ#μανση και υ-
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π�δει*η ειδικ'ν αρ�αι�λ�γικ'ν διαδρ�μ'ν # περιπ-των,
π�υ να δ�ν�υν την α�σθηση της εν�τητας τ�υ �'ρ�υ.

Αυτ� τ� θ�μα της σ#μανσης των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων,
π�υ ε�ναι �ργ� της κεντρικ#ς υπηρεσ�ας και των αρμ�διων ε-
(�ρει'ν, τ� μελετ- επ�σης και μ�α επιστημ�νικ# �μ-δα  –π--
ντα σε συνεργασ�α με την Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρεσ�α–, η �π��α
λειτ�υργε� στ� Πανεπιστ#μι� Θεσσαλ�ν�κης, με τη συμμετ�-
�# και τ�υ συναδ�λ(�υ σας και συναδ�λ(�υ μ�υ στη Β�υλ#
και στ� Πανεπιστ#μι� κυρ��υ Δ. Παντερμαλ#.

Η εν�π��ηση των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων της Aθ#νας ε�-
ναι �να σ�νθετ� σ��δι� τ� �π��� πρ�+λ�πει π�λλ�ς παρεμ-
+-σεις, ε�τε απ� τ� ΥΠΕ�ΩΔΕ ε�τε απ� εμ-ς, παρεμ+-σεις
π�υ ���υν κ�στ�ς και απαιτ��ν �ρ�ν�. A��υν #δη ανατεθε�
�ι �*ι συνθετικ�ς μελ�τες �ι �π��ες θα γ�ν�υν για τ�υς �'-
ρ�υς αυτ��ς και θα συγκρ�τηθε� η αν'νυμη εταιρε�α π�υ �-
�ει ως �ργ� της την εν�π��ηση. Παρ-λληλα, �μως, μπ�ρ��με
να πρ�ωθ#σ�υμε και μια «#πια» αντ�ληψη για την εν�π��η-
ση των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων, κ-τι π�υ σημα�νει �τι μπ�-
ρ��με να κ-ν�υμε μ�α ενια�α σ#μανση, να υπ�δε�*�υμε δια-
δρ�μ�ς, να εκδ'σ�υμε �-ρτες και ενια�� (υλλ-δι� παραπ�-
μπ�ντας απ� τ�ν �να τ�π� στ�ν -λλ�.

Τ� τρ�γων� Π�λλα-Βεργ�να-Δ��ν απ�τελε� �να τ�τ�ι� πα-
ρ-δειγμα. A�ει εκπ�νηθε� �να �ωρ�τα*ικ� σ��δι� για την
Πελλα�α �'ρα και υπ-ρ�ει η (ιλ�δ�*�α να κατασκευαστε� �-
να ν�� σ�στημα επικ�ινων�ας με δρ�μ�υς �ι �π���ι θα δια-
ν�ιγ��ν. Ανε*-ρτητα �μως απ� αυτ� τ� μακρ�πρ�θεσμ�
σ��δι�, ε(�σ�ν και δρ�μ�ι υπ-ρ��υν και �ι τ�π�ι λειτ�υρ-
γ��ν, πρ�πει να υπ-ρ*ει στ� επ�πεδ� της σ#μανσης εν�π��η-
ση των �αρτ'ν, της αλληλ�παραπ�μπ#ς, της συνεργασ�ας.
A�ω παρακαλ�σει τις αρμ�διες ε(�ρε�ες και τη Διε�θυνση
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να τ� κ-ν�υν αυτ�. Κι αυτ� πρ�ϋπ�θ�τει και σπ-σιμ� των
στεγαν'ν π�υ υπ-ρ��υν αν-μεσα στις υπηρεσ�ες των πρ�ϊ-
στ�ρικ'ν και κλασικ'ν αρ�αι�τ#των και τις υπηρεσ�ες των
+υKαντιν'ν και μετα+υKαντιν'ν μνημε�ων.Aυτ� θα γ�νει και
σε σ��ση με τ�υς �ργανωμ�ν�υς αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς.

T� επ�μεν� κε(-λαι� α(�ρ- στη ν�μ�θεσ�α. Αρ��Kω απ� τ�
πι� +ασικ�. Σας ε�πα πρ�ηγ�υμ�νως �τι τ� Kεντρικ� Aρ�αι�-
λ�γικ� Συμ+��λι� δεν τ� εκλαμ+-νω ως �να συλλ�γικ� -λ-
λ�θι δι- τ�υ �π���υ δια��εται η ευθ�νη τ�υ υπ�υργ��, αλλ-
��τε και η ευθ�νη της Yπηρεσ�ας. Αυτ� σημα�νει �τι ανε-
*-ρτητα απ� την επε*εργασ�α τ�υ ν��υ ν�μ�υ για την π�λι-
τιστικ# κληρ�ν�μι- και ανε*-ρτητα απ� την επε*εργασ�α
τ�υ ν��υ �ργανισμ��, η λειτ�υργ�α τ�υ Kεντρικ�� Aρ�αι�-
λ�γικ�� Συμ+�υλ��υ μπ�ρε�, ��τως # -λλως, να αναμ�ρ(ω-
θε� με την αν-ληψη μεγαλ�τερης και πι� ε*ατ�μικευμ�νης
ευθ�νης και απ� τις μ�ν-δες της κεντρικ#ς υπηρεσ�ας και α-
π� τις περι(ερειακ�ς υπηρεσ�ες και απ� τα τ�πικ- συμ+��-
λια και τελικ- απ� τ� �δι� τ� Κεντρικ� Αρ�αι�λ�γικ� Συμ-
+��λι�. Kατα(�ραμε και μετρ#σαμε π�σα ε�ναι τα εκκρε-
μ# θ�ματα εδ' και αρκετ- �ρ�νια και τ'ρα κ-ν�υμε μια
πρ�σπ-θεια, με τη συνεργασ�α τ�υ γενικ�� γραμματ�α, π�υ
πρ�εδρε�ει, και των υπηρεσιακ'ν μελ'ν τ�υ Κεντρικ�� Αρ-
�αι�λ�γικ�� Συμ+�υλ��υ, για μ�α γρηγ�ρ�τερη και πι� �ρ-
θ�λ�γικ# διεκπερα�ωση των θεμ-των αυτ'ν, τα �π��α πρ�-
πει να εγγρ-(�νται στην ημερ#σια δι-τα*η κατ- λ�γικ�ς ε-
ν�τητες και να διεκπεραι'ν�νται ως τ�τ�ιες.Αλλ- πρ�πει να
απ�συμ(�ρηθε� τ� Kεντρικ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ+��λι� και
δεν μπ�ρε� αυτ� να ε�ναι μ�α μυθικ# �νν�ια, η �π��α �ρησι-
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μ�π�ιε�ται ελαστικ- και κατ- τ� δ�κ��ν. Vπως και δεν ε�ναι
δυνατ�ν �λα αυτ- να καταλ#γ�υν στην αναδρ�μικ# �κδ�ση
πρ-*εων, δηλαδ# στην �κδ�ση πρ-*εων τ�υ υπ�υργ�� για
πρ-γματα τα �π��α ���υν συμ+ε� στ� παρελθ�ν.

Η μ�υσειακ# π�λιτικ#, η π�λιτικ# εκθ�σεων, �λα αυτ- π�υ
συνδ��νται με τη δια�ρ�ν�α και τη συν�ργεια ε�ναι η πρ'τη
εμμ�ν# μ�υ. Η -λλη α(�ρ- στην ε*�ικε�ωση τ�υ παιδι�� με
την π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-: τα εκπαιδευτικ- πρ�γρ-μματα
τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��.

A��υν #δη συγκρ�τηθε� αρκετ�ς συσκ�ψεις και με τη δι-
κ# μ�υ συμμετ��#. Γνωρ�Kω τι κ-νει τ� Κ�ντρ� Εκπαιδευτι-
κ'ν Πρ�γραμμ-των της Διε�θυνσης Πρ�ϊστ�ρικ'ν και Κλα-
σικ'ν Αρ�αι�τ#των. Γνωρ�Kω τι εκπαιδευτικ- πρ�γρ-μμα-
τα αναπτ�σσ�υν �ι ε(�ρε�ες και τα μ�υσε�α απ� μ�να τ�υς
ε�τε σε συνεργασ�α με τ� Κ�ντρ� Εκπαιδευτικ'ν Πρ�γραμ-
μ-των. Συνυπ�λ�γ�Kω τ� τι κ-νει η Διε�θυνση ΒυKαντιν'ν
και Μετα+υKαντιν'ν Μνημε�ων και �ι ε(�ρε�ες. Δεν ε�ναι �-
μως μ�ν� αυτ�. Πρ�πει να δε�τε τ� K#τημα απ� τη δικ# μ�υ
�πτικ# γων�α και να πρ�σθ�σετε τ� τι κ-νει τ� Εθνικ� Θ�α-
τρ�, τ� τι κ-νει τ� Κρατικ� Θ�ατρ� Β�ρε��υ Ελλ-δ�ς, τι κ--
νει η Λυρικ# Σκην#, τι κ-ν�υν �ι κρατικ�ς # �ι επι��ρηγ��-
μενες �ρ�#στρες, τι κ-ν�υν τα δι-(�ρα θεατρικ- σ�#ματα
των ΔΗΠΕΘΕ, τι γ�νεται σε -λλ�υς τ�με�ς, �πως ε�ναι η (ω-
τ�γρα(�α, � κινηματ�γρ-(�ς, τα �πτικ�ακ�υστικ-. Και να
τα δε�τε �λα αυτ- στη συν�ργει- τ�υς, για να αντιλη(θε�τε
π�σ� μεγ-λ� εκπαιδευτικ� �ργ� μπ�ρε� να παρα�θε� απ� τ�
Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και απ� τ�υς επ�πτευ�μεν�υς (�-
ρε�ς. Vλ� αυτ� μπ�ρε� να συνδ�εται και με �ρισμ�νες δρα-
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στηρι�τητες των μ�υσε�ων, μπ�ρε� να συνδ�εται με την Τ�πι-
κ# Αυτ�δι��κηση και τις πρ�γραμματικ�ς συμ+-σεις, μπ�ρε�
να συνδ�εται με -λλ�υς (�ρε�ς τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��
π�υ εδρε��υν στην π�λη σας και με τ�υς �π���υς μπ�ρε� ε-
σε�ς να μην ��ετε ως τ'ρα καμ�α επα(#. Δηλαδ# μπ�ρε�, για
να π-ρω ως ακρα�� παρ-δειγμα την Aθ#να, η �π��α ��ει τα
π-ντα, να μην ���υν α*ι�π�ιηθε� π�τ� �ι κρατικ�ς �ρ�#-
στρες # �ι �ρ�#στρες π�υ επι��ρηγ��νται για κ-π�ια μικρ-
μ�υσικ- γεγ�ν�τα σε �'ρ�υς μ�υσειακ��ς # αρ�αι�λ�γι-
κ��ς. T� �δι� ισ��ει και για τ� �πτικ�ακ�υστικ� υλικ� π�υ �-
�ει τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, τ� Τμ#μα Κινηματ�γρ-(�υ #
τ� Eλληνικ� Κ�ντρ� Κινηματ�γρ-(�υ.

Vλα αυτ- δεν αρκε� �μως να γ�ν�νται απ�σπασματικ-.
Πρ�πει και να τα σ�εδι-K�υμε κατ- τρ�π� συστηματικ� και
να τα εντ-σσ�υμε σε μ�α λ�γικ# ενια�α. Eλπ�Kω δε �τι θα μας
+�ηθ#σει τ� Yπ�υργε�� Παιδε�ας να ε(αρμ�σ�υμε τα δικ-
μας πρ�γρ-μματα, τα �π��α υπερ+α�ν�υν τ� αναλυτικ� πρ�-
γραμμα των σ��λε�ων. T�π�τα π�υ αναπαρ-γει τη δ�μ# της
σ��λικ#ς τ-*ης δεν ε�ναι ευπρ�σδεκτ� απ� τα παιδι-. Oτι-
δ#π�τε ε�ναι εκτ�ς της συμ+ατικ#ς σ��σης της σ��λικ#ς τ--
*ης ε�ναι απ�τελεσματικ�τερ� παιδαγωγικ- και πρ�σλαμ-
+-νεται κατ- τρ�π� τα��τερ� και καλ�τερ�.

Για �λα αυτ- –και �λα τα -λλα π�υ σ�εδι-K�υμε και επι-
δι'κ�υμε– υπ�λ�γ�Kω στη +�#θεια και στην ενεργ� συμμε-
τ��# σας.
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[ 2]

Τ� ΕΡΓ� Τ�Υ ΥΠ�ΥΡΓΕΙ�Υ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ
ΣΤ�Ν Τ�ΜΕΑ ΤΗΣ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΛΗΡ�Ν�ΜΙΑΣ

4

E
INAI ΠPAΓMATIKA MEΓAΛH MOY XAPA ΠOY ΠPAΓMATOΠOIEITAI

σ#μερα, για πρ'τη (�ρ- τα τελευτα�α π�λλ- �ρ�νια,
αυτ# η εκδ#λωση για την παρ�υσ�αση τ�υ συν�λικ��

�ργ�υ τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� μ�σα στ� 1997 στ�ν τ�μ�α
της πρ�στασ�ας και της αν-δει*ης της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�-
μι-ς.

Π�ια ειναι η καιν�τ�μ�α της σημεριν#ς σ�να*ης; Γιατ� αυ-
τ# η συν-ντηση δια(�ρει απ� τις π�ικ�λες συναντ#σεις π�υ
�ργαν'ν�νται για την παρ�υσ�αση τ�υ αρ�αι�λ�γικ�� �ργ�υ,
απ� τις συναντ#σεις π�υ �ργαν'ν�νται σε περι(ερειακ� επ�-
πεδ�, απ� τις συναντ#σεις π�υ �ργαν'νει η εν Aθ#ναις Aρ-
�αι�λ�γικ# Eταιρε�α, απ� τις συναντ#σεις π�υ �ργαν'νει, �-
πως +λ�πω τ'ρα τελευτα�α, με εντατικ� τρ�π� � Σ�λλ�γ�ς
Eλλ#νων Aρ�αι�λ�γων, απ� δι-(�ρες -λλες �μηγ�ρεις π�υ
συγκρ�τ��νται κατ- περ�πτωση για να εμ(ανιστε� τ� �ργ�
των υπηρεσιακ'ν μ�ν-δων τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��;

T� καιν��ργι� στ�ι�ε�� ε�ναι η πρ�σπ-θεια π�υ κατε+λ#-
θη, ν�μ�Kω με π�λ� μεγ-λη επιτυ��α, να συγκεντρωθ��ν επ�
τ�σσερις μ�ρες σε �ναν �'ρ� εδ', στ� κεντρικ� κτ#ρι� τ�υ Y-
π�υργε��υ Π�λιτισμ��, �λα τα στελ��η, # εν π-ση περιπτ'σει
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�νας π�λ� μεγ-λ�ς και ε* �ρισμ�� αντιπρ�σωπευτικ�ς αριθ-
μ�ς στελε�'ν της Aρ�αι�λ�γικ#ς Yπηρεσ�ας, μαK� με επ�τιμα
στελ��η της υπηρεσ�ας αυτ#ς, μαK� με τ�υς εκπρ�σ'π�υς των
*�νων αρ�αι�λ�γικ'ν σ��λ'ν, μαK� με τ�υς εκπρ�σ'π�υς μ�υ-
σειακ'ν �ργανισμ'ν π�υ συνδ��νται -μεσα με τ� �ργ� και
τις δραστηρι�τητες τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, μαK� με (�-
ρε�ς π�υ πα�K�υν για ιστ�ρικ��ς αλλ- και λειτ�υργικ��ς λ�-
γ�υς καθ�ριστικ� ρ�λ� στην αρ�αι�λ�γικ# �ρευνα, π�ρα απ�
τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �τσι 'στε να δημι�υργηθε� �λη ε-
κε�νη η κρ�σιμη διαν�ητικ# και  πληρ�(�ριακ# μ-Kα π�υ ε�-
ναι αναγκα�α για να ελεγ�θ��ν τα π�ρ�σματα π�υ θα ανα-
κ�ινωθ��ν απ� τ�ν καθ�να π�υ πραγματ�π�ιε� αρ�αι�λ�γικ�
�ργ� στ�υς �μ�τ��ν�υς τ�υ. Γιατ� μ�ν� μ�σα απ� αυτ# την α-
νακ��νωση και την αμ(ισ+#τηση, δι- τ�υ διαλ�γ�υ, τ�υ επι-
στημ�νικ�� �ργ�υ μπ�ρε� να πρ�σεγγ�σει κανε�ς την αλ#θεια,
δηλαδ# να �δηγηθε� σε ν�ες διαψε�σεις. Kαθ'ς μ�ν� μ�σα α-
π� την αλληλ�υ��α των διαψε�σεων πρ�σεγγ�Kει κανε�ς κατ-
τρ�π� πρ�σωριν� και α+�+αι� αυτ� π�υ λ�γεται επιστημ�νι-
κ# πληρ�(�ρ�α, επιστημ�νικ# αλ#θεια.

Yπ-ρ�ει +�+αια κι �να -λλ� στ�ι�ε��, τ� �π��� πρ�πει ευ-
θ�ς ε*αρ�#ς να �μ�λ�γ#σ�υμε. H πρωτ�+�υλ�α αυτ# τ�υ Y-
π�υργε��υ Π�λιτισμ�� ε�ναι και μια πρωτ�+�υλ�α επικ�ινω-
νιακ#, μια πρωτ�+�υλ�α π�λιτικ#. Aνα �ργ� τ� �π��� παρ--
γεται δεν πρ�πει να παρ-γεται αθ�ρ�+ως, δεν πρ�πει να θεω-
ρε�ται αυτ�ν�ητ�. Πρ�πει τ� �ργ� αυτ� να πρ�+-λλεται, πρ�-
πει τ� �ργ� αυτ� να συντ�θεται σε μεγ-λες εν�τητες, για να ε�-
ναι δυνατ�ς � �λεγ��ς της συν��#ς και της συστηματικ�τητας
της αρ�αι�λ�γικ#ς μας π�λιτικ#ς. Γιατ� τ�π�τα δεν μπ�ρε� να
+ρει τη θ�ση τ�υ μ�σα στ� �-ρτη των πεπραγμ�νων μας, ε-ν
δεν υπακ��ει τελικ- σε μια ενια�α λ�γικ#, την �π��α ���υμε ε-
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πι�ειρ#σει να πρ�+-λ�υμε και στην ε(αρμ�γ# της �π��ας ε-
πιμ�ν�υμε, �ρισμ�νες (�ρ�ς ασ(υκτικ-, και � κ�ρι�ς γενικ�ς
γραμματ�ας και �ι -λλ�ι συνεργ-τες μ�υ και εγ' πρ�σωπικ-.

Yπ-ρ�ει κι �νας τρ�τ�ς λ�γ�ς για τ�ν �π��� π#ραμε την
πρωτ�+�υλ�α αυτ#: η διπλ# (�ση των υπηρεσι'ν τ�υ Yπ�υρ-
γε��υ Π�λιτισμ�� και κατ’ ε*��#ν της Aρ�αι�λ�γικ#ς τ�υ Y-
πηρεσ�ας, των αναστηλωτικ'ν τ�υ υπηρεσι'ν, των υπηρε-
σι'ν συντ#ρησης, γενικ�τερα �λων των υπηρεσι'ν π�υ σ�ετ�-
K�νται με την αν-δει*η, την πρ�στασ�α και την πρ�+�λ# της
π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς �ωρ�ς δι-κριση περι�δων. H (�ση
των υπηρεσι'ν αυτ'ν ε�ναι ε* �ρισμ��, εκ γενετ#ς, για λ�-
γ�υς π�υ αν-γ�νται στ�ν �δι� τ�ν τρ�π� συγκρ�τησης τ�υ
Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, διπλ#. Πρ�κειται +ε+α�ως για δι�ι-
κητικ�ς υπηρεσ�ες, πρ�κειται για υπηρεσ�ες εντεταγμ�νες στ�
σ�στημα και τη ν��τρ�π�α τ�υ stricto sensu Δημ�σ��υ. Eδ'
παρ�υσι-K�υμε -λλωστε τ� �ργ� των υπηρεσι'ν τ�υ Yπ�υρ-
γε��υ Π�λιτισμ�� και τ�υ Tαμε��υ Aρ�αι�λ�γικ'ν Π�ρων,
π�υ ε�ναι �να ν�μικ� πρ�σωπ� δημ�σ��υ δικα��υ, και �ρισμ�-
νων συγγεν'ν θεσμ'ν π�υ μπ�ρε� να ε�ναι ν�μικ- πρ�σωπα
ιδιωτικ�� δικα��υ, αλλ- δεν πα��υν να ε�ναι κρατικ- ν�μικ-
πρ�σωπα ιδιωτικ�� δικα��υ. Για λ�γ�υς ιστ�ρικ��ς, για λ�-
γ�υς γενετικ��ς, �μως, π-ντ�τε �ι υπηρεσ�ες αυτ�ς λειτ�υρ-
γ��σαν α(εν�ς μεν ως δημ�σιες υπηρεσ�ες, α(ετ�ρ�υ δε ως ε-
πιστημ�νικ�� �ργανισμ��, ως επιστημ�νικ�� μη�ανισμ��. H (�-
ση της Aρ�αι�λ�γικ#ς Yπηρεσ�ας, της Aναστηλωτικ#ς Yπηρε-
σ�ας, της Yπηρεσ�ας Συντ#ρησης #ταν π-ντ�τε δι�ικητικ# και
επιστημ�νικ#. Tι σημα�νει αυτ� # τι πρ�πει να σημα�νει; Aυτ�
σημα�νει μια δια(�ρετικ# ν��τρ�π�α, μια δια(�ρετικ# πρ�-
σ�γγιση, μια δια(�ρετικ# γενναι�δωρ�α, τελικ-, ως πρ�ς τ�ν
τρ�π� αντιμετ'πισης �λων των θεμ-των.

89

ΔΙΑ�Ρ�ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ Π�ΛΙΤΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ



Mπ�ρε� �ρισμ�να πρ-γματα να μας (α�ν�νται σ#μερα α-
πλ- και αυτ�ν�ητα, αλλ- η αλ#θεια ε�ναι πως αν δεν ε��ε κυ-
ριαρ�#σει � επιστημ�νικ�ς �αρακτ#ρας των υπηρεσι'ν πρ�-
στασ�ας της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, εδ' και εκατ�ν ε*#-
ντα περ�π�υ �ρ�νια, η εικ�να της �'ρας μας θα #ταν δια(�-
ρετικ#. Vταν πρωτ�*εκ�νησαν αυτ-, δεν υπ#ρ�αν �ικ�λ�γι-
κ�ς και περι+αλλ�ντικ�ς ευαισθησ�ες. O �δι�ς � τρ�π�ς πρ�-
σληψης της αρ�αι�τητας, της �νν�ιας τ�υ αρ�α��υ, της �ν-
ν�ιας της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς απ� την κ�ινων�α της ε-
π��#ς, #ταν τελε�ως δια(�ρετικ�ς. Πρ-γματα π�υ τ'ρα +ρ�-
σκ�νται μ�σα στη λ�γικ# και τη γλ'σσα τ�υ καθ’ ημ�ραν +��υ,
τ�τε #ταν παρ-δ�*α, π�λλ�ς (�ρ�ς εκκεντρικ-, και �ρεια-
K�ταν μεγ-λη επιμ�ν#, μεγ-λη δ�ναμη αντ�στασης για να δια-
(υλα�θε� � π�λιτιστικ�ς πλ��τ�ς, για να �ργανωθε� και να ε-
μπεδωθε� αυτ# η συνε�δηση πρ�στασ�ας της π�λιτιστικ#ς κλη-
ρ�ν�μι-ς, π�υ ε�ναι τελικ- απ� μ�νη της �να συγκεκριμ�ν�
και συγκρ�τημ�ν� μ�ντ�λ� αν-πτυ*ης τ�υ τ�π�υ αυτ��.

Aυτ� +�+αια �γινε με π-ρα π�λλ�ς εκπτ'σεις, με π-ρα
π�λλ�ς απ�κλ�σεις, με π-ρα π�λλ�ς παλινδρ�μ#σεις, αλλ- εν-
τ�λει �γινε. Kαι σε π�λ� μεγ-λ� +αθμ� αυτ� �γινε �-ρη στ�υς
αρ�αι�λ�γ�υς, �-ρη στ�υς αναστηλωτ�ς, �-ρη στ�υς συντη-
ρητ�ς, �-ρη στ�υς ανθρ'π�υς π�υ επενδ��υν τη γν'ση τ�υς
και τ� μερ-κι τ�υς στην πρ�σπ-θεια αυτ#.

Γιατ�, �πως ε�πα και πρ�ηγ�υμ�νως, �ρει-Kεται μια γεν-
ναι�δωρη σ��ση με τ� αντικε�μεν� για να μπ�ρ�σ�υν να πρ�-
�ωρ#σ�υν �λες αυτ�ς �ι πρωτ�+�υλ�ες τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λι-
τισμ��. Mια κλασικ#, γρα(ει�κρατικ#, αγκυλωμ�νη δημ�σι�-
ϋπαλληλικ# πρ�σ�γγιση, μια πρ�σ�γγιση π�υ κινε�ται μ�σα
στα �ρια τ�υ δημ�σι�ϋπαλληλικ�� κ'δικα και τ�υ �ργανι-
σμ�� τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, παλαι�� # καιν��ργι�υ, δεν
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��ει σημασ�α, δεν (τ-νει για να μπ�ρ�σ�υμε να διεκπεραι'-
σ�υμε �λ� αυτ� τ� �ργ�. Aνα �ργ� π�υ τ� �(ε�λ�υμε τελικ-
στην ιδια�τερη θ�ση π�υ κατ��ει η Eλλ-δα μ�σα στην παγκ�-
σμια π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-.

Kαι τ� λ�ω αυτ� γιατ� θ�λω μετα*� μας να �μ�λ�γ#σ�υμε
κ-τι, τ� �π��� επ�σης ε�ναι αυτ�ν�ητ�, αλλ- τ� να διατυπ'νει
κανε�ς τ� αυτ�ν�ητ�, ��ει πει � Aντ�νι� Γκρ-μσι, ε�ναι επα-
ναστατικ�: τ� γεγ�ν�ς �τι η Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρεσ�α ε�ναι μ�α
διπλ#ς (�σης υπηρεσ�α, �τι τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �πως
ε�ναι τ'ρα ως αυτ�τελ�ς υπ�υργε�� και �πως #ταν πριν ως υ-
πηρεσ�α εντεταγμ�νη σε -λλα υπ�υργε�α, στ� Yπ�υργε�� Παι-
δε�ας # στ� Yπ�υργε�� Πρ�εδρ�ας της Kυ+�ρνησης, δια�ειρ�-
Kεται π�λιτικ- την αρ�αι�λ�γικ# �ρευνα, την αρ�αι�γνωστικ#
�ρευνα, γιατ� διεθν'ς η π�λιτικ# δια�ε�ριση της αρ�αι�λ�γι-
κ#ς �ρευνας συνιστ- στ�ι�ε�� της εθνικ#ς κυριαρ��ας. Kαι συ-
νιστ- στ�ι�ε�� της εθνικ#ς κυριαρ��ας επειδ# ε�ναι επιρρεπ#ς
σε μια ιδε�λ�γικ�� και π�λιτικ�� �αρακτ#ρα �ρ#ση. H π�λι-
τικ# δια�ε�ριση της αρ�αι�γνωστικ#ς �ρευνας �(ε�λει να μη
λειτ�υργε� μ�ν�ν ως παρ-γων εθνικ#ς αυτ�συνειδησ�ας, αλλ-
να λειτ�υργε� ταυτ��ρ�να και ως εγγυητ#ς τ�υ επιστημ�νι-
κ�� και ερευνητικ�� πλ�υραλισμ�� σε διεθν�ς επ�πεδ�.

aρα τ� κρ-τ�ς επωμ�Kεται στ�ν τ�μ�α αυτ� καθ#κ�ντα π�-
λ� πι� εκλεπτυσμ�να και π�λ� πι� δ�σκ�λα στην εκτ�λεσ# τ�υς
απ� αυτ- π�υ ε��ε μερικ�ς δεκαετ�ες πρ�ηγ�υμ�νως.Aυτ# ε�ναι
��ι πλ��ν η διπλ# (�ση της υπηρεσ�ας, δι�ικητικ# και επιστη-
μ�νικ#, αλλ- η διπλ# (�ση τ�υ κρ-τ�υς, π�υ πρ�πει να απ�-
δεικν�ει στ�ν τ�μ�α αυτ� και την ετ�ιμ�τητ- τ�υ αλλ- και την
πλ�υραλιστικ#, δηλαδ# την π�λιτικ- (ιλελε�θερη, δι-θεσ# τ�υ.

Aλλ- για να πρ�στατευθε� � �γκ�ς των πληρ�(�ρι'ν και
των αντικειμ�νων, � πλ��τ�ς της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς,
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πρ�πει η κρατικ# ε*�υσ�α να ε�ναι παρ��σα και �τ�ιμη να λει-
τ�υργ#σει ως δι��κηση, με τις δυνατ�τητες π�υ εμπερι��ει η
�νν�ια αυτ#, δηλαδ# δρ'ντας αυτ�γνωμ�νως, �πως λ�με στ�
δημ�σι� δ�και�. Kαι τ� λ�ω αυτ� γιατ� � ν�μ�θετικ�ς ε*�πλι-
σμ�ς της Aρ�αι�λ�γικ#ς Yπηρεσ�ας και των -λλων υπηρε-
σι'ν π�υ ε�ναι ενταγμ�νες στην ε*υπηρ�τηση αυτ�� τ�υ σκ�-
π��, της πρ�στασ�ας και της πρ�+�λ#ς της π�λιτιστικ#ς κλη-
ρ�ν�μι-ς, ε�ναι επαρκ#ς και με τ� ν�μ� 2557/1997 ��ει γ�νει π�-
λ� επαρκ�στερ�ς – θα τα ε*ηγ#σ�υμε αυτ- �ταν �ρθει η 'ρα.
Kαι θ�λω να πιστε�ω �τι � ν��ς αρ�αι�λ�γικ�ς ν�μ�ς θα λ�-
σει π�λλ- ν�μικ- και �ργανωτικ- πρ�+λ#ματα και θα μας ε-
πιτρ�πει να κιν��μαστε με ρυθμ��ς �ι �π���ι ε�ναι αναγκα��ι
στην επ��# μας, μια επ��# π�υ ε�ναι -κρως απαιτητικ#.

Θ�λω, λ�ιπ�ν, και εγ' να συγ�αρ' τις διευθ�νσεις της κε-
ντρικ#ς υπηρεσ�ας, την �ργανωτικ# επιτρ�π#, �λ�υς εκε�ν�υς
π�υ αν�λα+αν τ� (�ρτ�� της πρ�ετ�ιμασ�ας αυτ#ς εδ' της
σ�να*ης και απ�δει*αν την ικαν�τητ- τ�υς με δ�� τρ�π�υς:

Πρ'τ�ν, με την παρ�υσ�α �λων ημ'ν εδ'W γιατ� απ� μ�νη
της συνιστ- �ναν παρ-γ�ντα επιτυ��ας της �λης δι�ργ-νω-
σης. Kαι δε�τερ�ν, με τ� πρ'τ� αυτ� εκδ�τικ� π�νημα, με την
περ�ληψη τ�υ �ργ�υ �λων των �ργανωτικ'ν μ�ν-δων, εν ευ-
ρε�α ενν��α, τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� κατ- τ� �τ�ς π�υ π�-
ρασε, κατ- τ� 1997. H �κδ�ση αυτ# απ� μ�νη της αρκε� για να
υπ�καταστ#σει τις ελλε�ψεις π�υ θα υπ#ρ�αν στ�ν αντ�στ�ι-
�� τ�μ� τ�υ Aρ�αι�λ�γικ�� Δελτ��υ τ�υ �τ�υς 1997. Δι�τι αν
κρ�νω απ� πρ�ηγ��μενες �ρ�νι�ς, ε�ναι π�λλ�ς �ι υπηρεσια-
κ�ς μ�ν-δες π�υ απ�υσι-K�υν απ� τ� Aρ�αι�λ�γικ� Δελτ��.
Δεν καταγρ-(εται τ� �ργ� τ�υς, πρ�(αν'ς γιατ� δεν �(τασε
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εγκα�ρως στην υπηρεσ�α δημ�σιευμ-των τ�υ Tαμε��υ Aρ�αι�-
λ�γικ'ν Π�ρων. Kαι τ� γεγ�ν�ς �τι κατ�στη ε(ικτ# η �κδ�ση
αυτ# απ�δεικν�ει �τι η υπηρεσ�α –υπ� την ευρε�α �νν�ια τ�υ
�ρ�υ– ε�ναι σε θ�ση να τα κ-νει αυτ-, ε-ν θ�λει και ε-ν πι�-
Kεται επαρκ'ς. T� στ�ι�ε�� της επαρκ��ς π�εσης ε�ναι -λλω-
στε +ασικ� στ�ι�ε�� της π�λιτικ#ς τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτι-
σμ��. T� δε corpus των πρακτικ'ν της σ�να*ης αυτ#ς, �πως
μαγνητ�(ωνε�ται και θα απ�μαγνητ�(ωνηθε� και θα δημ�-
σιευθε� σε �ναν μεγ-λ� ενια�� τ�μ�, ε�ναι η πλ#ρης παρ�υσ�α-
ση τ�υ �ργ�υ τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� στ�ν τ�μ�α της πρ�-
στασ�ας της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς.

Aτσι μπ�ρ��ν να *επεραστ��ν αγκυλ'σεις, εμπ�δια, π�υ
�(ε�λ�νται σε ρυθμ��ς και ν��τρ�π�ες π�υ τ'ρα πια δεν ε�ναι
επαρκε�ς #, για να τ� πω δια(�ρετικ-, δεν ε�ναι ανεκτ�ς. Kαι
�τσι απ�δεικν��νται �ι δυνατ�τητες ��ι μ�ν� της υπηρεσ�ας,
αλλ- και τ�υ μη�ανισμ�� τ�υ Tαμε��υ Aρ�αι�λ�γικ'ν Π�-
ρων, τ� �π���, +�ηθ��μεν� πια απ� την ευελι*�α της Aν'νυ-
μης Eταιρε�ας για την Πρ�στασ�α και την Πρ�+�λ# της Π�λι-
τιστικ#ς Kληρ�ν�μι-ς, ε�ναι σε θ�ση να κ-νει π-ρα π�λλ-
πρ-γματα, ��ι μ�ν� κατ- τ� επιστημ�νικ� σκ�λ�ς, αλλ- και
κατ- τ� σκ�λ�ς των εκδ�σεων και των -λλων δραστηρι�τ#-
των τ�υ π�υ πρ�σεγγ�K�υν ευθ�ως την ευρ�τερη κ�ιν# γν'μη.

cεκιν-ω απ� τ� σημε�� αυτ� τις επ� της �υσ�ας παρατηρ#σεις
μ�υ. H π�λιτικ# π�υ ε(αρμ�K�υμε στ� Yπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ��, με τα δικ- μας π�λιτικ- κριτ#ρια, τα �π��α τ�θενται υ-
π� τ�ν δικ� σας επιστημ�νικ� �λεγ�� (αλλ- τ� υπ�υργε�� δεν
ε�ναι ερευνητικ� κ�ντρ� # πανεπιστ#μι�W ��ει μια π�λιτικ# ε-
δραιωμ�νη στη δικ# τ�υ θεσμικ# υπ�σταση και τη δημ�κρα-
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τικ# τ�υ ν�μιμ�π��ηση), ε�ναι η λεγ�μενη �λ�κληρωμ�νη �ρ#-
ση των μνημε�ων, η �λ�κληρωμ�νη  πρ�σ�γγιση της π�λιτιστι-
κ#ς κληρ�ν�μι-ς.

aρα η επα(# με την κ�ιν# γν'μη, η πρ�σπελασιμ�τητα
τ�υ αντικειμ�ν�υ της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς ε�ναι για μας
κεντρικ� σημε�� της π�λιτικ#ς μας. Kαι πρ�πει π-ντ�τε να
+ρ�σκ�υμε την κατ-λληλη ισ�ρρ�π�α αν-μεσα στην επιστημ�-
νικ#, σε +-θ�ς και με -νεση �ρ�ν�υ, πρ�σ�γγιση τ�υ αντικει-
μ�ν�υ μας –ε�τε αυτ� ε�ναι αρ�αι�λ�γικ� ε�τε ε�ναι αναστηλω-
τικ� ε�τε ��ει σ��ση με τη συντ#ρηση– και την αν-γκη τ� α-
ντικε�μεν� αυτ� να ε�ναι πρ�σιτ�, να ε�ναι α*ι�π�ι#σιμ�, να ε�-
ναι επισκ�ψιμ�, με την ευρ�τερη δυνατ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ. Για-
τ� ε-ν δεν διασ(αλ�K�υμε τ�υς �ρ�υς αυτ��ς, δεν επιτελ��με
τ�ν κ�ινωνικ� και π�λιτικ� μας ρ�λ� και δεν γ�νεται κατα-
ν�ητ� αυτ� π�υ κ-ν�υμε. Oι δραστηρι�τητες της υπηρεσ�ας
τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� δικαι'ν�νται σε μεγ-λ� +αθμ�
μ�ν� �ταν ε�ναι αντιληπτ�, μ�ν� �ταν ε�ναι καταν�ητ� τ� �ρ-
γ� τ�υς. Kαι πρ�πει να σας πω �τι �να π�λ� μεγ-λ� μ�ρ�ς της
δραστηρι�τητ-ς μας –της δραστηρι�τητ-ς σας, δηλαδ#, υπ�
τη δικ# μας επ�νδυση και εγγ�ηση– δεν γ�νεται αντιληπτ�, �-
ταν δεν �ρ�εται σε επα(# με τις πρ�σλαμ+-ν�υσες παραστ--
σεις και τις εμπειρ�ες τ�υ απλ�� και καλ�πιστ�υ ανθρ'π�υ, �
�π���ς ��ει μια παρε*ηγημ�νη και ετερ�+αρ# αντ�ληψη για τ�
τι σημα�νει Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, για τ� τι σημα�νει Aρ�αι�-
λ�γικ# Yπηρεσ�α. Kαθ'ς γι’ αυτ�ν η Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρεσ�α
συνδ�εται συν#θως με τ�υς περι�ρισμ��ς στην -σκηση τ�υ α-
τ�μικ�� δικαι'ματ�ς της ιδι�κτησ�ας, ε�τε με την καθυστ�ρη-
ση στην κατα+�λ# απ�Kημι'σεων για απαλλ�τρι'σεις ε�τε με
την καθυστ�ρηση στην παρ��# αδει'ν για την εκτ�λεση �ικ�-
δ�μικ'ν �ργων.
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E�ναι π�λ� σημαντικ� να αντιστρ�ψ�υμε την αντ�ληψη αυ-
τ#, και ��ι μ�ν� για τ�υς Aλληνες, αλλ- (υσικ- και για τ�υς
π�λυ-ριθμ�υς *�ν�υς επισκ�πτες των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων
και των μ�υσε�ων της πατρ�δας μας. T� λ�ω αυτ� γιατ� πρ'τη
υπ��ρ�ωση μιας υπηρεσ�ας �πως η υπηρεσ�α τ�υ Yπ�υργε��υ
Π�λιτισμ��, π�υ στεγ-Kει τ�σ� μεγ-λ� αριθμ� επων�μων και
κατα*ιωμ�νων επιστημ�νων, ε�ναι να πρ�σ(�ρει και μιας -λ-
λης π�ι�τητας δι��κηση. E-ν τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, π�υ �-
�ει στ�υς κ�λπ�υς τ�υ τ�σ� εκλεκτ��ς και τ�σ� π�λλ��ς επι-
στ#μ�νες, δεν μπ�ρε� να �ργαν'σει και να εμπεδ'σει μια -λ-
λη αντ�ληψη για τ� τι σημα�νει δημ�σια δι��κηση, τ�τε (�-
+��μαι �τι καν�νας τ�μ�ας της δημ�σιας δι��κησης δεν μπ�-
ρε� να τ� κατ�ρθ'σει αυτ�.

Kαι ���υμε την υπ��ρ�ωση σε �ναν τ�μ�α �π�υ λειτ�υρ-
γ��με κατ’ ε*��#ν εκπαιδευτικ-, παιδαγωγικ-, δηλαδ# ιδε�-
λ�γικ-, να ε�μαστε σε θ�ση να πε�θ�υμε και με την π�ι�τητα
της δι�ικητικ#ς μας αντ�ληψης και της δι�ικητικ#ς μας δρ--
σης. Aυτ� ε�ναι ε*αιρετικ- σημαντικ� και α(�ρ- στις σ��σεις
των επιστημ�νων τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� μετα*� τ�υς,
τις σ��σεις τ�υς με την υπηρεσ�α τ�υς, τις σ��σεις τ�υς με -λ-
λες συσσωματ'σεις επιστημ�νων, �πως τα πανεπιστ#μια, �ι
επιστημ�νικ�ς εταιρε�ες, �ι *�νες αρ�αι�λ�γικ�ς σ��λ�ς, και
κυρ�ως τη σ��ση τ�υς με την τ�πικ# κ�ινων�α, με την T�πικ#
Aυτ�δι��κηση, με τ�υς �ρ#στες τελικ- �λων αυτ'ν των αγα-
θ'ν και των υπηρεσι'ν π�υ πρ�σπαθ��με να συγκρ�τ#σ�υ-
με και να πρ�ωθ#σ�υμε ως Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��. Xωρ�ς τη
συμμετ��#, �ωρ�ς την αγαθ# «συνεν��#» της τ�πικ#ς κ�ινω-
ν�ας και αυτ'ν π�υ την εκπρ�σωπ��ν, δεν μπ�ρε� η Aρ�αι�-
λ�γικ# Yπηρεσ�α να επιτελ�σει τ� καθ#κ�ν της.

Kαι (υσικ- αυτ� ��ει και μια -λλη δι-σταση, ε*αιρετικ- λε-
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πτ#, δημ�κρατικ# αλλ- π�λλ�ς (�ρ�ς παρε*ηγ#σιμη, π�υ ε�ναι
η σ��ση με τα μ�σα ενημ�ρωσης, με τη ρ�# της ενημ�ρωσης. H
ρ�# της ενημ�ρωσης πρ�πει, επ�σης, να ε�ναι συστηματικ#, να
συνδ�ει κ-θε επιμ�ρ�υς γεγ�ν�ς με τη συν�λικ# π�λιτικ# και
να μην αρκε�ται σε μια απ�σπασματικ#, θεαματικ# πρ�σ�γγιση
των θεμ-των αυτ'ν, π�υ ε�ναι εκ των πραγμ-των επι(ανεια-
κ#, π�υ ε�ναι εκ των πραγμ-των παρ�δικ#, π�υ δεν εντ-σσεται
σε �να σ�στημα ενεργει'ν, καθ'ς απλ'ς πρ�+-λλ�νται �ρι-
σμ�νες πρ�σωπικ�ς εν�ργειες και �να π�λ� συγκεκριμ�ν� μ�-
ντ�λ� επιστημ�νικ#ς δρ-σης στ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��.

A��υμε επι�ειρ#σει –και δεν ε�ναι η πρ'τη (�ρ-, γιατ� δεν
ανακαλ�πτ�υμε την πυρ�τιδα– να συγκρ�τ#σ�υμε τ�υς τε-
λευτα��υς ε�κ�σι μ#νες στ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� μια συν�-
λικ# αρ�αι�λ�γικ# π�λιτικ#W μ�α π�λιτικ# για την π�λιτιστικ#
κληρ�ν�μι-, η �π��α διακλαδ'νεται σε π�λλ- επιμ�ρ�υς κε-
(-λαια: μια π�λιτικ# ανασκα('ν, μια π�λιτικ# αναστηλ'-
σεων και στερε'σεων, μια π�λιτικ# μ�υσε�ων, μια π�λιτικ#
εκθ�σεων, μια π�λιτικ# εκπαιδευτικ'ν πρ�γραμμ-των, μια
π�λιτικ# διεπιστημ�νικ#ς υπ�στ#ρι*ης της �ρευνας π�υ γ�νε-
ται εδ', μια π�λιτικ# ηλεκτρ�νικ#ς υπ�στ#ρι*ης της δραστη-
ρι�τητας τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, μια π�λιτικ# επικ�ινω-
νιακ#ς υπ�στ#ρι*ης της δραστηρι�τητας αυτ#ς.

Aυτ� σημα�νει �τι απ� τη δραστηρι�τητ- μας πρ�πει να α-
ναδ�εται �να μ�ντ�λ� στελ���υς τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��,
π�υ δεν ε�ναι απλ'ς και μ�ν� � αρ�αι�λ�γ�ς-ανασκα(�ας
π�υ ��ει τη μεγ-λη τ��η # τη μεγ-λη ικαν�τητα να κ-νει τη
ν�α μεγ-λη αρ�αι�λ�γικ# ανακ-λυψη, την �π��α και πρ�-
+-λλει δι- των μ�σων ενημ�ρωσης. E�ναι κι αυτ� �να θεμιτ�
και αναγκα�� μ�ντ�λ�, αλλ- δεν ε�ναι τ� μ�ναδικ�.

Για τ� λ�γ� αυτ�, �πως γνωρ�Kετε, ���υμε λ-+ει �ρισμ�νες
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απ�(-σεις π�υ α(�ρ��ν –για παρ-δειγμα– στην αναστ�λ#
της διεν�ργειας των συστηματικ'ν ανασκα('ν τ�υ Yπ�υρ-
γε��υ Π�λιτισμ�� για �να �ρ�νικ� δι-στημα, ��ι δι�τι πρ-γ-
ματι διακ�πτ�νται �ι συστηματικ�ς ανασκα(�ς, αλλ- γιατ� τ�
κ�ντρ� +-ρ�υς τ�υς θ�λ�υμε να μετατεθε� συμ+�λικ-, παιδα-
γωγικ- �σ� αυτ� ε�ναι δυνατ�ν, απ� τ� σκ-μμα στη διαδικα-
σ�α της επε*εργασ�ας και της δημ�σ�ευσης. Γιατ� θ�λ�υμε να
μετα(ερθ��με απ� τη συστηματικ# ανασκα(# π�υ συνδ�εται
εν π�λλ��ς με πρ�σωπικ- –θεμιτ- αλλ- πρ�σωπικ-– ερευνη-
τικ- ενδια(�ρ�ντα, σε μεγαλ�τερης κλ�μακας �ρευνες, π�υ συ-
γκρ�τ��ν τ�ν αρ�αι�λ�γικ� �-ρτη της �'ρας και υπακ��ν σε
μια υπ�θεση εργασ�ας.

T� �δι� συμ+α�νει και με την π�λιτικ# αναστηλ'σεων και
με την π�λιτικ# των μεγ-λων �ργων συντ#ρησης. Γνωρ�Kετε
�τι επι�ειρ#σαμε με τ�ν πρ�σ(ατ� ν�μ� 2557/1997 να αλλ--
*�υμε τ� καθεστ'ς τ�υ Tαμε��υ Δια�ε�ρισης των Πιστ'σεων
για την Eκτ�λεση των Aρ�αι�λ�γικ'ν Aργων, να πρ�ωθ#-
σ�υμε �να ν�� καν�νιστικ� πλα�σι� για τη σ��ση αν-μεσα στις
επιτρ�π�ς π�υ διευθ�ν�υν τα μεγ-λα �ργα συντ#ρησης και
στις υπηρεσ�ες τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� και στ� Kεντρι-
κ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ+��λι�. Στα δ�� δε πι� υπ�δειγματικ-,
πρ�τυπα # πρ�+ληματικ- λ�γω της σημασ�ας τ�υς, �ργα, π�υ
ε�ναι τα �ργα της Aκρ�π�λης και τα �ργα της συντ#ρησης στ�
aγι�ν Vρ�ς, ���υμε πρ�+λ�ψει την �κδ�ση ειδικ'ν Πρ�εδρι-
κ'ν Διαταγμ-των, με τα �π��α καταργε�ται κ-θε αντ�σταση
δι�ικητικ�� # γρα(ει�κρατικ�� # �ργανωτικ�� �αρακτ#ρα
και, εν π-ση περιπτ'σει, ακυρ'νεται κ-θε σ�ετικ# �νσταση #
κ-θε σ�ετικ� επι�ε�ρημα, �τσι 'στε να πρ��ωρ#σ�υν με -λ-
λ�υς ρυθμ��ς τα �ργα αυτ-, τα �π��α μπ�ρ��ν να πρ��ωρ#-
σ�υν μ�ν� αν �ι -νθρωπ�ι π�υ τα δια�ειρ�K�νται –και αυτ�
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συμ+α�νει επ� π-ρα π�λλ- �ρ�νια– τα αντιμετωπ�K�υν απερ�-
σπαστ�ι, 'στε τ� μερ-κι τ�υς, η γν'ση τ�υς και η α(�σ�ωσ#
τ�υς να μπ�ρ��ν να απ�δ'σ�υν πρακτικ- απ�τελ�σματα,
�ωρ�ς να πρ�σκρ���υν σε (ραγμ��ς δι�ικητικ��ς, γρα(ει�-
κρατικ��ς, �ικ�ν�μικ��ς # -λλ�υς. Kαι εν π-ση περιπτ'σει,
τ'ρα με μεγαλ�τερη -νεση μπ�ρ��με να +ρεθ��με � �νας ε-
ν'πι�ν τ�υ -λλ�υ στα θ�ματα αυτ-.

Στ�ν τ�μ�α των μ�υσε�ων ���υμε επι�ειρ#σει να συγκρ�τ#-
σ�υμε �να κτηρι�λ�γικ� πρ�γραμμα, π�υ υπακ��ει σε μια α-
ντ�ληψη για τ� τι ε�ναι μ�υσε��, σε μια μ�υσει�λ�γικ# π�λιτικ#
π�υ επηρε-Kει τ� κτηρι�λ�γικ� πρ�γραμμα και τ� πρ�γραμμα
�κθεσης και π�υ αγων�Kεται να θ�σει στη δι-θεση της κ�ινω-
ν�ας �τ�ιμα εδ' και �ρ�νια κτ#ρια μ�υσε�ων, τα �π��α παρα-
μ�ν�υν ως απλ- κελ�(η �ωρ�ς ν�ες εκθ�σεις. Γιατ� δεν πρ�ω-
θε�ται με τ�υς ρυθμ��ς π�υ πρ�πει τ� πρ�γραμμα �κθεσης, κα-
θ'ς ε��ε επικρατ#σει στ� παρελθ�ν η αντ�ληψη πως πρ�πει να
�λ�κληρωθε� τ� κτ#ρι�, να παραδ�θε�, να αρ��σει να λειτ�υρ-
γε� στεγ-K�ντας γρα(ε�α και απ�θ#κες και μετ-, με «-νεση»,
να επε*εργαστ��με μια μελ�τη για την �κθεση στ� �'ρ� αυτ�,
εν' �λα αυτ- θα μπ�ρ��σαν να πρ��ωρ��ν ταυτ��ρ�νως, πα-
ραλλ#λως, τα�υρρ�θμως και να ���υμε -λλα απ�τελ�σματα.
Kαι με την π�εσ# μ�υ και τ�ν καταναγκασμ� τ�ν δικ� μ�υ και
τ�υ γενικ�� γραμματ�α ελπ�Kω �τι σε ε�λ�γ� �ρ�νικ� δι-στη-
μα θα μπ�ρ�σ�υν να αν��*�υν τα μ�υσε�α στα a+δηρα, στις
Mυκ#νες και στην Aιαν#, για να μνημ�νε�σω μ�ν� λ�γα παρα-
δε�γματα. Xα�ρ�μαι +�+αια γιατ� εγκαινι-σαμε # εγκαινι-K�υ-
με σε λ�γες ημ�ρες τα μ�υσε�α της Λ�ρ�υ, της Aστυπ-λαιας,
της Δρ-μας, της Aταλ-ντης. Eπ�τηδες επ�μενα πριν απ� λ�γες
μ�ρες στην ενημ�ρωσ# μ�υ πρ�ς τ�υς εκπρ�σ'π�υς τ�υ T�-
π�υ στ� γεγ�ν�ς �τι +ρ�σκ�νται σε ε*�λι*η τρι-ντα καιν��ργια

98

ΕΥΑΓΓΕΛ�Σ ΒΕΝΙJΕΛ�Σ



μ�υσε�α στην Eλλ-δα και υπ� επ�κταση # ανακα�νιση -λλα
τρι-ντα μ�υσε�α, για να δε�τε τ�ν �γκ� τ�υ κτηρι�λ�γικ�� μας
πρ�γρ-μματ�ς, σε μια �'ρα η �π��α ��ει πληθωρισμ� μ�υ-
σε�ων απ� �να σημε�� και μετ-, καθ'ς δεν μπ�ρε� να α*ι�π�ι#-
σει �λα αυτ- τα κτ#ρια ως σ�νθετα π�λιτιστικ- κ�ντρα, ως ση-
με�α ανα(�ρ-ς και ως ε(αλτ#ρια για την τ�πικ# αν-πτυ*η,
γιατ� τ� μ�υσε�� ε�ναι π�λλ- πρ-γματα ταυτ��ρ�νως.

Στ� πλα�σι� αυτ� εντ-σσ�νται και �ι ε*αγγελ�ες π�υ κ--
ναμε για την ανακα�νιση και την επ�κταση τ�υ Eθνικ�� Aρ-
�αι�λ�γικ�� M�υσε��υ, π�υ ε�ναι τ� μ�υσε�� των μ�υσε�ων,
π�υ ε�ναι �σως τ� κ�ρυ(α�� διεθν'ς μ�υσε��. Σε αυτ� τ� πλα�-
σι� εντ-σσ�νται �ι ε*αγγελ�ες π�υ κ-ναμε για τ� M�υσε�� της
Π�λλας και της Bεργ�νας, π�υ εγκρ�θηκαν ως κτηρι�λ�γικ-
πρ�γρ-μματα απ� τ� Kεντρικ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ+��λι�,
καθ'ς αυτ� δεν ε��ε συμ+ε� στ� παρελθ�ν. Tα δε μ�υσε�α της
Aλε*ανδρ��π�λης και τ�υ Διδυμ�τε���υ +ρ�σκ�νται στ� στ--
δι� επιλ�γ#ς των μελετητ'ν. Σε αυτ� τ� σ�εδιασμ� εντ-σσ�-
νται �ι επεκτ-σεις και �ι ανακαιν�σεις π�λ� σημαντικ'ν μ�υ-
σε�ων, κατ- τ� μ�τρ� των εκθεμ-των τ�υς και κατ- τ� μ�τρ�
τ�υ αριθμ�� των επισκεπτ'ν π�υ δ���νται κ-θε �ρ�ν�. Kαι
πρ�πει να πω για μια ακ�μη (�ρ-, σ’ εσ-ς π�υ τα γνωρ�Kετε
κ-λλι�ν εμ��, �τι � αριθμ�ς των επισκεπτ'ν των μ�υσε�ων ε�-
ναι �*ι (�ρ�ς μικρ�τερ�ς απ� τ�ν αριθμ� των επισκεπτ'ν των
αν�ικτ'ν αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων. Γι’ αυτ� πρ�ωθ��με μια π�-
λιτικ# ενια��υ εισιτηρ��υ μ�υσε��υ και αρ�αι�λ�γικ�� �'ρ�υ
εκε� �π�υ +ρ�σκ�νται σε εγγ�τητα � �'ρ�ς με τ� μ�υσε��, �-
πως συμ+α�νει για παρ-δειγμα στ�υς Δελ(��ς, �π�υ ε�ναι υ-
π�δειγματικ# η σ��ση αυτ#, # στην Aρ�α�α Oλυμπ�α. Π�λ�
περισσ�τερ� δε αυτ� συμ+α�νει με τ� παλι� εν λειτ�υργ�α
M�υσε�� της Aκρ�π�λης κ.�.κ. Γι’ αυτ� πρ�ωθ��με μια π�λι-
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τικ# εισιτηρ�ων μ�σω τ�υ TAΠ, η �π��α δεν διευκ�λ�νει μ�ν�
�ικ�ν�μικ- και λειτ�υργικ- – αυτ� ε�ναι τ� δε�τερ� Kητ��με-
ν�. T� πρ'τ� Kητ��μεν� ε�ναι η επαναπρ�'θηση της σ��σης
τ�υ επισκ�πτη με τ� �'ρ�, τ�υ �'ρ�υ με τ� μ�υσε�� και τ�υ
μ�υσε��υ με τ� �'ρ�. E�ναι π�λ� δυσ-ρεστη εμπειρ�α να επι-
σκ�πτεται κανε�ς τ� M�υσε�� των Δελ('ν, για παρ-δειγμα,
να +λ�πει τα π�λ� σημαντικ- αντικε�μενα τα �π��α υπ-ρ��υν
εκε�, με γαλλικ� (για λ�γ�υς ιστ�ρικ��ς πρ�(αν'ς) και ��ι με
αγγλικ� υπ�τιτλισμ�, και να μην ε�ναι σε θ�ση να δει (ωτ�-
γρα(�ες με τ� αντικε�μεν� τ�π�θετημ�ν� σε �να �'ρ� τ�ν �-
π��� κατ- π-σα πιθαν�τητα � επισκ�πτης θα επισκε(θε� με-
τ- απ� λ�γα λεπτ-.

Aυτ- π�υ λ�ω τ'ρα ως λ�γικ# επεκτε�ν�νται (υσικ- και
στις υπ�λ�ιπες δραστηρι�τητ�ς μας, αυτ�ς στις �π��ες επιμ�-
ν�υμε: στις π�λ� ωρα�ες π�λιτιστικ�ς εκδηλ'σεις π�υ (ιλ�*ε-
ν#θηκαν σε αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς και μ�υσε�α # στα εκ-
παιδευτικ- πρ�γρ-μματα και στα εκπαιδευτικ- π�λιτιστικ-
δ�κτυα π�υ πρ�ωθε� τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, επιτ�λ�υς με
τη συνεργασ�α τ�υ Yπ�υργε��υ Παιδε�ας, με τ� �π��� επε*ερ-
γαK�μαστε μια κ�ιν# εγκ�κλι�, �τσι 'στε τ� Yπ�υργε�� Π�λι-
τισμ��, �λ�ι εσε�ς δηλαδ#, να γ�νετε μια μ#τρα �τ�ιμη να υ-
π�δε�θε� τ�υς μαθητ�ς �ι �π���ι θα δε�*�υν ενδια(�ρ�ν μαK�
με τ�υς δασκ-λ�υς τ�υς για τα θ�ματα αυτ-.

Aυτ- πρ�ωθ��με στη λεγ�μενη διεπιστημ�νικ# υπ�στ#ρι-
*η της αρ�αι�λ�γικ#ς �ρευνας και (υσικ- αυτ- πρ�ωθ��με
και μ�σω τ�υ κ�μ+�υ «Oδυσσ�ας», τ�υ κ�μ+�υ «Aλ�*αν-
δρ�ς» και γενικ�τερα τ�υ Eνια��υ Πληρ�(�ριακ�� Π�λιτι-
στικ�� Συστ#ματ�ς, π�υ θα ���υμε τη δυνατ�τητα να τ� *α-
νααντιμετωπ�σ�υμε ως K#τημα σε λ�γες μ�ρες με την παρ�υ-
σ�αση τ�υ ν��υ περιε��μ�ν�υ τ�υ κ�μ+�υ «Oδυσσ�ας».
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a(ησα τελευτα�� τ� K#τημα των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων,
γιατ� τ� K#τημα αυτ� ε�ναι τ� σταυρικ� σημε��, ιδ�ως για τ�υς
καλ�καιριν��ς μ#νες. Γνωρ�Kετε �τι #δη σε τρι-ντα επτ- μ�υ-
σε�α και αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς επι�ειρ#σαμε να διασ(αλ�-
σ�υμε �να ωρ-ρι� θεριν#ς περι�δ�υ, π�υ να αρ��Kει στις �-
κτ' τ� πρω� και να τελει'νει στις �κτ' τ� +ρ-δυ. Aυτ� τ� α-
πλ� μ�τρ� π�υ π�ρσι τ� ε(αρμ�σαμε τ�υς δ�� καλ�καιριν��ς
μ#νες, I��λι� και A�γ�υστ� και �να τμ#μα τ�υ Σεπτεμ+ρ��υ,
δεν ε�ναι καθ�λ�υ απλ�. Συνεπ-γεται μια επ�π�νη διαπραγ-
μ-τευση, πρ�ϋπ�θ�τει την κατα+�λ# σημαντικ'ν π�σ'ν και
κυρ�ως πρ�ϋπ�θ�τει τη διαθεσιμ�τητα μ�ν�μων στελε�'ν της
υπηρεσ�ας τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, σε επ�πεδ� �αμηλ�-
τερ� τ�υ επιστημ�νικ�� πρ�σωπικ�� αλλ- κα�ρι� για τη λει-
τ�υργ�α των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων. E�ναι π�λ� σημαντικ� τ�
γεγ�ν�ς �τι (�τ�ς, πριν απ� τ� καθ�λικ� Π-σ�α, ε��αμε τη
δυνατ�τητα να ανακ�ιν'σ�υμε και να ε(αρμ�σ�υμε τ� ν��
ωρ-ρι� των �'ρων αυτ'ν, π�υ υπ�δ���νται �να π�σ�στ� υ-
ψηλ�τερ� τ�υ 80% τ�υ συν�λ�υ των επισκεπτ'ν των αρ�αι�-
λ�γικ'ν �'ρων και μ�υσε�ων της �'ρας.

Aλλ- +�+αια � κ-θε αρ�αι�λ�γικ�ς �'ρ�ς, � �π���ς ε�ναι
�νας συμπυκνωμ�ν�ς πλ��τ�ς πληρ�(�ρι'ν, γν'σεων, ευαι-
σθησ�ας, πρ�ϋπ�θ�τει απλ�ς κιν#σεις, πρ�ϋπ�θ�τει τ�ν ε*ω-
ραϊσμ�, την καθαρι�τητ- τ�υ, την περισ���νισ# τ�υ, τη σ#-
μανσ# τ�υ, την πρ�+�λ# τ�υ. Kι αυτ� μπ�ρε� να γ�νει �ωρ�ς
τερ-στια κ�νδ�λια, αλλ- με απλ- πρ-γματα, με απλ- μ�σα.
Γιατ� *�ρετε �τι π�σω απ� �λα αυτ- τελικ- αναKητ��με μια ει-
κ�να ανθρ'π�υ με ιδ�ες, με K�ση, με μερ-κι, π�υ ε�ναι α(�-
σιωμ�ν�ς στη δ�υλει- τ�υ και πρ�σπαθε� να +ρει απλ��ς τρ�-
π�υς για να αντιμετωπ�σει �λα αυτ- τα πρ�+λ#ματα.

Aυτ# ε�ναι η εικ�να, η υπ-ρ��υσα, τ�υ επιστ#μ�να της υ-
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πηρεσ�ας τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��. H δια(�ρ- εντ�π�Kε-
ται στις πρ�τεραι�τητες και στην ετ�ιμ�τητα π�υ πρ�πει να �-
��υμε. Oι πρ�τεραι�τητες �ι δικ�ς μας, �ι πρ�τεραι�τητες της
εκ-στ�τε π�λιτικ#ς ηγεσ�ας ε�ναι περισσ�τερ� συνδεδεμ�νες
με τις αν-γκες τ�υ ευρ�τερ�υ κ�ιν��, τ�υ τελικ�� �ρ#στη �-
λων των πρ�σπαθει'ν μας. Oι πρ�τεραι�τητες εν�ς επιστ#-
μ�να, π�υ ε�ναι για �ρ�νια α(�σιωμ�ν�ς στ� αντικε�μεν� τ�υ,
ε�ναι λ�γικ� να ε�ναι δια(�ρετικ�ς, να ε�ναι ερευνητικ�ς, να
ε�ναι ανασκα(ικ�ς # να ε�ναι η πρ�ετ�ιμασ�α μιας δημ�σ�ευ-
σης. H α�σθηση τ�υ ρυθμ�� π�υ ��ει �να μ�νιμ� στ�λε��ς τ�υ
Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� ε�ναι δια(�ρετικ# απ� την α�σθηση
τ�υ ρυθμ�� π�υ ��ει � υπ�υργ�ς # � γενικ�ς γραμματ�ας. H
α�σθηση τ�υ �ρ�ν�υ ε�ναι δια(�ρετικ#. H α�σθηση τ�υ �ρ�-
ν�υ, �μως, ε�ναι καθ�ριστικ� K#τημα για τη σ��ση μας με την
κ�ιν# γν'μη, για τη σ��ση μας με τ�υς επισκ�πτες των μ�υ-
σε�ων και των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων. Aυτ� ε�ναι τ� πρ�+λη-
μα της ετ�ιμ�τητας και τ� πρ�+λημα των πρ�τεραι�τ#των.

Bε+α�ως και ε�ναι πρ�τεραι�τητα η �ρευνα, η συστηματικ#
ανασκα(#, η δημ�σ�ευση. Aλλ- πρ'τη πρ�τεραι�τητα ε�ναι η
παρ�μ+αση η σωστικ#, η στερεωτικ# για να μην καταρρε�σει
�νας μικρ�ς αναλημματικ�ς τ����ς και πρ�κληθε� �να «σκ-ν-
δαλ�» δημ�σι�γρα(ικ�, τ� �π��� υπ�ν�με�ει τ� κ�ρ�ς και την
απ�τελεσματικ�τητα της υπηρεσ�ας και την αδικε� +αθ�τατα,
γιατ� ε�ναι �να απ�σπασματικ� και εν π�λλ��ς τυ�α�� γεγ�ν�ς,
π�υ επισκι-Kει τ� μ�γεθ�ς τ�υ κ�π�υ π�υ κατα+-λλεται στα
Kητ#ματα αυτ-. Πρ�τεραι�τητα ε�ναι η πρ�+�λ# των �'ρων,
η ασ(-λει- τ�υς, � ε*ωραϊσμ�ς τ�υς, η καθαρι�τητ- τ�υς, η
σ#μανσ# τ�υς, η διαμ�ρ(ωση των αρ�αι�λ�γικ'ν διαδρ�μ'ν,
η παραγωγ# υλικ�� τ� �π��� να ε�ναι πρ�σιτ� και στ�ν π�λ�-
τη, στ�ν απλ� �ρ#στη τ�υ δηλαδ#, και ��ι μ�ν� υλικ�� τ� �-
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π��� να ε�ναι διαθ�σιμ� στην επιστημ�νικ# κ�ιν�τητα. Kαι δεν
απ�δ���μαι πως �ι συγγρα(ε�ς εγκ�ρων �δηγ'ν π�υ εκδ�δ�-
νται απ� ιδιωτικ��ς εκδ�τικ��ς ��κ�υς και π�υ +ρ�σκ�νται με-
τα*� των στελε�'ν της υπηρεσ�ας τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��
δεν μπ�ρ��ν να κ-ν�υν τ� �δι� πρ-γμα ως υπηρεσιακ� καθ#-
κ�ν, �τσι 'στε να ε�ναι πλ#ρεις �ι εκδ�σεις τ�υ TAΠ στα μικρ-
αυτ- �ντυπα πληρ�(�ρησης # στ�υς μεγαλ�τερ�υς �δηγ��ς
ευρε�ας καταν-λωσης. Γιατ� απ�δεικν�εται με π�λλ��ς και
δι-(�ρ�υς τρ�π�υς �τι υπ-ρ�ει και τ� υλικ�, υπ-ρ�ει και η ι-
καν�τητα. Kαι μ�ν� η �κδ�ση αυτ#, π�υ παρ�υσ�ασε πριν α-
π� λ�γ� η �ργανωτικ# επιτρ�π# και π�υ ��ετε στ�υς (ακ�λ�υς
σας, απ�δεικν�ει τ�υ λ�γ�υ τ� ασ(αλ�ς.

Vλα αυτ- γ�ν�νται και �λα αυτ- παρ�υσι-K�νται σ#μερα. H
παρ�υσ�αση τ�υ �ργ�υ τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� στ�ν τ�-
μ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, συμπεριλαμ+αν�μ�νων και
των νε�τ�ρων μνημε�ων, σημα�νει παρ�υσ�αση της αρ�αι�λ�-
γικ#ς �ρευνας, τ�υ ανασκα(ικ�� �ργ�υ, τ�υ σωστικ�� �ργ�υ,
τ�υ στερεωτικ�� �ργ�υ, τ�υ αναστηλωτικ�� �ργ�υ, τ�υ εκ-
παιδευτικ�� και γενικ�τερα παιδαγωγικ�� �ργ�υ, των παρεμ-
+-σεων στ�ν τ�μ�α της πληρ�(�ρικ#ς και της ηλεκτρ�νικ#ς
ενημ�ρωσης.

Πρ�πει να παρ�υσι-σ�υμε με την �δια +αρ�τητα, την �δια
σ�+αρ�τητα και την �δια ευαισθησ�α �λ�υς αυτ��ς τ�υς τ�-
με�ς, γιατ� �λ�ι αυτ�� �ι τ�με�ς συγκρ�τ��ν την �λ�κληρωμ�-
νη εικ�να των δρ-σεων και των λειτ�υργι'ν μας και εμ(αν�-
K�υν �ναν �γκ� δ�υλει-ς, � �π���ς �(ε�λεται στα στελ��η τ�υ
Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, �(ε�λεται δηλαδ# στην πλει�ψη(�α
των παρευρισκ�μ�νων εδ'.
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Aυτ�� τ�υ ε�δ�υς η εκδ#λωση, π�υ μας επιτρ�πει να πα-
ρ�υσι-σ�υμε τα πρ-γματα, να τα θ�σ�υμε υπ� �λεγ�� και να
ελ�γ*�υμε τη συστηματικ�τητα και τη συν�πει- τ�υς, ε�ναι
μια εκδ#λωση η �π��α για μ�να ��ει τερ-στια σημασ�α. Kαι
θ�λω να πιστε�ω �τι ��ει τερ-στια σημασ�α για �λ�υς τ�υς
παρευρισκ�μ�ν�υς εδ'. Δεν *�ρω αν σ#μερα εγκαινι-K�υμε
�να θεσμ�. Mπ�ρε� αυτ� να ισ��σει, ε-ν *αναγ�νει τ�υ �ρ�ν�υ
και αν συνε��σει να γ�νεται κ-θε (�ρ- και αν πρ-γματι με την
πρωτ�+�υλ�α αυτ# αναπληρ'ν�υμε �να κεν� στις εκδ�σεις
τ�υ TAΠ # διευκ�λ�ν�υμε τ� Tαμε�� να κ-νει με ρυθμ� τα��-
τερ� και με μεγαλ�τερη απ�τελεσματικ�τητα τις εκδ�σεις αυ-
τ�ς – ως πρ�ς τ� υλικ�, ��ι ως πρ�ς την τε�νικ# δι-σταση τ�υ
θ�ματ�ς, �π�υ τ� Tαμε�� ε�ναι επαρκ�στερ�. Tα π-ντα ε*αρ-
τ'νται απ� τη δι-θεση να εργαστ��με και να απ�δ'σ�υμε α-
π�τελ�σματα.

Kαι θα κλε�σω με μια ε*�μ�λ�γηση. A�ω πλ#ρη συνε�δηση
τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι σας πι�K�υμε π-ρα π�λ�, �τι ε�μαστε αυ-
στηρ��, απαιτητικ��, επ�μ�ν�ι, �ρισμ�νες (�ρ�ς ασ(υκτικ��.
E�ναι μια α�σθηση π�υ την ���υμε και � γενικ�ς γραμματ�ας
και η ειδικ# γραμματ�ας και εγ' πρ�σωπικ-, αλλ- πρ�πει να
σας πω �τι δεν πρ�κειται να απ�στ��με απ� την αντ�ληψη
αυτ#. Aτσι θα συνε��σει τ� πρ-γμα. Vσ�ι ε��αν τη (ρ��δα ελ-
π�δα �τι θα μας περ-σει η θ�ληση αυτ#, τ� πρ'τ� τρ�μην� #
τ� πρ'τ� ε*-μην� # τ�ν πρ'τ� �ρ�ν�, διαψε�στηκαν, καθ'ς
σε λ�γ� κλε�νω εγ' πρ�σωπικ- τα δ�� �ρ�νια παρ�υσ�ας στ�
Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��. N�μ�Kω �τι ε�ναι αισθητ# και απτ# η
μετα+�λ# �ρισμ�νων καταστ-σεων και θ�λω να πιστε�ω �τι
τ�υ �ρ�ν�υ, �ταν θα κ-ν�υμε τη δε�τερη εκδ#λωση παρ�υ-
σ�ασης τ�υ �ργ�υ τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, θα ���υμε α-
κ�μη περισσ�τερα πρ-γματα να π��με. Θα ��ετε εσε�ς μ-λ-
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λ�ν ακ�μη περισσ�τερα πρ-γματα να πε�τε. H δικ# μας δ�υ-
λει-, η δικ# μας δημ�κρατικ# απ�στ�λ#, ε�ναι να διαμ�ρ('-
ν�υμε τις πρ�ϋπ�θ�σεις για να παρ-γεται, να συντ�θεται και
να πρ�+-λλεται τ� �ργ� αυτ�.
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�Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡ�ΕΣ Τ�Υ Σ�ΕΔΙ�Υ Ν�Μ�Υ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡ�ΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΛΗΡ�Ν�ΜΙΑΣ 
(ΝΕ�Σ ΑΡ�ΑΙ�Λ�ΓΙΚ�Σ Ν�Μ�Σ)

4

E
NAΣ EΛΛHNIKOΣ NOMOΣ ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ

κληρ�ν�μι-ς, �νας ν��ς αρ�αι�λ�γικ�ς ν�μ�ς, τ� πρ'τ�
συστηματικ� και �λ�κληρωμ�ν� ν�μ�θ�τημα μετ- τ�

1932, ��ει μια ιδια�τερη συμ+�λικ# σημασ�α: H Eλλ-δα ε�ναι
μ�α �'ρα π�υ στην κ�ιν# συνε�δηση διεθν'ς κατ��ει πρ�ν�-
μιακ# θ�ση στ� παγκ�σμι� π�λιτιστικ� απ�θεμα. aρα, π�ρα
απ� την εσωτερικ# συμ+�λικ# και πρακτικ# σημασ�α τ�υ, �να
τ�τ�ι� ν�μ�σ��δι� ε*απ�στ�λλει �να διεθν�ς μ#νυμα, �να μ#-
νυμα πλ#ρ�υς σε+ασμ�� και ενσωμ-τωσης των καν�νων και
των αρ�'ν τ�υ διεθν��ς δικα��υ σε σ��ση με τη μετα�ε�ριση
των π�λιτιστικ'ν αγαθ'ν. Kαι επειδ# +ασικ�ς -*�νας της
π�λιτικ#ς μας ε�ναι � σε+ασμ�ς της διεθν��ς ν�μιμ�τητας στα
θ�ματα αυτ-, με αι�μ# τ� K#τημα των Mαρμ-ρων τ�υ Παρ-
θεν'ν�ς αλλ- ��ι μ�ν�, μια τ�τ�ια ελληνικ# ν�μ�θετικ# πρω-
τ�+�υλ�α ��ει πρ�δηλη σημασ�α και π�λλ�ς συμπαραδηλ'-
σεις, τις �π��ες πρ�πει να τ�ν�σ�υμε με κ-θε τρ�π�.

B�+αια τ� πλα�σι� μ�σα στ� �π��� κινε�ται � Aλληνας ν�-
μ�θ�της ε�ναι σ�ετικ- στεν�, δι�τι υπ-ρ��υν συνταγματικ-
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και διεθν# �ρια, τα �π��α ε�μαστε υπ��ρεωμ�ν�ι να σε+α-
στ��με και τα σε+�μαστε ευ�αρ�στως. H πρ�στασ�α των π�-
λιτιστικ'ν αγαθ'ν, κατ- τ� Σ�νταγμα και σ�μ(ωνα με τις
διεθνε�ς συμ+-σεις π�υ ��ει υπ�γρ-ψει και κυρ'σει η Eλλ--
δα, ε�ναι σ�ετικ- πλ#ρης. Πρ�πει δε να σημειωθε� �τι δεν ε�-
ναι ακρι+�ς να κ-ν�υμε λ�γ� για ν�μ�θεσ�α τ�υ 1932 (�πως
αυτ# απ�σπασματικ- συμπληρ'θηκε), γιατ� η αλ#θεια ε�ναι
πως η ν�μ�λ�γιακ# επε*εργασ�α των ισ�υ�ντων καν�νων δη-
μι�υργε� �να σ'μα ρυθμ�σεων περ� αρ�αι�τ#των και περ� π�-
λιτιστικ'ν αγαθ'ν τ� �π��� ε�ναι αρκετ- αναλυτικ� και στις
περισσ�τερες περιπτ'σεις επαρκ�ς. Vμως η �λλειψη συστη-
ματ�π��ησης, η �λλειψη κωδικ�π��ησης, η �λλειψη εν�τητας
�ρισμ�νες (�ρ�ς πρ�καλε� ν�μ�λ�γιακ�ς αντι(-σεις και πα-
ρ-γει α�σθημα ανασ(-λειας δικα��υ.

T� γεγ�ν�ς, λ�ιπ�ν, �τι μπ�ρ��με τ'ρα να κωδικ�π�ι#-
σ�υμε και να συστηματ�π�ι#σ�υμε �λ� τ� υλικ�, να αναδε�-
*�υμε τις γενικ�ς αρ��ς π�υ δι�π�υν την πρ�στασ�α της π�λι-
τιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς και να υπ�τ-*�υμε �λες τις επιμ�ρ�υς
διατ-*εις σε �ρισμ�νες γενικ�ς αρ��ς, �ι �π��ες ε�ναι σ�μ(ω-
νες με τ� Σ�νταγμα και με τ� διεθν�ς δ�και�, ε�ναι π-ρα π�λ�
σημαντικ�. V�ι μ�ν� γιατ� μας επιτρ�πει να ε*απ�στε�λ�υμε
τα μην�ματα στα �π��α #δη ανα(ερθ#καμε, αλλ- και γιατ�
μας επιτρ�πει να εγκαθιδρ�σ�υμε τ� αναγκα�� α�σθημα α-
σ(-λειας δικα��υ. Aυτ� ισ��ει δι�τι �να τ�τ�ι� ν�μ�σ��δι�
ρυθμ�Kει τις σ��σεις τ�υ π�λ�τη με την Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρε-
σ�α και με τ� κρ-τ�ς γενικ�τερα. Pυθμ�Kει ακ�μη τη σ��ση
των αρ�αι�λ�γων, των συντηρητ'ν, των αναστηλωτ'ν και
γενικ�τερα �λων των ειδικ'ν επιστημ�νων, �λης της επιστη-
μ�νικ#ς κ�ιν�τητας, με τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και με τ�
κρ-τ�ς γενικ�τερα. Kαι, επ�σης, στ� π-ρα π�λ� κρ�σιμ� �ικ�-
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ν�μικ-, αναπτυ*ιακ- και περι+αλλ�ντικ- πεδ�� των �ρ#σεων
γης, τ� ν�μ�σ��δι� αυτ� ρυθμ�Kει και απ�σα(ην�Kει τις σ��-
σεις μετα*� των Yπ�υργε�ων Π�λιτισμ�� και Περι+-λλ�ντ�ς,
Xωρ�τα*�ας και Δημ�σ�ων Aργων, �τσι 'στε � π�λ�της να
γνωρ�Kει π�ι� ε�ναι τ� πλα�σι� μ�σα στ� �π��� κινε�ται και να
μην π�(τει θ�μα των επιμ�ρ�υς αντι(-σεων τ�υ δι�ικητικ��
μη�ανισμ��.

E�ναι επ�σης πρ�(αν�ς �τι �να τ�τ�ι� ν�μ�σ��δι� ε�ναι π--
ρα π�λ� σημαντικ� για τις σ��σεις της Aρ�αι�λ�γικ#ς Yπηρε-
σ�ας, π�υ ε�ναι μια υπηρεσ�α δι�ικητικ# αλλ- και επιστημ�νι-
κ#, με τις *�νες αρ�αι�λ�γικ�ς σ��λ�ς και με τα ελληνικ- πα-
νεπιστ#μια και ερευνητικ- ιδρ�ματα, κ-τι τ� �π��� ε�ναι α-
π�λ�τως αναγκα�� να ρυθμιστε� με σα(#νεια, καθ'ς η επι-
στημ�νικ# κ�ιν�τητα των ασ��λ�υμ�νων με την πρ�στασ�α,
την αν-δει*η και την πρ�+�λ# της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς
δεν απ�τελε�ται μ�ν� απ� επιστ#μ�νες κρατικ��ς υπαλλ#-
λ�υς, αλλ- και απ� επιστ#μ�νες �ι �π���ι κιν��νται στ� �'ρ�
τ�υ πανεπιστημ��υ # -λλων ακαδημαϊκ'ν ιδρυμ-των, ελληνι-
κ'ν # *�νων.

T� ν�μ�σ��δι� καλε�ται να υπηρετ#σει �λ�υς αυτ��ς τ�υς
στ���υς και να απαντ#σει σε μια σειρ- απ� κρ�σιμα ερωτ#-
ματα, τα �π��α ���υν τεθε� απ� τη ν�μ�λ�γ�α, τη δι�ικητικ#
πρακτικ#, τις διεθνε�ς τ-σεις και τ�ν επιστημ�νικ� δι-λ�γ�
(αρ�αι�λ�γικ� και ν�μικ�) γ�ρω απ� τα συνα(# θ�ματα:

1. T� πρ'τ� ερ'τημα α(�ρ- στην �κταση τ�υ πεδ��υ ε-
(αρμ�γ#ς τ�υ ν�μ�υ αν-λ�γα με την ιστ�ρικ# περ��δ� στην
�π��α αν#κ�υν τα κινητ- # ακ�νητα πρ-γματα π�υ μπ�ρ��ν
και πρ�πει να �αρακτηρισθ��ν ως μνημε�α. Πρ�+λημα δεν υ-
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π-ρ�ει ως πρ�ς τα απ'τατα �ρια και για την περ��δ� των
πρ�ϊστ�ρικ'ν, κλασικ'ν και +υKαντιν'ν �ρ�νων μ��ρι τ�
1453. Aντιθ�τως, ε*ακ�λ�υθ��ν να υπ-ρ��υν ασ-(ειες και α-
ντι(-σεις (ιδ�ως στη ν�μ�λ�γ�α) ως πρ�ς τη μετα+υKαντιν#
περ��δ� (1453-1830). Στ� παρελθ�ν ε��ε πρ�ταθε� η ενια�α με-
τα�ε�ριση κινητ'ν και ακιν#των με αν'τατ� �ρι� τ� 1700 # η
διατ#ρηση της σημεριν#ς κατ-στασης με �ρι� τ� 1830, αλλ-
με π�λλ�ς εσωτερικ�ς δια(�ρ�π�ι#σεις και απ��ρ'σεις. Πι-
στε��υμε �τι η απ-ντηση π�υ δ�νει τ� ν�μ�σ��δι� ε�ναι σα-
(#ς ως πρ�ς τ� �ρ�νικ� �ρι� και δ�καιη ως πρ�ς τη μετα�ε�-
ριση α(εν�ς μεν των ακιν#των, α(ετ�ρ�υ δε των κινητ'ν, τα
�π��α δια(�ρ�π�ι��νται με κριτ#ρι� τ�ν τρ�π� ανε�ρεσ#ς
τ�υς, την πιθαν# σ��ση τ�υς με ακ�νητ� μνημε�� και την εκ-
κλησιαστικ# # μη �ρ#ση τ�υς.

2. T� δε�τερ� ερ'τημα α(�ρ- στη δυνατ�τητα απ�κτησης
κυρι�τητας επ� μνημε�ων # στην εμμ�ν# στη δυνατ�τητα να υ-
π-ρ�ει μ�ν� δικα�ωμα κατ��#ς, με συγκ�ντρωση τ�υ δικαι'-
ματ�ς κυρι�τητας στ� κρ-τ�ς. Vλες �ι επιμ�ρ�υς εκδ���ς με
κριτ#ρι� τ�ν κινητ� # ακ�νητ� �αρακτ#ρα τ�υ μνημε��υ και
τη �ρ�ν�λ�γησ# τ�υ ε�ναι δυνατ�ς. T� +ασικ�, �μως, ε�ναι να
γ�νει σα(�ς �τι μετα*� «κυρι�τητας με περι�ρισμ��ς» και
«κατ��#ς με αυ*ημ�νες εγγυ#σεις» (π.�. μετα+�+αση # κληρ�-
ν�μ�α) δεν υπ-ρ�ει �υσιαστικ# δια(�ρ-. aρα σημασ�α δεν �-
��υν �ι γενικ�� �αρακτηρισμ��, αλλ- �ι επιμ�ρ�υς ρυθμ�σεις.

3. T� τρ�τ� ερ'τημα α(�ρ- στη μετα�ε�ριση των συλλε-
κτ'ν. T� K#τημα ε�ναι αν � ν�μ�ς θα αναγνωρ�Kει τη δυνατ�-
τητα των συλλεκτ'ν να ε(-πτ�νται με λαθρανασκα(ε�ς και
αρ�αι�π'λες # ��ι. Πιστε��υμε �τι η απ-ντηση τ�υ ν�μ�σ�ε-
δ��υ, εν �ψει των σημεριν'ν διεθν'ν συνθηκ'ν αν-πτυ*ης
της αρ�αι�λ�γικ#ς �ρευνας, ε�ναι σα(#ς και δ�καιη. O συλλ�-
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κτης μπ�ρε� να +ρ�σκει τα αντικε�μενα π�υ τ�ν ενδια(�ρ�υν
μ�ν� ν�μ�μως.

4. T� τ�ταρτ� ερ'τημα α(�ρ- στ�υς περι�ρισμ��ς τ�υ δι-
και'ματ�ς της ιδι�κτησ�ας για λ�γ�υς πρ�στασ�ας των μνη-
με�ων και των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων. T� K#τημα ε�ναι αν θα
πρ�πει να ενεργε� κατ- τ� δ�κ��ν κ-θε επιμ�ρ�υς δι�ικητι-
κ# υπηρεσ�α (αρ�αι�λ�γικ# υπηρεσ�α, π�λε�δ�μικ# υπηρεσ�α
κ.λπ.) # αν πρ�πει να τεθ��ν σα(ε�ς και ενια��ι καν�νες. T�
ν�μ�σ��δι� επι�ειρε� τ� δε�τερ�.

Πι� συγκεκριμ�να, �ι -*�νες τ�υ σ�εδ��υ ε�ναι �ι ακ�λ�υθ�ι:
1. T� πεδ�� ε(αρμ�γ#ς τ�υ ν�μ�υ καλ�πτει �λα τα π�λιτι-

στικ- αγαθ- απ� τ�υς αρ�αι�τ-τ�υς �ρ�ν�υς �ως σ#μερα.
aρα δεν υπ-ρ�ει απ'τατ� �ρι�. T� απ'τατ� �ρι� τ� καθ�ρ�-
Kει κ-θε (�ρ- η επιστ#μη. Tα �ρια στ� παρελθ�ν μετατ�θε-
νται συνε�'ς, �λ� και +αθ�τερα. H δε πρ�στασ�α εκτε�νεται
μ��ρι και τ� σ#μερα.

M�α δε�τερη καιν�τ�μ�α ε�ναι η ρητ# υπαγωγ# στ� πεδ�� ε-
(αρμ�γ#ς τ�υ ν�μ�υ ��ι μ�ν� των ενσ'ματων, των εμπρ-γμα-
των, αλλ- και των -υλων π�λιτιστικ'ν αγαθ'ν. O πρ�(�ρικ�ς
π�λιτισμ�ς, η πρ�(�ρικ# Iστ�ρ�α, �ι παραδ�σεις, τα λαϊκ- δρ'-
μενα ���υν την �δια πρ�στασ�α με τα υλικ- π�λιτιστικ- αγαθ-.

Πρ�πει επ�σης να τ�νιστε� �τι στ� πεδ�� ε(αρμ�γ#ς τ�υ
ν�μ�υ εντ-σσ�νται και τα εντ�ς ελληνικ#ς επικρατε�ας στ�ι-
�ε�α -λλων π�λιτισμ'ν, π�υ ���υν σημασ�α για την ελληνικ#
π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι- και τα �π��α ���υμε υπ��ρ�ωση εκ
τ�υ διεθν��ς δικα��υ να σε+�μαστε, να πρ�στατε��υμε και
να αναδεικν��υμε, �πως ακρι+'ς και τα στ�ι�ε�α της ελληνι-
κ#ς π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς.
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H αρ�# απ� την �π��α εκκινε� τ� σ��δι� ν�μ�υ ε�ναι �τι τα
π�λιτιστικ- αγαθ- ε�ναι κ�ινωνικ- αγαθ-, τα �π��α ενσωμα-
τ'ν�υν και κωδικ�π�ι��ν την ιστ�ρικ# μν#μη. H δε πρ�στα-
σ�α τ�υς ε�ναι απ�λ�τως αναγκα�α για την ανα+-θμιση τ�υ
π�λιτιστικ�� περι+-λλ�ντ�ς και για τη μετ-δ�ση των π�λιτι-
στικ'ν α*ι'ν στις μελλ�ντικ�ς γενε�ς. Aυτ� τ� α�σθημα της
συν��ειας και της δια�ρ�ν�ας διαπερν- �λες τις διατ-*εις τ�υ
σ�εδ��υ.

2. T� πι� σημαντικ� +�+αια στ�ι�ε��, τ� κρισιμ�τερ� στ�ι-
�ε�� τ�υ ν�μ�υ, η μ#τρα �λων των υπ�λ��πων ρυθμ�σεων, ε�-
ναι η περι�δ�λ�γηση της πρ�στασ�ας. Kατ’ αρ�-ς, � ν�μ�ς
�αρακτηρ�Kει ως μνημε�α �λα τα π�λιτιστικ- αγαθ-, με π�λ-
λ�ς επιμ�ρ�υς διακρ�σεις, εκ των �π��ων �ι σημαντικ�τερες
ε�ναι �ι διακρ�σεις των μνημε�ων α(εν�ς μεν σε αρ�α�α και
νε�τερα α(ετ�ρ�υ δε σε κινητ- και ακ�νητα:

I. α. Aρ�α�α μνημε�α ε�ναι αυτ- π�υ �ρ�ν�λ�γ��νται απ�
τα απ'τατα �ρ�νια �ως και τ� 1830.

+. Nε�τερα μνημε�α ε�ναι αυτ- π�υ �ρ�ν�λ�γ��νται απ�
τ� 1830 �ως και τα εκ-στ�τε τελευτα�α 30 �ρ�νια.

II. Mε +-ση, λ�ιπ�ν, αυτ# την τυπ�λ�γ�α των μνημε�ων σε
αρ�α�α και νε�τερα, ���υμε τις ε*#ς ειδικ�τερες κατηγ�ρ�ες
ακιν#των και κινητ'ν:

α. Tα ακ�νητα αρ�α�α μνημε�α πρ�στατε��νται �λα εκ τ�υ
ν�μ�υ ε(�σ�ν �ρ�ν�λ�γ��νται μ��ρι και τ� 1830.Tα νε�τερα α-
κ�νητα μνημε�α, απ� τ� 1830 �ως και τα εκ-στ�τε 100 τελευτα�α
�ρ�νια, πρ�στατε��νται ως μνημε�α ε(�σ�ν �αρακτηρ�K�νται
ως τ�τ�ια, λ�γω της αρ�ιτεκτ�νικ#ς, π�λε�δ�μικ#ς, κ�ινωνικ#ς,
εθν�λ�γικ#ς, λα�γρα(ικ#ς, θρησκευτικ#ς, τε�νικ#ς, +ι�μη�ανι-
κ#ς # εν γ�νει ιστ�ρικ#ς, καλλιτε�νικ#ς # επιστημ�νικ#ς σημα-
σ�ας τ�υς. O�τως # -λλως κ-θε επ�μ+αση σε ακ�νητα αυτ#ς της
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ηλικ�ας πρ�ϋπ�θ�τει πρ�ηγ��μενη -δεια τ�υ Yπ�υργε��υ Π�-
λιτισμ��. Tα ακ�νητα μνημε�α τα μεταγεν�στερα των εκ-στ�τε
τελευτα�ων 100 ετ'ν και πρ�γεν�στερα των τελευτα�ων 30 ετ'ν
�αρακτηρ�K�νται ως μνημε�α λ�γω της ιδια�τερης –και ��ι της
απλ#ς– αρ�ιτεκτ�νικ#ς, π�λε�δ�μικ#ς, κ�ινωνικ#ς, εθν�λ�γι-
κ#ς, λα�γρα(ικ#ς, θρησκευτικ#ς, τε�νικ#ς, +ι�μη�ανικ#ς # εν
γ�νει ιστ�ρικ#ς, καλλιτε�νικ#ς # επιστημ�νικ#ς σημασ�ας.

aρα δεν υπ-ρ�ει -λλ� terminus. M��ρι τ� 1830 τα ακ�νητα
μνημε�α ε�ναι «αρ�α�α», συμπεριλαμ+αν�μ�νων �λων των α-
κιν#των +υKαντιν'ν και μετα+υKαντιν'ν μνημε�ων. Στα δε
νε�τερα μνημε�α η δι-κριση γ�νεται μετα*� α(εν�ς μεν αυτ'ν
π�υ �ρ�ν�λ�γ��νται απ� τ� 1830 �ως τα 100 τελευτα�α �τη (�-
π�υ � �αρακτηρισμ�ς γ�νεται με πρ-*η τ�υ υπ�υργ��, λ�γω
της σημασ�ας τ�υ μνημε��υ), α(ετ�ρ�υ δε αυτ'ν π�υ �ρ�ν�-
λ�γ��νται απ� τα τελευτα�α 100 �ως τα τελευτα�α 30 �ρ�νια
δηλαδ# στ� δι-στημα των 70 κρ�σιμων ετ'ν, �π�τε � �αρα-
κτηρισμ�ς απαιτε�ται να θεμελι'νεται στην ε*αιρετικ# σημα-
σ�α τ�υ μνημε��υ.

+. Ως πρ�ς τα κινητ-: Vσα �ρ�ν�λ�γ��νται �ως και τ� 1453

ε�ναι �λα μνημε�α εκ τ�υ ν�μ�υ. Tα μεταγεν�στερα τ�υ 1453 �-
ως και τ� 1830, δηλαδ# τα μετα+υKαντιν-, ε�ναι εκ τ�υ ν�μ�υ
μνημε�α π�υ πρ�στατε��νται �ωρ�ς να απαιτε�ται �αρακτηρι-
σμ�ς, ε(�σ�ν απ�τελ��ν ευρ#ματα ανασκα('ν, ε(�σ�ν απ�-
σπ-στηκαν απ� ακ�νητα μνημε�α και ε(�σ�ν ε�ναι εικ�νες #
-λλα θρησκευτικ- λειτ�υργικ- αντικε�μενα. Aυτ�ς �ι τρεις κα-
τηγ�ρ�ες μετα+υKαντιν'ν κινητ'ν ε�ναι εκ τ�υ ν�μ�υ πρ�στα-
τευ�μενα μνημε�α �ωρ�ς να απαιτε�ται δι�ικητικ# πρ-*η �α-
ρακτηρισμ��.

Tα υπ�λ�ιπα μετα+υKαντιν- κινητ- της περι�δ�υ 1453-

1830 πρ�πει να �αρακτηριστ��ν ως μνημε�α. Vσα, συνεπ'ς,
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δεν ε�ναι ευρ#ματα ανασκα('ν, �σα δεν ���υν απ�σπαστε�
απ� ακ�νητα μνημε�α και �σα δεν ε�ναι εικ�νες # -λλα θρη-
σκευτικ- λειτ�υργικ- αντικε�μενα, πρ�πει να �αρακτηρισθ��ν
ως τ�τ�ια, ε(�σ�ν αυτ� ε�ναι αναγκα�� λ�γω της ιστ�ρικ#ς
τ�υς σημασ�ας.

H �δια μετα�ε�ριση ακρι+'ς γ�νεται και ως πρ�ς τα νε�τε-
ρα κινητ- μνημε�α απ� τ� 1830 �ως και τα τελευτα�α εκ-στ�-
τε 100 �ρ�νια. Aυτ- π�υ �αρακτηρ�K�νται ως μνημε�α λ�γω
της σημασ�ας τ�υς εμπ�πτ�υν στ� πεδ�� πρ�στασ�ας τ�υ ν�-
μ�υ. Tα νε�τερα των τελευτα�ων 100 �ρ�νων �ως και τα εκ--
στ�τε τελευτα�α 30 �τη �αρακτηρ�K�νται επ�σης ως μνημε�α
και πρ�στατε��νται, αλλ- εκε� δεν αρκε� η συν#θης σημασ�α,
πρ�πει να υπ-ρ�ει ε*αιρετικ# σημασ�α, -ρα πρ�πει να υπ-ρ-
�ει ιδια�τερη και πι� αναλυτικ# αιτι�λ�γ�α.

T� ν�μ�σ��δι� πρ�+λ�πει �τι τα απ�τελ�σματα τ�υ �αρα-
κτηρισμ�� επ�ρ��νται απ� την κ�ιν�π��ηση της εισ#γησης, --
ρα και πριν εκδ�θε� η τελικ# πρ-*η. Πρ�+λ�πει δε επ�σης τη
δυνατ�τητα �αρακτηρισμ�� κατ- κατηγ�ρ�ες: δεν �ρει-Kεται
να ε�ναι � �αρακτηρισμ�ς ατ�μικ�ς για κ-θε κινητ� μνημε��,
αλλ- μπ�ρε� να περιλη(θ��ν στην πρ�στασ�α �λ�κληρες κα-
τηγ�ρ�ες μνημε�ων με μ�α πρ-*η καν�νιστικ�� �αρακτ#ρα.

3. T� δε�τερ� μεγ-λ� K#τημα ε�ναι η σ��ση μετα*� ιδι�κτη-
σ�ας-κατ��#ς και περι�ρισμ'ν. Kαι εδ' �ι καν�νες ε�ναι δια(�-
ρετικ�� για τα ακ�νητα και δια(�ρετικ�� για τα κινητ- μνημε�α:

α. Ως πρ�ς τα ακ�νητα αρ�α�α, δηλαδ# �σα �ρ�ν�λ�γ��-
νται �ως και τ� 1453, η κυρι�της αν#κει στ� κρ-τ�ς, τα αντι-
κε�μενα ε�ναι εκτ�ς συναλλαγ#ς και ανεπ�δεκτα �ρησικτη-
σ�ας. E*α�ρεση πρ�+λ�πεται για τ� δικα�ωμα κυρι�τητας π�υ
αναγνωρ�Kεται στα εκκλησιαστικ- ν�μικ- πρ�σωπα.

+. Στα μετα+υKαντιν- και νε�τερα ακ�νητα μνημε�α ε�ναι

113

ΔΙΑ�Ρ�ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ Π�ΛΙΤΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ



δυνατ�ν να ���υμε κυρι�τητα υπ� αυστηρ��ς �ρ�υς και πε-
ρι�ρισμ��ς και π-ντ�τε υπ� τ�ν διαρκ# και αυστηρ� �λεγ��
των υπηρεσι'ν τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��.

γ. Tα κινητ-, ε(�σ�ν ε�ναι αρ�α�α μνημε�α, δηλαδ# �ρ�ν�-
λ�γ��νται �ως τ� 1453, αν#κ�υν στ� κρ-τ�ς κατ- κυρι�τητα, ε�-
ναι πρ-γματα εκτ�ς συναλλαγ#ς και ανεπ�δεκτα �ρησικτησ�ας.

Yπ-ρ��υν �μως �ι ε*#ς απ�κλ�σεις στ� σημε�� αυτ�: Eισα-
�θ�ντα αρ�α�α κινητ- π�υ �ρ�ν�λ�γ��νται �ως τ� 1453 μπ�-
ρ��ν να μετα+ι+-K�νται αιτ�α θαν-τ�υ, ε(�σ�ν �μως � κληρ�-
ν�μ�ς ��ει τα πρ�σ�ντα τ�υ κατ���υ και αναγνωρ�Kεται ως τ�-
τ�ι�ς απ� τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��. H κυρι�της �μως των εισα-
�θ�ντων αρ�α�ων κινητ'ν αναγνωρ�Kεται και διατηρε�ται υπ�
δ�� π�λ� αυστηρ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις: E(�σ�ν αυτ- δεν ���υν ε-
*α�θε� απ� τη �'ρα την τελευτα�α 50ετ�α πριν απ� την εισαγω-
γ# τ�υς και ε(�σ�ν δεν ε�ναι πρ�ϊ�ν κλ�π#ς # λαθρανασκα(#ς.

δ. Mε τα αρ�α�α κινητ- μνημε�α ε*�μ�ι'ν�νται �λα τα με-
τα+υKαντιν- (1453-1830) κινητ- π�υ ε�ναι πρ�ϊ�ντα ανασκα-
(#ς, ���υν απ�σπασθε� απ� ακ�νητα μνημε�α # ε�ναι εικ�νες
# -λλ�υ ε�δ�υς θρησκευτικ- λειτ�υργικ- σκε�η, καθ'ς και �-
λα τα μετα+υKαντιν- # νε�τερα κινητ- μνημε�α π�υ ���υν �α-
ρακτηρισθε� ως τ�τ�ια ατ�μικ- # κατ- κατηγ�ρ�ες. Στις περι-
πτ'σεις �μως αυτ�ς ε�ναι δυνατ# η κυρι�της κινητ'ν μνημε�-
ων υπ� �ρ�υς και υπ� τ�ν �λεγ�� τ�υ YΠΠO και η μετα+�+α-
σ# τ�υς ε(�σ�ν � πρ�ς �ν η μετα+�+αση ��ει τα πρ�σ�ντα τ�υ
κατ���υ. Eιδικ# μνε�α γ�νεται και π-λι στη διατ#ρηση της κυ-
ρι�τητας επ� εκκλησιαστικ'ν μνημε�ων εκ μ�ρ�υς των εκκλη-
σιαστικ'ν ν�μικ'ν πρ�σ'πων (ιερ�ς μ�ν�ς κ.λπ.).

4. Aντ�στ�ι�ες και π�λ� πι� αυστηρ�ς διατ-*εις υπ-ρ��υν
για τις ιδι�τητες τ�υ συλλ�κτη, τ�υ αρ�αι�π'λη και τ�υ ε-
μπ�ρ�υ νε�τ�ρων μνημε�ων.
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Πρ�πει ειδικ'ς να τ�νιστε� �τι τ� ν�μ�σ��δι� ενθαρρ�νει
�να μ�ντ�λ� συλλ�κτη π�υ (ρ�ντ�Kει για την εισαγωγ# στη
�'ρα μνημε�ων π�υ ε��αν ε*α�θε� πριν απ� 50 τ�υλ-�ιστ�ν
�ρ�νια, εν' απ�κλε�ει τ� μ�ντ�λ� τ�υ συλλ�κτη π�υ συναλ-
λ-σσεται με λαθρανασκα(ε�ς και αρ�αι�κ-πηλ�υς, �πως συμ-
+α�νει κατ- την ισ���υσα ν�μ�θεσ�α.

O ν�μ�ς πρ�+λ�πει επ�σης �τι υπ� πρ�ϋπ�θ�σεις ε�ναι δυ-
νατ#, για λ�γ�υς π�λιτιστικ'ν ανταλλαγ'ν, η εισαγωγ# # η
πρ�σωριν# ε*αγωγ# π�λιτιστικ'ν αγαθ'ν και � δανεισμ�ς #
η ανταλλαγ# μνημε�ων π�υ αν#κ�υν στ� κρ-τ�ς.

5. T� ν�μ�σ��δι� πρ�+λ�πει τη σ�σταση τ�υ Eθνικ�� Aρ-
�ε��υ Mνημε�ων. Eγκαθιδρ�ει δε μ�α ε*αιρετικ- αναλυτικ#
διαδικασ�α �αρακτηρισμ�� μνημε�ων, η �π��α σ�+εται την α-
ν-γκη πρ�στασ�ας των π�λιτιστικ'ν αγαθ'ν αλλ- και τ�ν
π�λ�τη, � �π���ς γνωρ�Kει πλ��ν με ακρ�+εια π�ια ε�ναι η δια-
δικασ�α �αρακτηρισμ��. H εισ#γηση κ�ιν�π�ιε�ται στ�ν �δι�
τ�ν ενδια(ερ�μεν�, στ�ν �ικε�� Oργανισμ� T�πικ#ς Aυτ�δι-
��κησης και την �ικε�α Π�λε�δ�μικ# Aρ�#, � δε απ��αρα-
κτηρισμ�ς ε�ναι δυνατ�ς μ�ν� για πλ-νη περ� τα πρ-γματα.

6. T� ν�μ�σ��δι�:
– Kωδικ�π�ιε� και κ-νει αυστηρ�τερες τις πρ�ϋπ�θ�σεις

δ#λωσης και υπ�δει*ης ακιν#των και κινητ'ν αρ�α�ων και
πρ�+λ�πει τις περιπτ'σεις αμ�ι+#ς.

– Eπι+-λλει συγκεκριμ�ν�υς καν�νες διατ#ρησης των ακι-
ν#των αρ�α�ων.

– Aπαγ�ρε�ει κ-θε επ�μ+αση στα ακ�νητα μνημε�α και
στ� περι+-λλ�ν τ�υς �ωρ�ς -δεια της Yπηρεσ�ας.

– Πρ�+λ�πει ειδικ# διαδικασ�α για την -ρση των ετ�ιμ�ρ-
ρ�πι'ν των νε�τ�ρων ακιν#των μνημε�ων.

– Aπαγ�ρε�ει τις λατ�μικ�ς # μεταλλευτικ�ς δραστηρι�τη-
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τες σε απ�σταση εν�ς �ιλι�μ�τρ�υ απ� τ� μνημε�� και την �-
ρι�θ�τηση λατ�μικ'ν περι��'ν σε απ�σταση δ�� �ιλι�μ�-
τρων, καθ'ς και κ-θε παραγωγικ# # εμπ�ρικ# δραστηρι�τη-
τα πλησ��ν μνημε��υ �ωρ�ς -δεια.

– Kωδικ�π�ιε� τις διατ-*εις για την απαλλ�τρ�ωση και την
απ�Kημ�ωση λ�γω στ�ρησης # περι�ρισμ�� �ρ#σης μνημε��υ.

7. T� σ��δι� κατηγ�ρι�π�ιε� με π�λ� μεγ-λη σα(#νεια τις
κρ�σιμες �νν�ιες π�υ ταλαιπωρ��ν και τις υπηρεσ�ες τ�υ Y-
π�υργε��υ Π�λιτισμ�� και τ�υς π�λ�τες, δηλαδ# την �νν�ια
τ�υ ακιν#τ�υ μνημε��υ και τ�υ περι+-λλ�ντ�ς �'ρ�υ, π�υ ε�-
ναι η θεμελι'δης �νν�ια, και την �νν�ια τ�υ αρ�αι�λ�γικ��
�'ρ�υ, καθ'ς πρ�+λ�πει �τι μ�σα σε π�ντε �ρ�νια πρ�πει να
γ�νει η �ριστικ# �ρι�θ�τηση των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων σε �-
λη την επικρ-τεια για να υπ-ρ*ει � �ριστικ�ς –πλην ν�ων α-
νακαλ�ψεων– αρ�αι�λ�γικ�ς �-ρτης της �'ρας. Πρ�+λ�πει
�μως, στη διαδικασ�α σ�ντα*ης τ�υ Γενικ�� Π�λε�δ�μικ��
Σ�εδ��υ # τ�υ Σ�εδ��υ Xωρικ#ς και Oικιστικ#ς Oργ-νωσης
Aν�ι�τ#ς Π�λης, την πρ�σωριν# �ρι�θ�τηση αρ�αι�λ�γικ'ν
�'ρων με πρ-*η της �ικε�ας ε(�ρε�ας, η �π��α και ισ��ει �ως
�τ�υ γ�νει η �ριστικ# �ρι�θ�τηση τ�υ αρ�αι�λ�γικ�� �'ρ�υ.

Oι ιστ�ρικ�� τ�π�ι αντιμετωπ�K�νται �πως και �ι αρ�αι�-
λ�γικ�� �'ρ�ι, -ρα αν#κ�υν στη δικαι�δ�σ�α, σ�μ(ωνα με τη
ρ�θμιση αυτ#, τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��.Yπ-ρ��υν επ�σης
ειδικ�ς διατ-*εις για τα αρ�ιτεκτ�νικ- σ�ν�λα, τα �π��α αν#-
κ�υν στη δικαι�δ�σ�α και τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� και
τ�υ Yπ�υργε��υ ΠEXΩΔE. E-ν �να αρ�ιτεκτ�νικ� σ�ν�λ� ε�-
ναι �αρακτηρισμ�ν� και ως αρ�αι�λ�γικ�ς �'ρ�ς # ιστ�ρικ�ς
τ�π�ς, πρ���ει και πρ�τ-σσεται η πρ�στασ�α τ�υ κατ- τ�ν
αρ�αι�λ�γικ� ν�μ�.

Γ�ρω απ� τα μνημε�α και τ�υς αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς ε-
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γκαθιδρ�εται η �νν�ια της Z'νης Πρ�στασ�ας (A] αδ�μητη
και B] δ�μησης υπ� �ρ�υς). Oι Z'νες Πρ�στασ�ας περι+-λ-
λ�υν �ναν αρ�αι�λ�γικ� �'ρ� # �να μνημε�� π�ραν τ�υ στε-
ν�� περι+-λλ�ντ�ς �'ρ�υ τ�υ.

Vλα δε αυτ- συντ�θενται με τη μ�ρ(# των ειδικ'ν σ�ε-
δ�ων π�λιτιστικ#ς πρ�στασ�ας, τα �π��α ε�ναι καν�νιστικ�ς
πρ-*εις π�υ εκδ�δ�νται αν- περι��#, �τσι 'στε να *�ρ�υμε
π�ι� ε�ναι τ� συν�λικ� σ��δι� μ�σα στ� �π��� κιν��μαστε για
την πρ�στασ�α, την πρ�+�λ#, την αν-δει*η των μνημε�ων, των
αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων, των ιστ�ρικ'ν τ�πων, των αρ�ιτεκτ�-
νικ'ν συν�λων και των Kων'ν πρ�στασ�ας.

Θ�λω να πιστε�ω �τι η ενδ�κυ+ερνητικ# επε*εργασ�α με
τ� Yπ�υργε�� ΠEXΩΔE και τις υπηρεσ�ες τ�υ θα ε�ναι ε�κ�λη,
καθ'ς επι�ειρ#σαμε να σε+αστ��με τ� ρ�λ� και των δ�� υ-
π�υργε�ων, � δε πρ�εδρ�ς της Eπιτρ�π#ς τ�υ Aρ�αι�λ�γικ��
N�μ�υ, � σ�μ+�υλ�ς Eπικρατε�ας κ�ρι�ς N. P�K�ς, ε�ναι και
πρ�εδρ�ς της αντ�στ�ι�ης Eπιτρ�π#ς τ�υ YΠEXΩΔE. E�ναι,
κατ- τη γν'μη μ�υ, π-ρα π�λ� σημαντικ� να απ�σα(ηνι-
στ��ν πλ#ρως και �ριστικ- �ι εκατ�ρωθεν σ��σεις. Δι�τι υ-
π-ρ�ει μια ιστ�ρικ# διελκυστ�νδα, η �π��α ��ει ταλαιπωρ#σει
π�λ� και τις υπηρεσ�ες και τ�υς π�λ�τες.

8. T� ν�μ�σ��δι� περιλαμ+-νει αναλυτικ�ς διατ-*εις για
τις ανασκα(�ς, συστηματικ�ς και σωστικ�ς, για τη διε�θυνση
των ανασκα('ν, για τις ανασκα(�ς των πανεπιστημ�ων και
των *�νων ιδρυμ-των και για τη δημ�σ�ευση των ανασκα('ν
με σ�ντμηση τ�υ �ρ�ν�υ μ�σα στ�ν �π��� υπ-ρ�ει υπ��ρ�ω-
ση δημ�σ�ευσης.

9. T� ν�μ�σ��δι� κωδικ�π�ιε� τις διατ-*εις περ� μ�υσε�ων
στ� πνε�μα τ�υ ν�μ�υ 2557/97, περιλαμ+-νει κ�νητρα για τ�υς
κυρ��υς μνημε�ων των �π��ων η �ικ�ν�μικ# α*�α μει'νεται,
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διατηρε� τη δι-κριση των συλλ�γικ'ν �ργ-νων σε τ�πικ- συμ-
+��λια, Kεντρικ� Aρ�αι�λ�γικ� Συμ+��λι�, Kεντρικ� Συμ-
+��λι� Nε�τ�ρων Mνημε�ων, μει'ν�ντας ελα(ρ'ς τ�ν αριθ-
μ� των μελ'ν, 'στε τα �ργανα να ε�ναι πι� λειτ�υργικ-, και
αναθ�τ�ντας σημαντικ�ς αρμ�δι�τητες στα τ�πικ- συμ+��-
λια, 'στε � ρ�λ�ς των κεντρικ'ν συμ+�υλ�ων να ε�ναι πραγ-
ματικ- κεντρικ�ς, εθνικ�� επιπ�δ�υ.

10. T� ν�μ�σ��δι� �λ�κληρ'νεται με �να αναλυτικ� κε(--
λαι� ειδικ'ν π�ινικ'ν διατ-*εων, �ι �π��ες πρ�+λ�π�υν μια
σειρ- απ� ειδικ- εγκλ#ματα για την κλ�π#, την υπε*α�ρεση
και τη (θ�ρ- μνημε��υ, για την απ�δ��# # τη δι-θεση μνημε�-
�υ π�υ απ�τελε� πρ�ϊ�ν εγκλ#ματ�ς, για την παρα+�αση της υ-
π��ρ�ωσης δ#λωσης, για την παρ-ν�μη μετα+�+αση, την πα-
ρ-ν�μη επ�μ+αση # εκτ�λεση �ργων σε μνημε��, την παρ-ν�μη
μη επιστρ�(# π�λιτιστικ'ν αγαθ'ν, την παρ-ν�μη υπ�+-θμι-
ση της α*�ας μνημε��υ, την πλημμελ# (�λα*η, διατ#ρηση # συ-
ντ#ρηση μνημε��υ. Πρ�+λ�πει ακ�μη ειδικ�ς π�ινικ�ς ευθ�νες
για τα �ργανα τ�υ κρ-τ�υς και αρμ�δι�τητα τ�υ ε(ετε��υ �-
ταν τα εγκλ#ματα τελ��νται σε +αθμ� κακ�υργ#ματ�ς.

Στ� κε(-λαι� για τις π�ινικ�ς διατ-*εις πρ�+λ�πεται και
μ�α μετα+ατικ# δι-τα*η τ�π�υ «σεισ-�θειας»: σε περ�πτωση
παρ-ν�μης κατ��#ς, ε-ν η δ#λωση γ�νει σε �να �ρ�ν� απ� τη
δημ�σ�ευση τ�υ ν�μ�υ, � δρ-στης απαλλ-σσεται απ� την
π�ινικ# δ�ω*η.

11. Πιστε�ω �τι τ� σ��δι� ν�μ�υ ανανε'νει και συστημα-
τ�π�ιε� την αρ�αι�λ�γικ# μας ν�μ�θεσ�α και μας ε*�πλ�Kει με
�ναν σ�+αρ� μη�ανισμ� πρ�στασ�ας και αν-δει*ης της π�λι-
τιστικ#ς μας κληρ�ν�μι-ς.
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Μ�ΥΣΕΙ�Λ�ΓΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΚΗ:
Τ� Μ�ΥΣΕΙ� ΩΣ Π�ΛΥΔΥΝΑΜ� Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚ�

ΚΕΝΤΡ�

4

T
O YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY KAI EΓΩ ΠPOΣΩΠIKA ANTAΠOKPIΘH-

καμε στην πρ�ταση και την πρωτ�+�υλ�α, τη διακριτικ-
πιεστικ#, της καθηγ#τριας κυρ�ας Ματ��λας Σκαλτσ-, η

�π��α συν�λα+ε την αρ�ικ# ιδ�α της δι�ργ-νωσης εν�ς διε-
θν��ς συμπ�σ��υ μ�υσει�λ�γ�ας π�υ θα μπ�ρ��σε να συγκε-
ντρ'σει σε �να ενια�� forum Aλληνες και *�ν�υς ειδικ��ς, αν-
θρ'π�υς π�υ κ�μ�K�υν την επαγγελματικ# τ�υς εμπειρ�α γ�ρω
απ� την �ργ-νωση και λειτ�υργ�α των μ�υσε�ων, ειδικ��ς επι-
στ#μ�νες π�υ ασ��λ��νται θεωρητικ- με τ� αντικε�μεν� αυτ�.
Και ενθαρρ�ναμε και στηρ�*αμε την πρωτ�+�υλ�α αυτ#,γιατ� �-
��υμε θ�σει σαν μ�α απ� τις +ασικ�ς πρ�τεραι�τητες τ�υ Yπ�υρ-
γε��υ Π�λιτισμ�� να αναδε�*�υμε μ�α ν�α αντ�ληψη για τη μ�υ-
σειακ# π�λιτικ# και μ�α ν�α �μ�λ�γη αντ�ληψη για την αν-δει-
*η, την πρ�+�λ# και τη λειτ�υργ�α των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων.

T� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �ωρ�ς να ��ει την τυπικ# αρμ�-
δι�τητα, αλλ- ���ντας �υσιαστικ� ενδια(�ρ�ν, ενθαρρ�νει τη
συγκρ�τηση διατμηματικ'ν πρ�γραμμ-των μεταπτυ�ιακ��
(στ� μ�λλ�ν και πρ�πτυ�ιακ��) επιπ�δ�υ, με +ασικ� αντικε�-
μεν� τ�υς τη μ�υσει�λ�γ�α. Τ� �δι� δε κ-νει και σε σ��ση με
την αναστ#λωση και τη συντ#ρηση, �τσι 'στε τα +ασικ- εν-
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δια(�ρ�ντ- μας και �ι θεμελι'δεις πρ�τεραι�τητες της π�λι-
τικ#ς μας –θα �λεγα καλ�τερα: �ι Kωτικ�ς αν-γκες της καθη-
μεριν#ς π�λιτικ#ς τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��– να ���υν α-
νταν-κλαση στα πρ�γρ-μματα σπ�υδ'ν των ελληνικ'ν πα-
νεπιστημ�ων, μια π�υ ���υμε πιεστικ# αν-γκη απ� ε*ειδικευ-
μ�να στελ��η στ�υς τρεις αυτ��ς τ�με�ς κυρ�ως: τη μ�υσει�-
λ�γ�α, τη συντ#ρηση και την αναστ#λωση.

�α�ρ�μαι, επ�σης, γιατ� στ� συμπ�σι� αυτ� συνυπ-ρ��υν
�λες �ι επιστημ�νικ�ς ειδικ�τητες π�υ ε�ναι αναγκα�ες για να
ανθ#σει τ� (αιν�μεν� π�υ λ�γεται μ�υσε��. Η πρωτ�+�υλ�α
αυτ# επισ(ραγ�Kει και επισημ�π�ιε�, θα �λεγα, τη μετ-+αση
απ� μ�α εμπειρικ# –��ι εμπειρ�τε�νικ#– αντιμετ'πιση τ�υ μ�υ-
σε��υ σε μ�α επιστημ�νικ-, δηλαδ# διαν�ητικ-, �ργανωμ�νη
αντιμετ'πισ# τ�υ. Aτσι η μ�υσειακ# π�λιτικ# μετατρ�πεται
απ� δευτερε��υσα απασ��ληση # απ� π-ρεργ� σε κ�ρι� α-
ντικε�μεν� για τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, για τις υπηρεσ�ες
τ�υ και για τα μ�υσε�α π�υ επ�πτε�ει, ε�τε αυτ- ε�ναι κρατι-
κ- ν�μικ- πρ�σωπα ε�τε ε�ναι π�λ� σημαντικ�ς ιδιωτικ�ς και
κ�ινωνικ�ς πρωτ�+�υλ�ες # πρωτ�+�υλ�ες των τ�πικ'ν κ�ι-
νωνι'ν, της Τ�πικ#ς Αυτ�δι��κησης.

Τα ελληνικ- μ�υσε�α –και ανα(�ρ�μαι συλλ#+δην στα αρ-
�αι�λ�γικ- και τα +υKαντιν- μ�υσε�α, στα λα�γρα(ικ-, τα ε-
θν�λ�γικ- και ιστ�ρικ- μ�υσε�α και στα ειδικ- μ�υσε�α– υπ-ρ-
��υν εδ' και π�λλ�ς δεκαετ�ες και στεγ-K�υν τ�ν πλ��τ� της
π�λιτιστικ#ς μας κληρ�ν�μι-ς �-ρις στ�υς κ�π�υς, στη (ρ�ντ�-
δα, την ευαισθησ�α, τη δια�σθηση π�λλ�ς (�ρ�ς τ�υ επιστημ�νι-
κ�� πρ�σωπικ�� τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��: κατ- +-ση τ�υ
αρ�αι�λ�γικ�� μας δυναμικ��, κατ- δε�τερ� δε λ�γ�, �-ρις
στις πρ�σπ-θειες τ�υ δυναμικ�� της Διε�θυνσης Λαϊκ�� Π�λι-
τισμ�� και της Διε�θυνσης Π�λιτιστικ'ν Eκδηλ'σεων.
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Τ� ελληνικ� μ-λιστα τμ#μα τ�υ ICOM, π�υ πρ�εδρε�εται
τ'ρα απ� την κυρ�α �ατKηνικ�λ-�υ και συμπρ-ττει στη
δι�ργ-νωση τ�υ συμπ�σ��υ αυτ��, ��ει αναλ-+ει ε*αιρετικ-
σημαντικ�ς μ�υσει�λ�γικ�ς πρωτ�+�υλ�ες, ��ει αναδε�*ει τ�ν
πρ�+ληματισμ� αυτ�ν και τ�ν ��ει συνδ�σει με -λλ�υς π�λ�
σημαντικ��ς πρ�+ληματισμ��ς π�υ ���υν καταστε� πρ�τε-
ραι�τητα της π�λιτικ#ς τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��. Και α-
να(�ρ�μαι κυρ�ως στα εκπαιδευτικ- πρ�γρ-μματα, στην παι-
δαγωγικ# λειτ�υργ�α των μ�υσε�ων, τ'ρα πια στα Εκπαιδευ-
τικ- Π�λιτιστικ- Δ�κτυα, δηλαδ# σε μια δραστηρι�τητα π�υ
ε�ναι σ�μ(υτη με την �παρ*η και τη λειτ�υργ�α τ�υ μ�υσε��υ
και Kωτικ# αν-γκη για τη σ�νδεση τ�υ μ�υσε��υ με τ�ν κ�ι-
νωνικ� τ�υ περ�γυρ�.

Vμως, για να τα συKητ#σ�υμε �λα αυτ-, πρ�πει να ���υμε
συμ(ων#σει σε �ρισμ�νες πρ�τεραι�τητες, σε �ρισμ�νες πα-
ραδ���ς, σε �ρισμ�να πρ�τ-γματα θα �λεγα καλ�τερα, π�υ
ε�ναι πρ�τ-γματα επιστημ�νικ-, αλλ- και πρ�τ-γματα π�λι-
τικ-, �ωρ�ς να δι�λισθα�ν�υμε σε μ�α ιδε�λ�γικ# �ρ#ση της
π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, -ρα και σε μ�α ιδε�λ�γικ# �ρ#ση
τ�υ μ�υσε��υ ως �ργανωμ�ν�υ κι+ωτ��υ της Iστ�ρ�ας.

Τ� μ�υσε�� –κι αυτ# ε�ναι η πρ'τη παραδ��#– (υσικ- δεν
ε�ναι μ�α π�λυτελ#ς αρ�αι�λ�γικ# απ�θ#κη. Και (υσικ- δεν
ε�ναι �να π-ρεργ� των -λλων δραστηρι�τ#των, ανασκα(ικ'ν
και ερευνητικ'ν, της Yπηρεσ�ας μας. Ε�ναι �να π�λυδ�ναμ�
π�λιτιστικ� κ�ντρ�, π�υ αναπτ�σσει πλ#θ�ς δραστηρι�τ#των
και αυτ� επηρε-Kει τ� κτηρι�λ�γικ� πρ�γραμμα των μ�υ-
σε�ων, τη �ωρ�τα*ικ# τ�υς καταν�μ#, τ� �αρακτ#ρα τ�υς και
τη στελ��ωσ# τ�υς.

Γι’ αυτ� στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ���υμε καταρτ�σει �να
μεσ�πρ�θεσμ� �ωρ�τα*ικ� πρ�γραμμα, μια π�υ � πρ�ϋπ�λ�-
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γισμ�ς μας ε�ναι π-ντα περι�ρισμ�ν�ς και τα αιτ#ματα πλη-
θωρικ- και πιεστικ-, καθ'ς κ-θε μικρ# π�λη, θα �λεγα κ-θε
δ#μ�ς με +-ση τα ν�α δεδ�μ�να τ�υ πρ�γρ-μματ�ς «Καπ�δ�-
στριας», α*ι'νει την �δρυση εν�ς μεγ-λ�υ μ�υσε��υ, και μ-λι-
στα εν�ς μ�υσε��υ τ� �π��� ε�ναι συν#θως μ�ν� αρ�αι�λ�γικ�.

Κατ- την �δια λ�γικ#, ���υμε διαμ�ρ('σει �να κτηρι�λ�-
γικ� πρ�γραμμα με τη συνεργασ�α και τη +�#θεια των δ��
συνα('ν Διευθ�νσεων, π�υ ε�ναι στελε�ωμ�νες απ� �μπειρ�
επιστημ�νικ� και τε�νικ� πρ�σωπικ�, της Διε�θυνσης Μελε-
τ'ν Μ�υσε�ων και της Διε�θυνσης Εκτ�λεσης Aργων Μ�υ-
σε�ων, π�υ να αναδεικν�ει τις ν�ες λειτ�υργ�ες: δηλαδ# τις α�-
θ�υσες περι�δικ'ν εκδηλ'σεων, τις α�θ�υσες π�υ στεγ-K�υν
εκπαιδευτικ- πρ�γρ-μματα, τ�υς �'ρ�υς αναψυ�#ς τ�υ μ�υ-
σε��υ, π�υ πρ�πει να υπ�δ��εται τ� κ�ιν� τ�υ κατ- τρ�π� α-
*ι�πρεπ#, και τ�υς �'ρ�υς πωλητ�ων ειδ'ν, δηλαδ# τ� +ι-
+λι�πωλε�� και την α�θ�υσα των μικρ�αντικειμ�νων, π�υ πρ�-
πει να υπ-ρ��υν σε κ-θε μ�υσε��. Και αυτ� πλ��ν ε(αρμ�Kε-
ται �ωρ�ς παρ�κκλιση απ� τ� Κεντρικ� Αρ�αι�λ�γικ� Συμ-
+��λι� και απ� εμ�να ως αρμ�δι� υπ�υργ�.

Στην �δια λ�γικ# κιν��νται και �ι �δηγ�ες μας για τη λει-
τ�υργ�α των μ�υσε�ων, κυρ�ως σε �,τι α(�ρ- –π�ρα απ� τα
παιδαγωγικ- πρ�γρ-μματα στα �π��α ανα(�ρθηκα– στη λ�-
γικ# των μ�ν�μων εκθ�σεων, στη λ�γικ# των περι�δικ'ν εκ-
θ�σεων και στη λ�γικ# των παρ-πλευρων εκδηλ'σεων π�υ
στεγ-K�νται στα μ�υσε�α.

H αντ�ληψη για τις μ�νιμες εκθ�σεις των μ�υσε�ων ��ει α-
π�μακρυνθε� πρ� π�λλ�� απ� την αντ�ληψη της κλασικ#ς
γερμανικ#ς γλυπτ�θ#κης. Η επ�δει*η μεμ�νωμ�νων αντικει-
μ�νων δεν μπ�ρε� να �ικει'σει τ�ν επισκ�πτη με αυτ� π�υ λ�-
γεται π�λιστικ# κληρ�ν�μι-. Xρει-K�νται ευρ�τερες συνθ�-
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σεις, �ι �π��ες να ���υν �ντ�ν� παιδαγωγικ� στ�ι�ε��, �ωρ�ς
�μως να κατα(ε�γ�υν στ�ν στε�ρ� διδακτισμ�, π�υ λειτ�υρ-
γε� ε*�σ�υ απωθητικ- με την κλασικ# γερμανικ# γλυπτ�θ#κη
στις μ�ρες μας.

�ι μ�νιμες εκθ�σεις συνδ��νται και με την αναλ�γ�α μετα-
*� των απ�θεμ-των των απ�θηκ'ν των μ�υσε�ων απ� τη μια
μερι- και των εκτιθ�μενων αντικειμ�νων απ� την -λλη. �ι α-
π�θ#κες �ρει-K�νται τις δικ�ς τ�υς συστηματικ�ς ανασκα(�ς,
πρ�κειμ�ν�υ να δε�*�υν τ�ν πλ��τ� τ�υς, η δε εναλλαγ#, η α-
*ι�π��ηση �λ�υ αυτ�� τ�υ δυναμικ�� επιτρ�πει στ� μ�υσε��
να ε�ναι π-ντα στην πρ'τη γραμμ# της επικαιρ�τητας. Γιατ�
�ταν επα(ι�μεθα σε μ�νιμες εκθ�σεις μακρ�τατης �ρ�νικ#ς
δι-ρκειας, (υσικ- περι�ρ�K�υμε τις επικ�ινωνιακ�ς δυνατ�-
τητες τ�υ μ�υσε��υ και τ� ενδια(�ρ�ν τ�υ κ�ιν�� για τις μ�-
νιμες συλλ�γ�ς.

Τα πρ-γματα ε�ναι π�λ� πι� ε�κ�λα ως πρ�ς τις περι�δι-
κ�ς εκθ�σεις, �ι �π��ες πρ�πει να ���υν τ�ν δικ� τ�υς �'ρ�
και να *επερν��ν τα �ρια της �ρ�νικ#ς ταυτ�τητας τ�υ μ�υ-
σε��υ. Aυτ# ε�ναι μ�α -λλη επιλ�γ# τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτι-
σμ��: η πρ�σπ-θει- μας να σπ-σ�υμε τα στεγαν- αν-μεσα
στα αρ�αι�λ�γικ-, τα +υKαντιν- και τα μ�υσε�α π�υ α(�ρ��ν
στ�ν λαϊκ� π�λιτισμ� # ειδικ�τερες εκ(-νσεις τ�υ π�λιτι-
σμ��. Γι’ αυτ� επι�ειρ��με παντ�� τα ν�α μ�υσε�α να ε�ναι
δια�ρ�νικ-, �ωρ�ς αυτ� να ε�ναι ε�κ�λ�, καθ'ς υπ-ρ��υν πα-
λι�ς και ισ���υσες ακ�μη αγκυλ'σεις στ�ν τ�μ�α αυτ�.

Aνα -λλ� στ�ι�ε�� τ� �π��� μας απασ��λε� ιδια�τερα και
#δη τ� υπαιν��θηκα ε�ναι �ι παρ-πλευρες εκδηλ'σεις: δηλα-
δ# η πρ�σπ-θει- μας να καταστ#σ�υμε τ� μ�υσε�� �ναν ευ-
�-ριστ� και λειτ�υργικ� �'ρ� υπ�δ��#ς π�λιτιστικ'ν εκδη-
λ'σεων π�ρα απ� τ�ν εκθεσιακ� �αρακτ#ρα τ�υ μ�υσε��υ
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και τα �ρ�νικ- τ�υ �ρια. Aυτ� σημα�νει �τι μικρ�ς μ�υσικ�ς
εκδηλ'σεις, διαλ�*εις, σ�νθετα �πτικ�ακ�υστικ- θε-ματα και
ακρ�-ματα πρ�πει να +ρ�σκ�υν τη θ�ση τ�υς στ� μ�υσε�� και
πρ�πει να πρ�σελκ��υν την πρ�σ��# τ�υ κ�ιν��, κυρ�ως των
παιδι'ν των σ��λικ'ν ηλικι'ν.

Και θ�λω να πιστε�ω �τι τα παιδαγωγικ- πρ�γρ-μματα
π�υ αναπτ�σσ�νται στ� πλα�σι� τ�υ πρ�γρ-μματ�ς «Μελ�-
να», αυτ- π�υ αναπτ�σσ�νται απ� τ� Κ�ντρ� Εκπαιδευτικ'ν
Πρ�γραμμ-των της Διε�θυνσης Πρ�ϊστ�ρικ'ν και Κλασικ'ν
Αρ�αι�τ#των, αυτ- π�υ αναπτ�σσ�νται απ� τα +υKαντιν-
μας μ�υσε�α και τη Διε�θυνση ΒυKαντιν'ν και Μετα+υKαντι-
ν'ν Μνημει'ν, αυτ- π�υ αναπτ�σσ�νται απ� τη Διε�θυνση
Λαϊκ�� Π�λιτισμ��, αλλ- και απ� μεγ-λα μη κρατικ- μ�υ-
σε�α, �πως τ� Μ�υσε�� Κυκλαδικ#ς Τ��νης τ�υ Ιδρ�ματ�ς
Γ�υλανδρ# # τ� Μ�υσε�� Φυσικ#ς Ιστ�ρ�ας τ�υ -λλ�υ Ιδρ�-
ματ�ς Γ�υλανδρ#, ε�ναι πρ�γρ-μματα τα �π��α ���υν κατα-
*ιωθε�. Και για να μην α(#σω παραπ�νεμ�νη τη Θεσσαλ�ν�-
κη, θα ανα(ερθ' στη συνε�# και αδι-λειπτη επα(# π�υ ��ει
τ� Τε�νικ� Μ�υσε�� Θεσσαλ�ν�κης με τα παιδι- της π�λης, με
τις σ��λικ�ς ηλικ�ες της π�λης, π�λλ�ς δε (�ρ�ς αυτ� γ�νεται
με τη +�#θεια των υπηρεσι'ν τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��.

Τ� �δι� συμ+α�νει και στ� α�αν�ς και ε*αιρετικ- ενδια(�-
ρ�ν πεδ�� των αρ�αι�λ�γικ'ν �'ρων. Στη �'ρα μας μ-λιστα,
εκ των πραγμ-των, τ� ενδια(�ρ�ν μας για τ�υς αρ�αι�λ�γι-
κ��ς �'ρ�υς πρ�τ-σσεται τ�υ ενδια(�ρ�ντ�ς μας για τα μ�υ-
σε�α, για �ναν π-ρα π�λ� απλ� λ�γ�: γιατ� τ� ενδια(�ρ�ν τ�υ
επισκ�πτη, τ� ενδια(�ρ�ν τ�υ διεθν��ς κ�ιν��, στρ�(εται π�λ-
λαπλασ�ως πρ�ς τ�υς αν�ι�τ��ς αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς και
δευτερευ�ντως πρ�ς τα μ�υσε�α. Η αναλ�γ�α ε�ναι εντυπω-
σιακ#, καθ'ς περ�π�υ �νας στ�υς �*ι επισκ�πτες αρ�αι�λ�γι-
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κ�� �'ρ�υ γ�νεται και επισκ�πτης εν�ς μ�υσε��υ, ακ�μη κι �-
ταν τ� μ�υσε�� ε�ναι απ�λ�τως συνδεδεμ�ν� με τ�ν αρ�αι�-
λ�γικ� αυτ� �'ρ�.

Δεν θ�λω να επαναλ-+ω �σα κατ- καιρ��ς ��ω ε*αγγε�λει
για την π�λιτικ# αν-δει*ης και πρ�+�λ#ς των αρ�αι�λ�γικ'ν
�'ρων, μια π�λιτικ# στην �π��α μας +�ηθ-ει σημαντικ�τατα
η επιστημ�νικ# ερευνητικ# �μ-δα τ�υ συναδ�λ(�υ στη Β�υ-
λ# και στ� Πανεπιστ#μι� καθηγητ# Δ. Παντερμαλ#, τ�υ συ-
ναδ�λ(�υ κυρ��υ Καραδ�δ�υ κι -λλων συναδ�λ(ων τ�υ Πα-
νεπιστημ��υ Θεσσαλ�ν�κης. Πρ�πει �μως να πω �τι �λα αυτ-,
τα �π��α επι�ειρ��με να τα μετ�υσι'σ�υμε σε καθημεριν#
πρ-*η, απ�κτ��ν, με τ� ν�μ�σ��δι� π�υ ψη(�Kεται τις μ�ρες
αυτ�ς στην �λ�μ�λεια της Β�υλ#ς, μια π�λ� σημαντικ# ν�μι-
κ# υπ�σταση. A��υμε πια τ� πρ'τ� ν�μικ� �ρεισμα για μια
αυτ�τελ# και συγκρ�τημ�νη μ�υσειακ# π�λιτικ#.

Θα μνημ�νε�σω μ�ν� τρ�α μ�τρα και με αυτ- θα κλε�σω.
Τ� πρ'τ� ε�ναι η συγκρ�τηση εν�ς συμ+�υλ��υ μ�υσειακ#ς
π�λιτικ#ς, π�υ επι�ειρε� να συγκεντρ'σει γ�ρω απ� �να κ�ι-
ν� τραπ�Kι συσκ�ψεων �λη την ελληνικ# εμπειρ�α, υπηρεσια-
κ# και επιστημ�νικ#, σπ-K�ντας τ�υς (ραγμ��ς π�υ υπ-ρ-
��υν αν-μεσα στις δι-(�ρες κατηγ�ρ�ες μ�υσε�ων, �τσι 'στε
να υπ-ρ�ει �να �γκυρ� συμ+�υλευτικ� �ργαν�, ��ι μ�ν� αρ-
�αι�λ�γικ�� �αρακτ#ρα –γι’ αυτ� και δεν αναθ�σαμε την ευ-
θ�νη αυτ# στ� Κεντρικ� Αρ�αι�λ�γικ� Συμ+��λι�– αλλ- α-
μιγ'ς μ�υσει�λ�γικ�� �αρακτ#ρα, καθ'ς δεν περι�ρ�Kεται η
ευθ�νη τ�υ μ�ν� στα �ρια των αρ�αι�λ�γικ'ν και των +υKα-
ντιν'ν μ�υσε�ων.1
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Τ� δε�τερ� μ�τρ� ε�ναι η αν-γκη να απ��ωρ�σ�υμε μερικ-
ακ�μη μεγ-λα μ�υσε�α μας, π�υ λειτ�υργ��ν π-ντα ως δημ�-
σιες υπηρεσ�ες, απ� τις αντ�στ�ι�ες ε(�ρε�ες αρ�αι�τ#των, �-
τσι 'στε να ���υμε επιστημ�νικ� πρ�σωπικ� α(�σιωμ�ν�
πλ#ρως στην υπ�στ#ρι*η, τη δι��κηση και τη δια�ε�ριση τ�υ
μ�υσε��υ. Αυτ� π�υ ��ει γ�νει πριν απ� π�λλ�ς δεκαετ�ες με
τ� Εθνικ� Αρ�αι�λ�γικ� Μ�υσε��, τ� μεγαλ�τερ� �σως μ�υ-
σε�� τ�υ κ�σμ�υ, και τ� ΒυKαντιν� και �ριστιανικ� Μ�υσε��
Αθην'ν, πρ�πει να τ� �λ�κληρ'σ�υμε στα δ�� αυτ- μ�υσε�α
και να τ� επεκτε�ν�υμε και σε �ρισμ�να -λλα, με πρ'τ� �σως
παρ-δειγμα τ� Μ�υσε�� ΒυKαντιν�� Π�λιτισμ�� της Θεσσα-
λ�ν�κης, τ� �π��� γ�νεται και η �δρα, εκ των πραγμ-των, τ�υ
Ευρωπαϊκ�� Κ�ντρ�υ Μελ�της των ΒυKαντιν'ν και Μετα+υ-
Kαντιν'ν Μνημε�ων π�υ ιδρ�εται με τ� ν�μ�σ��δι� αυτ�.2

Τ� τρ�τ� μ�τρ� ε�ναι η πρ�+λεψη για την �κδ�ση εν�ς Πρ�ε-
δρικ�� Διατ-γματ�ς π�υ θα τυπ�π�ιε� τα πρ�σ�ντα των μ�υ-
σε�ων, θα εγκαθιδρ�ει μ�α διαδικασ�α πιστ�π��ησης μ�νιμων
εκθεσιακ'ν �'ρων ως μ�υσε�ων και θα θ�τει τη λειτ�υργ�α
των μ�υσε�ων αυτ'ν υπ� την επιστημ�νικ# μ�ριμνα και αιγ�-
δα τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, �τσι 'στε να μην εκπ�πτει �
�ρ�ς μ�υσε�� μ�σα απ� την αλ�γιστη και –θα �λεγα– επιπ�-
λαια �ρ#ση π�υ γ�νεται π�λλ�ς (�ρ�ς απ� ανθρ'π�υς π�υ �-
��υν μερ-κι, π�υ ε�ναι ρ�κτες, π�υ ���υν συνεισ(�ρει π-ρα
π�λλ- στην πρ�στασ�α ιδ�ως τ�υ λαϊκ�� π�λιτισμ��, αλλ-
π�υ δεν ���υν την επιστημ�νικ# γν'ση και την εμπειρ�α π�υ
απαιτε� η �ργ-νωση, η δι��κηση, η δια�ε�ριση και η πρ�+�λ#
εν�ς μ�υσε��υ.3
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Ελπ�Kω να σας �πεισα �τι τ� ενδια(�ρ�ν τ�υ Υπ�υργε��υ
Π�λιτισμ�� για τα Kητ#ματα αυτ- ε�ναι �ντ�ν� και διαρκ�ς
και �τι �λα �σα θα συKητ#σετε ���υν -μεσ� πρακτικ� αντ�-
κρισμα, γιατ� θα επηρε-σ�υν μ�α π�λιτικ# μ�υσε�ων και αρ-
�αι�λ�γικ'ν �'ρων π�υ ε(αρμ�Kεται και +ρ�σκεται εν ε*ελ�-
*ει στ� πλα�σι� της γενικ�τερης π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς τ�υ Υ-
π�υργε��υ Π�λιτισμ��.
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Η ΕΠΙΣΤΡ�ΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Η Δ�ΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝ�ΥΣ Π�ΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡ�Σ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΝ�ΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

4

H
ΠPΩTOBOYΛIA ΣAΣ NA OPΓANΩΣETE ENA ΣYMΠOΣIO ΓIA TON

π�λιτισμ� και να πρ�τ-*ετε ως α�τημα και επιμ�θι�
τ�υ συμπ�σ��υ αυτ�� την αν-γκη επιστρ�(#ς των

Μαρμ-ρων τ�υ Παρθεν'να απ�δεικν�ει, ν�μ�Kω, τ�ν δυνα-
μικ� και π�λλ�ς (�ρ�ς κεντρικ� ρ�λ� της Τ�πικ#ς Αυτ�δι��-
κησης στα Kητ#ματα τ�υ σ�εδιασμ�� και της ε(αρμ�γ#ς της
π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς.

Η ελληνικ# π�λιτιστικ# π�λιτικ#, εκ των πραγμ-των, κι-
νε�ται σε δ�� διακεκριμ�να αλλ- συνδεδεμ�να επ�πεδα. T�
πρ'τ� ε�ναι τ� επ�πεδ� της πρ�στασ�ας της π�λιτιστικ#ς
κληρ�ν�μι-ς, δηλαδ# τ� επ�πεδ� �υσιαστικ- της αρ�αι�λ�-
γικ#ς μας π�λιτικ#ς, π�υ αν#κει στην αρμ�δι�τητα τ�υ κρ--
τ�υς. Πρ�κειται για τ� επ�πεδ� της π�λιτικ#ς π�υ α(�ρ-
στις ανασκα(�ς, στην αν-δει*η και πρ�+�λ# των αρ�αι�λ�-
γικ'ν �'ρων, στα μ�υσε�α, στις εκθ�σεις, στ� +�ωμα τ�υ ελ-
ληνικ�� π�λιτισμ��, στη δια�ρ�ν�α τ�υ, �ωρ�ς την ε*α�ρεση
καμ�ας περι�δ�υ, απ� τα πρ�ϊστ�ρικ- �ρ�νια μ��ρι και τη
μετα+υKαντιν# περ��δ�, μ��ρι �υσιαστικ- τη δημι�υργ�α τ�υ
ν��υ ελληνικ�� κρ-τ�υς. �α�ρ�μαι, λ�ιπ�ν, �ταν διαπιστ'-
νω �τι υπ-ρ�ει δι-θεση συμμετ��#ς και +�#θειας, δηλαδ#
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συν�ργειας, της Τ�πικ#ς Αυτ�δι��κησης και σε αυτ� τ� επ�-
πεδ�, π�υ αν#κει στην κρατικ# αρμ�δι�τητα. Τ� δε�τερ� ε-
π�πεδ� ε�ναι αυτ� της π�λιτιστικ#ς αν-πτυ*ης, τ�υ καθημε-
ριν�� π�λιτισμ��, � �π���ς για μας δεν ε�ναι ν�ητ�ς παρ-
μ�ν� μ�σα απ� τ� ενεργ� +�ωμα της ιστ�ρ�ας �λ�κληρ�υ τ�υ
ελληνικ�� π�λιτισμ��.

Τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ενθαρρ�νει, �ργαν'νει και
πρ�ωθε� τη συνεργασ�α με την T�πικ# Aυτ�δι��κηση, με
π�λλ��ς και δι-(�ρ�υς τρ�π�υς. Πριν απ� λ�γ�υς μ#νες,
στις 18 Ιαν�υαρ��υ στη Θεσσαλ�ν�κη, ε��αμε την ευκαιρ�α
να συKητ#σ�υμε γ�ρω απ� τη σ�γκλιση �λων αυτ'ν των
πρ�σπαθει'ν σε �να ενια�� εθνικ� π�λιτιστικ� δ�κτυ�, π�υ �-
λα+ε τ� �ν�μα Επικρ-τεια Π�λιτισμ��, καθ'ς η Ελλ-δα ε�-
ναι αυτ� ακρι+'ς, μ�α επικρ-τεια π�λιτισμ��, μ�α επικρ--
τεια ιδε'ν, μ�α επικρ-τεια ιστ�ρικ#ς μν#μης.

Διαπιστ'νω με π�λ� μεγ-λη �αρ- �τι � Δ#μ�ς �αλαν-
δρ��υ, τ� Δημ�τικ� τ�υ Συμ+��λι� και η Τ�πικ# �ργ-νωση
τ�υ Συνασπισμ�� –(αντ-K�μαι και �ι -λλες π�λιτικ�ς δυν--
μεις εδ', ακ�μη και η τ�πικ# αγ�ρ-, καθ'ς +λ�πω μ�α �ντ�-
νη παρ�υσ�α τ�πικ'ν ��ρηγ'ν, π�υ υπ�στηρ�K�υν την πρ�-
σπ-θεια αυτ#– α(�μ�ι'ν�υν αυτ� τ� μ#νυμα και τ� μετ�υ-
σι'ν�υν σε π�λ� συγκεκριμ�νες πρωτ�+�υλ�ες, �πως αυτ#
π�υ γ�νεται σ#μερα εδ'.

Πρ�πει, +�+αια, να πω �τι η διαμ�ρ(ωση μιας ενια�ας π�-
λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς στ� πλα�σι� της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης,
μ�σα στ� �π��� κιν��μαστε, πρ�σκρ��ει σε π�λλ��ς και δι--
(�ρ�υς (ραγμ��ς. Η Ελλ-δα δεν πρ�σ�ρ�εται στη συK#τη-
ση αυτ# επικαλ��μενη επι�ειρ#ματα ιστ�ρικ#ς και δεδ�μ�-
νης υπερ��#ς της. Η Ελλ-δα πρ�σ�ρ�εται επικαλ��μενη την
αρ�# της π�λιτιστικ#ς ισ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν, τη ρητ#
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συμπερ�ληψη της �π��ας πρ�τε�ν�υμε στ� σ'μα της Συνθ#-
κης για την Ευρωπαϊκ# Aνωση, στ� -ρθρ� 128.

Στη Θεσσαλ�ν�κη – Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα της Ευρ'-
πης, πριν απ� λ�γες ε+δ�μ-δες, στις 11 και 12 Απριλ��υ, ε�-
�αμε τη δυνατ�τητα να συγκεντρ'σ�υμε, σε συνεργασ�α με
τ� Κ�ντρ� Δελ('ν και τ� Πανεπιστ#μι� της Ευρ'πης, πλει--
δα Ελλ#νων και *�νων διαν��υμ�νων, με τ�υς �π���υς πρ�-
+ληματιστ#καμε γ�ρω απ� τ�ν π�λιτισμ� και την κ�ινωνικ#
συν��# στ� κατ'(λι τ�υ 21�υ αι'να και της τρ�της �ιλιετ�ας
και καταλ#*αμε σε μ�α �-ρτα για τ�ν Π�λιτισμ�, σε μ�α
�-ρτα «Pro-Cultura», �πως �ν�μ-στηκε λατινιστ�.

Aυτ� τ� κε�μεν� (ιλ�δ�*��με να απ�τελ�σει τη +-ση της
συK#τησης σε δι-(�ρα διεθν# fora, ακρι+'ς για τη διαμ�ρ-
(ωση μιας π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς π�υ δεν θα εκλαμ+-νει
τ�ν π�λιτισμ� ως μ�α δευτερε��υσα και π�λυτελ# δραστη-
ρι�τητα, ως (ιλ�καλ�α # (ιλ�τε�ν�α, αλλ- θα τ�ν εκλαμ+--
νει ως αυτ� π�υ πρ-γματι ε�ναι, δηλαδ# ως στ�ι�ε�� της ε-
θνικ#ς, της ευρωπαϊκ#ς και της παγκ�σμιας αυτ�γνωσ�αςW
ως �ικ�ν�μ�α τ�υ ελε�θερ�υ �ρ�ν�υW ως +ασικ� και θεμε-
λι'δες στ�ι�ε�� της κ�ινωνικ#ς συν��#ς, καθ'ς τ� αιτ��με-
ν� στις μ�ρες μας ε�ναι ακρι+'ς η δια(�λα*# της.

Aρ�εται τ'ρα η δικ# σας εκδ#λωση να τα συνδ�σει �λα
αυτ- με �να συγκεκριμ�ν� και �ειρ�πιαστ� α�τημα της ελλη-
νικ#ς ε*ωτερικ#ς π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς, π�υ ε�ναι η αν-γκη
της επιστρ�(#ς των Μαρμ-ρων τ�υ Παρθεν'να. Μ�υ παρ�-
�ετε σ#μερα την ευκαιρ�α να κ-νω κ-τι π�υ #θελα να κ-νω,
και π�υ +ρ�σκω π-ντ�τε και απ�Kητ' τις ευκαιρ�ες για να τ�
κ-νω: να ευ�αριστ#σω �ρισμ�ν�υς ανθρ'π�υς π�υ +ρ�σκ�-
νται εδ' και πρ�σδ�δ�υν στ� συμπ�σι� αυτ� �ναν κα�ρι� και
πρακτικ� �αρακτ#ρα. Να ευ�αριστ#σω πρ'τα τ�ν Jυλ Ντασ-
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σ�ν, τ�ν πρ�εδρ� τ�υ Ιδρ�ματ�ς «Μελ�να Μερκ��ρη», τ�ν
+ασικ� συνεργ-τη μ�υ και συμπαραστ-τη μ�υ στη διαμ�ρ-
(ωση της π�λιτιστικ#ς μας π�λιτικ#ς στα δ�� κρ�σιμα κε(--
λαι- της, π�υ ε�ναι η επιστρ�(# των Μαρμ-ρων και η κατα-
σκευ# –επιτ�λ�υς– τ�υ ν��υ Μ�υσε��υ της Ακρ�π�λης. Θ�λω
να ευ�αριστ#σω τ�ν δι-δ��� τ�υ καθηγητ# Robert Browning,
τ�ν ν�� πρ�εδρ� της Βρετανικ#ς Επιτρ�π#ς για την Επιστρ�-
(# των Μαρμ-ρων, κ�ρι� Graham Binns, για την παρ�υσ�α
τ�υ, για τη συμπαρ-στασ# τ�υ, για την ενθ�υσι'δη συμμετ�-
�# τ�υ στην πρ�σπ-θει- μας αυτ#. Θ�λω να �αιρετ�σω επ�σης
και να ευ�αριστ#σω τη γραμματ�α της Βρετανικ#ς Επιτρ�-
π#ς, κυρ�α Helen Cubitt, π�υ ε�ναι η καρδι- της πρ�σπ-θειας
αυτ#ς και η �π��α κινε� π�λλ��ς και δι-(�ρ�υς μη�ανισμ��ς
κατ- τρ�π� ακ��ραστ� εδ' και π-ρα π�λλ- �ρ�νια 

Πρ�πει να σας πω �τι τ� Zδρυμα «Μελ�να Μερκ��ρη», η
ελληνικ# επιστημ�νικ# κ�ιν�τητα, η διεθν#ς επιστημ�νικ#
κ�ιν�τητα και ιδ�ως η Βρετανικ# Επιτρ�π# για την Επι-
στρ�(# των Μαρμ-ρων ε�ναι �ι +ασικ�� πυλ'νες της πρ�-
σπ-θει-ς μας αυτ#ς. A��υμε σ�εδι-σει μ�α στρατηγικ# η �-
π��α ε�ναι ψ��ραιμη, μακρ�πρ�θεσμη, η �π��α θεμελι'νεται
στη +αθι- διε�σδυση των απ�ψε'ν μας στη +ρετανικ# και τη
διεθν# κ�ιν# γν'μη, στ�ν υψηλ� +αθμ� απ�δ��#ς των θ�-
σε'ν μας απ� τη διεθν# επιστημ�νικ# κ�ιν�τητα, στ�ν υψη-
λ� +αθμ� απ�δ��#ς των θ�σε'ν μας απ� Βρεταν��ς κ�ιν�-
+�υλευτικ��ς, απ� Βρεταν��ς +�υλευτ�ς και ευρω+�υλευ-
τ�ς, στ�ν υψηλ� +αθμ� διε�σδυσης των θ�σε'ν μας, �-ρη
στην πρ�σπ-θεια των Ελλ#νων ευρω+�υλευτ'ν, αν-μεσα
στα μ�λη τ�υ Ευρωπαϊκ�� Κ�ιν�+�υλ��υ.

Γνωρ�Kετε π-ρα π�λ� καλ- �τι η πρ�σπ-θεια αυτ# απαι-
τε� επιμ�ν# και συστηματικ�τητα. A��υμε �λ�κληρ'σει τη
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ν�μικ# και την ιστ�ρικ�-(ιλ�λ�γικ# επε*εργασ�α τ�υ θ�μα-
τ�ς και θα επιτρ�ψετε να διατηρ#σ�υμε εμε�ς, δηλαδ# η Ελ-
λ-δα, τ�ν �λεγ�� τ�υ �ρ�ν�διαγρ-μματ�ς και τ�υ ρυθμ��
της πρ�σπ-θειας αυτ#ς. Aυτ� θα μας επιτρ�ψει να κ-ν�υμε
την πρ�σπ-θει- μας απ�τελεσματικ# και να αν��*�υμε �ναν
�υσιαστικ� και –θ�λω να ελπ�Kω– καρπ�(�ρ� δι-λ�γ� με τη
+ρετανικ# κυ+�ρνηση. �ι +ιαστικ�ς ερωτ#σεις πρ�καλ��ν
+ιαστικ�ς και αμελ�τητες απαντ#σεις, τις �π��ες εγ' δεν θε-
ωρ' ��τε πλ#ρεις ��τε �ριστικ�ς.

A�ω #δη διαμην�σει, μ�σω τ�υ κυρ��υ πρ�σ+η τ�υ Ηνω-
μ�ν�υ Βασιλε��υ στην Ελλ-δα, �τι επιθυμ' να συναντηθ'
με τ�ν Βρεταν� �μ�λ�γ� μ�υ στ� πλα�σι� τ�υ Συμ+�υλ��υ
Υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης στις 30 Ι�υ-
ν��υ, και ως τ�τε τ� K#τημα θα τ� ���υμε θ�σει και με σ�ετι-
κ# επιστ�λ#. Πρ�πει δε να σας πω �τι πριν απ� τη συν-ντη-
ση αυτ#, πριν απ� την επ�σημη επα(# των δ�� κυ+ερν#σεων,
�λα ε�ναι πρ�ωρα και +ε+ιασμ�να. Ε�ναι δε παρ-κλησ# μ�υ
να εναρμ�ν�K�νται και να συντ�ν�K�νται �λες �ι καλ�πιστες
και δημι�υργικ�ς πρ�σπ-θειες πρ�ς την κατε�θυνση αυτ#.
Φυσικ-, δεν μπ�ρ��με ��τε να ελ�γ*�υμε ��τε να ανακ�-
ψ�υμε μ�α διεθν# κ�νηση, �να διεθν�ς ρε�μα, μ�α (ων# π�υ
ανα+λ�Kει μ�σα απ� την αν-γκη τ�υ σε+ασμ�� της παγκ�-
σμιας π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς.

Και εμε�ς, στα θ�ματα αυτ-, δεν μιλ-με με τη (ων# της ελ-
ληνικ#ς κυ+�ρνησης # τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� #, αν θ�λε-
τε, μ�ας κ-π�ιας ελληνικ#ς υπερ�ψ�ας – π�υ δεν πρ�πει να υ-
π-ρ�ει, γιατ� υπ�δηλ'νει μ�α ιδε�λ�γικ# αντ�ληψη της Iστ�-
ρ�ας. Εμε�ς μιλ-με στα θ�ματα αυτ- με τη (ων# τ�υ ακρω-
τηριασμ�ν�υ μνημε��υ. � Παρθεν'νας ε�ναι ακρωτηριασμ�-
ν�ς, �-σκει, Kητ-ει την επιστρ�(# των γλυπτ'ν τ�υ. Και δεν
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Kητ-ει μ�ν� την επιστρ�(# γλυπτ'ν διακ�σμητικ'ν στ�ι-
�ε�ων, της μετ�πης και της Kω(�ρ�υ. Jητ-ει την επιστρ�(#
αρ�ιτεκτ�νικ'ν στ�ι�ε�ων και στ�ι�ε�ων αναγκα�ων για τη
στατικ# επ-ρκεια τ�υ μνημε��υ. Η π�ρε�α της αναστ#λωσης
των κι�νων τ�υ Πρ�ν-�υ απ�δεικν�ει �τι � Aλγιν α(α�ρεσε
σπ�νδ�λ�υς και κι�ν�κραν�, τα �π��α ε�ναι αναγκα�α για τη
στατικ# επ-ρκεια τ�υ μνημε��υ. V�ι απλ'ς και μ�ν� για την
περικαλλ# διακ�σμησ# τ�υ, π�υ �γινε ειδικ- για τ�ν Παρθε-
ν'να και ε�ναι αναπ�σπαστ� στ�ι�ε�� τ�υ μνημε��υ. Η (ων#
τ�υ �-σκ�ντ�ς μνημε��υ ε�ναι αυτ# π�υ Kητ-ει την επιστρ�-
(# των Μαρμ-ρων. Αυτ� πρ��ιων�Kεται και τ�ν τρ�π� με
τ�ν �π��� θα �ειριστ��με τα θ�ματα αυτ- σε �λα τα επ�πεδα.

Aρ��μαι τ'ρα στ� περι+�ητ� K#τημα τ�υ Μ�υσε��υ της
Aκρ�π�λης. Τ� Μ�υσε�� της Ακρ�π�λης ε�ναι �νας παλι�ς
στ���ς, �να �ραμα της Μελ�νας Μερκ��ρη, π�υ συνε��K�υ-
με, θα �λεγα, με την �δια π�στη και την �δια εμμ�ν#, τ�υλ-�ι-
στ�ν � Jυλ Ντασσ�ν, τ� Zδρυμα «Μελ�να Μερκ��ρη», � �ρ-
γανισμ�ς για την Αν�γερση τ�υ Μ�υσε��υ και τ� Υπ�υργε��
Π�λιτισμ��.

�α�ρ�μαι δε, γιατ� μπ�ρ' να πω �τι τ�υς τελευτα��υς μ#-
νες, για τ�υς �π���υς ��ω και μια σα(�στερη και αμεσ�τερη
εικ�να, κατα(�ραμε να απεμπλ�*�υμε τ� K#τημα αυτ� και
να επιτα��ν�υμε τις διαδικασ�ες. Θ�λω δε να πιστε�ω �τι με
την αυγ# τ�υ ερ��μεν�υ αι'να, τ� 2001, θα ε�ναι �τ�ιμ� και
τ� κτ#ρι� τ�υ μ�υσε��υ επ� τη +-σει των σ�εδ�ων των Ιτα-
λ'ν αρ�ιτεκτ�νων, π�υ πρ��ωρ��ν τη δ�υλει- τ�υς, �τσι '-
στε σ�ντ�μα να ε�μαστε σε θ�ση να δ��με τη δημ�πρ-τηση
τ�υ �ργ�υ αυτ�� και την εγκατ-σταση τ�υ εργ�λ-+�υ, με
αντι*��τητες π�υ π-ντα υπ-ρ��υν αλλ- με ρυθμ��ς �ι �-
π���ι ε�ναι τα��τερ�ι και ασ(αλ�στερ�ι.
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Πρ�πει δε να σας πω �τι τ� Μ�υσε�� της Ακρ�π�λης �ρη-
ματ�δ�τε�ται απ� τ�ν ελληνικ� λα� και απ� τ�ν κρατικ�
πρ�ϋπ�λ�γισμ�, με μικρ# κ�ιν�τικ# συμμετ��#, ευπρ�σδε-
κτη αλλ- μικρ#, την �π��α διατηρ��με ��ι τ�σ� για λ�γ�υς
�ικ�ν�μικ��ς �σ� για λ�γ�υς π�λιτικ��ς και συμ+�λικ��ς,
μ�α συμμετ��# π�υ δεν *επερν-ει τ� 18%. Ε�μαστε δε αν�ι-
κτ�� και στη διεθν# συμμετ��# και τη διεθν# ��ρηγ�α, ��ι
γιατ� η Ελλ-δα ��ει �ικ�ν�μικ� πρ�+λημα, αλλ- γιατ� η Ελ-
λ-δα θ�λει να απ�δ'σει την τιμ# της συμμετ��#ς στη διεθν#
αυτ# ��ρηγ�α, στην παγκ�σμια κ�ιν�τητα και σε �σ�υς θ�-
λ�υν να μετ-σ��υν για να ���υν την τιμ# της συμμετ��#ς
και ��ι επειδ# εμε�ς ���υμε την αν-γκη της συμ+�λ#ς αυτ#ς.

Τ� Μ�υσε�� της Ακρ�π�λης, �μως, δεν ε�ναι κ�λα ε*ετ--
σεων π�υ δ�ν�υμε εμε�ς εν'πι�ν της +ρετανικ#ς κυ+ερν#-
σεως. Ε-ν � λ�ρδ�ς Aλγιν ε��ε Kητ#σει απ� τ� υπ�δ�υλ� ελ-
ληνικ� �θν�ς, �ταν �κανε τη διαρπαγ#, να κατασκευαστε�
μ�υσε��, πρ�κειμ�ν�υ να μην π-ρει τα Μ-ρμαρα, τ�τε θα
μπ�ρ��σε �σως να τεθε� �να τ�τ�ι� K#τημα. Αλλ- επειδ# δεν
ε��ε εκ(ρ-σει τ�τ�ι�ν �ρ� και �κανε τη διαρπαγ# ωμ-, �τσι
και εμε�ς κ-ν�υμε τ� μ�υσε��, επειδ# εμε�ς τ� �ρειαK�μαστε
και ��ι επειδ# πρ�πει να δ'σ�υμε επικ�ινωνιακ�ς ε*ετ-σεις
καλ#ς συμπερι(�ρ-ς. Δεν θ�λω να μπω σε λεπτ�μ�ρειες, θα
μιλ#σ�υν -λλ�ι ειδικ�τερ�ι εμ��, αλλ- πρ�πει να σας πω �-
τι αυτ# ε�ναι η ν��τρ�π�α με την �π��α εμε�ς αντιμετωπ�K�υ-
με τα θ�ματα.

Δεν αντιδικ��με με τη +ρετανικ# κυ+�ρνηση. Πρ�κειται
για μ�α (�λη �'ρα, για �ναν ετα�ρ� στην Ευρωπαϊκ# Aνωση,
για μ�α �'ρα με την �π��α ���υμε παραδ�σιακ��ς δεσμ��ς
στ� πλα�σι� της δυτικ#ς και δυτικ�στρ�(ης π�ρε�ας τ�υ τ�-
π�υ μας στις τελευτα�ες π-ρα π�λλ�ς δεκαετ�ες. Yπ-ρ��υν,

134

ΕΥΑΓΓΕΛ�Σ ΒΕΝΙJΕΛ�Σ



�μως, α*ι'σεις τ�υ μνημε��υ και α*ι'σεις σε+ασμ�� της πα-
γκ�σμιας π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς. Υπ�λ�γ�Kω δε στην ευ-
αισθησ�α της +ρετανικ#ς κ�ινων�ας, και -ρα τ�υ +ρετανικ��
π�λιτικ�� συστ#ματ�ς, τ� �π��� �(ε�λει να λ-+ει σ�+αρ- υ-
π�ψη τ�υ αυτ�ς τις α*ι'σεις.

Με αυτ�ς τις σκ�ψεις, σας ευ�αριστ' γιατ� π#ρατε την
πρωτ�+�υλ�α αυτ# και μας δ'σατε την ευκαιρ�α να +ρεθ��-
με εδ' και να π��με �σα λ�με τ'ρα. Ευ�αριστ' για μ�α α-
κ�μη (�ρ- �λ�υς τ�υς *�ν�υς πρ�σκεκλημ�ν�υς και συμμε-
τ���ντες στ� συμπ�σι� αυτ�, �λ�υς τ�υς συμμετ���ντες, α-
διακρ�τως. Και σας ευ�αριστ' γιατ� στεγ-Kετε αυτ� τ�ν
πρ�+ληματισμ�, � �π���ς *επερν-ει (υσικ- κατ- π�λ� τα �-
ρια της Αθ#νας, καθ'ς ε�ναι �νας πρ�+ληματισμ�ς παγκ�-
σμι�ς.
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X
AIPOMAI IΔIAITEPA ΓIATI EXΩ TO MEΓAΛO ΠPONOMIO NA ΣAΣ

υπ�δ���μαι στη γεν�θλια π�λη μ�υ με διπλ# ιδι�τητα:
τ�υ υπ�υργ�� τ�υ Π�λιτισμ�� και τ�υ π�λ�τη της π�-

λης αυτ#ς. H δε�τερη ιδι�τητα, πι� μ�νιμη και απ�λ�τως πρ�-
σωπικ#, καθ'ς πρ�κειται για ιδι�τητα +ιωματικ#, π�υ δεν ε-
*αρτ-ται απ� -λλες συγκυρ�ες, ε�ναι αυτ# π�υ με κ-νει π�λ�
πι� περ#(αν� και συγκινημ�ν� λ�γω της σημεριν#ς παρ�υ-
σ�ας σας εδ'.

H Θεσσαλ�ν�κη ��ει αναγνωριστε� στη συνε�δηση των ευ-
ρωπαϊκ'ν θεσμ'ν, και σιγ- σιγ- στη συνε�δηση των ευρω-
παϊκ'ν μ�σων ενημ�ρωσης, ως πρωτε��υσα τ�υ π�λιτισμ��
της Eυρ'πης για τ� 1997. T� +ασικ� ερ'τημα, τ� μ�ν� �σως ε-
ρ'τημα π�υ εκκρεμε�, ε�ναι αν, *επερν'ντας μεμψιμ�ιρ�ες,
συμπλ�γματα, αντιδρ-σεις και μ�α δι-θεση αυτ�ϋπ�τ�μησης
π�υ μας διακρ�νει και π�υ την ���υμε καταστ#σει +ασικ�
στ�ι�ε�� της εθνικ#ς μας ιδι�συγκρασ�ας, θα αναγνωρ�σ�υμε
στ�ν εαυτ� μας τ� δικα�ωμα να δια�ειριK�μαστε θεσμ��ς πα-
ρ�μ�ιας εμ+�λειας και να τ�υς μετατρ�π�υμε σε μ�νιμα στ�ι-
�ε�α της (υσι�γνωμ�ας μας. Γιατ�, σε τελευτα�α αν-λυση, η
Eλλ-δα ε�ναι αυτ# π�υ κατ’ ε*��#ν ν�μιμ�π�ιε�ται ιστ�ρικ-
να αναπτ�σσει παρ�μ�ια δραστηρι�τητα. Στ� πεδ�� τ�υ π�λι-
τισμ�� η Eλλ-δα δεν ε�ναι μια μεσα�α �'ρα. E�ναι μια μεγ--
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λη δ�ναμη, π�υ μπ�ρε� να καταστ#σει τ�ν π�λιτισμ� ��ημα,
��ι μ�ν� για την αυτ�γνωσ�α της, αλλ- και για την πρ�+�λ#
της στ� ε*ωτερικ�.

H Θεσσαλ�ν�κη θα απ�κτ#σει την επ�σημη ιδι�τητα της
Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας σε λ�γες ημ�ρες, με τις μεγ-λες εκ-
δηλ'σεις των εγκαιν�ων και τις π�λιτικ�ς συναντ#σεις π�υ
�ργαν'ν�υμε στις 30 και 31 Iαν�υαρ��υ και την 1η Φε+ρ�υα-
ρ��υ, παρ�υσ�α τ�υ Πρ��δρ�υ της Δημ�κρατ�ας. Σε αυτ�ς τις
συναντ#σεις ���υν κληθε� �ι �μ�λ�γ�� μ�υ �λων των �ωρ'ν
της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, �λων των συνδεδεμ�νων με την Eυ-
ρωπαϊκ# Aνωση �ωρ'ν, �λων των +αλκανικ'ν �ωρ'ν, �λων
των �ωρ'ν της λεκ-νης της Mεσ�γε��υ π�υ μετ���υν στην
Eυρωμεσ�γειακ# Συνεργασ�α, καθ'ς και �λων των �ωρ'ν
της Παραευ*ε�νιας Συνεργασ�ας.

T� με�K�ν, �μως, πρ�δρ�μ� γεγ�ν�ς π�λιτικ#ς π�λιτισμ��
ε�ναι η δικ# σας παρ�υσ�α εδ'. H σ�νθεση της α�θ�υσας αυ-
τ#ς, στην �π��α +ρ�σκ�νται �ι δ#μαρ��ι των πρωτευ�υσ'ν
των ν�μ'ν και �λων των π�λεων π�υ ���υν πρ�γραμματικ#
σ��ση συνεργασ�ας με τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �ι εκπρ�σω-
π�ι των T�πικ'ν Eν'σεων Δ#μων και K�ιν�τ#των και της
KEΔKE, �ι εκπρ�σωπ�ι των Π�λιτιστικ'ν Eπι�ειρ#σεων της
T�πικ#ς Aυτ�δι��κησης, καθ'ς και -νθρωπ�ι τ�υ π�λιτι-
σμ��, εκε�ν�ι π�υ δια�ειρ�K�νται τ�ν π�λιτισμ�, τ�σ� ως π�λι-
τιστικ# κληρ�ν�μι- �σ� και ως ενεργ� και K'σα πραγματικ�-
τητα με τη σ�γ�ρ�νη μ�ρ(# της, απ�τυπ'νει τη δικ# μας α-
ντ�ληψη για τη συνεργασ�α στα πεδ�α τ�υ π�λιτισμ��. Mε τη
συν-ντησ# μας αυτ# θ�τ�υμε #δη σε κ�νηση τα π�λλαπλ- δ�-
κτυα π�λιτισμ�� π�υ υπ-ρ��υν στη �'ρα μας.

T� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ��ει πρ�ν�μιακ# σ��ση με την
T�πικ# Aυτ�δι��κηση, γιατ� � π�λιτισμ�ς ε�ναι τ� πρ�ν�μιακ�
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πεδ�� στ� �π��� η T�πικ# Aυτ�δι��κηση –και �ταν λ�ω T�πι-
κ# Aυτ�δι��κηση, ενν�' τ�υς αιρετ��ς εκπρ�σ'π�υς της–
μπ�ρε� να αναπτ�*ει τη δραστηρι�τητ- της, καθ'ς � π�λιτι-
σμ�ς δεν ε�ναι �να �π�ι�δ#π�τε κε(-λαι� της π�λιτικ#ς της
T�πικ#ς Aυτ�δι��κησης, �πως δεν ε�ναι �να �π�ι�δ#π�τε κε-
(-λαι� της κυ+ερνητικ#ς π�λιτικ#ς.

O π�λιτισμ�ς ε�ναι τ� +ασικ� στ�ι�ε�� της εθνικ#ς μας ι-
δι�συστασ�ας, ε�ναι τ� απ�δεικτικ� στ�ι�ε�� της εθνικ#ς μας
ταυτ�τητας, ε�ναι τ� +ασικ� μας συγκριτικ� πλε�ν�κτημα.
Στις μ�ρες μας ιδ�ως, δηλαδ# την επ��# της π�λ�πλ�κης με-
τα+ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας, � π�λιτισμ�ς ε�ναι τ� +ασικ� στ�ι-
�ε�� επ� τ�υ �π���υ μπ�ρε� να θεμελιωθε� η κ�ινωνικ# συν��#,
γιατ�, περισσ�τερ� απ� �τιδ#π�τε -λλ�, � π�λιτισμ�ς ε�ναι η
�ικ�ν�μ�α τ�υ ελε�θερ�υ �ρ�ν�υ. Δεν ε�ναι μ�α π�λυτελ#ς,
μ�α δευτερε��υσα, μ�α αδι-(�ρη π�λιτικ- και κ�ινωνικ- δρα-
στηρι�τητα, η �π��α κινε�ται απλ'ς και μ�ν� στ� πεδ�� της αι-
σθητικ#ς απ�λαυσης. aλλωστε, ακ�μη κι αν #ταν �τσι, θα
μπ�ρ��σα να πω �τι, μετ- την κατ-ρρευση τ�υ υπαρκτ�� σ�-
σιαλισμ��, �σως �ι αισθητικ�ς επιλ�γ�ς και �ι αισθητικ�ς αντι-
θ�σεις να ε�ναι �ι με�K�νες ιδε�λ�γικ�ς και π�λιτικ�ς δια(�ρ�ς.

O π�λιτισμ�ς ε�ναι η �δια η +-ση τ�υ καθημεριν�� μας
+��υ. Δεν ε�ναι απλ'ς και μ�ν� μ�α π�λ� συγκεκριμ�νη στ-ση
πνευματικ�τητας, ε�τε αυτ# α(�ρ- στ� δημι�υργ� ε�τε α(�ρ-
στ� �ρ#στη τ�υ π�λιτιστικ�� πρ�ϊ�ντ�ς. O π�λιτισμ�ς ε�ναι
κατ-σταση, συγκεκριμ�ν� απ�θεμα τε�ν�λ�γ�ας, αισθητικ#ς,
πρακτικ#ς, ν��τρ�πι'ν, π�υ συγκρ�τ��ν αυτ� π�υ απ�κα-
λ��με π�λιτιστικ� σ�μπαν.

Aτσι, λ�ιπ�ν, � π�λιτισμ�ς συνδ�εται με τις τ�πικ�ς πρ�τε-
ραι�τητες, συνδ�εται με τις τ�πικ�ς αναπτυ*ιακ�ς αν-γκες, με τα
τ�πικ- συγκριτικ- πλε�νεκτ#ματα π�υ μπ�ρ��ν να α*ι�π�ιη-
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θ��ν, γιατ� η αν-πτυ*η αυτ'ν των τ�πικ'ν συγκριτικ'ν πλε�-
νεκτημ-των ε�ναι πρ�ϋπ�θεση �ικ�ν�μικ#ς και κ�ινωνικ#ς επι-
+�ωσης. Σε -λλες, μεγαλ�τερες και πι� ανεπτυγμ�νες περι���ς,
ε�ναι πρ�ϋπ�θεση για την καλλι�ργεια της αυτ�πεπ��θησης τ�υ
τ�πικ�� πληθυσμ�� και τ�υ τ�πικ�� δυναμικ��. Kαι, τ�λ�ς, για
�λες τις περι���ς της �'ρας, ε�ναι πρ�ϋπ�θεση αν-πτυ*ης.

Xα�ρ�μαι, γιατ� μας δ�νεται σ#μερα η ευκαιρ�α να συKητ#-
σ�υμε �λ� τ� (-σμα των θεμ-των, ακ�μη και θ�ματα για τα
�π��α συν#θως δεν γ�νεται συK#τηση αν-μεσα στ� Yπ�υργε��
Π�λιτισμ�� και στ�υς (�ρε�ς της T�πικ#ς Aυτ�δι��κησης. H
π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι- –για να ανα(ερθ' στ� κρισιμ�τερ�
απ� τα Kητ#ματα αυτ-–, η πρ�στασ�α δηλαδ# τ�υ αρ�αι�λ�-
γικ�� μας πλ��τ�υ, ε�ναι κατ’ ε*��#ν κρατικ# αρμ�δι�τητα,
για την �π��α �μως τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, π�υ τη δια�ει-
ρ�Kεται, επιKητε� π-ντ�τε τη σ�μπρα*η και τη συμμετ��# των
τ�πικ'ν κ�ινωνι'ν.

Π�λ� συ�ν-, �ταν μιλ-με στην Eλλ-δα για π�λιτισμ�, εν-
ν���με την π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-. M�ν� π�υ δεν ε�μαστε
θεματ�(�λακες και δια�ειριστ�ς εν�ς μ�υσειακ�� ε�δ�υς. E�-
μαστε θεματ�(�λακες μιας +ιωματικ#ς σ��σης, π�υ πρ�πει
και μπ�ρε� να λειτ�υργ#σει –και λειτ�υργε�– ως στ�ι�ε�� �-
μπνευσης για τη σ�γ�ρ�νη π�λιτιστικ# δημι�υργ�α. Γι’ αυτ�
στ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� μας ενδια(�ρει η αν-δει*η και η
πρ�+�λ# της δια�ρ�ν�ας τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ��. Kαι σε
αυτ# την πρ�σπ-θει- μας, στην πρ�σπ-θει- μας να πρ�+--
λ�υμε τη δια�ρ�ν�α τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ��, η συμμετ��#, η
συνα�νεση, η σ�μπρα*η, η συνεν��# της T�πικ#ς Aυτ�δι��κη-
σης ε�ναι �ρ�ς αναγκα��ς.

Δεν αρκε� �μως η δια�ρ�ν�α, �πως ��ω πει κατ’ επαν-λη-
ψη. Aπαιτε�ται και η συν�ργεια. Πρ�πει � καθ�νας απ� εσ-ς
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να γ�νει συνεργ�ς και αντιλ#πτωρ αυτ#ς της πρ�σπ-θειας.
Γιατ� μ�ν� η συν�ργεια �λων των (�ρ�ων π�υ ασ��λ��νται με
τ�ν π�λιτισμ�, των (�ρ�ων π�υ αναπτ�σσ�υν τη δραστηρι�-
τητ- τ�υς σε �λες τις μ�ρ(�ς π�λιτιστικ#ς δραστηρι�τητας, ε-
πιτρ�πει να αναδε�*�υμε τ�ν πλ��τ� τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ ελληνι-
κ�� π�λιτισμ�� και να π�λλαπλασι-σ�υμε τ� παραγ�μεν� α-
π�τ�λεσμα – απ�τ�λεσμα τ� �π��� μπ�ρε� να πρ�κ�ψει απ� τη
δι�ργ-νωση μιας μ�υσικ#ς εκδ#λωσης στ�υς �'ρ�υς αυτ��
τ�υ ωρα��υ μ�υσε��υ, απ� τη δι�ργ-νωση παρ-λληλων εκθε-
σιακ'ν γεγ�ν�των π�υ καλ�πτ�υν -λλες περι�δ�υς, απ� τη
συνεργασ�α των μεγ-λων κρατικ'ν (�ρ�ων τ�υ θεατρικ��
�'ρ�υ με τα ΔHΠEΘE, απ� τη συνεργασ�α των μ�υσικ'ν σ�η-
μ-των των δ#μων με τις μεγ-λες κρατικ�ς �ρ�#στρες κ.�.κ.

Xα�ρ�μαι, γιατ� θα μας δ�θε� η ευκαιρ�α τις δ�� αυτ�ς η-
μ�ρες να απ�τυπ'σ�υμε τ� �-ρτη των δικτ�ων π�υ ���υν δη-
μι�υργηθε�, π�λλ- απ� τα �π��α ε�ναι επ'νυμα και �ρατ- δι-
γυμν�� �(θαλμ��.Yπ-ρ��υν, �μως, και δ�κτυα τα �π��α ε�ναι
υπ�λανθ-ν�ντα και τα �π��α πρ�πει να α*ι�π�ι#σ�υμε, να
τ�υς δ'σ�υμε τη δυναμικ# τ�υς. Nα διαμ�ρ('σ�υμε τ� ενια��
εθνικ� δ�κτυ� π�λιτισμ��, να πρ�καλ�σ�υμε τη σ�γκλιση των
δικτ�ων αυτ'ν σε ενια�α κ��τη, στην �π��α θ�λ�υμε να δ'-
σ�υμε �να �ν�μα –γιατ� τα �ν�ματα κ-ν�υν τα πρ-γματα,
γιατ� υπ-ρ�ει υλικ# δ�ναμη στις λ�*εις και τις ιδ�ες– και τ� �-
ν�μα αυτ� ε�ναι «Eπικρ-τεια Π�λιτισμ��». H Eλλ-δα ε�ναι η
μ�νη επικρ-τεια π�υ δικαι��ται, ιστ�ρικ' τω λ�γω και τω
τ�τλω, να λ�γεται Eπικρ-τεια Π�λιτισμ��.

Θα μιλ#σ�υμε για τ� �-ρτη των δικτ�ων, θα μιλ#σ�υμε
δηλαδ# για τα υ(ιστ-μενα δ�κτυα, για τα Δημ�τικ- Περι(ε-
ρειακ- Θ�ατρα, για τις πρ�γραμματικ�ς συμ+-σεις π�υ μας
συνδ��υν με τις Π�λιτιστικ�ς Eπι�ειρ#σεις των δ#μων, π�λλ�ς
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απ� τις �π��ες αναπτ�σσ�υν π�λ� σημαντικ# δραστηρι�τητα,
κυρ�ως στ� πεδ�� της π�λιτιστικ#ς κατ-ρτισης.

Θα μιλ#σ�υμε για τ� με�K�ν απ� τα υ(ιστ-μενα δ�κτυα,
π�υ ε�ναι τ� Eθνικ� Π�λιτιστικ� Δ�κτυ� Π�λεων, π�υ πρ�πει
να *ανασκε(θε� τ� ρ�λ� τ�υ και να *ανα+ρε� τ�υς ρυθμ��ς
τ�υ και τ�ν πρ�σανατ�λισμ� τ�υ, α*ι�π�ι'ντας την π�λ� με-
γ-λη δ�υλει- π�υ ��ει γ�νει.

Θα μιλ#σ�υμε για τ� Δ�κτυ� Kινηματ�γρ-(ων, π�υ δεν ε�-
ναι μ�ν� τ� δ�κτυ� των αιθ�υσ'ν, �ειμεριν'ν και θεριν'ν,
π�υ δια�ειρ�K�νται �ι δ#μ�ι σε συνεργασ�α με τ� υπ�υργε��,
αλλ- ε�ναι και �να δ�κτυ� π�υ συγκρ�τε� τ� Eλληνικ� K�ντρ�
Kινηματ�γρ-(�υ.

Θα μιλ#σ�υμε για τα Eικαστικ- Eργαστ#ρια, π�υ πρ�πει να
+ρ�υν τη σ��ση τ�υς με την Eθνικ# Πινακ�θ#κη και με τα δ��
μ�υσε�α σ�γ�ρ�νης τ��νης π�υ ιδρ�ει τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��,
τ� Eθνικ� M�υσε�� στην Aθ#να και τ� Kρατικ� M�υσε�� εδ'
στη Θεσσαλ�ν�κη, σε συνεργασ�α με τ�ν Oργανισμ� της Π�λιτι-
στικ#ς Πρωτε��υσας, στ� +ι�μη�αν�στ-σι� της YΦANET.

Θα μιλ#σ�υμε για τις πρ�γραμματικ�ς συμ+-σεις π�υ �-
��υν π�λλ�� δ#μ�ι με τ� Tαμε�� Aρ�αι�λ�γικ'ν Π�ρων και
Aπαλλ�τρι'σεων, δηλαδ# �υσιαστικ- με την Aρ�αι�λ�γικ#
Yπηρεσ�α. Aλλ- και για λανθ-ν�ντα στ�ι�ε�α, �πως ε�ναι τ�
Δ�κτυ� Δημ�τικ'ν Bι+λι�θηκ'ν, π�υ ενισ��εται απ� τ� Eθνι-
κ� K�ντρ� Bι+λ��υ.

Yπ-ρ��υν (υσικ- και κ-π�ιες -λλες πρακτικ�ς μ�ρ(�ς
συνεργασ�ας, π�υ πρ�πει να τις καταγρ-ψ�υμε και να τις α-
*ι�λ�γ#σ�υμε: H συνεργασ�α μας με τ�υς θεσμ��ς της τ�πι-
κ#ς π�λιτιστικ#ς εκπα�δευσης π�υ δια�ειρ�K�νται �ι δ#μ�ι, �-
πως ε�ναι τα δημ�τικ- ωδε�α. H συνεργασ�α μας με μεγ-λα
μ�υσικ- σ�#ματα π�υ δια�ειρ�K�νται �ι δ#μ�ι, �πως για πα-
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ρ-δειγμα η Συμ(ωνικ# Oρ�#στρα τ�υ Δ#μ�υ Θεσσαλ�ν�κης.
H συνεργασ�α μας με τις μεγ-λες π�λιτιστικ�ς εκδηλ'σεις, �-
πως ε�ναι τα (εστι+-λ, τα συν�δρια και �ι εκθ�σεις. H συνερ-
γασ�α μας σε σ��ση με τη �ρηματ�δ�τηση των π�λιτιστικ'ν
κτιρ�ων απ� δι-(�ρες πηγ�ς. H συνεργασ�α μας για τη δη-
μι�υργ�α +ασικ'ν π�λιτιστικ'ν θεσμ'ν. Kαι κυρ�ως η συνερ-
γασ�α μας σε �,τι α(�ρ- στις εκπαιδευτικ�ς δραστηρι�τητες
στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ��, αυτ�ς π�υ «υπ�ν�με��υν» δη-
μι�υργικ- τη δ�μ# της σ��λικ#ς τ-*ης και πρ�καλ��ν π�λ�
μεγαλ�τερ� ενδια(�ρ�ν στ� παιδ�, ε�τε πρ�κειται για δραστη-
ρι�τητες υπ�στ#ρι*ης τ�υ αναλυτικ�� πρ�γρ-μματ�ς, �πως
τ� πρ�γραμμα «Mελ�να», ε�τε για δραστηρι�τητες π�υ πηγ--
K�υν απ� πρωτ�+�υλ�ες της T�πικ#ς Aυτ�δι��κησης (�πως
σ��λικ- (εστι+-λ, π�υ �ργαν'ν�υν π�λλ�� δ#μ�ι, # -λλες
δραστηρι�τητες), ε�τε για δραστηρι�τητες π�υ αναπτ�σσ�υν
η Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρεσ�α και -λλ�ι (�ρε�ς τ�υ Yπ�υργε��υ
Π�λιτισμ��. Για �λα αυτ- θα μιλ#σ�υμε μετ- απ� ενδελε��-
στερες εισηγ#σεις, π�υ θα γ�ν�υν σ#μερα και α�ρι� απ� τα α-
π�λ�τως αρμ�δια πρ�σωπα.

Δεν αρκε� �μως να απ�τυπ'σ�υμε τα δεδ�μ�να, να κ--
ν�υμε �ναν α*ι�πιστ� �-ρτη των δικτ�ων, π�υ ε�ναι π�λ� μι-
κρ�τερ�ς απ� τ�ν πραγματικ� π�λιτιστικ� �-ρτη της �'ρας.
Πρ�πει να θ�σ�υμε τα δ�κτυα σε κ�νηση. T� να θ�σει κανε�ς τα
δ�κτυα σε κ�νηση σημα�νει να διασ(αλ�σει τη συK#τηση αν--
μεσα στ�υς (�ρε�ς π�υ μετ���υν σε �να δ�κτυ�, τις ανταλλα-
γ�ς εμπειρι'ν και επισκ�ψεων, την αλληλ�ενημ�ρωση, τις κ�ι-
ν�ς παραγωγ�ς, τις κ�ιν�ς εμ(αν�σεις στ� ε*ωτερικ�, την �-
ντα*η στ� δ�κτυ� των μεγ-λων π�λε�δ�μικ'ν συγκρ�τημ--
των της Aθ#νας και της Θεσσαλ�ν�κης.

Kαι +�+αια να δ��με π'ς �λα αυτ- τελικ- θα επεκταθ��ν
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στ� �'ρ�, δηλαδ# π'ς θα μετ-σ��υμε στ� Bαλκανικ� Δ�κτυ�
Π�λεων και τ� Bαλκανικ� Δ�κτυ� Tε�ν'ν, π�υ ε�ναι τ� +ασι-
κ� αντικε�μεν� συK#τησης π�υ θα ��ω με τ�υς �μ�λ�γ�υς
μ�υ, τ�υς υπ�υργ��ς Π�λιτισμ�� των +αλκανικ'ν �ωρ'ν,
στις 30 Iαν�υαρ��υ, εδ', στην π�λη της Θεσσαλ�ν�κης. Για να
γ�νει αυτ�, για να τεθ��ν τα δ�κτυα σε κ�νηση και να διασ(α-
λιστε� η επ�κτασ# τ�υς, πρ�πει να διασ(αλιστε� η σ�γκλισ#
τ�υς στην ενια�α κ��τη, π�υ συνιστ- τη +ασικ# πρ�ταση τ�υ
υπ�υργε��υ στη σημεριν# και την αυριαν# συν-ντησ# μας.

T� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ��ει διασ(αλ�σει  #δη και �λες
τις �ργανωτικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις, διαμ�ρ('ν�ντας στην κεντρι-
κ# τ�υ υπηρεσ�α ενια�� γρα(ε�� ε*υπηρ�τησης των Oργανι-
σμ'ν T�πικ#ς Aυτ�δι��κησης, �ι �π���ι μπ�ρ��ν με μια επ�-
σκεψ# τ�υς να ���υν την απαρα�τητη ενημ�ρωση για τις σ��-
σεις τ�υς με �λ� τ� (-σμα των υπηρεσι'ν και των επ�πτευ�-
μενων (�ρ�ων τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� και να ελ�γ��υν
τη ρ�# της �ρηματ�δ�τησης στ�υς επιμ�ρ�υς δ#μ�υς και στις
δημ�τικ�ς επι�ειρ#σεις.

Θα μιλ#σ�υμε, λ�ιπ�ν, για τις σ��σεις σας με τ� Yπ�υργε��
Π�λιτισμ��, για τη σ��ση μας με τη N�μαρ�ιακ# Aυτ�δι��κη-
ση και τις περι(ερειακ�ς υπηρεσ�ες τ�υ κρ-τ�υς. Θα μιλ#-
σ�υμε για τη σ��ση μας με τ�υς ��ρηγ��ς, με τ�ν ιδιωτικ� τ�-
μ�α, για τη σ��ση σας με τις επενδ�σεις κε(αλα��υ στ� �'ρ�
αυτ�, δηλαδ# με μ�α �ικ�ν�μ�α π�λιτισμ��, η �π��α διαμ�ρ-
('νεται και διακινε� π�λ� σημαντικ- κε(-λαια.

Θα #ταν, �μως, σ(-λμα να πει κανε�ς �τι τ� πρ'τ� πρ�-
+λημα στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ�� ε�ναι τ� πρ�+λημα των π�ρων.
Πρ�πει να (�γ�υμε απ� την αντ�ληψη π�υ θ�λει τ�ν π�λιτισμ�
και την π�λιτιστικ# π�λιτικ# ταυτισμ�νη με την π�λιτικ# επι��-
ρηγ#σεων – ε�τε η π�λιτικ# αυτ# ε�ναι τυπ�π�ιημ�νη ε�τε +ασ�-
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Kεται στην επιτηδει�τητα κ-π�ιων π�υ μπ�ρ��ν να πρ�σπ�ρ�-
K�νται περισσ�τερ�υς π�ρ�υς απ� -λλ�υς. H αναK#τηση της �-
μπνευσης, η αναK#τηση κατ-λληλων και ταλαντ���ων ανθρ'-
πων ε�ναι στ���ι π�υ πρ�ηγ��νται στη δικ# μ�υ συνε�δηση α-
π� τ� στ��� της αναK#τησης των απαρα�τητων π�ρων.

Yπ-ρ�ει �να παρ-δ�*� (αιν�μεν� στην Eλλ-δα. O π�λιτι-
σμ�ς ε�ναι ταυτισμ�ν�ς με την π�λυμ�ρ(�α, ε�ναι ταυτισμ�ν�ς
με αυτ� π�υ επιμ�νω να �ν�μ-Kω π�λιτιστικ� (ιλελευθερι-
σμ�, � �π���ς δεν ��ει καμ�α –μα καμ�α απ�λ�τως– σ��ση με
τ�ν �ικ�ν�μικ� νε�(ιλελευθερισμ�.

T� παρ-δ�*�, λ�ιπ�ν, ε�ναι �τι στην Eλλ-δα, για λ�γ�υς
π�υ ε*ηγ��νται ιστ�ρικ'ς και με τ�υς �π���υς δεν θα σας α-
πασ��λ#σω σ#μερα, τ� κρ-τ�ς ε�ναι π�λ� πι� ανεκτικ�, π�λ�
πι� πλ�υραλιστικ�, π�λ� πι� (ιλελε�θερ� π�λιτικ-, π�λ� πι�
ανε*�θρησκ� απ� �,τι ε�ναι η �δια η π�λιτιστικ# αγ�ρ-, απ�
�,τι ε�ναι � ιδιωτικ�ς τ�μ�ας στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ��.

H συνεργασ�α τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� και των (�ρ�ων
π�υ επ�πτε��νται απ� αυτ� με την T�πικ# Aυτ�δι��κηση, δη-
λαδ# η συνεργασ�α �λων των επιμ�ρ�υς πτυ�'ν και �ψεων
τ�υ ευρ�τατ�υ δημ�σι�υ τ�μ�α στ�ν π�λιτισμ�, μας επιτρ�πει
��ι μ�ν� να θ�σ�υμε τ�υς δικ��ς μας δε�κτες στη διαδρ�μ#
τ�υ π�λιτισμ��, δε�κτες μν#μης, δε�κτες εθνικ#ς π�ι�τητας,
αλλ- επιπλ��ν να γ�ν�υμε και �να ε�δ�ς καθ�δηγητ# – με την
�νν�ια τ�υ leader, π�υ ε�ναι πι� κ�ντ- στη σ�γ�ρ�νη �ικ�ν�-
μικ# �ρ�λ�γ�α. Mπ�ρε� �τσι να παρ-γεται απ�τ�λεσμα τ� �-
π��� να ε�ναι αισθητικ- -ρτι�, να ε�ναι π�λιτικ- (ιλελε�θερ�,
να καλ�πτει τ� ευρ�τερ� δυνατ� (-σμα, να κινητ�π�ιε� τις
δυν-μεις π�υ πρ�πει να κινητ�π�ιηθ��ν, να πρ�σ(�ρει αυτ�
π�υ ���υμε πρωτ�στως αν-γκη: αυτ�γνωσ�α, α�σθηση δηλαδ#
συλλ�γικ#ς μν#μης και συλλ�γικ#ς α*ι�πρ�πειας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ:
� Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

4

T
O YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΣTHN EΛΛAΔA EXEI MIA ΠOΛY ΣY-

γκεκριμ�νη και μικρ# ιστ�ρ�α. Γενν#θηκε στην τελευ-
τα�α (-ση της δικτατ�ρ�ας και πρ��κυψε απ� τη συν�-

νωση της Aρ�αι�λ�γικ#ς Yπηρεσ�ας –η �π��α ε��ε μ�α ιστ�ρ�α
�ση σε μ#κ�ς με την ιστ�ρ�α τ�υ ν��υ ελληνικ�� κρ-τ�υς, κα-
θ'ς στεγ-στηκε ε*αρ�#ς στ� Υπ�υργε�� Εθνικ#ς Παιδε�ας
και Θρησκευμ-των και στη συν��εια στ� μεγ-λ� και ενια��
τ�τε Υπ�υργε�� Πρ�εδρ�ας της Κυ+ερν#σεως– με υπηρεσ�ες
π�λ� νε�τερες, �ι �π��ες ε��αν �κδηλ� πρ�παγανδιστικ� # λ�-
γ�κριτικ� �αρακτ#ρα, καθ'ς ε��αν πρ�κ�ψει με τη συγκεκρι-
μ�νη τ�υς μ�ρ(# κυρ�ως σε περι�δ�υς π�λιτικ'ν ανωμαλι'ν,
σε π�λιτικ�ς περι�δ�υς π�υ δεν ε��αν δημ�κρατικ# ν�μιμ�-
π��ηση και αναγωγ#. Αυτ� δε ε�ναι �να γενετικ� πρ�+λημα
τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, τ� �π��� επι�ειρε� να συνεν'σει
δ�� δια(�ρετικ#ς διαδρ�μ#ς πρ-γματα: την Aρ�αι�λ�γικ#
τ�υ Yπηρεσ�α, συμπεριλαμ+αν�μ�νων και των αναστηλωτι-
κ'ν τ�υ υπηρεσι'ν, απ� τη μια μερι-, και τις υπηρεσ�ες της
π�λιτιστικ#ς αν-πτυ*ης, τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ δηλαδ# π�λιτισμ��,
απ� την -λλη.

Πρ�πει δε επ�σης να ανα(�ρω �τι αν δει κανε�ς τη (υσι�-
γνωμ�α των Υπ�υργε�ων Π�λιτισμ�� των �ωρ'ν της Ευρω-
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παϊκ#ς Aνωσης, θα διαπιστ'σει �τι στις περισσ�τερες υπ-ρ-
�ει πρ-γματι �να αυτ�τελ�ς Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��. Δ�� μ�λις
ε�ναι �ι �'ρες π�υ συνδ��υν τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� με τ�
Υπ�υργε�� Παιδε�ας – αυτ� συμ+α�νει και στην Κ�πρ�, για
λ�γ�υς �μως π�υ αν-γ�νται και στ� κυπριακ� Σ�νταγμα τ�υ
1960. Στις υπ�λ�ιπες γ�νεται μ�α λανθ-ν�υσα αλλ- π�λ� εν-
δια(�ρ�υσα δι-κριση αν-μεσα στα υπ�υργε�α π�υ ρ��ν�υν
τ� +-ρ�ς τ�υς σε αυτ� π�υ λ�γεται π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-
και σε εκε�να π�υ ρ��ν�υν τ� +-ρ�ς τ�υς στις τ��νες. Πρ�κει-
ται για �να πρ�+λημα εθνικ#ς αυτ�συνειδησ�ας της κ-θε �'-
ρας.

Εμε�ς ���υμε σε αυ*ημ�ν� +αθμ� τ� πρ�+λημα αυτ�, στ�
�π��� ν�μ�Kω �τι �(ε�λω να ανα(ερθ'. Ενν�' �τι και τ� Υ-
π�υργε�� Π�λιτισμ�� και � �ργανισμ�ς τ�υ και τ� Υπ�υργε��
Παιδε�ας και τ� εκπαιδευτικ� μας σ�στημα, -ρα και τ� ανα-
λυτικ� πρ�γραμμα, ε�ναι �λα δ�σμια μιας ιδε�λ�γικ#ς �ρ#σης
και μιας ιδε�λ�γικ#ς πρ�σληψης της ελληνικ#ς ιστ�ρ�ας και
�λα αυτ- αν-γ�νται στ�ν τρ�π� διαμ�ρ(ωσης τ�υ ν��υ ελ-
ληνικ�� κρ-τ�υς και στις συνθ#κες με τις �π��ες απ�κτησε
την ανε*αρτησ�α τ�υ και στη συν��εια συγκρ�τ#θηκε ως π�-
λιτειακ# �ντ�τητα.

� κλασικ�ς π�λιτισμ�ς ως ιδε�λ�γημα καταπ�εσε τη δια-
�ρ�ν�α τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� και σε αυτ� �(ε�λεται σε
π�λ� μεγ-λ� +αθμ� η υπ�τ�μηση τ�υ ΒυKαντ��υ και της με-
τα+υKαντιν#ς περι�δ�υ, π�υ ταυτ�στηκε με τ�υς σκ�τειν��ς
�ρ�ν�υς, με απ�τ�λεσμα μ�ρ(�ς τ��νης και απ�θ�ματα π�λι-
τισμ�� ε* �ρισμ�� να υπ�+αθμιστ��ν και να ταπεινωθ��ν.

H αντ�ληψη αυτ# καθ�ρισε και τ�ν τρ�π� συγκρ�τησης
τ�υ αναλυτικ�� πρ�γρ-μματ�ς, τ� �π��� επιπλ��ν π-σ�ει και
απ� μ�α με�K�να δ�υλε�α, π�υ ανα(�ρεται στη σ��ση τ�υ σ��-
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λικ�� μας συστ#ματ�ς με τ�ν τρ�π� εισαγωγ#ς στα Aν'τατα
Eκπαιδευτικ- Iδρ�ματα. Δεν ε�ναι δυνατ�ν να γ�νει καμ�α
�υσιαστικ# αναμ�ρ(ωση τ�υ εκπαιδευτικ�� μας συστ#ματ�ς,
ε-ν δεν απ�κτ#σει τ� σ��λε��, αρ�#ς γεν�μ�νης απ� τ� λ�-
κει�, αυτ�τ�λεια. Δεν ε�ναι δυνατ�ν να γ�ν�υν �υσιαστικ�ς αλ-
λαγ�ς στ� αναλυτικ� πρ�γραμμα, ε-ν �λα ε�ναι διαδ��ικ'ς υ-
π�τεταγμ�να στ� στ��� της εισ�δ�υ στ� πανεπιστ#μι�. Kαι
αυτ# η κατ-σταση �(ε�λεται στην �δια τη (�ση και την κινη-
τικ�τητα της ελληνικ#ς κ�ινων�ας, η �π��α Kητ-ει �ρισμ�νες
(�ρμαλιστικ�ς εγγυ#σεις για να συγκρ�τηθε� ως κ�ινων�α, ε-
πειδ# ��ει �να πρ�+λημα δι-�υσης και ευελι*�ας. Ακρι+'ς δε
επειδ# η εισδ��# στην αν'τατη εκπα�δευση λειτ��ργησε και
λειτ�υργε� –ευτυ�'ς– στην Ελλ-δα ως μη�ανισμ�ς κ�ινωνι-
κ#ς ανακατ-τα*ης, κ�ινωνικ#ς �ντα*ης, +ελτ�ωσης δηλαδ#
των �ρων �ντα*ης στ�ν κ�ινωνικ� ιστ�, ε-ν δεν αντιμετωπ�-
σ�υμε �λ� τ� K#τημα δια(�ρετικ-, αν δεν αλλ-*�υμε δηλαδ#
συμ+�λισμ��ς ως πρ�ς τ� status τ�υ σ��λε��υ, τη σημασ�α των
εισαγωγικ'ν ε*ετ-σεων και τη γενικ�τερη λειτ�υργ�α τ�υ εκ-
παιδευτικ�� μας συστ#ματ�ς σε σ��ση με αυτ� π�υ λ�γεται
κ�ινωνικ# θ�ση και κ�ινωνικ# τ�π�θ�τηση, ε�ναι +�+αι� �τι
π�τ� δεν θα μπ�ρ�σ�υμε να κ-ν�υμε μ�α ριK�σπαστικ# επα-
νε*�ταση και επανα*ι�λ�γηση τ�υ αναλυτικ�� πρ�γρ-μμα-
τ�ςW π�τ� δεν θα *ε(�γ�υμε απ� τη λ�γικ# των τυπικ'ν κρι-
τηρ�ων και των τυπικ'ν πρ�σ�ντων.

Δεν υπ-ρ�ει, ν�μ�Kω, καν�να -λλ� εκπαιδευτικ� σ�στημα
με τ�σ� υψηλ� +αθμ� τυπ�π��ησης και �μ�ι�μ�ρ(�ας. Αυτ�ς
� υψηλ�ς +αθμ�ς τυπ�π��ησης και �μ�ι�μ�ρ(�ας, στην πρ'-
τη (-ση συγκρ�τησης τ�υ ν��υ ελληνικ�� κρ-τ�υς και στη
συν��εια συγκρ�τησης της ν�ας ελληνικ#ς κ�ινων�ας –γιατ�
στην Ελλ-δα πρ�ηγε�ται η συγκρ�τηση τ�υ κρ-τ�υς και �πε-
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ται η συγκρ�τηση της κ�ινων�ας–, �παι*ε �ναν ευεργετικ� ρ�-
λ�, δι�τι διασ(-λισε τ�ν εκπαιδευτικ� ε*ισωτισμ�. � εκπαι-
δευτικ�ς ε*ισωτισμ�ς #ταν αναγκα��ς για να διασ(αλιστε�
μια κ�ινωνικ# κινητικ�τητα, π�υ με τη σειρ- της διασ(-λιKε
τη συν��# της κ�ινων�ας αυτ#ς, �δινε ελπ�δα +ελτ�ωσης της
κ�ινωνικ#ς θ�σης.

Στη συν��εια, �μως, � εκπαιδευτικ�ς ε*ισωτισμ�ς και �
(�ρμαλισμ�ς με τ�ν �π��� αυτ�ς συνδ�εται δημι�υργε� πρ�-
+λ#ματα: καταπι�Kει τη (αντασ�α και τ� ταλ�ντ�, δεν αναKη-
τ- πηγ�ς �μπνευσης και, (υσικ-, α(υδατ'νει και ε*�υδετε-
ρ'νει τη σ��λικ# πρ-*η. Αυτ� ισ��ει σε �λα τα μαθ#ματα,
κατ’ ε*��#ν �μως σε αυτ� π�υ �ν�μ-K�υμε καλλιτε�νικ# εκ-
πα�δευση, �ικε�ωση με τ�ν π�λιτισμ� κ.�.κ.

Υπ-ρ��υν λ�ιπ�ν κ�μ+�ι στ� �λ� σ�στημα, τ�υς �π���υς
μπ�ρ��με να εντ�π�σ�υμε. A�ω απαριθμ#σει δ��: τις εισαγω-
γικ�ς ε*ετ-σεις στ� πανεπιστ#μι� και τ�ν υψηλ� (�ρμαλισμ�
και την τυπ�π��ηση, την �μ�ι�μ�ρ(�α τ�υ αναλυτικ�� πρ�-
γρ-μματ�ς της πρωτ�+-θμιας και της δευτερ�+-θμιας εκπα�-
δευσης. Aυτ- +ρ�σκ�νται στην α(ετηρ�α τ�υ �λ�υ πρ�+λ#μα-
τ�ς, ε�ναι η μ#τρα τ�υ.

Β�+αια, αυτ� δεν σημα�νει �τι πρ�πει μ�α πρ�σ�γγιση κατ’
ε*��#ν π�λιτιστικ# να κατακλ�σει τ� Υπ�υργε�� Παιδε�ας.
Διεθν'ς διε*-γεται μ�α συK#τηση για τη σ��ση τ�υ εκπαιδευ-
τικ�� συστ#ματ�ς με αυτ� π�υ λ�γεται �ργ-νωση τ�υ π�λιτι-
σμ�� και π�λιτικ# π�λιτισμ��. Υπ-ρ�ει δε διεθν'ς �νας (�-
+�ς για την τα�τιση των δ�� αυτ'ν δραστηρι�τ#των, ακρι+'ς
επειδ# η �ντα*η της π�λιτιστικ#ς ε*�ικε�ωσης –για να μη �ρη-
σιμ�π�ι#σω ��τε τ�ν �ρ� παιδε�α ��τε τ�ν �ρ� εκπα�δευση–
στις δ�μ�ς τ�υ αναλυτικ�� πρ�γρ-μματ�ς κινδυνε�ει να κα-
ταστ#σει απε�θ�ς για τ� παιδ� αυτ� π�υ λ�γεται π�λιτισμ�ς
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και τ��νη, καθ'ς η αυστηρ# δι-ρθρωση της σ��λικ#ς τ-*ης,
�π�υ η ε*�υσ�α τ�υ δασκ-λ�υ ε�ναι εμ(αν#ς σε σ��ση με τη
θ�ση τ�υ μαθητ#, δεν ε�ναι πρ�σ(�ρ� �δα(�ς για να αναπτυ-
�θε� αυτ# η ε*�ικε�ωση με τ�ν π�λιτισμ� – και κυρ�ως να πρ�-
σελκυσθε� � μαθητ#ς π�υ ��ει ταλ�ντ� σε μ�α σ��ση μαθη-
τε�ας, η �π��α ε�ναι +ε+α�ως ε*�υσιαστικ#, αλλ- δεν ε�ναι τυ-
πικ#, γιατ� ε�ναι μ�α σ��ση μαθητε�ας εργαστηριακ�� τ�π�υ,
δηλαδ#, θα �λεγα, τ�υ τ�π�υ μιας κ�ιν�τητας, �πως ακρι+'ς
συμ+α�νει, για παρ-δειγμα, με τα εργαστ#ρια των σ��λ'ν
Καλ'ν Τε�ν'ν.

Τ��των δ�θ�ντων, πρ�πει να σας πω �τι τ� Υπ�υργε�� Π�-
λιτισμ�� αναπτ�σσει εκπαιδευτικ�� �αρακτ#ρα δραστηρι�-
τητες π�λυσ�ιδε�ς, περισσ�τερες απ� �σες μπ�ρε� να διαγν'-
σει κανε�ς δι- γυμν�� �(θαλμ��. Πρ�πει +�+αια να διευκρι-
ν�σω, πρ� π-σης ανα(�ρ-ς στις δραστηρι�τητες αυτ�ς, �τι α-
να(�ρ�μαι στ�ν π�λιτισμ� ως ιδια�τερη πνευματικ# στ-ση,
δηλαδ# στ�ν π�λιτισμ� ως culture. Δεν ανα(�ρ�μαι στ�ν π�-
λιτισμ� ως civilisation, δηλαδ# στ�ν π�λιτισμ� ως κατ-σταση,
ως μ�σ� επ�πεδ� της τε�ν�λ�γ�ας και της αισθητικ#ς τ�υ καθ’
ημ�ραν +��υ. Και κ-νω αυτ# τη δι-κριση, δι�τι εμε�ς ���υμε
τ� π�λ� μεγ-λ� πλε�ν�κτημα τελικ-, �-ρις στ�ν Αδαμ-ντι�
Κ�ρα#, να ���υμε τη λ�*η «π�λιτισμ�ς» ως λ�*η διπλ#ς �ρ#-
σης, η �π��α παραπ�μπει μ�σα απ� την α*�α της τη σημειωτι-
κ# και στην �νν�ια της π�λης και στην �νν�ιας της π�λιτε�ας
και στην �νν�ια τ�υ π�λ�τη, κ-τι τ� �π��� δεν γ�νεται π-ντ�-
τε με τις απ�δ�σεις των ενν�ι'ν αυτ'ν σε -λλες γλ'σσες.
Yπ-ρ��υν, μ-λιστα, πρ�σεγγ�σεις π�υ κατατ-σσ�υν π�λιτι-
στικ- κ�ινωνικ��ς σ�ηματισμ��ς, κ�ινων�ες �λ�κληρες με
κριτ#ρι� τ� αν ενν���ν τ�ν π�λιτισμ� ως civilisation # ως
culture, κ-τι π�υ ��ει π-ρα π�λ� μεγ-λη σημασ�α. Εμε�ς αυτ-
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τα συνθ�τ�υμε σε μ�α λ�*η, π�υ ��ει να κ-νει τελικ'ς με τ� με-
γ-λ� συγκριτικ� πλε�ν�κτημα τ�υ ιστ�ρικ�� +-θ�υς και της
δια�ρ�ν�ας τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ��, ε-ν ���υμε +�+αια συ-
νε�δηση αυτ#ς της δια�ρ�ν�ας και αν δεν +αρα�νει τις πλ-τες
μας ως +ρ-��ς � κλασικ�ς ελληνικ�ς π�λιτισμ�ς.

Τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, λ�ιπ�ν, ��ει, πρ'τ�ν, �ργανω-
μ�νες εκπαιδευτικ�� �αρακτ#ρα δραστηρι�τητες των υπηρε-
σι'ν τ�υ. �ι εκπαιδευτικ�ς δραστηρι�τητες των υπηρεσι'ν
τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� ε�ναι εκτεταμ�νες και ε*αιρετικ-
ενδια(�ρ�υσες, αν και εν π�λλ��ς -γνωστες. Ανα(�ρ�μαι, για
παρ-δειγμα, στ� K�ντρ� Eκπαιδευτικ'ν Πρ�γραμμ-των της
Διε�θυνσης Πρ�ϊστ�ρικ'ν και Kλασικ'ν Aρ�αι�τ#των τ�υ
Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, π�υ στεγ-Kεται στην Πλ-κα. Ανα-
(�ρ�μαι στις εκπαιδευτικ�ς δραστηρι�τητες �λων των μ�υ-
σε�ων μας –αρ�αι�λ�γικ'ν, +υKαντιν'ν, λα�γρα(ικ'ν, εθν�-
λ�γικ'ν, εθν�γρα(ικ'ν κ.�.κ.– σε �λη την Ελλ-δα, δι- μ�σ�υ
των ε(�ρει'ν πρ�ϊστ�ρικ'ν και κλασικ'ν αρ�αι�τ#των και
+υKαντιν'ν αρ�αι�τ#των, π�υ ���υν σ��ση και με την τ�πικ#
μαθητικ# κ�ιν�τητα.Ανα(�ρ�μαι σε δραστηρι�τητες �πως τ�
«μ�υσε��-σ��λε��», τ� �π��� ε�ναι και μ�α θεμελι'δης δρα-
στηρι�τητα τ�υ ΙC�Μ. T�τ�ιες δε δραστηρι�τητες αναπτ�σ-
σ�υν και ιδιωτικ- μ�υσε�α, μ�υσε�α επ�πτευ�μενα �αλαρ- α-
π� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �πως ε�ναι για παρ-δειγμα τ�
M�υσε�� Μπεν-κη. Υπ-ρ��υν επ�σης π�λιτιστικ�ς δραστη-
ρι�τητες εκπαιδευτικ�� �αρακτ#ρα των �ργανισμ'ν π�υ ε-
π�πτε�ει # �ρηματ�δ�τε� συστηματικ- τ� Υπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ��. Και π�λιτιστικ�ς δρ-σεις με κ�ρι� απ�δ�κτη τις σ��λι-
κ�ς ηλικ�ες, �πως ε�ναι �ι παιδικ�ς θεατρικ�ς σκην�ς τ�υ Ε-
θνικ�� Θε-τρ�υ και τ�υ Κρατικ�� Θε-τρ�υ Β�ρε��υ Ελλ--
δ�ς, �ι παιδικ�ς παραστ-σεις της Εθνικ#ς Λυρικ#ς Σκην#ς,
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τα πρ�γρ-μματα τ�υ Μεγ-ρ�υ Μ�υσικ#ς, π�υ ε�ναι (�ρ�ας
δημ�σι�υ �αρακτ#ρα, καθ'ς �ρηματ�δ�τε�ται απ� τ� κρ-τ�ς
και ε*υπηρετε� γενικ�� συμ(�ρ�ντ�ς σκ�π��ς, κ.�.κ.

Τ� δε�τερ� μεγ-λ� κε(-λαι� της εκπαιδευτικ#ς δραστη-
ρι�τητας τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� ε�ναι η ε*ωσ��λικ# τυ-
πικ# π�λιτιστικ# εκπα�δευση, π�υ �ργαν'νεται και επ�πτε�ε-
ται απ� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��. Ανα(�ρ�μαι στα -πειρα ι-
διωτικ- και δημ�τικ- ωδε�α και στις μ�υσικ�ς σ��λ�ς, στις --
πειρες δραματικ�ς σ��λ�ς και στ� ν�� ε�δ�ς των θεατρικ'ν
εργαστηρ�ων ελευθ�ρων σπ�υδ'ν, στις π�λ� σημαντικ�ς σ��-
λ�ς ��ρ�� π�υ υπ-ρ��υν και π�υ ε�ναι πιστ�π�ιημ�νες. �ι
δραστηρι�τητες αυτ�ς ε�ναι κατ- +-ση ιδιωτικ�ς # δημ�τικ�ς,
με ε*α�ρεση τ� Κρατικ� Ωδε�� Θεσσαλ�ν�κης, την Κρατικ#
Σ��λ# �ρ�ηστρικ#ς Τ��νης και τις Δραματικ�ς Σ��λ�ς τ�υ
Εθνικ�� Θε-τρ�υ και τ�υ Κρατικ�� Θε-τρ�υ Β�ρε��υ Ελ-
λ-δ�ς.

Τ� τρ�τ� κε(-λαι� της εκπαιδευτικ#ς μας δραστηρι�τητας
ε�ναι η συστηματικ# υπ�στ#ρι*η, αισθητικ# και καλλιτε�νικ#,
τ�υ αναλυτικ�� σ��λικ�� πρ�γρ-μματ�ς. Aνα(�ρ�μαι στ�
πρ�γραμμα «Μελ�να».Τ� πρ�γραμμα αυτ�, π�υ ε�ναι μ�α κ�ι-
ν# δρ-ση των Υπ�υργε�ων Π�λιτισμ�� και Παιδε�ας σε συ-
νεργασ�α με τη Γενικ# Γραμματε�α Λαϊκ#ς Επιμ�ρ(ωσης, ε�-
ναι �να εκτεταμ�ν� πειραματικ� πρ�γραμμα π�υ υπ�στηρ�Kει
αισθητικ- την αγωγ# τ�υ παιδι��, �ωρ�ς να διασπ- τις δ�μ�ς
και τις πρ�διαγρα(�ς τ�υ αναλυτικ�� πρ�γρ-μματ�ς. Αλλ-
αυτ� γ�νεται σε �ναν μικρ� αριθμ� σ��λε�ων, με π�λ� θετικ-
απ�τελ�σματα, �ωρ�ς ακ�μη να ��ει ε*ασ(αλιστε� η δι-�υση
π�υ πρ�πει. E�ναι π�λ� μεγ-λη, �μως, τ'ρα πια η δυνατ�τη-
τα πρ�σ+ασης σε π�λιτιστικ�� �αρακτ#ρα πληρ�(�ρ�ες, μ�σα
απ� τα CD-ROM, μ�σα απ� τα video, μ�σα απ� τ� ηλεκτρ�νικ�
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απ�θεμα κωδικ�π�ιημ�νης γν'σης. Mπ�ρ��με �τσι να δι��ε-
τε�σ�υμε π�λλ�ς πληρ�(�ρ�ες σε ακρα�α σημε�α της ελληνι-
κ#ς επικρ-τειας και στ�ν απ�δημ� ελληνισμ� – κ-τι π�υ #δη
κ-νει και τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και τ� Υπ�υργε�� Παι-
δε�ας.

� τ�ταρτ�ς μεγ-λ�ς κλ-δ�ς, απ� την -π�ψη αυτ#, ε�ναι
�ι δραστηρι�τητες τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, ερ#μην τ�υ
Υπ�υργε��υ Παιδε�ας, π�υ υπ�ν�με��υν δημι�υργικ- τ� α-
ναλυτικ� πρ�γραμμα των σ��λε�ων της πρωτ�+-θμιας και
της δευτερ�+-θμιας εκπα�δευσης. A��υμε δε απ�(ασ�σει να
�ργαν'σ�υμε δ�� μεγ-λες δραστηρι�τητες. H πρ'τη, η �-
π��α �ργαν'νεται απ� τ� Eθνικ� K�ντρ� Bι+λ��υ, ε�ναι μ�α
σκυταλ�δρ�μ�α –�ρησιμ�π�ι' τ�ν �ρ� συμ+ατικ-– αν-γνω-
σης ε*ωσ��λικ�� +ι+λ��υ, κυρ�ως για τ�υς μαθητ�ς τ�υ δημ�-
τικ�� σ��λε��υ, π�υ �υσιαστικ- διασπ- τη λ�γικ# τ�υ εν�ς +ι-
+λ��υ στ� δημ�τικ� και καταρρακ'νει τ� αναγνωστικ� και τα
αναγν'σματα των νε�ελληνικ'ν, τα �π��α ε�ναι σε επ�πεδ�
απ�καρδιωτικ�. Με τη σκυταλ�δρ�μ�α αν-γνωσης ε*ωσ��λι-
κ�� +ι+λ��υ επι�ειρ��με να (�ρ�υμε τ� παιδ� σε επα(# με �-
να σ�μπαν τ� �π��� ελ�γ�ει τ� �δι�, ως πρ�ν�μιακ�ς αναγν'-
στης τ�υ +ι+λ��υ π�υ επιλ�γει. Και η δε�τερη ιδ�α την �π��α
πρ�ωθ��με –και την �π��α ��ω συKητ#σει #δη με τ�ν συν--
δελ(� μ�υ υπ�υργ� Παιδε�ας– ε�ναι τα Eκπαιδευτικ- Π�λι-
τιστικ- Δ�κτυα. T� καθ�να απ� αυτ- ε�ναι �να δ�κτυ� σ��-
λε�ων με επ�κεντρ� και σημε�� ανα(�ρ-ς �ναν συγκεκριμ�ν�
(�ρ�α τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, �τσι 'στε και τ� σ��λε��
να απ�κτ- �ναν επ'νυμ� �αρακτ#ρα, μ�α ιδια�τερη πρ�σωπι-
κ�τητα. Θα υπ-ρ�ει, λ�ιπ�ν, �να δ�κτυ� σ��λε�ων π�υ συν-
δ��νται με την Κρατικ# �ρ�#στρα Αθην'ν, �να δ�κτυ� σ��-
λε�ων π�υ συνδ��νται πρ�ν�μιακ- με τη Λυρικ# Σκην#, �να
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δ�κτυ� σ��λε�ων π�υ συνδ��νται πρ�ν�μιακ- με την Εθνικ#
Πινακ�θ#κη κ.�.κ. – �τσι 'στε τ� παιδ� να *�ρει �τι η εγγρα-
(# τ�υ και η (��τησ# τ�υ στ� συγκεκριμ�ν� σ��λε�� συνεπ--
γεται �ρισμ�να ειδικ- πλε�νεκτ#ματα, �πως η πρ�ν�μιακ# ε-
πα(# τ�υ με �ναν (�ρ�α τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��.

� π�μπτ�ς κλ-δ�ς της εκπαιδευτικ#ς μας δραστηρι�τητας
ε�ναι η ενθ-ρρυνση των Ανωτ-των Εκπαιδευτικ'ν Ιδρυμ--
των και των Τε�ν�λ�γικ'ν Εκπαιδευτικ'ν Ιδρυμ-των για τη
δημι�υργ�α συγκεκριμ�νων πρ�πτυ�ιακ'ν και μεταπτυ�ια-
κ'ν πρ�γραμμ-των. fδη, για παρ-δειγμα, η πρωτ�+�υλ�α
των ΤΕΙ να ιδρ�σ�υν Tμ#μα Συντηρητ'ν Aρ�αι�τ#των ��ει
ευδ�κιμ#σει, καθ'ς υπ-ρ��υν απ�(�ιτ�ι με πρ��πτικ�ς ε-
παγγελματικ#ς απ�κατ-στασης ε*αιρετικ- σημαντικ�ς. Μας
ενδια(�ρει, �μως, επ�σης η �ργ-νωση μεταπτυ�ιακ'ν πρ�-
γραμμ-των για αναστηλωτ�ς μνημε�ωνW μας ενδια(�ρει η �ρ-
γ-νωση μεταπτυ�ιακ�� διατμηματικ�� πρ�γρ-μματ�ς μ�υ-
σει�λ�γ�ας, με τη συμμετ��# αρ�αι�λ�γων, αρ�ιτεκτ�νων,
δια�ειριστ'ν τ�υ π�λιτισμ�� κ.�.κ.W μας ενδια(�ρει η εκπα�-
δευση δια�ειριστ'ν τ�υ π�λιτισμ�� κυρ�ως μ�σα απ� τα τμ#-
ματα επικ�ινων�ας. T� δε ν�μ�σ��δι� π�υ ���υμε καταρτ�σει
και ���υμε δ'σει στη δημ�σι�τητα πρ�+λ�πει την �ργ-νωση
της αν'τατης κινηματ�γρα(ικ#ς εκπα�δευσης πρακτικ�� και
θεωρητικ�� �αρακτ#ρα, σε συνεργασ�α (υσικ- με τα πανεπι-
στ#μια και με τ� Υπ�υργε�� Παιδε�ας.

� �κτ�ς κλ-δ�ς ε�ναι �ι δραστηρι�τητες επαγγελματικ#ς
κατ-ρτισης, π�υ πρ�πει να �ργανωθε� απ� τ� �δι� τ� Υπ�υρ-
γε�� Π�λιτισμ�� και η �π��α δεν θα ε�ναι μια τυπικ# εκπα�-
δευση αλλ- επαγγελματικ�� αμιγ'ς �αρακτ#ρα ε*ειδ�κευση
με κ�ντρ� +-ρ�υς τα �δια θ�ματα π�υ #δη αν�(ερα, δηλαδ#
κυρ�ως τη συντ#ρηση, την αναστ#λωση, τη μ�υσει�λ�γ�α και
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τη δια�ε�ριση των π�λιτιστικ'ν (�ρ�ων. Θυμ�Kω εδ' �τι υ-
π-ρ��υν κλ-σεις απ�(��των της Eθνικ#ς Σ��λ#ς Δημ�σιας
Δι��κησης π�υ ���υν απ�(�ιτ#σει με τη +ε+α�ωση �τι ε�ναι
π�λιτιστικ�� ακ�λ�υθ�ι, �ωρ�ς να ���υν κληθε� στην πρ-*η
π�τ� να δ�κιμ-σ�υν και να επι+ε+αι'σ�υν αυτ� τ�ν �αρα-
κτηρισμ�.

� επ�μεν�ς κλ-δ�ς της δραστηρι�τητ-ς μας, � �+δ�μ�ς,
ε�ναι �ι ερευνητικ�ς δραστηρι�τητες π�υ αναπτ�σσ�υμε σε
συνεργασ�α με τα πανεπιστημιακ- τμ#ματα π�υ παρ���υν
�ργανωμ�νη π�λιτιστικ# εκπα�δευση, δηλαδ# σε συνεργασ�α
με την Aνωτ-τη Σ��λ# Καλ'ν Τε�ν'ν και με τ� Tμ#μα Eικα-
στικ'ν Tε�ν'ν τ�υ Πανεπιστημ��υ Θεσσαλ�ν�κης, σε συνερ-
γασ�α με τα Tμ#ματα Θε-τρ�υ, με τα Tμ#ματα Μ�σων ΜαKι-
κ#ς Ενημ�ρωσης κ.�.κ. Αυτ� τ� επιστημ�νικ� δυναμικ� τρ�-
(�δ�τε� επιτρ�π�ς, �μ-δες εργασ�ας και ερευνητικ- πρ�-
γρ-μματα τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, τα �π��α ν�μ�Kω �τι
συνιστ��ν σε π�λλ�ς περιπτ'σεις, θα �λεγα, τ�ν πυρ#να της
δραστηρι�τητ-ς τ�υ, καθ'ς �λα αυτ- επηρε-K�υν τη δια-
μ�ρ(ωση της π�λιτικ#ς π�λιτισμ��.

Η δικ# μ�υ, λ�ιπ�ν, πρ�σ�γγιση ε�ναι μ�α πρ�σ�γγιση πι�
αισι�δ�*η μ�σα απ� την πρακτικ�τητ- της. Γ�ν�νται πρ-γμα-
τα π�υ δεν τα γνωρ�K�υμε και μπ�ρ��ν να γ�ν�υν π�λ� πε-
ρισσ�τερα, ε-ν διαμ�ρ('σ�υμε τις πρ�ϋπ�θ�σεις της συν�ρ-
γει-ς μαςW δηλαδ# αν �λ�ι �ι (�ρε�ς, για παρ-δειγμα, π�υ α-
σ��λ��νται με τις π�λιτιστικ�ς και τις εκπαιδευτικ�ς # παιδα-
γωγικ�ς δραστηρι�τητες ανταλλ-σσ�υν τις πληρ�(�ρ�ες τ�υς
και εν'σ�υν τις πρ�σπ-θει�ς τ�υς.

Ν�μ�Kω πως στην κατε�θυνση αυτ# μια σ�να*η �πως η
σημεριν#, μια εσπερ�δα, +�ηθ-ει, γιατ�, αν μη τι -λλ�, μας πα-
ρακινε�.
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ΘΕΣΜ�Ι, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥcΗΣ

4

T
O NOMOΣXEΔIO ΠOY ΣYZHTA ΣHMEPA H BOYΛH KAΛYΠTEI TO

σ�ν�λ� της �λης τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� –με ε*α�-
ρεση τ�ν αρ�αι�λ�γικ� ν�μ�, π�υ θα απ�τελε� αντικε�-

μεν� της δε�τερης μεγ-λης ν�μ�θετικ#ς μας πρωτ�+�υλ�ας–,
καθ'ς εκτε�νεται σε �λ� τ� (-σμα τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ π�λιτισμ��
και σε �να μεγ-λ� τμ#μα της π�λιτικ#ς πρ�στασ�ας και αν--
δει*ης της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, σε εκε�ν� τ� τμ#μα π�υ
δεν αν#κει στ�ν κ�ρμ� τ�υ αρ�αι�λ�γικ�� ν�μ�υ και πρ�πει
να ρυθμισθε� με την εισαγωγ# ν�ων διατ-*εων και θεσμ'ν.
Πρ�κειται λ�ιπ�ν –ε(�σ�ν ��ει επικρατ#σει αυτ�ς � �ρ�ς–
πρ-γματι για �να «π�λυν�μ�σ��δι�», τ� �π��� ��ει συKητηθε�
διε*�δικ- στην αρμ�δια Διαρκ# K�ιν�+�υλευτικ# Eπιτρ�π#,
στην Eπιτρ�π# M�ρ(ωτικ'ν Yπ�θ�σεων, σε τ�σσερις π�λ�ω-
ρες συνεδρι-σεις, στις �π��ες �γινε και εκτεν#ς ακρ�αση δ�κα
και πλ��ν ε*ωκ�ιν�+�υλευτικ'ν πρ�σ'πων. Kαι (υσικ-, και
πριν απ� την κατ-θεσ# τ�υ στη B�υλ# και κατ- τη δι-ρκεια
των συKητ#σεων στην Eπιτρ�π# M�ρ(ωτικ'ν Yπ�θ�σεων, �
δι-λ�γ�ς π�υ �γινε με �λ�υς τ�υς ενδια(ερ�μ�ν�υς, συνδικα-
λιστικ��ς, κατ- +-ση, εκπρ�σ'π�υς, #ταν μακρ�τατ�ς, (ιλι-
κ�ς και παραγωγικ�ς. Aλλ- πρ�πει να συμ(ων#σ�υμε �λ�ι �-
τι η ν�μ�θετικ# π�λιτικ# και κυρ�ως η π�λιτικ# π�λιτισμ��
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δεν ε�ναι ��τε η καταγρα(# ��τε � συμψη(ισμ�ς των επιμ�-
ρ�υς συνδικαλιστικ'ν # συντε�νιακ'ν συμ(ερ�ντων και πρ�-
σεγγ�σεων. Kαι +ε+α�ως � ρ�λ�ς μας εδ' ως εκπρ�σ'πων τ�υ
ελληνικ�� λα�� και τ�υ �θν�υς δεν ε�ναι να αρκ��μαστε α-
πλ'ς στη μετα(�ρ- απ�σπασματικ'ν παρατηρ#σεων # αιτη-
μ-των επιμ�ρ�υς �μ-δων. Π�λιτικ# π�λιτισμ��, (υσικ-, δεν
ε�ναι η π�λιτικ# επι��ρηγ#σεων, αλλ- κ-τι π�λ� πι� σ�νθετ�
και συστηματικ�, �πως ε��α και -λλ�τε την ευκαιρ�α να ανα-
πτ�*ω.

Στ� �'ρ� της π�λιτικ#ς π�λιτισμ�� διακρ�ν�υμε δ�� πε-
δ�α, τα �π��α αντιμετωπ�K�νται απ� τ� κρ-τ�ς με δια(�ρετι-
κ� τρ�π�. Στ� πεδ�� της πρ�στασ�ας της π�λιτιστικ#ς κληρ�-
ν�μι-ς, η ευθ�νη τ�υ κρ-τ�υς ε�ναι κεντρικ#, σε π�λλ�ς δε πε-
ριπτ'σεις ε�ναι και απ�κλειστικ#. Στ�ν τ�μ�α αυτ� η π�λιτι-
στικ# π�λιτικ# ασκε�ται κατ- +-ση απ� τ� Yπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ�� και τις υπηρεσ�ες τ�υ # απ� κρατικ- ν�μικ- πρ�σωπα
π�υ τελ��ν υπ� την επ�πτε�α τ�υ. Aυτ�, -λλωστε, επι+-λλει
και η σ�ετικ# συνταγματικ# δι-τα*η τ�υ -ρθρ�υ 24 τ�υ Συ-
ντ-γματ�ς και η �δια η (�ση τ�υ πρ-γματ�ς, γιατ� εμε�ς ε�μα-
στε απλ�� θεματ�(�λακες μιας π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς π�υ
δεν αν#κει καν στ� �θν�ς αυτ�, αν#κει στ� σ�μπαν τ�υ π�λι-
τισμ��, αν#κει στην παγκ�σμια π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-, στ�
απ�θεμα π�λιτισμ�� π�υ ��ει � κ�σμ�ς. Στ� πεδ��, λ�ιπ�ν,
αυτ� η πρωτ�+�υλ�α των κιν#σεων, �ι επιλ�γ�ς, �ι �ειρισμ��,
�ι πρ�τεραι�τητες αν#κ�υν στην π�λιτε�α.

Στ� -λλ� πεδ��, π�υ ��ει επικρατ#σει να �ν�μ-Kεται τ�-
μ�ας της π�λιτιστικ#ς αν-πτυ*ης, στ� πεδ�� τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ
π�λιτισμ��, η πρωτ�+�υλ�α αν#κει στην �δια την κ�ινων�α.
Aν#κει στα (υσικ- πρ�σωπα με τ� ταλ�ντ�, την πρ�σωπικ�-
τητα και την �μπνευση, π�υ ε�ναι �ι δημι�υργ�� # �ρ#στες τ�υ
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π�λιτισμ�� – γιατ� � �ρ#στης τ�υ π�λιτισμ�� μετ��ει ε*�σ�υ
στ� π�λιτιστικ� γ�γνεσθαι ως απ�δ�κτης εν�ς μην�ματ�ς π�υ
απαιτε� την εγκαθ�δρυση μιας σ��σης αν-μεσα στ�ν καλλιτ�-
�νη και σε αυτ�ν π�υ απ�λαμ+-νει την καλλιτε�νικ# δημι�υρ-
γ�α. Aν#κει επ�σης στις εν'σεις πρ�σ'πων, στα σωματε�α,
στ�υς συλλ�γ�υς, στα δι-(�ρα ιδιωτικ- ν�μικ- πρ�σωπα τα
�π��α εγκαθιδρ��νται. Aν#κει, τ�λ�ς, στις τ�πικ�ς κ�ινων�ες,
στην T�πικ# Aυτ�δι��κηση, στ�υς τ�πικ��ς π�λιτιστικ��ς (�-
ρε�ς. Στ� πεδ�� αυτ� � ρ�λ�ς τ�υ κρ-τ�υς ε�ναι τελε�ως δια-
(�ρετικ�ς. T� κρ-τ�ς παρεμ+α�νει πρ�κειμ�ν�υ να διασ(αλ�-
σει δ�� πρ-γματα: Πρ'τ�ν, για να διασ(αλ�σει τ�ν πλ�υρα-
λισμ�, την π�λυ(ων�α, την -ρση τ�πικ'ν # κ�ινωνικ'ν ανι-
σ�τ#των. Kαι δε�τερ�ν, για να θεσπ�σει κριτ#ρια και διαδι-
κασ�ες πιστ�π��ησης κ-π�ιων δραστηρι�τ#των, �υσιαστικ-
δηλαδ# διασ(-λισης και εγγ�ησης εν�ς μ�σ�υ επιπ�δ�υ αι-
σθητικ#ς π�ι�τητας, π�υ δεν μπ�ρε� να διασ(αλισθε� με τ�υς
ν�μ�υς της αγ�ρ-ς, δεν μπ�ρε� να διασ(αλισθε� μ�σα απ� τη
λειτ�υργ�α της �διας της κ�ινων�ας των π�λιτ'ν.

Σε αυτ� τ� πλα�σι� εντ-σσ�νται (αιν�μενα �πως τα κρα-
τικ- +ρα+ε�α λ�γ�τε�ν�ας # κινηματ�γρ-(�υ, καθ'ς και πα-
ρεμ+ατικ�� θεσμ��, �πως ε�ναι τ� K�ντρ� Kινηματ�γρ-(�υ,
τ� Eθνικ� K�ντρ� Bι+λ��υ # τα κρατικ- μ�υσε�α, τα �π��α
διαμ�ρ('ν�υν σε μεγ-λ� +αθμ� τ� γ��στ�, την εικαστικ# αι-
σθητικ#. H παρ�υσ�α τ�υ κρ-τ�υς γ�νεται απ�δεκτ# σε πα-
ρ�μ�ιες διαδικασ�ες, ακρι+'ς επειδ#, σε αντ�θεση με �,τι συμ-
+α�νει σε -λλ�υς τ�με�ς τ�υ κ�ινωνικ�� +��υ, η π�λυ(ων�α,
δηλαδ# � π�λιτιστικ�ς (ιλελευθερισμ�ς, διασ(αλ�Kεται μ�σα
απ� την κρατικ# παρ�μ+αση, �πως επιτυγ�-νεται και η -ρση
ανισ�τ#των π�υ εκ των πραγμ-των αναδ��νται μ�σα απ� τη
λειτ�υργ�α της ιδιωτικ#ς κ�ινων�ας, της κ�ινων�ας των π�λι-
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τ'ν. Για τ� λ�γ� αυτ�ν τ� κρ-τ�ς αναλαμ+-νει ευθ�νες, �ι �-
π��ες ε�ναι και ε*αιρετικ- παρακινδυνευμ�νες �ρισμ�νες (�-
ρ�ς, �ταν περικλε��υν επιλ�γ�ς αισθητικ�ς # ιδε�λ�γικ�ς, �-
πως ε�ναι, για παρ-δειγμα, η αν-δει*η τ�υ καλ�τερ�υ πεK�-
γρα(#ματ�ς # τ�υ καλ�τερ�υ κινηματ�γρα(ικ�� �ργ�υ με
μ�α κρατικ# πιστ�π��ηση.

T� ν�μ�σ��δι� π�υ συKητ��με σ#μερα, �πως ε�πα και στην
αρ�#, ε�ναι (ιλ�δ�*�, ��ει μεγ-λ� ε�ρ�ς και καλε�ται να ρυθ-
μ�σει π-ρα π�λλ- θ�ματα, ��ι �μως και τ� σ�ν�λ� των π�λι-
τιστικ'ν μας πραγμ-των. E�ναι π�λ� περισσ�τερα αυτ- π�υ
γ�ν�νται και τα �π��α δεν ���υν αν-γκη ν�μ�θετικ#ς ρ�θμι-
σης, καθ'ς ε*ελ�σσ�νται �μαλ- και ε�ναι η συντεταγμ�νη π�-
λιτικ# τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, την �π��α ε��α την ευκαι-
ρ�α κατ- κ�ρ�ν να παρ�υσι-σω και στην Eπιτρ�π# M�ρ(ω-
τικ'ν Yπ�θ�σεων και με -λλες ευκαιρ�ες.

Δεν �ρειαK�μαστε δι-τα*η για να αναπτ�*�υμε την π�λι-
τικ# πρ�+�λ#ς των σημαντικ'ν αρ�αι�λ�γικ'ν μας �'ρων #
για να επεκτε�ν�υμε τ� ωρ-ρι� τ�υς, �πως τ� κ-ναμε, πρ�-
κειμ�ν�υ να αυ*#σ�υμε τ�ν αριθμ� των επισκεπτ'ν. Δεν �ρεια-
K�μαστε δι-τα*η για να αλλ-*�υμε τη ν��τρ�π�α της μ�υσει�-
λ�γικ#ς π�λιτικ#ς και για να εντ-*�υμε στ� κτηρι�λ�γικ� μας
πρ�γραμμα ν�α μεγ-λα μ�υσε�α, �πως ε�ναι, για παρ-δειγμα,
τ� M�υσε�� της Aκρ�π�λης, της Bεργ�νας και της Π�λλας,
# την ανακα�νιση και επ�κταση τ�υ Eθνικ�� Aρ�αι�λ�γικ��
M�υσε��υ.

Δεν �ρειαK�μαστε δι-τα*η στ� ν�� ν�μ�σ��δι� για να α-
ναπτ�*�υμε τα εκπαιδευτικ- π�λιτιστικ- δ�κτυα, π�υ ε�ναι
μ�α σημαντικ# καιν�τ�μ�α της π�λιτικ#ς μας. Δεν �ρειαK�μα-
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στε δι-τα*η, παρ�τι και αυτ# υπ-ρ�ει, για να �ργαν'σ�υμε
την Eπικρ-τεια Π�λιτισμ��, δηλαδ# την ενια�α κ��τη �λων
των δικτ�ων, π�υ �ργαν'νει, στεγ-Kει και τρ�(�δ�τε� τ�
Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, �πως ε�ναι τ� Eθνικ� Π�λιτιστικ� Δ�-
κτυ� Π�λεων, τ� Δ�κτυ� των Eικαστικ'ν Eργαστηρ�ων, τ�
Δ�κτυ� των Kινηματ�γρ-(ων, τ� Δ�κτυ� των Δημ�τικ'ν Πε-
ρι(ερειακ'ν Θε-τρων. Δεν �ρειαK�μαστε δι-τα*η ν�μ�υ για
να αναπτ�*�υμε μ�α π�λυεπ�πεδη ε*ωτερικ# π�λιτιστικ# π�-
λιτικ# στ� πλα�σι� της UNESCO, της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, τ�υ
Bαλκανικ�� και τ�υ Παραευ*ε�νι�υ Δ�κτυ�υ και της Mεσ�-
γειακ#ς Συνεργασ�ας.

Δεν �ρειαK�μαστε, τ�λ�ς, δι-τα*η ν�μ�υ για να �ργαν'-
σ�υμε τη ν�α σημαντικ# ιδ�α της Π�λιτιστικ#ς Oλυμπι-δας,
π�υ πρ�πει να πρ�σλ-+ει τη μ�ρ(# εν�ς διεθν��ς μη κυ+ερ-
νητικ�� �ργανισμ�� με μ�νιμη �δρα στην Eλλ-δα. Kαι θα
μπ�ρ��σαν τα παραδε�γματα αυτ- να ε�ναι -πειρα, αν δεν υ-
π#ρ�ε τ� ασ(υκτικ� πλα�σι� τ�υ κ�ιν�+�υλευτικ�� �ρ�ν�υ.

aρα, λ�ιπ�ν, τ� ν�μ�σ��δι� ε�ναι μ�α π�λ� σημαντικ# στιγ-
μ# μιας συστηματικ#ς και συν�λικ#ς π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς, η
�π��α ε*ελ�σσεται διαρκ'ς, ελ�γ�εται, επι+ε+αι'νεται, �τσι '-
στε να παρ-γ�νται συγκεκριμ�να απ�τελ�σματα.

Περν'ντας τ'ρα στις επιμ�ρ�υς διατ-*εις τ�υ ν�μ�σ�εδ��υ,
θ�λω να *εκιν#σω απ� αυτ�ς π�υ πρ�κ-λεσαν τη μεγαλ�τερη
συK#τηση και �ι �π��ες α(�ρ��ν στην �δρυση ν�μικ'ν πρ�-
σ'πων ιδιωτικ�� δικα��υ στην Aθ#να και τη Θεσσαλ�ν�κη.
Πρ�πει, λ�ιπ�ν, να επαναλ-+ω κ-π�ιες διευκριν�σεις, �ι �-
π��ες, κατ- τη γν'μη μ�υ, ε�ναι αυτ�ν�ητες. Oι ν��ι κρατικ��
π�λιτιστικ�� θεσμ�� π�υ ιδρ��νται, για λ�γ�υς καθαρ- ν�μι-
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κ��ς και �ργανωτικ��ς, �πως συμ+α�νει με τη μεγ-λη πλει�-
ψη(�α των κρατικ'ν ν�μικ'ν πρ�σ'πων, ακ�λ�υθ��ν τ�ν
ν�μικ� τ�π� τ�υ ν�μικ�� πρ�σ'π�υ ιδιωτικ�� δικα��υ. Aλλ-
τα ν�μικ- πρ�σωπα ιδιωτικ�� δικα��υ ε�ναι δ�� κατηγ�ρι'ν:
ε�ναι τα ιδιωτικ- ν�μικ- πρ�σωπα ιδιωτικ�� δικα��υ και τα
κρατικ- ν�μικ- πρ�σωπα ιδιωτικ�� δικα��υ, τα �π��α υπ--
γ�νται στ�ν δημ�σι� τ�μ�α και τα �π��α επιλ�γ�νται ως μ�ρ-
(# �ργ-νωσης και λειτ�υργ�ας τ�υ κρ-τ�υς για λ�γ�υς δη-
μ�σι�ν�μικ��ς και για λ�γ�υς απ�τελεσματικ�τητας στην --
σκηση της κρατικ#ς π�λιτικ#ς. Vλα δε αυτ- τα κρατικ- ν�μι-
κ- πρ�σωπα, (υσικ-, υπ-γ�νται στις διατ-*εις τ�υ ν�μ�υ
2190 και στις διατ-*εις για τα �ργα, τις πρ�μ#θειες και �λα τα
συνα(#, τα �π��α ���υν πρ�+λε(θε� στη ν�μ�θεσ�α περ� πρ�-
σλ#ψεων, περ� �ργων και πρ�μηθει'ν. Kαι ε�ναι αυτ�ν�ητ�
�τι �π�υ δεν υπ-ρ�ει απ�κλιση με ειδικ# δι-τα*η ν�μ�υ, ι-
σ��ει η γενικ# ν�μ�θεσ�α. Παρ’ �λα αυτ- στ� υπ� συK#τηση
ν�μ�σ��δι�, ως εκ τ�υ περισσ��, υπ-ρ��υν και ειδικ�ς ρ#τρες
υπαγωγ#ς στις διατ-*εις αυτ�ς.

H μεγαλ�τερη �μως παρε*#γηση –αλλ- απ� �να σημε��
και μετ- ηθελημ�νη παρε*#γηση– ε�ναι αυτ# π�υ α(�ρ- στην
Aν'νυμη Eταιρε�α Πρ�+�λ#ς της Π�λιτιστικ#ς Kληρ�ν�μι-ς.
Aρ��μαι, λ�ιπ�ν, να ε*ηγ#σω για π�λλ�στ# (�ρ- �τι δεν υ-
π-ρ�ει πι� σημαντικ� +#μα εκσυγ�ρ�νισμ�� τ�υ Tαμε��υ Aρ-
�αι�λ�γικ'ν Π�ρων απ� τη δυνατ�τητα π�υ τ�υ παρ��ει τ�
ν�μ�σ��δι� να συστ#σει τ� ν�μικ� αυτ� πρ�σωπ� δημ�σ��υ
δικα��υ, ως μ�ν�ς και απ�κλειστικ�ς μ�τ���ς, μ�α δικ# τ�υ α-
ν'νυμη εταιρε�α, η �π��α να τ� +�ηθ#σει στην -σκηση της ε-
μπ�ρικ#ς τ�υ δραστηρι�τητας, η �π��α ε�ναι ως τ'ρα σ�εδ�ν
αν�παρκτη. Δι�τι ε�ναι αδιαν�ητ�, εν' ε�μαστε η �'ρα π�υ
�ειρ�Kεται αυτ� τ� τερ-στι� π�λιτιστικ� απ�θεμα, εν' κυ-
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ριαρ���με στ� �'ρ� τ�υ παγκ�σμι�υ π�λιτισμ�� και ���υμε
περισσ�τερ�υς απ� δ�κα εκατ�μμ�ρια επισκ�πτες τ� �ρ�ν�
στ�υς αρ�αι�λ�γικ��ς μας �'ρ�υς, τα �σ�δα τ�υ TAΠ απ� �-
ντυπα να ε�ναι 120.000.000 δρα�μ�ς τ� �ρ�ν�, απ� δε τα εκμα-
γε�α 180.000.000 δρα�μ�ς. Δι�τι �να ν�μικ� πρ�σωπ� δημ�σ��υ
δικα��υ, �ωρ�ς �ναν μ��λ� π�λιτικ#ς, �πως ε�ναι μ�α αν'νυμη
εταιρε�α, μ�α δικ# τ�υ κρατικ# εταιρε�α, δεν μπ�ρε� να πα-
ρ�μ+ει στην αγ�ρ- και κυρ�ως στη διεθν# αγ�ρ-, καθ'ς δεν
��ει τ�υς μη�ανισμ��ς αλλ- και τη ν�μικ# μ�ρ(# π�υ τ�υ ε-
πιτρ�πει να αναπτ�*ει τη δραστηρι�τητα αυτ#. Θυμ�Kω �τι τ�
κατ’ ε*��#ν διασ(αλισμ�ν� συνταγματικ- ν�μικ� πρ�σωπ�
δημ�σ��υ δικα��υ, π�υ ε�ναι τ� πανεπιστ#μι�, ��ει #δη απ� τ�
1982 ιδρ�σει –τ� κ-θε πανεπιστ#μι�, τ� κ-θε AEI– αν'νυμη ε-
ταιρε�α α*ι�π��ησης της περι�υσ�ας τ�υ, ακρι+'ς επειδ# αυ-
τ� #ταν απ�λ�τως αναγκα�� ν�μικ� και �ργανωτικ� εργα-
λε��. Σε �σ�υς θεωρ��ν δε �τι μ�α αν'νυμη εταιρε�α δεν μπ�-
ρε� να ενεργ�π�ιηθε� στ� �'ρ� της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς,
πρ�πει να επισημ-νω τ� γεγ�ν�ς �τι �ι περισσ�τερες απ� τις
*�νες αρ�αι�λ�γικ�ς σ��λ�ς, π�υ αναπτ�σσ�υν π�λ� σημα-
ντικ� αρ�αι�λ�γικ� �ργ� στη �'ρα μας, ε�ναι σωματε�α # ι-
δρ�ματα ιδιωτικ�� δικα��υ των �ωρ'ν πρ��λευσ#ς τ�υς.

Πρ�(αν'ς �σ�ι ασ��λ��νται με τ� K#τημα αυτ� ���υν λη-
σμ�ν#σει �τι τα μεγαλ�τερα αναστηλωτικ- �ργα στην Eλλ-δα,
�πως η Aκρ�π�λη, �ι Mυκ#νες και � Eπικ��ρει�ς, +ρ�σκ�νται
υπ� τη δικαι�δ�σ�α και τ�ν �λεγ�� τ�υ Tαμε��υ Δια�ε�ρισης
Πιστ'σεων για την Eκτ�λεση Aρ�αι�λ�γικ'ν Aργων, π�υ ε�-
ναι ν�μικ� πρ�σωπ� ιδιωτικ�� δικα��υ, και επιτρ�π'ν π�υ α-
π�τελ��νται εν π�λλ��ς απ� ιδι'τες, απ� μη υπηρεσιακ��ς πα-
ρ-γ�ντες. Kαι αυτ� �γινε τ� 1992, δι�τι τ�ν �λεγ�� �λων αυτ'ν
των δραστηρι�τ#των τ�ν ε��ε ως τ�τε η εν Aθ#ναις Aρ�αι�λ�-
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γικ# Eταιρε�α, π�υ ε�ναι επ�σης σωματε�� τ�υ αστικ�� κ'δικα,
δηλαδ# ν�μικ� πρ�σωπ� ιδιωτικ�� δικα��υ.

Eπαναλαμ+-νω, λ�ιπ�ν, για μ�α ακ�μη (�ρ- �τι και τ'ρα
π�λ� σημαντικ�ς αρ�αι�λ�γικ�ς δραστηρι�τητες αναπτ�σσ�-
νται μ�σω συλλ�γων και σωματε�ων –γιατ� αυτ� επι+-λλει η
τα��τητα και η ευελι*�α–, �πως ε�ναι τ� ICOM # -λλ�ι παρ�-
μ�ι�ι (�ρε�ς, �ι σ�λλ�γ�ι (�λων των μ�υσε�ων κ.λπ., και τ�
μ�ν� π�υ συνεισ(�ρει η αν'νυμη εταιρε�α ε�ναι απ�τελεσμα-
τικ�τητα και δια(-νεια. Δι�τι μ�α αν'νυμη εταιρε�α τ�υ δη-
μ�σι�υ τ�μ�α υπ�κειται σε �λ�υς τ�υς δυνατ��ς ελ�γ��υς
π�υ πρ�+λ�πει η ν�μ�θεσ�α των ανων�μων εταιρει'ν και η
γενικ# ν�μ�θεσ�α για τη �ρ#ση τ�υ δημ�σ��υ �ρ#ματ�ς, �ωρ�ς
καν�ναν απ�λ�τως περι�ρισμ� ως πρ�ς την -σκηση των ε-
λ�γ�ων. Oι �λεγ��ι ε�ναι π�λλαπλ�� και +αθ�τατ�ι.

Aκπλη*η μ�υ δημι��ργησαν και �ι αντιρρ#σεις π�υ διατυ-
π'θηκαν για τη δι-τα*η π�υ �ρ�Kει �τι τα δι�ικητικ- συμ+��λια
των (�ρ�ων αυτ'ν θα τα δι�ρ�Kει � υπ�υργ�ς Π�λιτισμ��. Kατ’
αρ�-ς, ελπ�Kω να μην πιστε�ει κανε�ς �τι ��ω την ψευδα�σθηση
πως θα ε�μαι εγ' π-ντα υπ�υργ�ς Π�λιτισμ��. A�ω π�λ� �ντ�-
νη την α�σθηση τ�υ �ρ�ν�υ σε �λες μ�υ τις δραστηρι�τητες.
Yπ�υργ�ς Π�λιτισμ�� ε�ναι � δημ�κρατικ- ν�μιμ�π�ιημ�ν�ς
εκπρ�σωπ�ς της π�λιτε�ας π�υ υπ�κειται σε κ�ιν�+�υλευτικ� �-
λεγ��. O μ�ν�ς π�υ υπ�κειται σε κ�ιν�+�υλευτικ� �λεγ��.

Πρ�πει, λ�ιπ�ν, να πω �τι κατ- την κε�μενη ν�μ�θεσ�α � υ-
π�υργ�ς Π�λιτισμ�� ε�ναι αρμ�δι�ς να δι�ρ�Kει πλει-δα συμ-
+�υλ�ων μ�ν�ς τ�υ. A�ω δι�ρ�σει π-ρα π�λλ- πρ�σωπα σε
δι�ικητικ- συμ+��λια π�λλ'ν π�λιτιστικ'ν (�ρ�ων, �ωρ�ς να
��ει ασκηθε� π�τ� κ�ιν�+�υλευτικ�ς �λεγ��ς, με τη μ�ρ(# �-
στω απλ#ς ερ'τησης, για επιλ�γ�ς πρ�σ'πων π�υ ���υν γ�νει
σε π�λλ��ς και π�ικ�λ�υς π�λιτιστικ��ς (�ρε�ς. Mπ�ρε� �μως
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� καθ�νας να θ�σει τ� K#τημα και να ασκ#σει �λεγ�� υπ� συν-
θ#κες κ�ιν�+�υλευτικ#ς και δημ�κρατικ#ς δια(-νειας και π�-
λιτικ#ς ευθ�νης, δι�τι δεν υπ-ρ�ει στη δημ�κρατικ- �ργανω-
μ�νη π�λιτε�α -λλη μ�θ�δ�ς αν-ληψης της ευθ�νης. O υ-
π�υργ�ς δεν ε�ναι � σημεριν�ς υπ�υργ�ς της συγκεκριμ�νης
κυ+�ρνησης τ�υ ΠAΣOK. E�ναι �νας θεσμ�ς τ�υ π�λιτε�ματ�ς
και δεν ε�ναι μ�ν� �να πρ�σωπ�-�ργαν�.Yπ�κειται σε �να σ�-
στημα συλλ�γικ#ς ευθ�νης και συλλ�γικ�� ελ�γ��υ. Aν θ�-
λ�υμε να δια(υλ-*�υμε τ� κ�ρ�ς της π�λιτικ#ς, τ�υ π�λιτι-
κ�� συστ#ματ�ς, των κ�μμ-των και των π�λιτικ'ν στελε�'ν,
πρ�πει να αναγνωρ�σ�υμε αυτ- τα θεσμικ- �αρακτηριστικ-
τ�υ υπ�υργ�� ως θεσμ��.

H τελευτα�α παρατ#ρηση στ� κε(-λαι� αυτ� α(�ρ- στ�υς
ν��υς θεσμ��ς π�υ ιδρ��νται με τ� ν�μ�σ��δι� στη Θεσσα-
λ�ν�κη ως πρ�ϊ�ν της δραστηρι�τητας της Π�λιτιστικ#ς Πρω-
τε��υσας και ως μ�νιμ� απ�θεμα π�υ κατατ�θεται με τη λ#*η
της. Δι�τι η Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα τ�υ 1997 δεν #ταν μ�α
σειρ- εκδηλ'σεων, π�υ σημε�ωσαν μεγαλ�τερη # μικρ�τερη
επιτυ��α, αλλ- #ταν �να συγκεκριμ�ν� πρ�γραμμα κτηριακ'ν
�ργων και θεσμικ'ν παρεμ+-σεων. Kαι αυτ� π�υ μ�νει στη
Θεσσαλ�ν�κη την καθιστ- μ�νιμη π�λιτιστικ# μητρ�π�λη για
την ευρ�τερη περι��# και ��ι μ�ν� για την ελληνικ# επικρ--
τεια. Vλ�ι αυτ�� �ι θεσμ�� υπ-ρ��υν και λειτ�υργ��ν, ���υν
διασ(αλισμ�νη τη στ�γη τ�υς μ�σα απ� τ� κτηρι�λ�γικ� πρ�-
γραμμα, και τ� ν�μ�σ��δι� �ρ�εται να τ�υς τυπ�π�ι#σει και
να τ�υς επισημ�π�ι#σει, δι�τι αν δεν ν�μιμ�π�ιηθ��ν �ι θε-
σμ�� αυτ��, με τη δι-λυση τ�υ Oργανισμ�� της Π�λιτιστικ#ς
Πρωτε��υσας, δεν θα ���υν καν�να ν�μικ� �ρεισμα και, �υ-
σιαστικ-, θα κιν��νται στ� �'ρ� της ν�μικ#ς ανυπαρ*�ας.
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Στ�ν λ�γ� �ρ�ν� π�υ μ�υ απ�μ�νει πρ�πει να κ-νω μ�α π�λ�
γρ#γ�ρη περιδι-+αση στ� περιε��μεν� τ�υ ν�μ�σ�εδ��υ, για
να γ�νει αντιληπτ� τ� ε�ρ�ς της παρ�μ+ασης και η ενια�α α-
ντ�ληψη π�υ την δι�πει.

Στ� �'ρ� τ�υ +ι+λ��υ και της λ�γ�τε�ν�ας ρυθμ�Kεται,
πρ'τ�ν, σε ν�ες +-σεις τ� �λ� σ�στημα απ�ν�μ#ς των λ�γ�-
τε�νικ'ν +ρα+ε�ων, με πρ�+λεψη επιτρ�π'ν π�υ συγκρ�τ��-
νται �στερα απ� πρ�ταση των �ικε�ων επιστημ�νικ'ν και λ�-
γ�τε�νικ'ν (�ρ�ων, κατ- τρ�π� δια(αν# και ισ�ρρ�πημ�ν�.
O υπ�υργ�ς επιλ�γει τα μ�λη των επιτρ�π'ν μ�σα απ� τ�υς
καταλ�γ�υς των πρ�τειν�μ�νων.

Δε�τερ�ν, εισ-γεται η γενικ# αρμ�δι�τητα τ�υ Yπ�υργε��υ
Π�λιτισμ�� να συντ�ν�Kει την π�λιτικ# +ι+λ��υ, η �π��α α-
σκε�ται και απ� -λλα υπ�υργε�α, �πως ε�ναι τ� Yπ�υργε��
Παιδε�ας, τ� Yπ�υργε�� Eθνικ#ς aμυνας, τ� Yπ�υργε�� Eργα-
σ�ας κ.�.κ.

Tρ�τ�ν, εισ-γεται η μεγ-λη ν�μ�θετικ# καιν�τ�μ�α της ε-
νια�ας τιμ#ς +ι+λ��υ, π�υ απ�καθα�ρει την αγ�ρ- +ι+λ��υ και
ανταπ�κρ�νεται σε π-γι� και επ�μ�ν� α�τημα �λων των πα-
ραγ�ντων της. T� �δι� συμ+α�νει και με τα CD-ROM π�υ ανα-
παρ-γ�υν περιε��μεν� +ι+λ��υ.

Eισ-γεται, τ�ταρτ�ν, � θεσμ�ς τ�υ depôt légal, π�υ πρ�-
+λ�πει ��ι απλ'ς την κατ-θεση αντιτ�πων τ�υ κ-θε +ι+λ��υ
π�υ εκδ�δεται στην Eθνικ# Bι+λι�θ#κη, αλλ- και την κατ-θε-
ση +ε+αι'σεως για τ�ν αριθμ� των αντιτ�πων κ-θε �κδ�σης,
'στε, μ�σα απ� τ� μη�αν�γρα(ικ� σ�στημα τ�υ Yπ�υργε��υ
Oικ�ν�μικ'ν, να ε�ναι δυνατ�ς � �λεγ��ς της απ�θ#κης και η
πλ#ρης δια(-νεια ως πρ�ς τ�ν αριθμ� των εκδ�σεων.

Π�μπτ�ν, ιδρ�εται τ� Λ�γ�τε�νικ� Aρ�ε�� Θεσσαλ�ν�κης,
τ� �π��� υπ-ρ�ει και ε�ναι εγκατεστημ�ν� σε συγκεκριμ�ν�
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κτ#ρι� στην aνω Π�λη της Θεσσαλ�ν�κης – δι�τι εθνικ�� θε-
σμ�� δεν μπ�ρε� να γ�ν�νται μ�ν� στην πρωτε��υσα.

Στ� �'ρ� της εικαστικ#ς π�λιτικ#ς: Για πρ'τη (�ρ- η �'-
ρα απ�κτ- δ�� κρατικ- μ�υσε�α σ�γ�ρ�νης τ��νης: τ� Eθνικ�
M�υσε�� Σ�γ�ρ�νης T��νης στην Aθ#να, με διασ(αλισμ�νη
την �δρα τ�υ στ� ΦIc στη Συγγρ��, και τ� Kρατικ� M�υσε��
Σ�γ�ρ�νης T��νης της Θεσσαλ�ν�κης με �δρα στην YΦANET.
Tα δ�� μ�υσε�α ���υν αντ�στ�ι�α K�ντρα Σ�γ�ρ�νης T��νης.

Eπιπλ��ν δε στ� Kρατικ� M�υσε�� εντ-σσ�νται ως αυτ�-
τελ# τμ#ματ- τ�υ τ� M�υσε�� Φωτ�γρα(�ας και τ� M�υσε��
Bι�μη�ανικ#ς Aισθητικ#ς (τ� M�υσε�� Design), �ωρ�ς να ε�-
ναι αυτ�τελ# ν�μικ- πρ�σωπα, αλλ- ως ιδια�τερα τμ#ματα ε-
ν�ς ενια��υ ν�μικ�� πρ�σ'π�υ.

Eισ-γεται στη ν�μ�θεσ�α για την Eθνικ# Πινακ�θ#κη τ�
αυτ�τελ�ς κε(-λαι� δια�ε�ρισης αγ�ρ'ν �ργων τ��νης.

Πρ�+λ�πεται για πρ'τη (�ρ- �τι � (�ρ�ς κληρ�ν�μ�ας #
δωρε-ς, �ταν αυτ# α(�ρ- σε εικαστικ- �ργα τ��νης, μπ�ρε�
να κατα+-λλεται και εις ε�δ�ς, in natura, �τσι 'στε να διευκ�-
λυνθ��ν �ι ενδια(ερ�μεν�ι, αλλ- και τ� κρ-τ�ς, π�υ θα απ�-
κτ#σει μ�α π�λ� μεγ-λη συλλ�γ# εικαστικ'ν �ργων τ��νης.

Kαι τ� κρισιμ�τερ�: Eισ-γεται η δι-τα*η �τι τ� 1% της
συμ+ατικ#ς δαπ-νης για την αν�γερση δημ�σ�ων κτηρ�ων και
τη διαμ�ρ(ωση τ�υ περι+-λλ�ντ�ς �'ρ�υ διατ�θεται για την
αγ�ρ- # την κατασκευ# # τη διαμ�ρ(ωση εικαστικ'ν �ργων
στ� κτ#ρι� και τ� �'ρ� αυτ�. H ρ�θμιση αυτ# απ�τελε� μ�α
σημαντικ# καιν�τ�μ�α, μ�α μεγ-λη 'θηση της εικαστικ#ς τ�-
�νης, γιατ� η παλαι- δι-τα*η τ�υ 1989, π�υ πρ��+λεπε τη δι--
θεση 1 δισεκατ�μμυρ��υ δρα�μ'ν τ� �ρ�ν� για την αγ�ρ- �ρ-
γων τ��νης απ� τ� Δημ�σι�, (υσικ- και ��ει με�νει απ�λ�τως
ανενεργ�ς.
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Στ� �'ρ� τ�υ θε-τρ�υ, τ�υ ��ρ�� και των -λλων παρα-
στατικ'ν τε�ν'ν: Oργαν'νεται σε ν�ες +-σεις η Kρατικ#
Σ��λ# Oρ�ηστρικ#ς T��νης.

Pυθμ�K�νται �λες �ι εκκρεμ�τητες απ� πρ�+λ#ματα της
παλαι�τερης ν�μ�θεσ�ας σε σ��ση με τις συντ-*εις των συγ-
γρα(�ων και καλλιτε�ν'ν και με τα +�ηθ#ματα π�υ δ�ν�υν
τα Tαμε�α Aρωγ#ς aσματ�ς και X�ρ��.

Θεσπ�K�νται τα κρατικ- +ρα+ε�α συγγρα(#ς παιδικ�� �ρ-
γ�υ, τ� +ρα+ε�� «Mελ�να Mερκ��ρη» για τ�υς ν��υς καλλιτ�-
�νες και τα +ρα+ε�α ��ρ��.

Eισ-γεται μ�α π�λ� σημαντικ# καιν�τ�μ�α: η αν-θεση συγ-
γρα(#ς νε�ελληνικ'ν θεατρικ'ν �ργων, π�υ απ�τελε� �να
πρ�γραμμα πρ�'θησης τ�υ νε�ελληνικ�� θεατρικ�� �ργ�υ.

Oργαν'νεται ν�μικ- η Vπερα Δωματ��υ στη Θεσσαλ�ν�-
κη, ��ι ως αυτ�τελ�ς ν�μικ� πρ�σωπ�, αλλ- ως τμ#μα τ�υ
Kρατικ�� Θε-τρ�υ B�ρε��υ Eλλ-δ�ς. Kαι (υσικ- εκτ�ς τ�υ
ν�μ�σ�εδ��υ, καθ'ς δεν ���υν αν-γκη ν�ας ν�μ�θετικ#ς πα-
ρ�μ+ασης, υπ-ρ��υν και λειτ�υργ��ν �ι π�λ� σημαντικ�� θε-
σμ�� των επι��ρηγ#σεων τ�υ μη κρατικ�� θε-τρ�υ, των Δη-
μ�τικ'ν Περι(ερειακ'ν Θε-τρων, τ�υ Kρατικ�� Θε-τρ�υ
B�ρε��υ Eλλ-δ�ς, τ�υ Eθνικ�� Θε-τρ�υ, εν' η  ετ#σια δα-
π-νη για τ� θ�ατρ� υπερ+α�νει τα 7 δισεκατ�μμ�ρια δρα�μ�ς.

H δαπ-νη δε για τ�ν κινηματ�γρ-(� υπερ+α�νει τα 4 δι-
σεκατ�μμ�ρια δρα�μ�ς τ� �ρ�ν�, για μ�α κινηματ�γρα(ικ#
παραγωγ# σε ελληνικ# γλ'σσα, η �π��α δεν *επερν- τις δε-
καπ�ντε ταιν�ες τ� �ρ�ν�. Kαι πρ�πει να απ�κτ#σ�υμε για
πρ'τη (�ρ- π�λιτικ# κινηματ�γρ-(�υ, γιατ� ως τ'ρα ���υ-
με μ�ν� π�λιτικ# για τ�ν ελληνικ� κινηματ�γρ-(�, εν' πλ��ν
� κ�σμ�ς γυρ�Kει στις α�θ�υσες, επενδ��νται κε(-λαια στις
α�θ�υσες και στ�ν κινηματ�γρ-(� και πρ�πει να εκτιμ#σ�υμε
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τα ν�α δεδ�μ�να, π�υ α(�ρ��ν στ�ν πι� διαδεδ�μ�ν� και λαϊ-
κ� τρ�π� διασκ�δασης, και μ-λιστα των ν�ων ανθρ'πων.

Για πρ'τη (�ρ-, λ�ιπ�ν, �ργαν'νεται τ� Φεστι+-λ Kινη-
ματ�γρ-(�υ Θεσσαλ�ν�κης ως ν�μικ� πρ�σωπ� ιδιωτικ�� δι-
κα��υ, με αυτ�ν�μη, ιδι�κτητη, π�λυτελ# στ�γη στ� ανακαινι-
σμ�ν� «Oλ�μπι�ν», τ�υ �π���υ γ�νεται κ�ρι�ς. Στ� Φεστι+-λ ε-
ντ-σσεται και τ� M�υσε�� Kινηματ�γρ-(�υ, π�υ ��ει τη δικ#
τ�υ στ�γη στις εγκαταστ-σεις τ�υ Oργανισμ�� Λιμ�ν�ς Θεσ-
σαλ�ν�κης. O θεσμ�ς τ�υ Φεστι+-λ διασταυρ'νεται με τ� θε-
σμ� των κρατικ'ν +ρα+ε�ων κινηματ�γρ-(�υ, π�υ απ�ν�μ�-
νται πλ��ν ��ι απ� μικρ�ς επιτρ�π�ς ειδικ'ν τ�υ κινηματ�-
γρ-(�υ, π�υ μπ�ρε� να συγκρ�τ��ν και παρ�ες, αλλ- απ� επι-
τρ�π# πεν#ντα μελ'ν, με την εκπρ�σ'πηση �λων των παρα-
γ�ντων και των θεατ'ν, δι�τι και αυτ�� πρ�πει να ���υν λ�γ�.

T�θεται η ν�μ�θετικ# +-ση για τη ρ�θμιση της κινηματ�-
γρα(ικ#ς εκπα�δευσης, παρ��εται η ν�μ�θετικ# ε*�υσι�δ�τη-
ση πρ�κειμ�ν�υ να απ�κτ#σει μια ν�α, π�λ� πι� ευ�λικτη μ�ρ-
(# τ� Eλληνικ� K�ντρ� Kινηματ�γρ-(�υ –και ��ω δεσμευθε�
�τι τ� σ��δι� Πρ�εδρικ�� Διατ-γματ�ς θα συKητηθε� στην
Eπιτρ�π# M�ρ(ωτικ'ν Yπ�θ�σεων– και εισ-γ�νται δ�� ση-
μαντικ�� θεσμ��: η γεννα�α εν�σ�υση των αιθ�υσ'ν, �ταν πρ�-
+-λλ�υν ελληνικ�ς ταιν�ες, και η γεννα�α εν�σ�υση των γρα-
(ε�ων διαν�μ#ς, �ταν διαν�μ�υν ελληνικ�ς ταιν�ες.

Στ� �'ρ� των �ρ�ηστρ'ν και της μ�υσικ#ς εκπα�δευσης
�ργαν'νεται –κ-τι π�υ θα �λ�κληρωθε� με τα Πρ�εδρικ- Δια-
τ-γματα– η ανε*�λεγκτη κατ-σταση π�υ υπ-ρ�ει στη μ�υσι-
κ# εκπα�δευση και η �π��α α(�ρ- μεγ-λ� αριθμ� παιδι'ν.
Πρ�+λ�πεται η τυπ�π��ηση της μ�υσικ#ς εκπα�δευσης, η δι--
κριση σε +ασικ# και αν'τερη και η θ�σπιση καν�νων σ�+α-
ρ�τητας τ�υ παρε��μεν�υ εκπαιδευτικ�� �ργ�υ. Eπιπλ��ν
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δε, τα δ�� ταμε�α �ργ-νωσης συναυλι'ν, της KOA και της
KOΘ, γ�ν�νται ευ�λικτ�ι θεσμ��, εν' ειδικ- τ� Tαμε�� Oργ--
νωσης Συναυλι'ν της KOA αναλαμ+-νει επ�σης και τη δια�ε�-
ριση εν�ς μεγ-λ�υ π�λιτιστικ�� �'ρ�υ, κεντρικ�� και ε*αιρε-
τικ- σημαντικ��, π�υ ε�ναι τ� «Παλλ-ς» στην �δ� B�υκ�υ-
ρεστ��υ, τ� �π��� πρ�πει να γ�νει �να αυτ�τελ�ς σημε�� π�λι-
τιστικ#ς ανα(�ρ-ς με συγκεκριμ�ν� �αρακτ#ρα – κ-τι π�υ #-
δη γ�νεται τ�υς μ#νες π�υ λειτ�υργε� τ� «Παλλ-ς» υπ� την ε-
π�πτε�α τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��.

Στ� �'ρ� των πνευματικ'ν και συγγενικ'ν δικαιωμ-των
εκσυγ�ρ�ν�Kεται πλ#ρως η ν�μ�θεσ�α μας και εναρμ�ν�Kεται
με τις κ�ιν�τικ�ς �δηγ�ες και τις σ�ετικ�ς διεθνε�ς π�λυμερε�ς
συμ+-σεις π�υ ���υμε υπ�γρ-ψει ως μ�λη τ�υ Παγκ�σμι�υ
Oργανισμ�� Πνευματικ#ς Iδι�κτησ�ας.

Για �λα αυτ- τα θ�ματα ε�τε δεν υπ#ρ*αν αντιρρ#σεις ε�-
τε #ταν εστιασμ�νες σε δευτερε��ντα σημε�α, απ� μ�α λ�γικ#
πρ�-σπισης συγκεκριμ�νων συμ(ερ�ντων. Δι�τι, (υσικ-, �ι ι-
δι�κτ#τες των μ�υσικ'ν σ��λ'ν, για παρ-δειγμα, δεν θ�λ�υν
καμ�α παρ�μ+αση στ� �'ρ� τ�υς. Aλλ- δεν γνωρ�Kω καμι- α-
ντ�ρρηση π�υ να α(�ρ- στ� +ι+λ��, στα εικαστικ- # στ� θ�α-
τρ�.

Tελει'νω με τις ρυθμ�σεις στ�ν τ�μ�α της πρ�+�λ#ς και α-
ν-δει*ης της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς. A�ω #δη ανα(ερθε�
στην Aν'νυμη Eταιρε�α Πρ�+�λ#ς της Eλληνικ#ς Π�λιτιστι-
κ#ς Kληρ�ν�μι-ς. Eπ�σης, θεσπ�Kεται για πρ'τη (�ρ- �ργα-
ν� �-ρα*ης ενια�ας μ�υσειακ#ς π�λιτικ#ς, �τσι 'στε να μπ�-
ρ�σ�υν να �ργανωθ��ν τα -πειρα λα�γρα(ικ- και ιστ�ρικ-
μ�υσε�α, τα μη κρατικ-, στα �π��α δεν μπ�ρ��με να πρ�σ(�-
ρ�υμε π-ντ�τε �ρ#μα, αλλ- μπ�ρ��με να πρ�σ(�ρ�υμε μ�-
θ�δ�, τε�ν�γνωσ�α και υπ�στ#ρι*η.
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Iδρ�εται ακ�μη τ� Eυρωπαϊκ� K�ντρ� BυKαντιν'ν και
Mετα+υKαντιν'ν Mνημε�ων με πρ�+λεψη συμμετ��#ς της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και -λλων διεθν'ν �ργανισμ'ν. Παρ�-
�εται η δυνατ�τητα να ιδρυθ��ν ελληνικ- αρ�αι�λ�γικ- ιν-
στιτ��τα στ� ε*ωτερικ�, γιατ� ως τ'ρα δεν ε��αμε ��τε ν�μι-
κ� �ρεισμα για να ιδρ�σ�υμε ελληνικ- ινστιτ��τα, εν' ���υ-
με δεκαπ�ντε *�να στην Eλλ-δα. Kαι ��ω πρ�τε�νει στ�υς δε-
καπ�ντε διευθυντ�ς των *�νων αρ�αι�λ�γικ'ν σ��λ'ν να συ-
στ#σ�υμε εδ' τ� Διεθν�ς Iνστιτ��τ� Aρ�αι�λ�γ�ας με μια ν�-
μικ# μ�ρ(#, η �π��α θα ��ει ως �δρα την Eλλ-δα.

Eισ-γ�νται ειδικ�ς διατ-*εις, 'στε να επιτα�υνθ��ν �λα
τα μεγ-λα αρ�αι�λ�γικ- �ργα π�υ δια�ειρ�Kεται τ� Tαμε��
Δια�ε�ρισης Πιστ'σεων για την Eκτ�λεση Aρ�αι�λ�γικ'ν
Aργων, π�υ ε�ναι ν�μικ� πρ�σωπ� ιδιωτικ�� δικα��υ. Aνα-
(�ρ�μαι κυρ�ως στα δ�� με�K�να �ργα, π�υ ε�ναι η Aκρ�π�λη
και τ� aγι� Vρ�ς.

Θεσπ�K�νται κ�νητρα για τ�υς ιδι�κτ#τες των διατηρητ�ων
κτηρ�ων τα �π��α ���υν αν-γκη απ� ανακα�νιση και υπ-γ�νται
στ�ν αναπτυ*ιακ� ν�μ� τ�υ Yπ�υργε��υ Eθνικ#ς Oικ�ν�μ�ας.

Eισ-γεται η π�λ� σημαντικ# δι-τα*η για τη (�ρ�λ�γικ#
μετα�ε�ριση των ��ρηγι'ν, σ�μ(ωνα με την �π��α τ� πρ�ϊ�ν
της αυτ�τελ��ς (�ρ�λ�γησης επιστρ�(εται στ� Yπ�υργε��
Π�λιτισμ��, σε ειδικ� κωδικ� και διατ�θεται για τις π�λιτιστι-
κ�ς δραστηρι�τητες τ�υ υπ�υργε��υ.

Φυσικ- δεν ανα(�ρ�μαι σε -λλες διατ-*εις δευτερε��υ-
σας �σως σημασ�ας, π�υ α(�ρ��ν στην �ργ-νωση και τη λει-
τ�υργ�α των υπηρεσι'ν τ�υ υπ�υργε��υ και των επ�πτευ�μ�-
νων ν�μικ'ν πρ�σ'πων.

Aυτ� ε�ναι τ� ε�ρ�ς τ�υ ν�μ�σ�εδ��υ, αυτ# ε�ναι η αιτι�-
λ�γικ# τ�υ +-ση. Πρ�κειται για μ�α παρ�μ+αση, π�υ θα μ�υ
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επιτρ�ψετε να πω –και μπ�ρε� (υσικ- να σ(-λλω– �τι δεν
πρ�σ(�ρεται για την -σκηση κλασικ�� τ�π�υ αντιπ�λ�τευ-
σης, δι�τι γ�ν�νται ν�α πρ-γματα, αν��γ�υν ν�ες διαδικασ�ες,
εγκαθιδρ��νται ν��ι θεσμ��, παρ��εται 'θηση σε �λα τα πε-
δ�α της π�λιτιστικ#ς δραστηρι�τητας, η �π��α θα ασκ#σει ευερ-
γετικ# επ�δραση στ� π�λιτιστικ� γ�γνεσθαι.
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[ 4 ]

� Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ:
Τ� ΒΙΒΛΙ� ΩΣ ΣΥΜΠΑΝ

4

¶
APOTI ZOYME ΣTHN EΠOXH THΣ KOINΩNIAΣ THΣ ΠΛHPOΦO-

ρ�ας, στη μεταμ�ντ�ρνα και ηλεκτρ�νικ# επ��#, τ� +ι-
+λ�� ε*ακ�λ�υθε� να ε�ναι τ� π�λυτιμ�τερ� και τ� +α-

σικ�τερ� π�λιτισμικ� αγαθ�. H γρα(#, π�υ επαν�ρ�εται με τη
μ�ρ(# της επε*εργασ�ας τ�υ κειμ�ν�υ στην ηλεκτρ�νικ# �θ�-
νη, ε*ακ�λ�υθε� να ε�ναι αναντικατ-στατη, γιατ� συμπυκν'-
νει σ��σεις ε*�υσ�ας, αλλ- κυρ�ως δια(υλ-σσει τη μν#μη, �ω-
ρ�ς την �π��α δεν υπ-ρ�ει ��τε Iστ�ρ�α ��τε π�λιτισμ�ς.

Kατ- τη γν'μη μ�υ, μ-λιστα, τ� μεγαλ�τερ� επικ�ινωνια-
κ� πλε�ν�κτημα π�υ ��ει σ#μερα, την επ��# της κ�ινων�ας
της πληρ�(�ρ�ας, τ� +ι+λ�� ε�ναι τ� +αθ�τατ� α�σθημα εν�-
�#ς π�υ παρ-γει στ� κ�ιν� � π�λιτισμ�ς της εικ�νας. Aνα-
πτ�σσεται �να α�σθημα εν��#ς, ακ�μη +αθ�τερα (�+�υ, απ�-
ναντι στ�ν �πτικ�ακ�υστικ� π�λιτισμ�, � �π���ς δεν ε�ναι �-
νας πρ�(�ρικ�ς π�λιτισμ�ς, �πως (α�νεται σε μ�α πρωτ�+-θ-
μια πρ�σ�γγιση, αλλ- ε�ναι �νας καταγρα(�μεν�ς π�λιτισμ�ς
και -ρα δεν απ��ει π�λ� απ� τ�ν π�λιτισμ� της γρα(#ς και
�,τι σημα�νει η γρα(# για τη διαμ�ρ(ωση ε*�υσιαστικ'ν σ��-
σεων. Υπ-ρ�ει, λ�ιπ�ν, μ�α εν��# και �νας (�+�ς π�υ α(�ρ-
στην απ'λεια της μν#μης, της ατ�μικ#ς και της συλλ�γικ#ς.
Αυτ� τ� στ�ι�ε�� πρ�πει να τ� εκμεταλλευτ��με, �πως πρ�πει
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να α*ι�π�ι#σ�υμε τη σ��ση π�υ ��ει τ� +ι+λ�� με την �πτικ�-
ακ�υστικ# παραγωγ#.

Aνα -λλ� στ�ι�ε�� π�υ πρ�πει να σημει'σ�υμε ε�ναι �τι τ�
+ι+λ�� περικλε�ει μ�α σ��ση: μ�α σ��ση ατ�μικ# και μ�να�ικ#
τ�υ αναγν'στη με τ� συγγρα(�α, αλλ- και μ�α σ��ση κ�ινω-
νικ#, με την ευρ�τερη δυνατ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, καθ'ς (�ρνει
σε επα(# �λη την κ�ιν�τητα των αναγνωστ'ν με τ� συγγρα-
(�α και τ�ν κ-θε αναγν'στη με τ� συναναγν'στη τ�υ. Aκρι-
+'ς, λ�ιπ�ν, επειδ# τ� +ι+λ�� ε�ναι μ�α διαν�ητικ# και συναι-
σθηματικ# πρ�σκληση για τη συν-ντηση τ�υ συγγρα(�α με
τ�ν αναγν'στη, γι’ αυτ� �ι επικ�ινωνιακ�ς πρακτικ�ς π�υ διευ-
κ�λ�ν�υν την πραγματ�π��ηση αυτ#ς της συν-ντησης πρ�πει
να α*ι�π�ιηθ��ν μ�σα στα δεδ�μ�να συμ(ραK�μενα της κ�ι-
νων�ας της πληρ�(�ρ�ας.

Στ� πλα�σι� της π�λιτικ#ς π�υ ακ�λ�υθε� τ� Υπ�υργε��
Π�λιτισμ�� για την παρ-λληλη και ταυτ��ρ�νη πρ�'θηση
και υπ�στ#ρι*η �λων των τ�μ�ων της σ�γ�ρ�νης π�λιτιστικ#ς
δημι�υργ�ας, η θ�ση π�υ κατ��ει τ� +ι+λ�� και η αν-γνωση ε�-
ναι πρ�ν�μιακ#. Αλλ-, �ικ�ν�μικ-, τα κ�νδ�λια π�υ διαθ�-
τ�υμε για τ� +ι+λ�� και την αν-γνωση ε�ναι εκνευριστικ'ς πε-
νι�ρ- σε σ��ση με αυτ- π�υ διατ�θενται σε -λλ�υς τ�με�ς της
σ�γ�ρ�νης π�λιτιστικ#ς δημι�υργ�ας. T�υς τελευτα��υς μ#νες
στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� διπλασι-σαμε τη συν�λικ# δαπ--
νη για τ� +ι+λ�� και την αν-γνωση, ακ�μη �μως αυτ# δεν ��ει
(τ-σει στα επ�πεδα π�υ πρ�πει.

Στ� θεσμικ� πεδ��, �ι δυνατ�τητ�ς μας ε�ναι π�λ� μεγαλ�-
τερες. Γι’ αυτ� τ� ν�� ν�μ�σ��δι� τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτι-
σμ��, για τ�υς θεσμ��ς, τα μ�τρα και τις δρ-σεις π�λιτισμικ#ς
αν-πτυ*ης, αρ��Kει με τ� κε(-λαι� για τ� +ι+λ��. Θ�λω δε να
πιστε�ω �τι �ι καιν�τ�μ�ες π�υ εισ-γ�νται, η ν�α ρ�θμιση για
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τα κρατικ- +ρα+ε�α, �ι ν�ες μ�ρ(�ς +ρα+ε�ων π�υ πρ�ωθ��ν
δραστηρι�τητες στ� �'ρ� τ�υ +ι+λ��υ, και κυρ�ως η ενια�α τι-
μ# τ�υ +ι+λ��υ ως μ�τρ� ε*υγ�ανσης της +ι+λιαγ�ρ-ς, θα συ-
γκεντρ'σ�υν την ευρ�τερη δυνατ# συνα�νεση.

Βασικ� �ργαν� -σκησης της π�λιτικ#ς μας στ� �'ρ� τ�υ
+ι+λ��υ ε�ναι �ι δραστηρι�τητες τ�υ Εθνικ�� Κ�ντρ�υ Βι+λ��υ,
τα πρ�γρ-μματ- τ�υ, �ι �ρευν�ς τ�υ, η πρ�σπ-θει- τ�υ να
εκσυγ�ρ�ν�σει τις υπ�δ�μ�ς της +ι+λιαγ�ρ-ς. Θ�λω να μνη-
μ�νε�σω μ�ν� τα πρ�γρ-μματα π�υ συνδ��νται με τις σ��λι-
κ�ς ηλικ�ες, δηλαδ# με τη διαδικασ�α ε*�ικε�ωσης των παι-
δι'ν με αυτ� π�υ λ�γεται ε*ωσ��λικ� +ι+λ��, με τ� +ι+λ�� π�υ
+ρ�σκεται �*ω απ� τις δ�μ�ς και τ�υς καταναγκασμ��ς της
τ-*ης και της σ��λικ#ς πειθαρ��ας. Η ν�α �νν�ια π�υ ���υμε
θ�σει σε κ�νηση στ� πλα�σι� της Επικρ-τειας Π�λιτισμ�� ε�-
ναι η �νν�ια των Εκπαιδευτικ'ν Π�λιτιστικ'ν Δικτ�ων, �τσι
'στε κ-θε σ��λε�� να απ�κτ#σει μ�α πρ�ν�μιακ# και διαρκ#
σ��ση με κ-π�ι�υς π�λιτιστικ��ς θεσμ��ς, κ-π�ιες π�λιτιστι-
κ�ς δραστηρι�τητες. Θ�λω να πιστε�ω �τι γ�ρω απ� τ� Εθνι-
κ� Κ�ντρ� Βι+λ��υ θα δημι�υργηθ��ν τα περισσ�τερα και τα
πι� δυναμικ- και ευ�λικτα εκπαιδευτικ- π�λιτιστικ- δ�κτυα.
Kαι ελπ�Kω �τι η σκυταλ�δρ�μ�α αν-γνωσης ε*ωσ��λικ�� +ι-
+λ��υ, π�υ θα +ρει τη συμπαρ-σταση τ�υ Υπ�υργε��υ Παι-
δε�ας και των σ��λικ'ν μ�ν-δων, θα μας δ'σει π�λ� σημα-
ντικ- π�ρ�σματα, π�λ� σημαντικ�ς ενδε�*εις, για τη συμπερι-
(�ρ- των ν�ων αναγνωστ'ν. Vλες, -λλωστε, �ι καμπ-νιες
πρ�'θησης τ�υ +ι+λ��υ και της αν-γνωσης τ�υ Εθνικ�� Κ�-
ντρ�υ Βι+λ��υ ���υν στ� επ�κεντρ� τ�υς τ� παιδ� ως δυναμι-
κ� και πρ�ν�μιακ� αναγν'στη.
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H παρ�υσ�α στ� Φεστι+-λ Bι+λ��υ �λ�υ τ�υ π�λιτικ�� κ�-
σμ�υ δεν ε�ναι μ�α τυπικ# πρ-*η δημ�σ�ων σ��σεων. Ε�ναι
μ�α π�λιτικ# δ#λωση αναγν'ρισης της σημασ�ας τ�υ +ι+λ��υ
και της αν-γνωσης και υπ�στ#ρι*ης των (�ρ�ων και των πα-
ραγ�ντων της +ι+λιαγ�ρ-ς, �ωρ�ς τ�υς �π���υς δεν μπ�ρε� να
υπ-ρ�ει +ι+λ��.

Τ� +ι+λι�πωλε�� ε�ναι τ� πι� κλασικ�, τ� πι� παραδ�σια-
κ�, τ� πι� μ�νιμ� και τ� πι� σ�γ�υρ� κ�ντρ� π�λιτισμ��. Και
αυτ� δεν συμ+α�νει μ�ν� στην Αθ#να # στα μεγ-λα π�λε�δ�-
μικ- συγκρ�τ#ματα, αλλ- και σε μικρ�ς π�λεις, �π�υ υπ-ρ-
��υν λ�γες εστ�ες παρ�μ�ιας π�λιτιστικ#ς αναπν�#ς και αν--
τασης.

Γι’ αυτ� ���υμε την υπ��ρ�ωση να παρακ�λ�υθ��με τις ε-
*ελ�*εις στη +ι+λιαγ�ρ-, ε*ελ�*εις γρ#γ�ρες και εντυπωσια-
κ�ς, π�υ αλλ-K�υν τα αριθμητικ- μεγ�θη, καθ'ς, για παρ--
δειγμα, η α�*ηση της +ι+λι�παραγωγ#ς δυσ�ερα�νει την α(�-
μ��ωση των ν�ων τ�τλων και �τσι �υσιαστικ- δημι�υργε� κιν-
δ�ν�υς για την πρ�στασ�α της πνευματικ#ς δημι�υργ�ας.

Θ�λω, �μως, να πιστε�ω �τι τα πρ�γρ-μματα π�υ ���υμε
επε*εργαστε� και κυρ�ως η π�λ� καλ# συνεργασ�α μας με
τ�υς (�ρε�ς τ�υ +ι+λ��υ και της +ι+λιαγ�ρ-ς, �-ρη στη Διε�-
θυνση Γραμμ-των και στ� Eθνικ� K�ντρ� Bι+λ��υ, θα μας ε-
πιτρ�ψει να ���υμε τα καλ�τερα δυνατ- απ�τελ�σματα.

Και κλε�νω με μ�α υπενθ�μιση. Επιλ�γ# μας σε αν�π�πτ�
�ρ�ν� #ταν να διεκδικ#σει η Ελλ-δα τη θ�ση της τιμ'μενης
�'ρας στη Διεθν# Aκθεση Βι+λ��υ της Φρανκ(��ρτης τ�υ
2001, �τσι 'στε η ν�α �ιλιετ�α να *εκιν#σει για τ� �'ρ� της πα-
γκ�σμιας +ι+λιαγ�ρ-ς με επ�κεντρ� την Ελλ-δα και την ελλη-
νικ# +ι+λι�παραγωγ#, την ελληνικ# γλ'σσα με τ�υς (ραγ-
μ��ς της αλλ- και με τ� μεγαλε�� της και, γενικ-, με επ�κεντρ�
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τ�ν ελληνικ� π�λιτισμ�. H επιλ�γ# μας αυτ# απ�κτ- πρ�σθε-
τες και π�λ� πρ�κλητικ�ς διαστ-σεις, μετ- την αν-θεση των
�λυμπιακ'ν Αγ'νων τ�υ 2004 στην Αθ#να. Γι’ αυτ� και η ελ-
ληνικ# κεντρικ# συμμετ��# στην Aκθεση της Φρανκ(��ρτης
τ�υ 2001 θα εντα�θε� στην Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα, στ� μεγ--
λ� τ�*� των π�λιτιστικ'ν γεγ�ν�των π�υ αν��γ�υν τ� 2000

στ� Σ�δνεϋ για να κ�ρυ(ωθ��ν στην Αθ#να τ� 2004, εγκαθι-
δρ��ντας στ� π�ρασμ- τ�υς μ�νιμ�υς π�λιτισμικ��ς θεσμ��ς.
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Η Π�ΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ Τ� ΒΙΒΛΙ�

4

¶
PEΠEI NA OMOΛOΓHΣΩ OTI EINAI ΔYΣKOΛO ΓIA TON YΠOYPΓO

Π�λιτισμ�� να καλε�ται να επικυρ'σει τυπικ- την α-
π�ν�μ# λ�γ�τε�νικ'ν +ρα+ε�ων # -λλων +ρα+ε�ων στ�

�'ρ� της π�λιτιστικ#ς δραστηρι�τητας, �ταν ��ει τις δικ�ς
τ�υ πεπ�ιθ#σεις περ� τ�υ θ�ματ�ς και �ταν τις ��ει διαμ�ρ-
('σει σε �ρ�ν� αν�π�πτ�. fμ�υνα π-ντ�τε π�λ� επι(υλα-
κτικ�ς, θα �λεγα μερικ�ς (�ρ�ς �μ(�+�ς, μπρ�στ- στ� θεσμ�
των Kρατικ'ν Λ�γ�τε�νικ'ν Βρα+ε�ων. Κι αυτ� ν�μ�Kω �τι
ε�ναι ευν�ητ�, γιατ� � θεσμ�ς αυτ�ς, π�υ ��ει καθιερωθε� και
��ει συγκεντρ'σει μεγ-λ� κ�ρ�ς, α(�ρ- σε +ρα+ε�α, -ρα ε�-
ναι μ�α (ιλ�(ρ�νηση, μ�α τιμ# στ�υς αναγνωρισμ�ν�υς και
κατα*ιωμ�ν�υς παλαι�τερ�υς λ�γ�τ��νες # μ�α ενθ-ρρυνση
για τ�υς νε�τερ�υς. Πρ�κειται �μως για +ρα+ε�α κρατικ-,
δηλαδ# για +ρα+ε�α επ�σημα και �γκυρα, π�υ πρ�πει να ε�ναι
π�λιτικ'ς (ιλελε�θερα, ιδε�λ�γικ'ς ανε*�θρησκα και αισθη-
τικ'ς να κιν��νται σε π�λ� υψηλ� επ�πεδ�.

B�+αια, � θεσμ�ς των Κρατικ'ν Βρα+ε�ων, �πως και κ-θε
θεσμ�ς π�υ συνεπ-γεται συναγωνισμ� και επιλ�γ#, ε�ναι �νας
θεσμ�ς π�υ πρ�καλε� αμ(ισ+ητ#σεις και γι’ αυτ� αγων�Kεται
π-ντ�τε να συγκεντρ'σει και να κε(αλαι�π�ι#σει μεγαλ�τε-
ρ� κ�ρ�ς. Γι’ αυτ� θεωρ' π�λ� σημαντικ� τ� γεγ�ν�ς �τι τα
Kρατικ- Λ�γ�τε�νικ- Βρα+ε�α απ�ν�μ�νται απ� επιτρ�π�ς
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π�υ δεν αντλ��ν τ� κ�ρ�ς τ�υς ε* �ρισμ��, δηλαδ# εκ τ�υ
δι�ρισμ�� τ�υς, ��τε εκ της αρμ�δι�τητ�ς τ�υς, αλλ- ε* απ�-
τελ�σματ�ς, δηλαδ# απ� τ� +αθμ� απ�δ��#ς των επιλ�γ'ν
τ�υς. Και �α�ρ�μαι, γιατ� διαπιστ'νω �τι και (�τ�ς τα +ρα-
+ε�α �γιναν ευμεν'ς δεκτ-, πρ-γμα π�υ σημα�νει �τι η κ�ιν#
γν'μη των �μ�τ��νων και, τελικ-, τ� κ�ιν� των αναγνωστ'ν,
π�υ πρ�σλαμ+-νει και υπ�δ��εται τα +ι+λ�α αυτ-, αναγνωρ�-
Kει τ� απ�τ�λεσμα της κρ�σης της επιτρ�π#ς.

Παρ’ �λα αυτ- ν�μ�Kω �τι ειδικ- για τ� θεσμ� αυτ� ���υ-
με τη δυνατ�τητα να κ-ν�υμε ακ�μη π�λλ�ς +ελτιωτικ�ς πα-
ρεμ+-σεις: κυρ�ως πρ�πει να ενισ��σ�υμε τ� εκ τ�υ απ�τελ�-
σματ�ς κ�ρ�ς τ�υ �ργ�υ των επιτρ�π'ν, με τη συγκρ�τησ#
τ�υς, με την καταν�μ# τ�υ �ργ�υ στα μ�λη τ�υς, με την υλι-
κ�τε�νικ# διευκ�λυνση της δ�υλει-ς τ�υς, η �π��α ε�ναι π�λ�
μεγ-λη σε �γκ� ε-ν θ�λει να ανι�νε�σει �λη την παραγωγ#,
να διε*�λθει �λ� τ�ν �ντυπ� πλ��τ� της �ρ�νι-ς και να δια-
λ�*ει απρ�κατ-ληπτα, διεισδυτικ- τα καλ�τερα �ργα # τα
πλ��ν αντιπρ�σωπευτικ-. Μ�σα δε στις πρ�θ�σεις μ�υ ε�ναι,
στ� επικε�μεν� να κατατεθε� ν�μ�σ��δι� για τ�υς θεσμ��ς και
τις δρ-σεις της π�λιτιστικ#ς αν-πτυ*ης, να δια�ωριστ��ν τα
+ρα+ε�α σε αυτ- π�υ θα α(�ρ��ν στη λ�γ�τε�νικ# παραγω-
γ# τ�υ �τ�υς και σε εκε�να π�υ θα απ�δ�δ�υν την �(ειλ�μενη
τιμ# στ� σ�ν�λ� τ�υ �ργ�υ κατα*ιωμ�νων λ�γ�τε�ν'ν, �ι �-
π���ι ���υν διαγρ-ψει μια τρ��ι- αντιληπτ# και αναγνωρ�σι-
μη μ�σα στ� σ�μπαν της λ�γ�τε�ν�ας.1
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Β�+αια τα +ρα+ε�α δεν ε�ναι μ�α ελληνικ# ευρεσιτε�ν�α #
μ�ν�μαν�α. Κρατικ- # αν-λ�γα +ρα+ε�α υπ-ρ��υν σε π�λλ�ς
-λλες �'ρες. Μ-λιστα η κ�ιν# π�λιτικ# της Eυρωπαϊκ#ς A-
νωσης στ� �'ρ� της αν-γνωσης και τ�υ +ι+λ��υ και της πρ�'-
θησ#ς τ�υ ιδ�ως δι- μ�σ�υ των μετα(ρ-σεων, �πως αυτ# τυ-
π�π�ιε�ται #, μ-λλ�ν, μ�λλει να τυπ�π�ιηθε� με τ� πρ�γραμμα
«ARIANNE», περιλαμ+-νει και την καθι�ρωση +ρα+ε��υ, τ�υ
«Aριστε��υ», π�υ επιμερ�Kεται σε Eυρωπαϊκ� Βρα+ε�� Λ�γ�-
τε�ν�ας και σε Eυρωπαϊκ� Βρα+ε�� Mετ-(ρασης. Κατ- πα-
ρ-δ�ση δε πλ��ν η διαδικασ�α της απ�ν�μ#ς τ�υ �ργαν'νε-
ται απ� την εκ-στ�τε Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσαW -ρα τ� 1997

η δι�ργ-νωση της απ�ν�μ#ς τ�υ «Aριστε��υ» ανατ�θεται στην
π�λη της Θεσσαλ�ν�κης – Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας της
Ευρ'πης,2 και ελπ�Kω �τι η διαδικασ�α της απ�ν�μ#ς αυτ��
τ�υ «Aριστε��υ» θα γ�νει με τρ�π� λαμπρ�, με τρ�π� π�υ να
δικαι�λ�γε� τ�ν ευρωπαϊκ� �αρακτ#ρα τ�υ +ρα+ε��υ, � �-
π���ς κατα*ι'νεται �ταν απ�ν�μεται στ�ν τ�π� �π�υ �μιλε�-
ται η ελληνικ# γλ'σσα.

Τ� δε Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ��ει τη +αρι- ευθ�νη να επι-
λ�*ει και να πρ�τε�νει τα �ργα τα �π��α, ως ελληνικ# πρ�τα-
ση, -ρα κατ- τεκμ#ρι� ελληνικ- # ελλην�γλωσσα �ργα, θα
π-ρ�υν μ�ρ�ς σε αυτ� τ� συναγωνισμ�, π�υ θ�λ�υμε να λ--
+ει �σ� γ�νεται μεγαλ�τερες και λαμπρ�τερες διαστ-σειςW γι’
αυτ� ��ει #δη διαμ�ρ(ωθε� στη Θεσσαλ�ν�κη, σε συνεργασ�α
με τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και με τ� Εθνικ� Κ�ντρ� Βι+λ��υ,
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2. T� Eυρωπαϊκ� Bρα+ε�� Λ�γ�τε�ν�ας και τ� Eυρωπαϊκ� Bρα+ε�� Mε-
τ-(ρασης «Aριστε��ν» για τ� 1997 απ�νεμ#θηκαν στη Θεσσαλ�ν�κη, στις
7.12.1997, παρ�υσ�α και τ�υ γενικ�� διευθυντ# της UNESCO, κ. Federico
Mayor.



η υπ�δ�μ# π�υ θα επιτρ�ψει να ε*ελι�θε� �λη η διαδικασ�α
αυτ# κατ- τ�ν καλ�τερ� τρ�π�.

Θ�λω τ'ρα να εκμεταλλευθ' την περ�σταση για να συν�ψ�-
σω �ρισμ�νες διαμ�ρ(ωμ�νες #δη παρεμ+-σεις στ� �'ρ� της
π�λιτικ#ς +ι+λ��υ, �σ� γ�νεται συντ�μ�τερα.

Η εθνικ# π�λιτικ# +ι+λ��υ, η �π��α ��ει �ργανωθε� με τ�ν
πι� συστηματικ� και εντατικ� τρ�π�, �-ρη στις πρ�σπ-θειες
των πρ�κατ��ων μ�υ στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και �-ρη
στη Διε�θυνση Γραμμ-των και στ� Εθνικ� Κ�ντρ� Βι+λ��υ,
+ρ�σκεται σε πλ#ρη ε*�λι*η και απ�δ�δει #δη π�λ� συγκεκρι-
μ�ν�υς καρπ��ς.

Β�+αια, και η Διε�θυνση Γραμμ-των και τ� Εθνικ� Κ�-
ντρ� Βι+λ��υ με τις π�λλαπλ�ς τ�υς δραστηρι�τητες ���υν α-
ν-γκη απ� �ναν πρ�ϋπ�λ�γισμ� π�υ να ε�ναι επαρκ#ς και ευ-
πρεπ#ς. Και �ωρ�ς να ανα(�ρω συγκεκριμ�ν�υς αριθμ��ς, δε-
σμευτικ��ς και καταπιεστικ��ς για τ�ν εκ-στ�τε υπ�υργ�,
θ�λω να σας πω πως θα κατα+-λω με τ�υς συνεργ-τες μ�υ
κ-θε δυνατ# πρ�σπ-θεια, 'στε � πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς αυτ�ς για
τ� 1997 να ε�ναι αισθητ- υψηλ�τερ�ς απ� τ�ν πρ�ηγ��μεν�.

Για να δ'σ�υμε δε και μ�α συμ+�λικ# δι-σταση, μεσ�πρ�-
θεσμη, σε �λ�ν αυτ� τ� σ�εδιασμ�, #δη ���υμε ανακ�ιν'σει
δημ�σια την απ�δ��# της πρ�τασης της Πανελλ#νιας �μ�-
σπ�νδ�ας Εκδ�τ'ν-Βι+λι�πωλ'ν να μετ-σ�ει η Ελλ-δα στη
Διεθν# Aκθεση Βι+λ��υ της Φρανκ(��ρτης τ�υ 2001 ως τι-
μ'μενη �'ρα. H δ#λωση αυτ# συνεπ-γεται την αν-ληψη ε-
ν�ς μεγ-λ�υ �ργανωτικ�� κ�στ�υς απ� τ� ελληνικ� Δημ�σι�,
κ�στ�υς π�υ τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ελπ�Kει να τ� μ�ιρα-
στε� με -λλα υπ�υργε�α, π�υ μπ�ρ��ν να ω(εληθ��ν αντα-
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π�δ�τικ- απ� τη συμμετ��# της �'ρας σε μια παρ�μ�ια δι�ρ-
γ-νωση με αυτ# την κ�ρυ(α�α ιδι�τητα, �πως ε�ναι τ� Υ-
π�υργε�� Τ�υρισμ��, τ� Υπ�υργε�� Τ�π�υ και Μ�σων ΜαKι-
κ#ς Ενημ�ρωσης και τ� Υπ�υργε�� Εθνικ#ς �ικ�ν�μ�ας, εν'
και � �ργανισμ�ς Πρ�'θησης Ε*αγωγ'ν θα μπ�ρ��σε να
συμ+-λει απ�(ασιστικ- στη δι�ργ-νωση της ελληνικ#ς πα-
ρ�υσ�ας στην Aκθεση με σκ�π� την πρ�'θηση της ελληνικ#ς
+ι+λι�παραγωγ#ς στ� ε*ωτερικ�.

Εκτ�ς απ� αυτ-, π�λ� σημαντικ# για την π�λιτικ# π�υ ε-
(αρμ�K�υμε στ� πεδ�� τ�υ +ι+λ��υ ε�ναι η εναρμ�νιση των
πρακτικ'ν π�υ ακ�λ�υθ��νται και απ� υπ�υργε�α τα �π��α
δεν ε�ναι μεν τυπικ- αρμ�δια, αλλ- εκ των πραγμ-των α-
σκ��ν π�λ� μεγ-λη επιρρ�# με την π�λιτικ# τ�υς στ� �'ρ�
τ�υ +ι+λ��υ, καθ'ς και απ� �ργανισμ��ς τ�υ ευρ�τερ�υ δη-
μ�σι�υ τ�μ�α, π�υ επ�σης επηρε-K�υν την π�λιτικ# αυτ#.3

A�ω #δη απευθ�νει �γγρα(α με τα �π��α καλ' �λα τα -λλα
υπ�υργε�α και τ�υς �ργανισμ��ς τ�υ δημ�σι�υ τ�μ�α σε �να
συντ�νισμ� της πρακτικ#ς τ�υς, για να συγκεντρ'νεται αυτ#
η κρ�σιμη μ-Kα σε μ�α κ��τη ενια�α ως πρ�ς τα κριτ#ρι- της
και ως πρ�ς την απαιτ��μενη δια(-νεια. aλλωστε, �ταν τ�
κρ-τ�ς -μεσα # �μμεσα ε(αρμ�Kει μ�α π�λιτικ# +ι+λ��υ, πρ�-
πει να δε��νει ιδια�τερη πρ�σ��# και ευλ-+εια, γιατ� πρ�πει να
διασ(αλ�Kει την π�λυμ�ρεια και την π�ι�τητα, �ωρ�ς να θ�γει
καν�να απ� τα στ�ι�ε�α εκε�να π�υ ε�ναι συστατικ- της ελευ-
θερ�ας της γν'μης, της ελευθερ�ας τ�υ λ�γ�υ, της ελευθερ�ας
της τ��νης.

A�ω #δη ανακ�ιν'σει �τι στις πρ�θ�σεις της ν�μ�θετικ#ς
μας π�λιτικ#ς ε�ναι η καθι�ρωση της ενια�ας τιμ#ς +ι+λ��υ,
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��ι ως παν-κειας, αλλ- ως μ�σ�υ δια(-νειας, εκλ�γ�κευσης
της αγ�ρ-ς και πρ�(�λα*ης, κατ- τ� μ�τρ� τ�υ δυνατ��, των
μικρ�τερων +ι+λι�πωλε�ων, τα �π��α λειτ�υργ��ν ως μικρ-
κ�ντρα π�λιτιστικ#ς ανα(�ρ-ς, ιδ�ως στην περι(�ρεια, πρ�-
κειμ�ν�υ να διασ(αλ�Kεται η π�ικιλ�α των +ι+λ�ων π�υ πρ�-
σ(�ρ�υν στ� αναγνωστικ� κ�ιν�.4 Στ� τελευτα��, μ-λιστα,
συμ+��λι� των Yπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της Eυρωπαϊκ#ς Aνω-
σης η πι� Kωηρ# και σημαντικ# συK#τηση α(�ρ��σε ακρι+'ς
στην ενια�α τιμ# +ι+λ��υ, π�υ ως εθνικ# π�λιτικ# τε�νει να γ�-
νει δεκτ# απ� τις υπηρεσ�ες της Eυρωπαϊκ#ς Eπιτρ�π#ς, με
τη σκ�ψη �τι μια τ�τ�ια μετα�ε�ριση εν�ς π�λιτιστικ�� αγα-
θ��, (υσικ-, δεν πρ�σκρ��ει στ�υς περι�ρισμ��ς τ�υ δικα��υ
τ�υ ανταγωνισμ��, δηλαδ# στ�υς περι�ρισμ��ς τ�υ -ρθρ�υ
85 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Aνωση.

� επ�μεν�ς -*�νας της π�λιτικ#ς μας α(�ρ- στη δι-�υση
της σ��σης με τ� +ι+λ��, με την πρ�'θηση δηλαδ# τ�υ +ι+λ��υ
και της αν-γνωσης κυρ�ως στ� �'ρ� των παιδι'νW και �α�ρ�-
μαι, γιατ� ��ω +ρει μια τ�τ�ια υπ�δ�μ# και μια τ�τ�ια πρ�παι-
δε�α (τιαγμ�νη απ� τ� Eθνικ� K�ντρ� Bι+λ��υ. fδη ���υμε
πρ�τε�νει στ� Υπ�υργε�� Εθνικ#ς Παιδε�ας και Θρησκευμ--
των να �ργαν'σ�υμε για �λα τα δημ�τικ- σ��λε�α της �'ρας
μια σκυταλ�δρ�μ�α αν-γνωσης,5 �να ε(αλτ#ρι� επα(#ς και
�ικε�ωσης των μικρ'ν μαθητ'ν με τ� ε*ωσ��λικ� +ι+λ��, υπ�-
ν�με��ντας τη σ�+αρ�(-νεια και τ� απωθητικ� κ�ρ�ς τ�υ α-
ναλυτικ�� πρ�γρ-μματ�ς των δημ�τικ'ν σ��λε�ων, 'στε να
(�ρ�υμε τ� παιδ� κ�ντ- στ� +ι+λ�� ως πρ�ϊ�ν π�λιτισμ��, ως
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αγωγ� π�λιτισμ��, τελικ- δηλαδ# ως απ�τ�πωμα τ�υ π�λιτι-
σμ��. Και αυτ� ��ει ιδια�τερη σημασ�α, μ�σα στις πρ�σλαμ-
+-ν�υσες παραστ-σεις της κ�ινων�ας της πληρ�(�ρ�ας, τ�υ
π�λιτισμ�� δηλαδ# τ�υ #��υ και της εικ�ναςW μ�σα σε αυτ#
την καταπιεστικ# ατμ�σ(αιρα πρ�πει να δια(υλ-*�υμε π-ση
θυσ�α, με π�λ� συγκεκριμ�νες παρεμ+-σεις και κατα+-λλ�-
ντας, �π�υ �ρει-Kεται, τ� κ�στ�ς, τ�ν π�λιτισμ� της γρα(#ς
και της αν-γνωσης, π�υ ε�ναι στ�ι�ε�� π�λ�τιμ� για την �δια
την υπ�στασ# μας, δηλαδ# για την ανθρωπ�λ�γ�α μας.

Αυτ�ς και -λλες π�λλ�ς ε�ναι �ι δραστηρι�τητες και �ι
πρωτ�+�υλ�ες τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, τ�υ Εθνικ�� Κ�-
ντρ�υ Βι+λ��υ και τ�υ Ινστιτ��τ�υ Βι+λ��υ και Αν-γνωσης,
π�υ εδρε�ει στην Κ�K-νη και ε�ναι θεσμ�ς τ�υ Εθνικ�� Π�-
λιτιστικ�� Δικτ��υ Π�λεων. Υπαιν��θηκα επ�σης μερικ�ς απ�
τις π�λλαπλ�ς και κα�ριες δραστηρι�τητες π�υ ��ει �ργαν'-
σει η Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα της Ευρ'πης-Θεσσαλ�ν�κη
1997 στ� �'ρ� τ�υ +ι+λ��υ, της αν-γνωσης, της λ�γ�τε�ν�ας
και της παρ�μ+ασης στ� παιδαγωγικ� σ�στημα.

Eρ��μαστε, λ�ιπ�ν, τ'ρα να +ρα+ε�σ�υμε �σ�υς α*ι'θηκαν
αυτ#ς της τιμ#ς κατ- την κρ�ση των επιτρ�π'ν, κυρ�ως �μως
να τιμ#σ�υμε την πνευματικ# δημι�υργ�α και τ�ν πνευματικ�
δημι�υργ�, π�υ ε�ναι στ� επ�κεντρ� �λης αυτ#ς της π�λιτικ#ς
για τ� +ι+λ��.

� συγγρα(�ας, �πως ��ω πει και -λλ�τε, μ�σα στη μ�να-
*ι- τ�υ αναKητ-ει τ�ν πρ�ν�μιακ� τ�υ αναγν'στη. A�ει +ε-
+α�ως την -νεση της (αντασ�ας, τ�υ ταλ�ντ�υ και της α(ηγη-
ματικ#ς τ�υ ικαν�τητας, ε�ναι �μως και �να κ�ινωνικ� �ν, ��ει
αν-γκη απ� πρ�ϋπ�θ�σεις δια+�ωσης και επι+�ωσης, γι’ αυτ�
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τ� K#τημα της πρ�στασ�ας των συγγρα(ικ'ν δικαιωμ-των �-
�ει για εμ-ς Kωτικ# σημασ�α.

�α�ρ�μαι, γιατ� τ�υς λ�γ�υς μ#νες π�υ ε�μαι στ� Υπ�υργε��
Π�λιτισμ�� πρ��'ρησε η διαδικασ�α για τη σ�σταση τ�υ �ρ-
γανισμ�� Συλλ�γικ#ς Δια�ε�ρισης των Συγγρα(ικ'ν Δικαιω-
μ-των, � δε �ργανισμ�ς Πνευματικ#ς Ιδι�κτησ�ας, π�υ επ�-
σης επ�πτε�εται απ� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, ��ει αναλ-+ει
με τ�υς γρηγ�ρ�τερ�υς δυνατ��ς ρυθμ��ς να �λ�κληρ'σει
τη διαδικασ�α αυτ#, �τσι 'στε να απ�δ'σει καρπ��ς.

Συνα(#ς ε�ναι και η διερε�νηση π�υ κ-ν�υμε για τ�ν τρ�π�
με τ�ν �π��� πρ�πει να δια�ειριK�μαστε τα πνευματικ- δικαι'-
ματα για τα �ργα εκε�να π�υ *επερν��ν τ� �ρ�νικ� �ρι� της ει-
δικ#ς πρ�στασ�ας, δηλαδ# τ� �ρι� των ε+δ�μ#ντα ετ'ν. A�ω δε
#δη Kητ#σει απ� την �γκυρη επιστημ�νικ- δι��κηση τ�υ �ργανι-
σμ�� Πνευματικ#ς Ιδι�κτησ�ας να ετ�ιμ-σει σ�ετικ# μελ�τη, �τσι
'στε κι εμε�ς με τη σειρ- μας να ετ�ιμ-σ�υμε σ�ετικ# δι-τα*η ν�-
μ�υ, την �π��α και να πρ�τε�ν�υμε στη Β�υλ# των Ελλ#νων.6

Oι ε*ελ�*εις �ι �π��ες συντελ��νται στη Γενε�η, στη Δι-
πλωματικ# Δι-σκεψη τ�υ Παγκ�σμι�υ �ργανισμ�� Πνευμα-
τικ#ς Ιδι�κτησ�ας, κατ- τ� �να μ�ρ�ς τ�υς α(�ρ��ν και στ�
+ι+λ��, �ι �δηγ�ες δε π�υ ��ει η ελληνικ# αντιπρ�σωπε�α, η �-
π��α συγκρ�τε�ται απ� τ�υς αρμ�δ��υς τ�υ �ργανισμ�� Πνευ-
ματικ#ς Ιδι�κτησ�ας, ε�ναι αν-λ�γες με αυτ-.

Θ�λω να με συγ�ωρ#σετε για την πρωτ�+�υλ�α μ�υ να α-
*ι�π�ι#σω την περ�σταση για να πω �σα σας ε�πα. Kαι θ�λω
να εκλ-+ετε ως γν#σια τη δ#λωση των ευ�αριστι'ν και της τι-
μ#ς μ�υ πρ�ς τα μ�λη των επιτρ�π'ν και των συγ�αρητηρ�ων
μ�υ πρ�ς τ�υς τιμ'μεν�υς σ#μερα.
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�Ι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τ�Υ Ν�Μ�Υ 2557/1997 
ΓΙΑ Τ� ΒΙΒΛΙ�

4

K
ATA THN ΠEPΣINH TEΛETH AΠONOMHΣ TΩN KPATIKΩN ΛOΓO-

τε�νικ'ν Bρα+ε�ων ε��α την ευκαιρ�α να διατυπ'σω
τ�υς (�+�υς μ�υ γ�ρω απ� τ� θεσμ�. Ε��α πει �τι � θε-

σμ�ς αυτ�ς ε�ναι παρ-δ�*�ς, αντι(ατικ�ς και ριψ�κ�νδυν�ς,
καθ'ς ε�ναι πραγματικ- περ�εργ� να υπ-ρ�ει ευρε�α συνα�-
νεση γ�ρω απ� την κρατικ# αρμ�δι�τητα στ�ν τ�μ�α της α-
π�ν�μ#ς +ρα+ε�ων για τη λ�γ�τε�νικ# δημι�υργ�α. Aυτ# η
συνα�νεση �μως ε*ηγε�ται, γιατ� –θ�λω να πιστε�ω– ��ει γ�νει
κ�ιν'ς απ�δεκτ� �τι τ� κρ-τ�ς, τ� �π��� στ� �'ρ� της π�λι-
τιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς ��ει τ� μ�ν�π'λι� και την πρωτ�+�υ-
λ�α, στ�ν τ�μ�α τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ π�λιτισμ�� κινε�ται υπηρετ'-
ντας δ�� αρ��ς: Πρ'τ�ν, τη διασ(-λιση τ�υ π�λιτιστικ�� και
αισθητικ�� πλ�υραλισμ��, της π�λυ(ων�ας, τ�υ π�λιτιστικ��
δηλαδ# (ιλελευθερισμ��, π�υ ε�ναι στ�ι�ε�� της κ�ινων�ας
μας. Και δε�τερ�ν, τη διασ(-λιση εν�ς μ�σ�υ επιπ�δ�υ π�ι�-
τητας, π�υ να γ�νεται κ�ιν'ς απ�δεκτ� – και, π-ντως, εν�ς ε-
πιπ�δ�υ π�ι�τητας π�υ λειτ�υργε� παιδαγωγικ-, �ωρ�ς ιδε�-
λ�γικ�� �αρακτ#ρα απ�κλεισμ��ς, επιλ�γ�ς # πρ�τεραι�τη-
τες.

Γι’ αυτ� με �αρ- +λ�πω να αναπτ�σσ�νται και πρωτ�+�υ-
λ�ες της κ�ινων�ας των π�λιτ'ν, πρωτ�+�υλ�ες της αγ�ρ-ς, με
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την αρ�α�α ελληνικ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, σε τ�με�ς �π�υ κατ-
παρ-δ�ση ��ει αναπτ�*ει π�λ� σημαντικ�ς δραστηρι�τητες
και ��ει διαμ�ρ('σει θεσμ��ς τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��. A-
τσι, θεωρ��με +ρα+ε�α περιωπ#ς τα Κρατικ- Λ�γ�τε�νικ-
Bρα+ε�α, αλλ- ���υμε σε π�λ� μεγ-λη υπ�ληψη αν-λ�γες μη
κρατικ�ς δραστηρι�τητες, εθνικ�ς # και διεθνε�ς, τις �π��ες ε-
πι�ειρ��με να ενθαρρ�ν�υμε και να στηρ�*�υμε στ� μ�τρ�
τ�υ δυνατ��.

Ε��αμε, πριν απ� λ�γες μ�ρες, την ευκαιρ�α στη Θεσσαλ�-
ν�κη σε μ�α π�λ� σημαντικ# τελετ#, παρ�υσ�α τ�υ γενικ��
γραμματ�α της UNESCO, κυρ��υ Federico Mayor, να απ�νε�-
μ�υμε ως (ιλ�*εν��σα �'ρα τ� Ευρωπαϊκ� Βρα+ε�� Λ�γ�-
τε�ν�ας «Αριστε��ν» και τ� Ευρωπαϊκ� Βρα+ε�� Μετ-(ρα-
σης για τ� 1997. Και λ�γες ημ�ρες αργ�τερα ε��α την ευκαιρ�α
να απ�νε�μω, στ� πλα�σι� μιας δι�ργ-νωσης π�υ ε��ε ιδιωτι-
κ�, π-ντως μη κρατικ� �αρακτ#ρα, τα πρ'τα Λ�γ�τε�νικ-
Βρα+ε�α στ� πλα�σι� τ�υ δικτ��υ Balkanica, στ� �π��� μετ�-
��υν +αλκανικ�ς εκδ�τικ�ς επι�ειρ#σεις π�υ καλ�πτ�υν �λες
τις �'ρες �ι �π��ες αυτ�πρ�σδι�ρ�K�νται ως +αλκανικ�ς.

Τ��η αγαθ#, η (ετιν# τελετ#, π�υ πραγματ�π�ιε�ται στ�ν
(ιλ�*εν� �'ρ� της α�θ�υσας της Φιλεκπαιδευτικ#ς Εται-
ρε�ας, σε αυτ� τ�ν Kωνταν� �'ρ� +ι+λ��υ π�υ ε�ναι η Στ�-
τ�υ Βι+λ��υ, συμπ�πτει με την ημ�ρα κατ- την �π��α στην �-
λ�μ�λεια της Β�υλ#ς των Ελλ#νων ψη(�στηκε στ� σ�ν�λ�
τ�υ τ� σ��δι� ν�μ�υ «Θεσμ��, μ�τρα και δρ-σεις π�λιτιστικ#ς
αν-πτυ*ης», τ� �π��� κατ�στη ν�μ�ς τ�υ κρ-τ�υς. Τ� πρ'τ�
κε(-λαι� τ�υ ν�μ�υ αυτ�� ε�ναι α(ιερωμ�ν� στη συν�λικ#
και συστηματικ# π�λιτικ# +ι+λ��υ. Και �α�ρ�μαι, γιατ� σε ν�-
μ�θετικ� τ�υλ-�ιστ�ν επ�πεδ�, με την ψ#(ιση και τη θ�ση σε
ισ�� τ�υ ν��υ αυτ�� ν�μ�υ, ε�μαι σε θ�ση σε μεγ-λ� +αθμ�,
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αν ��ι πλ#ρως, να ανταπ�κριθ' στις περσιν�ς μ�υ ε*αγγελ�ες
και υπ�σ��σεις. aλλωστε �ι υπ�υργ��, �ταν κλε�ν�υν περισ-
σ�τερ�υς απ� δ'δεκα μ#νες στη θ�ση π�υ κατ���υν, κινδυ-
νε��υν να +ρ�σκ�νται αντιμ�τωπ�ι, καθ'ς �ι εκδηλ'σεις ε-
παναλαμ+-ν�νται συν#θως αν- �τ�ς, με δηλ'σεις και ε*αγ-
γελ�ες π�υ ���υν κ-νει και για τις �π��ες απ� �να σημε�� και
μετ- ελ�γ��νται.

Τ� ν�μ�σ��δι� αυτ�, � ν�μ�ς τ�υ κρ-τ�υς πλ��ν, ανα-
δι�ργαν'νει συν�λικ- και συστηματικ- τ� θεσμ� των Κρατι-
κ'ν Λ�γ�τε�νικ'ν Βρα+ε�ων. Πρ�+λ�π�νται πλ��ν διακεκρι-
μ�νες κατηγ�ρ�ες Bρα+ε�ων κατ- κυρι�λε*�α Λ�γ�τε�νικ'ν,
ειδικ- για τ� μυθιστ�ρημα, τ� δι#γημα και την π��ηση. Πρ�-
+λ�πεται η κατηγ�ρ�α των Βρα+ε�ων Μαρτυρ�ας-Δ�κιμ��υ,
π�υ καλ�πτει τ� δ�κ�μι�, τη μαρτυρ�α, την αυτ�+ι�γρα(�α, τις
τα*ιδιωτικ�ς εντυπ'σεις. Πρ�+λ�πεται τ� Βρα+ε�� Μετ-(ρα-
σης απ� και πρ�ς την ελληνικ# γλ'σσα. Eισ-γεται επιπλ��ν
τ� μεγ-λ� Eτ#σι� Bρα+ε�� Λ�γ�τε�ν�ας για τ� σ�ν�λ� τ�υ �ρ-
γ�υ εν�ς λ�γ�τ��νη ανε*-ρτητα απ� πρ�ηγ��μενες +ρα+ε�-
σεις. Πρ�+λ�π�νται επ�σης δ�� ειδικ�ς π�λ� σημαντικ�ς κα-
τηγ�ρ�ες Bρα+ε�ων για τ� Παιδικ� Λ�γ�τε�νικ� Bι+λ��, και
ειδικ- για την εικ�ν�γρ-(ησ# τ�υ, καθ'ς η σ��ση λ�γ�υ και
εικ�νας ε�ναι καθ�ριστικ# κυρ�ως για τις ν�ες γενι�ς, τις ε*�ι-
κειωμ�νες με την �πτικ�ακ�υστικ# πλευρ- τ�υ π�λιτισμ��
και ��ι με τ� +-θ�ς της γρα(#ς, -ρα με τ� +-θ�ς τ�υ λ�γ�υ.
Kαι τ�λ�ς –και αυτ� �σως ε�ναι η πι� σημαντικ# καιν�τ�μ�α
ως πρ�ς τα +ρα+ε�α– ρυθμ�Kεται � συστηματικ�ς και δια(α-
ν#ς τρ�π�ς συγκρ�τησης των εννεαμελ'ν επιτρ�π'ν π�υ τα
απ�ν�μ�υν και �ι �π��ες επ�σης υπ�δεικν��υν και την ελλη-
νικ# συμμετ��# στ� Ευρωπαϊκ� Βρα+ε�� Λ�γ�τε�ν�ας και
στ� Ευρωπαϊκ� Βρα+ε�� Μετ-(ρασης.
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H σημαντικ�τερη παρ�μ+αση π�υ κ-νει � ν��ς ν�μ�ς στ�
�'ρ� τ�υ +ι+λ��υ ε�ναι η αν-ληψη απ� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ�� της γενικ#ς αρμ�δι�τητας για τ� συντ�νισμ� της π�λιτι-
κ#ς +ι+λ��υ π�υ ασκε�ται απ� τ�υς δημ�σι�υς (�ρε�ς. Τ'ρα
πλ��ν τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ��ει εκ τ�υ ν�μ�υ τη γενικ#
αρμ�δι�τητα �-ρα*ης και συντ�νισμ�� της π�λιτικ#ς +ι+λ��υ.

Η πι� κα�ρια �μως παρ�μ+αση στην αγ�ρ- υπ� τη διπλ#
�νν�ια τ�υ �ρ�υ, στην αγ�ρ- ως �'ρ�, αλλ- και στην αγ�ρ-
ως �ικ�ν�μικ� μ�γεθ�ς, ε�ναι η εισαγωγ# της ενια�ας τιμ#ς +ι-
+λ��υ, με �λες τις διασ(αλ�σεις π�υ η ε(αρμ�γ# της ν�ας αυ-
τ#ς ρ�θμισης α*ι'νει και πρ�ϋπ�θ�τει.

Η ενια�α τιμ# +ι+λ��υ συν�δε�εται απ� �να -λλ� π�λ� ση-
μαντικ� μ�τρ�, την καθι�ρωση της υπ��ρ�ωσης των εκδ�τ'ν
να πληρ�(�ρ��ν την Εθνικ# Βι+λι�θ#κη, τη Βι+λι�θ#κη της
Β�υλ#ς και τ� Εθνικ� Κ�ντρ� Βι+λ��υ για τις εκδ�σεις τ�υς α-
π�στ�λλ�ντας �να αντ�τυπ�, αλλ- και την καθι�ρωση της αυ-
τ�τελ��ς υπ��ρ�ωσης τ�υ τελευτα��υ στην αλυσ�δα της πα-
ραγωγ#ς, τ�υ +ι+λι�δ�τη, να καταθ�τει υπε�θυνη δ#λωση για
τ�ν αριθμ� των αντιτ�πων κ-θε εκτ�πωσης, με την τε�νικ#,
την τυπ�γρα(ικ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, δηλαδ# κ-θε «τρα+#γμα-
τ�ς». H ρ�θμιση αυτ# σκ�π� ��ει να υπ-ρ�ει απ�λυτη δια(--
νεια ως πρ�ς τη λειτ�υργ�α της αγ�ρ-ς, ως πρ�ς τις απ�θ#κες
των εκδ�τικ'ν επι�ειρ#σεων, ως πρ�ς τ�ν αριθμ� των εκδ�-
σεων π�υ πραγματ�π�ι��ν τα +ι+λ�α �λων των κατηγ�ρι'ν.

Τα μ�τρα αυτ- ν�μ�Kω �τι συγκρ�τ��ν μ�α σημαντικ# πα-
ρ�μ+αση στ� �'ρ� τ�υ +ι+λ��υ. Και (υσικ- συνδ��νται με �-
λα τα -λλα μ�τρα, τις πρωτ�+�υλ�ες και τις δραστηρι�τητ�ς
μας στ� �'ρ� αυτ�, με τα π�λλ- και π�ικ�λα πρ�γρ-μματα
τ�υ Εθνικ�� Κ�ντρ�υ Βι+λ��υ, με τις δραστηρι�τητες της Διε�-
θυνσης Γραμμ-των, με την πρ�'θηση τ�υ πρ�γρ-μματ�ς με-
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τ-(ρασης των ελληνικ'ν +ι+λ�ων στ� ε*ωτερικ�, με τη συ-
στηματικ# πρ�ετ�ιμασ�α της παρ�υσ�ας της Eλλ-δας, ως τι-
μ'μενης �'ρας, στη Διεθν# Aκθεση Bι+λ��υ της Φρανκ-
(��ρτης τ� 2001 καθ'ς και με πλ#θ�ς -λλων παρεμ+-σεων.

Τελευτα�� δε μ�τρ� π�υ πρ�+λ�πει � ν�μ�ς ε�ναι η δημι�υρ-
γ�α εν�ς ν��υ λ�γ�τε�νικ�� θεσμ��, τ�υ Λ�γ�τε�νικ�� Αρ-
�ε��υ Θεσσαλ�ν�κης, π�υ ��ει εκπηγ-σει απ� τις δραστηρι�-
τητες της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας. Mε διασ(αλισμ�νη ι-
δι�κτητη στ�γη σε νε�κλασικ� ανακαινισμ�ν� κτ#ρι� της aνω
Π�λης, τ� Λ�γ�τε�νικ� Aρ�ε�� Θεσσαλ�ν�κης θα διασ(αλ�-
σει τη διαρκ# και συστηματικ# συνεργασ�α αν-μεσα στ� Ε-
θνικ� Κ�ντρ� Βι+λ��υ, τ� Ινστιτ��τ� Βι+λ��υ και Αν-γνωσης
της Κ�K-νης, τ� �π��� ε�ναι θεσμ�ς τ�υ Εθνικ�� Π�λιτιστι-
κ�� Δικτ��υ Π�λεων, και σε �λα τα Λ�γ�τε�νικ- Σωματε�α,
��ι μ�ν� της Μακεδ�ν�ας και της Θρ-κης, αλλ- �λης της �'-
ρας. Θα ε�ναι δε ε*�πλισμ�ν� και με τ� π�λ� σημαντικ� τυ-
π�γρα(ικ� εργαστ#ρι� π�υ ��ει διαμ�ρ('σει � �ργανισμ�ς
Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας και τ� �π��� θα κληρ�δ�τηθε�
στ�ν ν�� αυτ� (�ρ�α, π�υ θα ��ει τη μ�ρ(# της αστικ#ς μη
κερδ�σκ�πικ#ς εταιρε�ας.

Σταματ' εδ' την περι#γησ# μ�υ στις π�λιτικ�ς πρωτ�-
+�υλ�ες με μ�α παρατ#ρηση: H �'ρα αυτ# ��ει π�λλ- συγκρι-
τικ- πλε�νεκτ#ματαW �να απ� τα σημαντικ�τερα ε�ναι η γλ'σ-
σα της, δηλαδ# � κ�σμ�ς της, η σ��ση της με τ� λ�γ�. Kαι δεν
ε�ναι δυνατ�ν να απ�κτ#σει μ�α κ�ινων�α, �πως η σ�γ�ρ�νη
ελληνικ# κ�ινων�α, την αυτ�συνειδησ�α της, την αυτ�γνωσ�α
της, την αληθιν# και γν#σια εικ�να τ�υ εαυτ�� της, �ωρ�ς να
αναπτ�σσεται μ�α εθνικ# λ�γ�τε�ν�α, η �π��α απη�ε� την ε-
μπειρ�α, την α*ι�πρ�πεια και την ιστ�ρικ# συνε�δηση αυτ��
τ�υ τ�π�υ.
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Xα�ρ�μαι, λ�ιπ�ν, γιατ� σ#μερα μπ�ρ' να υπ�δε�θ' και
να �αιρετ�σω εκ μ�ρ�υς της π�λιτε�ας τ� ταλ�ντ� των Ελλ#-
νων λ�γ�τε�ν'ν, των πεK�γρ-(ων, των διηγηματ�γρ-(ων,
των π�ιητ'ν μας, των συγγρα(�ων των παιδικ'ν +ι+λ�ων, αυ-
τ'ν π�υ καταθ�τ�υν τη μαρτυρ�α της ψυ�#ς τ�υς μ�σα απ�
αυτ�+ι�γρα(�ες # -λλα δ�κ�μια. Ε�ναι για μ�να μεγ-λ� πρ�-
ν�μι� της ιδι�τητας τ�υ υπ�υργ�� Π�λιτισμ�� τ� γεγ�ν�ς �τι
μπ�ρ' εδ' εν'πι�ν σας να κ-νω αυτ# την ειλικριν# και απλ#
δ#λωση εκ μ�ρ�υς τ�υ κρ-τ�υς, �τι σας ευ�αριστ��με και σας
σε+�μαστε για την πρ�σ(�ρ- σας. Γνωρ�Kω, +�+αια, π-ρα
π�λ� καλ- �τι η πρ�σωπικ�τητα τ�υ καθεν�ς απ� αυτ��ς
π�υ εισ�ρ��νται στ� πεδ�� της κριτικ#ς, τ�υ ανταγωνισμ��,
στη διαδικασ�α απ�ν�μ#ς των Κρατικ'ν Λ�γ�τε�νικ'ν Βρα-
+ε�ων, π�λλ�ς (�ρ�ς δεν τ�υ επιτρ�πει να απ�δε�θε� τ� γεγ�-
ν�ς �τι μ�α επιτρ�π#, π�υ συγκρ�τε�ται με πρωτ�+�υλ�α τ�υ
κρ-τ�υς, πρ�+α�νει σε α*ι�λ�γ#σεις τ�υ λ�γ�τε�νικ�� τ�υ �ρ-
γ�υ και κ-νει τη μ�α # την -λλη επιλ�γ#. Αυτ- ε�ναι ως �να
+αθμ� αναπ�(ευκτα. Σημασ�α ��ει εδ' να πυκν'σ�υμε την
ευαισθησ�α μας και να απ�δε�θ��με �να κ�ιν� πλα�σι� ανα-
(�ρ-ς. Και ν�μ�Kω �τι τ� κ�ιν� πλα�σι� ανα(�ρ-ς ε�ναι α-
κρι+'ς η εικ�να και η αυτ�πεπ��θηση τ�υ τ�π�υ αυτ��. Αυ-
τ� ν�μ�Kω �τι ε�ναι τ� +ασικ� περιε��μεν� τ�υ θεσμ�� των
Κρατικ'ν Λ�γ�τε�νικ'ν Βρα+ε�ων.
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[ 7 ]

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΣ�ΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4

O
TIΔHΠOTE ΣXETIZETAI ME TH ΓΛΩΣΣA EINAI BAΘYTATA ΠO-

λιτικ� και ιδε�λ�γικ�. T�υς τελευτα��υς μ-λιστα τρεις
αι'νες, �τιδ#π�τε σ�ετ�Kεται με τη γλ'σσα σ�ετ�Kεται

αμ�σως # εμμ�σως με την εθν�γ�νεση, με την αναK#τηση και
την επι+�λ# της εθνικ#ς ταυτ�τητας. Tα πρ�+λ#ματα, λ�ιπ�ν,
τα �π��α τ�θενται στ� �'ρ� αυτ� ε�ναι ασ(αλ'ς και επιστη-
μ�νικ-W κατ’ αρ�-ς �μως και εντ�λει ε�ναι πρ�+λ#ματα +αθ�-
τατα π�λιτικ-.

T� με�K�ν πρ�+λημα, κατ- τη γν'μη μ�υ, ε�ναι π-ντ�τε τα
�ρια της καν�νιστικ�τητας ως πρ�ς τη γλ'σσαW τα �ρια της
κρατικ#ς και της διεθν��ς καν�νιστικ�τητας. Eπειδ# �μως
αυτ# ��ει απ�δει�θε� ιστ�ρικ- ε*αιρετικ- �π�πτη, ε�ναι ανα-
γκα�α μ�α δι-κριση αν-μεσα στην καν�νιστικ�τητα επ� της
γλ'σσας, η �π��α ε�ναι πρ-γματι επικ�νδυνη, και στην καν�-
νιστικ�τητα διεθν��ς επιπ�δ�υ για τις σ��σεις μετα*� των
γλωσσ'ν, η �π��α ε�ναι ιδε�λ�γικ- λιγ�τερη �π�πτη και π�-
λιτικ- αναγκα�α.

H Eυρωπαϊκ# Aνωση δεν ��ει μ�α διαρθρωμ�νη γλωσσικ#
π�λιτικ#. H π�λιτικ# της γ�ρω απ� τη γλ'σσα ε�ναι απ�σπα-
σματικ#: -λλη ε�ναι η γλωσσικ# π�λιτικ# π�υ συνδ�εται με
την εκπαιδευτικ# π�λιτικ# και την κινητικ�τητα στην εκπα�-
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δευση, -λλη εκε�νη π�υ σ�ετ�Kεται με τη θεσμικ# ισ�τιμ�α των
κρατ'ν-μελ'ν, -λλη, τ�λ�ς, αυτ# π�υ συναρτ-ται με τ� -ρ-
θρ� 128 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# K�ιν�τητα, δηλαδ#
με τ� σε+ασμ� της π�λιτισμικ#ς π�λυμ�ρ(�ας, της π�ικιλ�ας,
της ιδιαιτερ�τητας των κρατ'ν-μελ'ν και με την επικ�υρικ#
δρ-ση της K�ιν�τητας στα θ�ματα αυτ-.

Tελε�ως δια(�ρετικ# �μως ε�ναι η πρακτικ# η �π��α ανα-
πτ�σσεται στ� πλα�σι� της Eυρωπαϊκ#ς K�ιν�τητας. Στ� επ�-
πεδ� της διπλωματικ#ς, της δημ�σι�γρα(ικ#ς και της δι�ικη-
τικ#ς πρακτικ#ς –�πως συμ+α�νει και στη διεθν# επιστημ�νι-
κ# πρακτικ#– τ� καθεστ'ς των επ�σημων γλωσσ'ν της Eυ-
ρωπαϊκ#ς Aνωσης ��ει πρ� π�λλ�� καταλυθε�. Oι γλ'σσες
εργασ�ας στην K�ιν�τητα, αντ� για �ντεκα, π�υ ε�ναι �ι επ�ση-
μες γλ'σσες, ε�ναι τελικ- μ�ν� δ�� # μ�ν� μ�α. Tε�ν�υμε να
καταλ#*�υμε σε μια lingua franca, π�υ ε�ναι η αγγλικ# γλ'σ-
σα. E�ναι �αρακτηριστικ� τ� γεγ�ν�ς �τι ακ�μη και η ιστ�ρι-
κ- πρ�ν�μιακ# και ισ�υρ#, ιδ�ως στ� πλα�σι� της Eυρωπαϊ-
κ#ς Aνωσης, γαλλικ# γλ'σσα –για να επιλ�*ω �να παρ-δειγ-
μα π�υ δεν ανα(�ρεται στην ελληνικ# γλ'σσα, δηλαδ# σε μ�α
γλ'σσα με π�λ� +αθ� ιστ�ρικ� παρελθ�ν, αλλ- με π�λ� μι-
κρ- σ�γ�ρ�να μεγ�θη– �-νει συνε�'ς δι-(�ρα πρ�π�ργι-
της, με απ�τ�λεσμα να δ��εται ευθε�ες +�λ�ς η ειδικ# ευαι-
σθησ�α της γαλλ�(ων�ας. Aνα(�ρ�μαι, για παρ-δειγμα, στ�
γεγ�ν�ς �τι η καθημεριν# ενημ�ρωση των συντακτ'ν απ� την
Eυρωπαϊκ# Eπιτρ�π#, η �π��α γιν�ταν παραδ�σιακ- στα
γαλλικ-, ��ει αρ��σει να γ�νεται και στα αγγλικ-, καθ'ς και
στ� γεγ�ν�ς �τι η δι-σκεψη τ�υ Δικαστηρ��υ των Eυρωπαϊ-
κ'ν K�ιν�τ#των στ� Λ�υ*εμ+��ργ�, π�υ παραδ�σιακ- γιν�-
ταν π-ντ�τε μ�ν� στα γαλλικ-, τ'ρα πια γ�νεται με �ρ#ση και
της αγγλικ#ς γλ'σσας.

194

ΕΥΑΓΓΕΛ�Σ ΒΕΝΙJΕΛ�Σ



Yπ-ρ�ει συνεπ'ς �να �*�τατ� πρ�+λημα: H επ�σημη ισ�-
τιμ�α των γλωσσ'ν στ�υς κ�λπ�υς της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης
ισ��ει τ�σ� �σ� ισ��ει και η θεσμικ# ισ�τιμ�α των κρατ'ν-με-
λ'ν. Πρ�κειται για μ�α ισ�τιμ�α συμ+�λικ#, δηλαδ# σε π�λ�
μεγ-λ� +αθμ� εικ�νικ#, �ωρ�ς �μως αυτ� να σημα�νει �τι δεν
ε�ναι ταυτ��ρ�να και π�λιτικ- κρ�σιμη: η θεσμικ# ισ�τιμ�α ε-
*�πλ�Kει τα κρ-τη-μ�λη με επι�ειρ#ματα, αν μη τι -λλ�, αμυ-
ντικ�� �αρακτ#ρα. Δεν πρ�πει να *ε�ν��με, -λλωστε, �τι συ-
Kητ��με σε �ρ�ν� �π�πτ�, μεσ��σης της Διακυ+ερνητικ#ς Δι--
σκεψης για την αναθε'ρηση της Συνθ#κης τ�υ M-αστρι�τ.
Στ� πλα�σι� αυτ� η δια(�λα*η της γλωσσικ#ς ισ�τιμ�ας των
κρατ'ν-μελ'ν ε�ναι πρ�ϋπ�θεση για την επι+ε+α�ωση της �-
ντ�να απειλ��μενης θεσμικ#ς τ�υς ισ�τιμ�ας.

Πρ�πει δε να αντιλη(θ��με �τι η εμμ�ν# στ� καθεστ'ς
της επ�σημης π�λυγλωσσ�ας της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης σε επ�-
πεδ� �ντεκα επ�σημων γλωσσ'ν �υσιαστικ- ε�ναι η εμμ�ν#
στην αν-γκη να επιδεικν��υμε τη σημα�α μας, τα σ�μ+�λα
της εθνικ#ς μας κυριαρ��ας, να αναKητ��με, δηλαδ#, να απ�-
Kητ��με και να επι+ε+αι'ν�υμε τα +ασικ- συστατικ- της θε-
σμικ#ς ισ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν, η �π��α απειλε�ται και
απ� τη μελλ�ντικ# περαιτ�ρω α�*ηση τ�υ αριθμ�� τ�υς, μ�-
σω της διε�ρυνσης της Aνωσης και της �ντα*ης ν�ων κρατ'ν-
μελ'ν.

Πρ�πει, λ�ιπ�ν, να αντιλη(θ��με �τι �σ� κρ�σιμη ε�ναι για
μας η αρ�# της θεσμικ#ς ισ�τιμ�ας, -λλ� τ�σ� ε�ναι κρ�σιμη
για μας –και  ενν�' �λα τα κρ-τη-μ�λη και �λ�υς τ�υς λα��ς
της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης– η δια(�λα*η και η επι+ε+α�ωση
της γλωσσικ#ς ισ�τιμ�ας.

Aυτ� +�+αια πρ�ϋπ�θ�τει μ�α γλωσσικ# π�λιτικ# περισ-
σ�τερ� ευ(υ#, δι�ρατικ# και ευ�λικτη. E-ν, δηλαδ#, επιμε�νει
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κανε�ς στην αν-γκη �ι επ�σημες γλ'σσες της Eυρωπαϊκ#ς
Aνωσης να ε�ναι ταυτ��ρ�να και γλ'σσες εργασ�ας, μεταπ�-
πτει στ� επ�πεδ� της γρα(ικ�τητας και α(�πλ�Kει μ�ν�ς τ�υ
τα πι� �υσι'δη επι�ειρ#ματ- τ�υ. E�ναι �μως π�λ� σημαντι-
κ� σε �λες τις συναντ#σεις απ� τις �π��ες μπ�ρ��ν να πρ�-
κ�ψ�υν ν�μικ�ς και με�K�ν�ς σημασ�ας π�λιτικ�ς δεσμε�σεις
των συμμετε��ντων, να γ�νεται �ρ#ση των επ�σημων γλωσ-
σ'ν, δηλαδ# �υσιαστικ- να ασκε�ται τ� δικα�ωμα της �κ(ρα-
σης στη μητρικ# γλ'σσα τ�υ �μιλ��ντ�ς.

Λυδ�α λ�θ�ς για �λα �σα συνδ��νται και με τη θεσμικ# και
με τη γλωσσικ# ισ�τιμ�α των κρατ'ν-μελ'ν ε�ναι η αρ�# της
π�λιτισμικ#ς ισ�τιμ�ας στ� πλα�σι� της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης.
Vσ� δε και αν η�ε� περ�εργ� στα 1997, η αρ�# της π�λιτισμι-
κ#ς ισ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν, δηλαδ# η αρ�# της ισ�τιμης
π�λιτιστικ#ς μετα�ε�ρισ#ς τ�υς, δεν ε�ναι ρητ- κατ��υρωμ�νη
στ� σ'μα της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# K�ιν�τητα. T�
-ρθρ� 128 της Συνθ#κης θεμελι'νει ν�μικ- τ� σε+ασμ� της
π�λιτιστικ#ς π�λυμ�ρ(�ας, τ� σε+ασμ� τ�υ π�λυπ�λιτισμι-
κ�� �αρακτ#ρα της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης. E�ναι �μως τελε�ως
δια(�ρετικ� πρ-γμα � σε+ασμ�ς της π�ικιλ�ας και της π�λυ-
μ�ρ(�ας, π�υ μπ�ρε� να συνεπ-γεται, και συ�ν- συνεπ-γεται,
αναπαραγωγ# π�λιτισμικ'ν και -ρα γλωσσικ'ν ανισ�τ#των,
και δια(�ρετικ� πρ-γμα μ�α ενεργ�ς π�λιτικ# -ρσης των ανι-
σ�τ#των αυτ'ν, π�υ ακ��ει στ� �ν�μα «αρ�# της π�λιτισμι-
κ#ς ισ�τιμ�ας».

Aυτ# ε�ναι, με π�λ� λ�γα λ�για και με τ�ν πι� συν�πτικ�
τρ�π�, η θεμελ�ωση η π�λιτικ# και –δεν τ� κρ�+ω– η ιδε�λ�-
γικ#, δηλαδ# εντ�λει η θεωρητικ#, της ελληνικ#ς πρ�τασης,
π�υ εκκρεμε� στις διαδικασ�ες της Διακυ+ερνητικ#ς Δι-σκε-
ψης, για τη ρητ# εισαγωγ# της αρ�#ς της π�λιτισμικ#ς ισ�τι-
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μ�ας των κρατ'ν-μελ'ν στ� -ρθρ� 128 της Συνθ#κης για την
Eυρωπαϊκ# K�ιν�τητα.

Tα λ�με �μως αυτ- –για να επαν�λθω στην κ��τη των +α-
σικ'ν παρατηρ#σε'ν μ�υ– στ� πλα�σι� μιας κ�ινων�ας η �-
π��α ��ει �-σει τα κλασικ- �αρακτηριστικ- της κ�ινων�ας της
γρα(#ς. Tα λ�με στ� πλα�σι� μιας κ�ινων�ας π�υ ε�ναι η κ�ι-
νων�α της εικ�ναςW στ� πλα�σι� εν�ς π�λιτισμ�� μετα+ι�μη�α-
νικ��, π�υ ε�ναι +ε+α�ως π�λιτισμ�ς �πτικ�ακ�υστικ�ς. Tα
λ�με αυτ- ���ντας +αθ�τατη συνε�δηση της τα��τητας της τε-
�ν�λ�γικ#ς ε*�λι*ης.

H τε�ν�λ�γικ# ε*�λι*η, �σ� και αν αυτ� επ�σης η�ε� παρ--
δ�*α, ��ω την εντ�πωση �τι υπ�στηρ�Kει και ενισ��ει τη δια-
(�λα*η της π�λυγλωσσ�ας. H π�λυκαναλικ# τηλε�ραση ε�-
ναι, για παρ-δειγμα, �να ισ�υρ� τε�νικ� μ�σ� π�υ επιτρ�πει
τ� σε+ασμ� στην πρ-*η τ�υ γλωσσικ�� πλ�υραλισμ��, της
π�λυ(ων�ας. T� �δι� θα μπ�ρ��σε να πει κανε�ς και για π�λ-
λ�ς -λλες τε�ν�λ�γικ�ς ε(αρμ�γ�ς, �ι �π��ες επιτρ�π�υν την
απ�λαυση τ�υ �δι�υ γνωστικ�� πρ�ϊ�ντ�ς υπ� δι-(�ρες γλωσ-
σικ�ς εκ(�ρ�ς.

H αλ#θεια �μως ε�ναι �τι αυτ�� τ�υ ε�δ�υς η διατ#ρηση
και η τε�ν�λ�γικ# υπ�στ#ρι*η της π�λυ(ων�ας διασπ- τ� σ'-
μα της κ�ινων�ας αν-μεσα σε �να ευρ� στρ'μα �ρηστ'ν αυ-
τ#ς της τε�ν�λ�γικ#ς ευ��ρειας και �να π�λ� πι� μικρ�, αν'-
τερ� π�ι�τικ-, στρ'μα π�λ�γλωσσων �ρηστ'ν της γν'σης
στη +αθ�τερη και �υσιαστικ�τερη εκδ��# της. Aυτ�ς � δια-
�ωρισμ�ς ως πρ�ς τη γν'ση τελικ'ς τε�νει να μετατρ�ψει την
κ�ινων�α αυτ# σε μια κ�ινων�α π�υ θυμ�Kει τις π�λ� παλι�ς
«υδραυλικ�ς» κ�ινων�ες, στις �π��ες η γν'ση #ταν πηγ# ε-
*�υσ�ας π�λ� περισσ�τερ� απ� �,τι αυτ� συν�+η κατ- τη μα-
κρ- περ��δ� της +ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας, κατ- την �π��α και
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εκπ#γασαν �λα αυτ- τα δ�γματα και �λες αυτ�ς �ι επιστημ�-
νικ�ς και π�λιτικ�ς ταυτ��ρ�να εκδ���ς για τις �π��ες συKη-
τ��με σ#μερα.

Πρ�πει, συνεπ'ς, να λ-+�υμε σ�+αρ- υπ�ψη μας τ�ν πα-
ρ-γ�ντα π�υ λ�γεται �πτικ�ακ�υστικ# τε�ν�λ�γ�α μ�σα στην
κ�ινων�α της πληρ�(�ρησης. Kαι πρ�πει να κινηθ��με, κατ-
τη γν'μη μ�υ, παρ-λληλα στα δ�� αυτ- πεδ�α, τα �π��α πρ�-
σπ-θησα να περιγρ-ψω με αδρ� τρ�π�. Πρ'τ�ν, στ� πεδ��
της διπλωματικ#ς, �υσιαστικ- της διακρατικ#ς διαπραγμ--
τευσης ως πρ�ς τ� τι σημα�νει επ�σημ� γλωσσικ� καθεστ'ς
και γλωσσικ� καθεστ'ς εργασ�ας στην Eυρωπαϊκ# Aνωση.
Kαι δε�τερ�ν, στ� πεδ�� των τε�ν�λ�γικ'ν ε(αρμ�γ'ν, �τσι
'στε η π�λυ(ων�α να μην ε�ναι τελικ- �να πρ�σ�ημα, αλλ-
να ε�ναι �νας �υσιαστικ�ς σε+ασμ�ς της μητρικ#ς γλ'σσας.

Π�λλ�� υπ�στηρ�K�υν �τι η π�λυγλωσσ�α στην Eυρ'πη �-
�ει υψηλ� δημ�σι�ν�μικ� και δι�ικητικ� κ�στ�ς. T� κ�στ�ς
αυτ� ε�ναι �μως ε*αιρετικ- μικρ�, ε�ναι �υσιαστικ- αμελητ��,
μπρ�στ- στ� π�λιτικ� κ�στ�ς, στ� κ�στ�ς ν�μιμ�π��ησης της
ευρωπαϊκ#ς πρ��πτικ#ς και της ευρωπαϊκ#ς �λ�κλ#ρωσης,
π�υ θα ε��ε �π�ιαδ#π�τε απ�πειρα ανατρ�π#ς τ�υ γλωσσι-
κ�� καθεστ'τ�ς στην Eυρωπαϊκ# Aνωση.
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[ 8 ]

ΘΕΑΤΡΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΚΗ f
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙ��ΡΗΓΗΣΕΙΣ;

4

H
ΠOΛITIΣTIKH ΠOΛITIKH ΠOY ΣYΓKPOTOYME ΣE OΛOYΣ TOYΣ

τ�με�ς δρ-σης τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� +αρ�νει τ�
υπ�υργε�� κατ’ ε*��#ν στ�ν τ�μ�α της πρ�στασ�ας της

π�λιτιστικ#ς μας κληρ�ν�μι-ς, π�υ ε�ναι μ�α απ�κλειστικ'ς
κρατικ# αρμ�δι�τητα, αλλ- επ�σης και στ�υς τ�με�ς τ�υ σ�γ-
�ρ�ν�υ π�λιτισμ��, στ�υς λεγ�μεν�υς τ�με�ς της π�λιτιστικ#ς
αν-πτυ*ης, παρ�τι εκε� η πρωτ�+�υλ�α αν#κει στην κ�ινων�α
των π�λιτ'ν και στην κ�ιν�τητα των π�λιτιστικ'ν δημι�υρ-
γ'ν.

Στ� �'ρ� αυτ�ν τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� παρεμ+α�νει υ-
π�στηρικτικ-, επικ�υρικ-, αλλ- π�λιτικ# π�λιτισμ�� δεν ε�-
ναι, δεν μπ�ρε� και δεν πρ�πει να ε�ναι, μ�α π�λιτικ# επι��ρη-
γ#σεων. Δεν μπ�ρε� να θεωρε�ται π�λιτικ# π�λιτισμ�� η –π�λ-
λ�ς (�ρ�ς μη �ρθ�λ�γικ#– δια�ε�ριση εν�ς γλ�σ�ρ�υ πρ�ϋπ�-
λ�γισμ��. Για τ� λ�γ� αυτ�, -λλωστε, ��ω ανακ�ιν'σει �ναν
γενικ� καν�νισμ� �ρηματ�δ�τ#σεων, π�υ με τη μ�ρ(# υ-
π�υργικ#ς απ�(ασης ��ει τεθε� σε ε(αρμ�γ#, �τσι 'στε να ε-
λ�γ�εται τ� σ�ν�λ� των �ρηματ�δ�τ#σεων τ�υ Υπ�υργε��υ
Π�λιτισμ��, τ� �π��� ως τ'ρα δεν τυπ�π�ιε�ται μ�σω των ει-
δικ'ν καν�νισμ'ν �ρηματ�δ�τησης. B�+αια, ειδικ�� καν�νι-
σμ�� �ρηματ�δ�τησης υπ-ρ��υν στ� �'ρ� τ�υ μη κρατικ��
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θε-τρ�υ, στ� �'ρ� τ�υ κινηματ�γρ-(�υ μ�σω της ν�μ�θε-
σ�ας περ� κινηματ�γρ-(�υ και της λειτ�υργ�ας τ�υ Ελληνι-
κ�� Κ�ντρ�υ Κινηματ�γρ-(�υ, υπ-ρ��υν στ� ��ρ� και σε
π�λ� μεγ-λ� +αθμ� στ� �'ρ� τ�υ +ι+λ��υ. Αλλ- δεν υπ-ρ-
��υν σε -λλ�υς τ�με�ς # δεν καλ�πτ�υν �λ� τ� (-σμα των τ�-
μ�ων τ�υ θε-τρ�υ, τ�υ κινηματ�γρ-(�υ, τ�υ ��ρ�� και τ�υ
+ι+λ��υ π�υ πρ�αν�(ερα.

Aκ�μη �μως και �ταν υπ-ρ��υν καν�νισμ��, δεν λε�π�υν
τα πρ�+λ#ματα, �πως (-νηκε και απ� την περσιν# διαδικα-
σ�α ανακ��νωσης της πρ�τασης της γνωμ�δ�τικ#ς επιτρ�π#ς
για τις επι��ρηγ#σεις τ�υ λεγ�μεν�υ ελε�θερ�υ θε-τρ�υ, τ�υ
μη κρατικ�� δηλαδ# θε-τρ�υ. Παρ- τις (ιλ�τιμες και επιμε-
λε�ς πρ�σπ-θειες της γνωμ�δ�τικ#ς επιτρ�π#ς, η �π��α συ-
γκρ�τε�ται απ� ανθρ'π�υς ευρε�ας απ�δ��#ς και τερ-στιας
εμπειρ�ας, πρ�κλ#θηκαν �ι συνηθισμ�νες –�πως συνειδητ�-
π�ι' εκ των υστ�ρων, γιατ� δια(�ρετικ- +λ�πει κανε�ς τα
πρ-γματα �ταν ασκε� τα καθ#κ�ντα τ�υ αρμ�δι�υ υπ�υργ��
και αλλι'ς �ταν απλ'ς τα δια+-Kει στ�ν T�π�– ετ#σιες αντι-
δρ-σεις. J#τησα απ� τη γνωμ�δ�τικ# επιτρ�π# να επανε*ε-
τ-σει τ� K#τημα διαμ�ρ('ν�ντας κατ- τρ�π� γενικ� τα κρι-
τ#ρι- της, κ-τι π�υ ��τως # -λλως �σ�υε και στην αρ�ικ# α-
π�(αση, και να αιτι�λ�γ#σει πλ#ρως τις πρ�τ-σεις της, πρ-γ-
μα π�υ �γινε. Aλλ- ��ω την εντ�πωση �τι, για λ�γ�υς π�υ α-
ν-γ�νται στ�ν αισθητικ� (ιλελευθερισμ�, στ�ν πλ�υραλισμ�
και στην α�σθηση αυτ�εκτ�μησης π�υ πρ�πει να ��ει κ-θε
καλλιτ��νης, υπ#ρ*αν π�λλ�� π�υ δεν �μειναν ικαν�π�ιημ�-
ν�ι. Γι’ αυτ�, πριν ακ�λ�υθ#σ�υμε τη (ετιν# διαδικασ�α επι-
��ρηγ#σεων, θ�λω να συKητ#σ�υμε τ� θ�μα αυτ�, �ωρ�ς να
αμ(ισ+ητ' �τιδ#π�τε και �ωρ�ς να υπ�τιμ' τη συμ+�λ# τ�υ
�π�ι�υδ#π�τε στην �λη διαδικασ�α.
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Για τη συK#τησ# μας υπ-ρ�ει �να π�λ�τιμ� υλικ�, τ� �π���
��ει επε*εργαστε� με π�λ� κ�π�, �μπνευση, γν'ση, μερ-κι και
αγ-πη για τ� θ�ατρ� η �μ-δα εργασ�ας π�υ ε��ε συγκρ�τηθε�
επ� υπ�υργ�ας τ�υ κυρ��υ Θ. Μικρ��τσικ�υ, για την επε*ερ-
γασ�α της λεγ�μενης εθνικ#ς π�λιτικ#ς θε-τρ�υ. Kαι διευκρι-
ν�Kω πως �ταν �ρησιμ�π�ι��με την �νν�ια της «εθνικ#ς π�λι-
τικ#ς» –μιας �νν�ιας π�υ θα μπ�ρ��σε να ε�ναι ιδε�λ�γικ-
παρε*ηγ#σιμη– στ�υς τ�με�ς τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ π�λιτισμ��, εν-
ν���με μ�α συγκρ�τημ�νη, μακρ�πρ�θεσμη, συστηματικ# π�-
λιτικ#, π�υ δηλ'νει τις πρ�θ�σεις τηςW και απ� μ�νη της η δ#-
λωση των πρ�θ�σεων της παρ�μ+ασης τ�υ υπ�υργε��υ σε �να
�'ρ� συνιστ- μ�α εγγ�ηση και π�λιτιστικ�� (ιλελευθερισμ��
και αισθητικ#ς π�ι�τητας.

Αυτ#, λ�ιπ�ν, η π�λυσ�λιδη και ε*αιρετικ- συγκρ�τημ�νη
δ�υλει- ν�μ�Kω �τι πρ�πει να συKητηθε� με τ�ν �δι� συστημα-
τικ� τρ�π� και να μας +�ηθ#σει να λ-+�υμε �ριστικ�ς απ�-
(-σεις. Aρ��K�υμε τη συK#τηση απ� τ� πι� κρ�σιμ� –εντ�ς #
εκτ�ς εισαγωγικ'ν– κε(-λαι� της πρ�τασης, π�υ ε�ναι τ� ε-
λε�θερ� θ�ατρ�, �ωρ�ς να υπ�τιμ��με (υσικ- τα -λλα ε*αι-
ρετικ'ς σημαντικ- κε(-λαι- της, για τις κρατικ�ς σκην�ς, τα
ΔΗΠΕΘΕ, τη θεατρικ# παιδε�α, τη θεατρικ# εκπα�δευση – κε-
(-λαια τα �π��α επ�σης θα συKητ#σ�υμε. H δε�τερη σ�ετικ#
συν-ντηση θα α(�ρ- στη θεατρικ# εκπα�δευση, �να �'ρ� για
τ�ν �π��� δεν ��ει πρ�γραμματιστε� ακ�μη καμ�α +αθι- πα-
ρ�μ+αση, καθ'ς η π�λυμ�ρ(�α τ�υ, η π�λυπλ�κ�τητ- τ�υ και
�ι διαμ�ρ(ωμ�νες εδ' και π-ρα π�λ� καιρ� καταστ-σεις δεν
μας επιτρ�π�υν να παρ�μ+�υμε �ωρ�ς να ���υμε πλ#ρη γν'-
ση και α�σθηση τ�υ τι θ�λ�υμε να κ-ν�υμε.

Στη συK#τηση π�υ *εκιν��με για τ� ελε�θερ� θ�ατρ� θ�λω
να εκθ�σω πρ�κατα+�λικ- την -π�ψ# μ�υ, την πρ�δι-θεσ#
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μ�υ μετ- τη μελ�τη των πρ�τ-σεων της �μ-δας εργασ�ας και
μια εκτεν# συK#τηση με �λα τα μ�λη της, 'στε να ε�ναι γνω-
στ# η α(ετηρ�α μ�υ, η �π��α �μως, ασ(αλ'ς, δεν συνιστ- ει-
λημμ�νη απ�(αση. Δεν ��ω καν�να ε�δ�ς στερε�τ�πων # δ�γ-
ματισμ�� στα θ�ματα αυτ-, δι�τι δεν ��ω και πρ�σωπικ# α-
ν-μει*η. Kαι αυτ� ν�μ�Kω �τι ε�ναι μ�α εγγ�ηση αντικειμενι-
κ�τητας –�σ� κ-τι τ�τ�ι� ε�ναι δυνατ�ν– τ�υ υπ�υργ��.

Ε-ν κ-ν�υμε μ�α συν�λικ# απ�τ�μηση τ�υ θεσμ�� των ε-
πι��ρηγ#σεων τ�υ μη κρατικ�� θε-τρ�υ απ� τ�τε π�υ εισ#-
�θη � θεσμ�ς αυτ�ς μ��ρι τ'ρα, δηλαδ# για �να δι-στημα
π�υ υπερ+α�νει τα δεκαπ�ντε �ρ�νια, θα δ��με �τι, παρ- τις
αντιρρ#σεις, τις αντιδρ-σεις, τις επιμ�ρ�υς δια(ων�ες ως πρ�ς
τ�ν τρ�π� α*ι�π��ησης και �ρ#σης των επι��ρηγ#σεων αυ-
τ'ν και ως πρ�ς τις επιμ�ρ�υς εκ(-νσεις τ�υ, τ� συν�λικ� α-
π�τ�λεσμα ε�ναι ιδια�τερα θετικ�, γιατ� ��ει αλλ-*ει πλ#ρως
τ� θεατρικ� τ�π�� στη �'ρα μας. �ρθ- παρατηρε� η �μ-δα
εργασ�ας �τι τ� μη κρατικ� θ�ατρ� πριν απ� τη γεν�κευση τ�υ
θεσμ�� των επι��ρηγ#σεων �υσιαστικ- περιελ-μ+ανε �να πε-
ρι�ρισμ�ν� (-σμα μ�ρ('ν της θεατρικ#ς τ��νης και δεν α-
π�κ-λυπτε ��τε ενθ-ρρυνε �λες τις δυνατ�τητες π�υ ε��ε �
κ�σμ�ς τ�υ θε-τρ�υ στη �'ρα μας. Σ#μερα, δεκαπ�ντε και
πλ��ν �ρ�νια αργ�τερα, η εικ�να ε�ναι εμ(αν'ς δια(�ρετικ#.
A��υν αναπτυ�θε� π�λλ�ς ν�ες μ�ρ(�ς θεατρικ#ς δρ-σης, �-
��υν απ�καλυ(θε� ν�ες θεατρικ�ς δυν-μεις και, συνεπ'ς, θα
μπ�ρ��σαμε –επαναλαμ+-νω– να π��με �τι γενικ- � θεσμ�ς
των �ρηματ�δ�τ#σεων λειτ��ργησε θετικ-.

Αυτ�, +�+αια, δεν σημα�νει �τι δεν ���υν πρ�κ�ψει π-ρα
π�λλ- πρ�+λ#ματα. Τ� πρ'τ� πρ�+λημα ε�ναι �να ε�δ�ς θεα-
τρικ�� πληθωρισμ�� π�υ ��ει πρ�κ�ψει, δι�τι � αριθμ�ς των
επι��ρηγ��μενων θεατρικ'ν σ�ημ-των ε�ναι ε*αιρετικ- με-
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γ-λ�ς – κ-τι π�υ τ�ν�K�υν �λ�ι. E�ναι �μως λ-θ�ς να αντιμε-
τωπ�Kει κανε�ς �λα τα επι��ρηγ��μενα θεατρικ- σ�#ματα ως
ενια�α �μ-δα, γιατ� υπ-ρ��υν π�λλ�ς επιμ�ρ�υς διαστρωμα-
τ'σεις, �ι �π��ες μπ�ρ��ν να α*ι�λ�γηθ��ν με π�λλ- και δι--
(�ρα κριτ#ρια.

Επ�σης, ��ει αναπτυ�θε� �νας υψηλ�ς +αθμ�ς αδρ-νειας,
��ει δηλαδ# δημι�υργηθε� η εντ�πωση σε π�λλ- θεατρικ-
σ�#ματα, δια(�ρων γενε'ν και +αθμ'ν κ�ρ�υς, �τι πρακτικ-
��ει γ�νει η υι�θεσ�α τ�υς απ� τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και --
ρα �τι ε�ναι δεδ�μ�νη η επι��ρ#γηση. Kαι σε κ-π�ι�υς -λ-
λ�υς μπ�ρε� να ��ει δημι�υργηθε� μ�α α�σθηση απ�κλεισμ�� #
κινδ�ν�υ απ�κλεισμ��, αν και ν�μ�Kω �τι, τ�υλ-�ιστ�ν αριθ-
μητικ-, ε�ναι περισσ�τερ� �ντ�ν� τ� πρ'τ� (αιν�μεν� και λι-
γ�τερ� τ� δε�τερ�.

Τ� τρ�τ� πρ�+λημα �γκειται στη διαπ�στωση �τι ��ει �αλα-
ρ'σει � δι�ικητικ�ς �λεγ��ς, � �λεγ��ς της �ικ�ν�μικ#ς δια-
�ε�ρισης και -ρα της δια(-νειας, υπ� τ� κ�λυ(�ς της �π��ας
πρ�πει να λειτ�υργε� � θεσμ�ς των επι��ρηγ#σεων. Δεν γ�ν�-
νται πλ#ρεις �ικ�ν�μικ�� απ�λ�γισμ�� και δεν ελ�γ��νται
πλ#ρως �λες �ι πηγ�ς �ρηματ�δ�τησης. Δι�τι στ� θ�ατρ� υ-
π-ρ�ει διασπ�ρ- της δημ�σιας δαπ-νης σε π�λλ�ς επιμ�ρ�υς
πηγ�ς και, συνεπ'ς, τ� κ-θε θεατρικ� σ�#μα, αν-λ�γα +�-
+αια με τ� +αθμ� ικαν�τητας τ�υ υπευθ�ν�υ τ�υ, μπ�ρε� να
α*ι�π�ι#σει π�λλ�ς επιμ�ρ�υς πηγ�ς απ� τ�ν ευρ�τερ� δημ�-
σι� τ�μ�α. Τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� �ρηματ�δ�τε� μ�σα απ�
μ�α γνωστ# και δια(αν# διαδικασ�α, αλλ- �ρηματ�δ�τ#σεις
γ�ν�νται και απ� τ� Υπ�υργε�� Παιδε�ας για τις θεατρικ�ς πα-
ραστ-σεις στα σ��λε�α και για τ� παιδικ� θ�ατρ�, καθ'ς και
απ� τ� Υπ�υργε�� Εθνικ#ς Αμ�νης για παραστ-σεις στ�υς
στρατευμ�ν�υςW γ�ν�νται επ�σης μ�σω τ�υ �ργανισμ�� Εργα-
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τικ#ς Εστ�ας με τ�ν πρ�σανατ�λισμ� των εισιτηρ�ων, μ�σω
της Γενικ#ς Γραμματε�ας τ�υ Απ�δημ�υ Ελληνισμ��, π�υ �-
�ει π-ντ�τε τη (ιλ�δ�*�α και την αγων�α να (�ρει σε επα(#
τ�υς απ�δημ�υς Aλληνες με τ� ελληνικ� θ�ατρ�, και �σως και
απ� -λλ�υς (�ρε�ς, τρ-πεKες, ιδρ�ματα, και (υσικ- απ� τ�ν
Εθνικ� �ργανισμ� Τ�υρισμ��, τ� Φεστι+-λ Αθην'ν, αλλ-
και -λλες δραστηρι�τητες τ�υριστικ�� �αρακτ#ρα.

Διαπιστ'νω επ�σης �τι ��ει �αλαρ'σει � �λεγ��ς και απ�-
λ�γιστικ-: �ρισμ�να +ασικ- κε(-λαια, �ρισμ�νες θεμελι'δεις
ρ#τρες των συμ+-σεων # των απ�(-σεων επι��ρ#γησης δεν
ελ�γ��νται ως πρ�ς τ� +αθμ� ε(αρμ�γ#ς τ�υς. Aνα(�ρω για
παρ-δειγμα την πραγματ�π��ηση των περι�δει'ν, τ� αν�+α-
σμα ν�ων ελληνικ'ν �ργων # την �μαλ�τητα και ν�μιμ�τητα
των εργασιακ'ν σ��σεων στ� �'ρ� τ�υ θε-τρ�υ, δηλαδ# των
σ��σεων αν-μεσα στ�ν επι�ειρηματ�α –γιατ� περ� αυτ�� τελι-
κ'ς πρ�κειται, καλ'ς # κακ'ς– και στ�υς εργαK�μ�ν�υς, π�υ
μπ�ρε� να ε�ναι ηθ�π�ι��, τε�νικ�� # -λλ�ι συντελεστ�ς της
παραγωγ#ς.

Aνα -λλ� στ�ι�ε�� τ� �π��� πρ�πει να επανα*ι�λ�γ#σ�υ-
με ε�ναι � +αθμ�ς ανταπ�κρισης τ�υ κ�ιν�� σε συνδυασμ�
και με αυτ� π�υ �ν�μ-σαμε πρ�ηγ�υμ�νως θεατρικ� πληθω-
ρισμ�. H επι��ρ#γηση εν�ς θι-σ�υ δεν σημα�νει �τι αυτ�ς
πρ�πει να κινε�ται ερ#μην των πρ�τιμ#σεων τ�υ θεατρικ��
κ�ιν��W ��τε πρ�πει να μας α(#νει αδι-(�ρ�υς τ� κριτ#ρι�
της διαμ�ρ(ωσης εν�ς θεατρικ�� κ�ιν�� ευεπ�(�ρ�υ σε πα-
ρ�μ�ιες θεατρικ�ς πρωτ�+�υλ�ες. aρα � +αθμ�ς πρ�σ�λευσης
τ�υ κ�ιν�� σε αυτ�ς τις παραστ-σεις ε�ναι �να κριτ#ρι� τ� �-
π��� πρ�πει να α*ι�λ�γε�ται εντ�ν�τερα. Kαι δεν ανα(�ρ�μαι
μ�ν� στα εισιτ#ρια, αλλ- και σε -λλ�υς τρ�π�υς ανταπ�κρι-
σης τ�υ κ�ιν��, �ωρ�ς την παρ�υσ�α τ�υ �π���υ, -λλωστε, δεν
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συντελε�ται η παρ-σταση, δηλαδ# δεν διαμ�ρ('νεται τ� ι-
στ�ρικ� και κ�ινωνικ� ν�ημα τ�υ θε-τρ�υ.

Συν�πεια της ανταπ�κρισης τ�υ κ�ιν�� ε�ναι η �ικ�ν�μικ#
+ιωσιμ�τητα των θεατρικ'ν σ�ημ-των. Δεν ν�ε�ται, (υσικ-,
μ�νη πηγ# �ρηματ�δ�τησης να ε�ναι η κρατικ# επι��ρ#γηση.
Aυτ# πρ�πει να ε�ναι επικ�υρικ#. aρα υπ-ρ�ει �να πρ�+λη-
μα ιδ�ων π�ρων, π�υ επ�σης κλιμακ'νεται απ� τ�υς κατα-
*ιωμ�ν�υς, απ�λ�τως �γκυρ�υς στη θεατρικ# αγ�ρ- (�ρε�ς
�ως τα απ�λ�τως πειραματικ- και νεανικ- θεατρικ- σ�#μα-
τα. Τα κριτ#ρια �ρηματ�δ�τησ#ς τ�υς δεν μπ�ρε�, λ�ιπ�ν, να
ε�ναι τα �δια.

Συνεπ'ς υπ-ρ�ει τ� πρ�+λημα τ�υ ελ�γ��υ των �ικ�ν�μι-
κ'ν πρ�ϋπ�θ�σεων και των εργασιακ'ν σ��σεων, για να ε�-
μαστε συνεπε�ς σε σ��ση και με αυτ- π�υ κ-ν�υμε στις κρα-
τικ�ς σκην�ς και στα ΔΗΠΕΘΕ. Υπ-ρ�ει, επ�σης, �να π�λ� σ�-
+αρ� πρ�+λημα π�υ α(�ρ- στην τ#ρηση τ�υ �ρ�υ των πε-
ρι�δει'ν, στ� �π��� #δη ανα(�ρθηκα, αλλ- και �να γενικ�-
τερ� πρ�+λημα θεατρικ#ς απ�κ�ντρωσης. Παρατ#ρησα και
π�ρσι �τι, ��ι με ευθ�νη της επιτρ�π#ς αλλ- �σως λ�γω τ�υ
περιε��μ�ν�υ των πρ�τ-σεων, θεατρικ- σ�#ματα εκτ�ς Αθη-
ν'ν επι��ρηγ#θηκαν ελ-�ισταW η θεατρικ# �μως απ�κ�ντρω-
ση α(�ρ- και στην εσωτερικ# δι-ρθρωση τ�υ λεκαν�πεδ��υ
της Αττικ#ς, και ��ι μ�ν� τη σ��ση της Αττικ#ς με τις -λλες
περι(�ρειες της �'ρας.

Φυσικ-, �λα αυτ- πρ�πει να συνδεθ��ν με �ρισμ�νες στα-
θερ�ς της π�λιτικ#ς μας, �πως ε�ναι η εν�σ�υση τ�υ νε�ελλη-
νικ�� �ργ�υ, π�υ πρ�+λ�πεται και στ� ν�μ�σ��δι� με μ�α σει-
ρ- ρυθμ�σεων, η εν�σ�υση τ�υ θε-τρ�υ για παιδι-, π�υ επ�σης
εμπν�ει μ�α σειρ- απ� διατ-*εις τ�υ π�λυν�μ�σ�εδ��υ, # τ�
πειραματικ� θ�ατρ�, η «θεατρικ# αν��νευση», π�υ μπ�ρε� να
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ενισ��εται με π�λλ��ς τρ�π�υς. Aνας απ� αυτ��ς ε�ναι η δια-
μ�ρ(ωση μιας θεατρικ#ς υπ�δ�μ#ς π�υ θα τεθε� στη δι-θεση
των πειραματικ'ν σ�ημ-των, για να μην ���υν πια τ� -γ��ς
της υπ�δ�μ#ς, δηλαδ# της α�θ�υσας, των σκηνικ'ν, της τε-
�νικ#ς υπ�στ#ρι*ης. Aτσι θα περι�ριστε� και η αν-γκη α�*η-
σης της �ρηματ�δ�τησ#ς τ�υς, α�*ησης π�υ θα μας �δηγ��-
σε σε αδι�*�δ� ως Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��.

Αυτ�ς ε�ναι �ι εισαγωγικ�ς μ�υ σκ�ψεις. Πιστε�ω �τι εσε�ς
ως -νθρωπ�ι τ�υ θε-τρ�υ, ���ντας +ι'ματα και ��ι απλ'ς ει-
κ�νες �πως ��ω εγ', θα μπ�ρ�σετε αυτ- να τα αντιμετωπ�σε-
τε με πληρ�στερ� διαν�ητικ- και π�λιτικ- τελικ'ς τρ�π�.
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[ 9 ]

ΤΑ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
Τ� ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

4

™
TO XΩPO THΣ ΣYΓXPONHΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΔHMIOYPΓIAΣ, ΣE ANTI-

θεση με τ�ν τ�μ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, η πρ�-
τεραι�τητα δεν αν#κει στην κρατικ# ε*�υσ�α, δηλαδ#

στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και στις π�λιτικ�ς τ�υ επιλ�γ�ςW
αυτ�, -λλωστε, θα #ταν ε*αιρετικ- επικ�νδυν�. Aν#κει στην
τ�πικ# κ�ινων�α, στ�υς τ�πικ��ς π�λιτιστικ��ς �ργανισμ��ς,
σε �λ�υς εκε�ν�υς π�υ ���υν τ� ταλ�ντ�, την �μπνευση, την ε-
πιθυμ�α να αναπτ�*�υν μ�α ιδια�τερη δραστηρι�τητα στ� �'-
ρ� της π�λιτιστικ#ς δημι�υργ�ας, #, τ�λ�ς, σε �σ�υς επιθυμ��ν
να ασκ#σ�υν τ� θεμελι'δες δικα�ωμ- τ�υς της πρ�σ+ασης
στην απ�λαυση της π�λιτιστικ#ς δημι�υργ�ας. Στ�ν τ�μ�α,
λ�ιπ�ν, της π�λιτιστικ#ς αν-πτυ*ης, και κυρ�ως στ�ν τ�μ�α
των τε�ν'ν και τ�υ λαϊκ�� π�λιτισμ��, η πρωτ�+�υλ�α αν#-
κει στ�υς ανθρ'π�υς τ�υ π�λιτισμ��, στην Τ�πικ# Αυτ�δι��-
κηση, στις εν'σεις και στις συσσωματ'σεις των ανθρ'πων
τ�υ π�λιτισμ��.

O ρ�λ�ς τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� περι�ρ�Kεται στη δια-
μ�ρ(ωση τ�υ θεσμικ�� πλαισ��υ με τ� �π��� διασ(αλ�Kεται �
π�λιτιστικ�ς πλ�υραλισμ�ς και η π�λυμ�ρ(�α, δηλαδ# �υσια-
στικ- � π�λιτιστικ�ς και -ρα ιδε�λ�γικ�ς και αισθητικ�ς (ι-
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λελευθερισμ�ς. Eπιπλ��ν δε τ� υπ�υργε�� διαμ�ρ('νει κ--
π�ιες διαδικασ�ες μ�σα απ� τις �π��ες απ�σκ�πε� να ε*ασ(α-
λ�σει, με π�λ� μεγ-λη πρ�σ��# π-ντ�τε, την αισθητικ# π�ι�-
τητα. Για τ� λ�γ� αυτ� ���υν θεσπιστε� +ρα+ε�α (για τη λ�γ�-
τε�ν�α, τ� θ�ατρ�, τ� ��ρ�, τ�ν κινηματ�γρ-(�) και λειτ�υρ-
γ��ν θεσμ�� πρ�+�λ#ς της π�λιτιστικ#ς δημι�υργ�ας, �πως ε�-
ναι τα (εστι+-λ, �ι εκθ�σεις και δι-(�ρες -λλες δραστηρι�τη-
τες, π�λ� γνωστ�ς κυρ�ως στ� �'ρ� των εικαστικ'ν τε�ν'ν.

Η μ�θ�δ�ς π�υ ��ει επιλ�*ει τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� για
να ε(αρμ�σει την π�λιτικ# τ�υ στ� πεδ�� τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ π�-
λιτισμ�� +ασ�Kεται κυρ�ως στα δ�κτυα και στην εκλ�γ�κευ-
ση των �ρηματ�δ�τ#σεων σε δι-(�ρ�υς τ�με�ς π�λιτιστικ#ς
δρ-σης.

Τα δ�κτυα ε�ναι μ�α �νν�ια π�υ �ρησιμ�π�ι��με σε �λ�υς
τ�υς τ�με�ς τ�υ π�λιτικ�� λ�γ�υ. K-ν�υμε λ�γ� για δ�κτυα
μετα(�ρ'ν, για δ�κτυα επικ�ινωνι'ν, για δ�κτυα πληρ�(�ρη-
σης και πληρ�(�ρικ#ς. Στ�ν τ�μ�α τ�υ π�λιτισμ�� �ρησιμ�-
π�ι��με την �νν�ια αυτ# με μ�α πι� ε*ειδικευμ�νη απ��ρωση,
για να υπ�δηλ'σ�υμε τη θ�λησ# μας να κινητ�π�ι#σ�υμε �-
λες τις δυν-μεις, να διασ(αλ�σ�υμε τη συμμετ��# της -λλης
Ελλ-δας –��ι μ�ν� της Ελλ-δας της Αθ#νας– στ� π�λιτιστι-
κ� γ�γνεσθαι και να θ�σ�υμε σε κ�νηση �λα τα απ�μ�νωμ�να
και μη επικ�ινων��ντα μετα*� τ�υς σημε�α π�λιτιστικ#ς δη-
μι�υργ�ας. aρα για μας τ� δ�κτυ� ε�ναι μ�α �νν�ια π�υ σ�+ε-
ται τις τ�πικ�ς ιδι�μ�ρ(�ες, τις τ�πικ�ς δυνατ�τητες, την πρ�-
σωπικ�τητα κ-θε �ργανισμ�� # κ-θε ατ�μ�υ και ταυτ��ρ�-
να τ�ν�Kει την αν-γκη να διασ(αλιστε� η συνεργασ�α, να π�λ-
λαπλασιαστε� τ� απ�τ�λεσμα, να ε*ασ(αλιστε� μ�α κρ�σιμη
μ-Kα μ�σα απ� την �π��α μπ�ρ��ν να πρ�κ�ψ�υν ιδ�ες, α-
ντιλ#ψεις, τ-σεις.
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Τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ��ει τα τελευτα�α �ρ�νια δια-
μ�ρ('σει μια σειρ- απ� δ�κτυα, �ρισμ�να απ� τα �π��α ακ�-
μη δεν ���υν �λ�κληρωθε� και �σως να παραμ�ν�υν αθρ��-
σματα μεμ�νωμ�νων σημε�ων συγγεν��ς # συνα(��ς δραστη-
ρι�τητας. Στ���ς μας ε�ναι �μως τα δ�κτυα αυτ- να υπ-ρ��υν
και να λειτ�υργ��ν ως τ�τ�ια, να +ρ�σκ�νται δηλαδ# σε συνε-
�# επικ�ινων�α και κ�νηση και να συγκλ�ν�υν σε μ�α ενια�α
κ��τη, στην κ��τη της Eπικρ-τειας Π�λιτισμ��.

Aνα απ� τα δ�κτυα αυτ- –�σως τ� πι� διακριτικ�, τ� πι� #-
πι� και τ� λιγ�τερ� π�λυ�*�δ�– ε�ναι τ� Δ�κτυ� των δεκα-
τρι'ν Εικαστικ'ν Εργαστηρ�ων π�υ συνδ��νται με πρ�γραμ-
ματικ�ς συμ+-σεις με τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��. aλλα τ�τ�ια
δ�κτυα ε�ναι τ� Eθνικ� Π�λιτιστικ� Δ�κτυ� Π�λεων, τ� Δ�-
κτυ� των Δημ�τικ'ν Kινηματ�γρ-(ων, θεριν'ν και �ειμερι-
ν'ν, τ� Δ�κτυ� των Δημ�τικ'ν Περι(ερειακ'ν Θε-τρων και
-λλα, π�υ δεν ���υν �σως σα(# επωνυμ�α, αλλ- ���υν αρκε-
τ- σα(# �αρακτηριστικ-, γιατ� αναπτ�σσ�υν π�λ� κρ�σιμες
δραστηρι�τητες σε δι-(�ρ�υς τ�με�ς, �πως ε�ναι η μ�υσικ#, η
λ�γ�τε�ν�α και η πρ�'θηση της αν-γνωσης.

Η Κ�K-νη, η π�λη π�υ μας (ιλ�*ενε�, ��ει την τ��η και τ�
πρ�ν�μι� να στεγ-Kει, μ�σα απ� τη συνεργασ�α των τ�πικ'ν
της αρ�'ν –τ�υ δημ-ρ��υ και της Δημ�τικ#ς Αρ�#ς, τ�υ ν�-
μ-ρ�η και της Ν�μαρ�ιακ#ς Αυτ�δι��κησης–, περ�π�υ �λες
τις κατηγ�ρ�ες των δικτ�ων. E�ναι η �δρα εν�ς απ� τα πι�
καιν��ργια, αλλ-, θ�λω να ελπ�Kω, και τα πι� δυναμικ- στ�
μ�λλ�ν Δημ�τικ- Περι(ερειακ- Θ�ατρα. Eπ�σης ε�ναι �δρα
τ�υ Eικαστικ�� Eργαστηρ��υ, π�υ ε�ναι και � �ικ�δεσπ�της
της συν-ντησης αυτ#ς. Kαι, τ�λ�ς, (ιλ�*ενε� �ναν π�λ� σημα-
ντικ� θεσμ� τ�υ Eθνικ�� Π�λιτιστικ�� Δικτ��υ Π�λεων: τ�
Ινστιτ��τ� Βι+λ��υ και Αν-γνωσης, π�υ αναπτ�σσει δραστη-
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ρι�τητα σε �να γ�νιμ� �δα(�ς, καθ'ς η Κ�K-νη ��ει μ�α +ι-
+λι�(ιλικ# –και λ�γ�τε�νικ# θα �λεγα– παρ-δ�ση, ε*αιρετικ-
σημαντικ#, π�υ πιστ�π�ιε�ται με π�λλ��ς και δι-(�ρ�υς τρ�-
π�υς, �πως (α�νεται και απ� τις τ�πικ�ς παραδ�σιακ�ς δρα-
στηρι�τητες.

Τα δ�κτυα αυτ-, (υσικ-, ���υν μ�α πρ�ν�μιακ# �ρηματ�-
δ�τηση απ� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��. H �ρηματ�δ�τηση �-
μως αυτ# ε�ναι -νιση, καθ'ς υπ-ρ��υν δ�κτυα ιδιαιτ�ρως α-
παιτητικ- και -λλα με π�λ� μικρ# απ�ρρ�(ητικ�τητα.

Στ���ς μας ε�ναι τα δ�κτυα να διακλαδωθ��ν ακ�μη πε-
ρισσ�τερ�. Γιατ� �να δ�κτυ� δεν �λ�κληρ'νεται και δεν κατα-
*ι'νεται αν αρκεστε� στην επα(# αν-μεσα στην Αθ#να # τη
Θεσσαλ�ν�κη και την πρωτε��υσα εν�ς ν�μ��, ��τε ε-ν αρ-
κεστε� απλ'ς στην επα(# των δια(�ρων σ�ετικ'ν πρωτ�-
+�υλι'ν – για παρ-δειγμα, στη μετα*� τ�υς επα(# των Εικα-
στικ'ν Εργαστηρ�ων # των Δημ�τικ'ν Περι(ερειακ'ν Θε--
τρων. Τα δ�κτυα πρ�πει να δια���νται και σε μικρ�τερ� επ�-
πεδ�, -ρα πρ�πει �ι θεσμ�� αυτ�� να +ρ�υν τα �μ�λ�γα (αι-
ν�μεν- τ�υς και στ� επ�πεδ� των -λλων π�λεων τ�υ ν�μ��
και, θα �λεγα, των μικρ�τερων �ικιστικ'ν μ�ν-δων. Και ελπ�-
Kω �τι αυτ� θα γ�νει με πρωτ�+�υλ�α και τ�υ Δικτ��υ Εικα-
στικ'ν Εργαστηρ�ων και τ�υ Ινστιτ��τ�υ Bι+λ��υ και Aν--
γνωσης, με τη +�#θεια τ�υ κεντρικ�� μας θεσμ�� στα θ�ματα
+ι+λ��υ, π�υ ε�ναι τ� Εθνικ� Κ�ντρ� Βι+λ��υ, # εν�ς -λλ�υ
κρατικ�� θεσμ��, π�υ εκπηγ-Kει απ� την Π�λιτιστικ# Πρω-
τε��υσα της Ευρ'πης και ε�ναι τ� Λ�γ�τε�νικ� Αρ�ε�� Θεσ-
σαλ�ν�κης. Υπ-ρ��υν, -λλωστε, #δη πρ�πλ-σματα π�λ� ση-
μαντικ-: για παρ-δειγμα, τα Εικαστικ- Εργαστ#ρια τ�υ Υ-
π�υργε��υ Π�λιτισμ�� διασταυρ'ν�νται με μ�α σειρ- απ� ε-
ρασιτε�νικ�ς δραστηρι�τητες π�υ αναπτ�σσ�νται σε -λλ�υς
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δ#μ�υς. Και τ�τ�ια παραδε�γματα μπ�ρ��με να +ρ��με σε �-
λ�υς τ�υς �'ρ�υς.

Vλα αυτ-, π�υ συγκλ�ν�υν στην κ�ιν# κ��τη της Eπικρ--
τειας Π�λιτισμ��, υπ�στηρ�K�νται, και μ-λιστα ��ι μ�ν� δι�ι-
κητικ-, �ργανωτικ- και �ικ�ν�μικ- –στ� πλα�σι� των δυ-
νατ�τ#των �ρηματ�δ�τησης π�υ ��ει τ� Υπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ��–, αλλ- και με τε�ν�γνωσ�α, με ιδ�ες, μ�σα απ� τ� ενια��
π�λιτιστικ� πληρ�(�ριακ� σ�στημα τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτι-
σμ��, τ� ΕΠ�Σ, π�υ επιτρ�πει σε κ-θε π�λιτιστικ� �ργανισμ�,
σε κ-θε δ#μ�, σε κ-θε ν�μαρ��α να �ρ�εται σε επα(#, μ�σα α-
π� την α*ι�π��ηση των δυνατ�τ#των τ�υ Internet, με �να τε-
ρ-στι� απ�θεμα πληρ�(�ρι'ν, τ� �π��� δεν περιλαμ+-νει
μ�ν� τ�ν κ�μ+� «�δυσσ�ας» και τ�ν κ�μ+� «Αλ�*ανδρ�ς»
τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, αλλ- και �λα τα δεδ�μ�να π�υ
διαθ�τ�υν -λλ�ι π�λιτιστικ�� �ργανισμ��, ακ�μη κι αυτ�� π�υ
(α�ν�νται ε*αιρετικ- απρ�σιτ�ι σε σ��ση με κ-π�ιες περι(ε-
ρειακ�ς π�λεις # τις απ�μακρες περι���ς της �'ρας. Για πα-
ρ-δειγμα, τ� Μ�γαρ� Μ�υσικ#ς Αθην'ν, π�υ σε λ�γ� θα ��ει
τ� �μ�λ�γ� τ�υ στη Θεσσαλ�ν�κη, θα συνδεθε� με τ� συνε-
δριακ� κ�ντρ� τ�υ Πανεπιστημ��υ Πατρ'ν και με μια σειρ-
απ� διατηρητ�α παλαι- θ�ατρα, τα �π��α μπ�ρ��ν να υπ�-
δ���νται εκδηλ'σεις κι �τσι να μας επιτρ�π�υν να κ-ν�υμε
�ικ�ν�μ�ες κλ�μακας.

Vλα αυτ- ε�ναι δραστηρι�τητες π�υ α*ι�π�ι��ν δημ�σι�
�ρ#μα και πρ�πει να στ��ε��υν στην ε*υπηρ�τηση τ�υ δημ�-
σ��υ συμ(�ρ�ντ�ς, �πως τ� πρ�σδι�ρ�σαμε: δηλαδ# μ�σα απ�
αυτ# την αν�ι�τ#, την π�λυ(ωνικ#, την πλ�υραλιστικ# πρ�-
σ�γγιση π�υ επι�ε�ρησα να κ-νω.

Τ� Δ�κτυ� των Εικαστικ'ν Εργαστηρ�ων ειδικ�τερα ε�ναι
�νας θεσμ�ς ε*αιρετικ- π�λυδ�ναμ�ς. Γιατ� τα Εικαστικ- Ερ-
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γαστ#ρια δεν ε�ναι μ�ν� �νας εκπαιδευτικ�ς μη�ανισμ�ς –--
τυπης, +ε+α�ως, εκπα�δευσης και ε*�ικε�ωσης των μικρ�τε-
ρων ηλικι'ν με τις εικαστικ�ς και τις ε(αρμ�σμ�νες τ��νες–,
αλλ- ε�ναι ταυτ��ρ�να κι �νας �'ρ�ς επα(#ς με την ιστ�ρ�α
και τη θεωρ�α της τ��νης. K-θε εργαστ#ρι� ε�ναι �να μικρ�
κ�ντρ� σ�γ�ρ�νης τ��νης, π�υ μπ�ρε� να δραστηρι�π�ιηθε�,
να αναπτ�*ει πρωτ�+�υλ�ες και (υσικ- να συναντηθε� με
τ�υς ν��υς θεσμ��ς π�υ διαμ�ρ('ν�υμε στ� �'ρ� των εικα-
στικ'ν τε�ν'ν.

Και στ�ν τ�μ�α αυτ�ν τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ��ει ανα-
λ-+ει π�λ� σημαντικ�ς πρωτ�+�υλ�ες, α*ι�π�ι'ντας σε μεγ--
λ� +αθμ� τα π�ρ�σματα π�υ υπ�+αλε η �μ-δα εργασ�ας για
τη �-ρα*η μιας εθνικ#ς, δηλαδ# μιας συν�λικ#ς και συστημα-
τικ#ς, εικαστικ#ς π�λιτικ#ς. Vλα δε αυτ- ���υν περιλη(θε�
στ� υπ� συK#τηση ν�μ�σ��δι� τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, �-
να μεγ-λ� κε(-λαι� τ�υ �π���υ ε�ναι α(ιερωμ�ν� στα εικα-
στικ- πρ-γματα, στην εικαστικ# π�λιτικ#.1

Mε τ� ν�μ�σ��δι� αυτ� ιδρ��νται ως ν�μικ- πρ�σωπα
ιδιωτικ�� δικα��υ, δηλαδ# κρατικ- αλλ- ευ�λικτα ν�μικ-
πρ�σωπα, δ�� μεγ-λα μ�υσε�α σ�γ�ρ�νης τ��νης, κ-τι π�υ α-
π�τελ��σε τ� �νειρ� π�λλ'ν γενε'ν εικαστικ'ν καλλιτε-
�ν'ν: τ� Εθνικ� Μ�υσε�� Σ�γ�ρ�νης T��νης στην Αθ#να και
τ� Κρατικ� Μ�υσε�� Σ�γ�ρ�νης T��νης στη Θεσσαλ�ν�κη.
Κ-θε �να απ� τα μ�υσε�α αυτ- ��ει πρ�σαρτημ�ν� �να αυτ�-
ν�μ� κ�ντρ� σ�γ�ρ�νης τ��νης, π�υ κινε�ται με μεγαλ�τερη
ευελι*�α κι ��ι με τα αυστηρ- κριτ#ρια εν�ς μ�υσε��υ, τ� �-
π��� παγ'νει απ� �να σημε�� και μετ- τ� �ρ�ν�, σε σ��ση με
τις επιλ�γ�ς π�υ κ-νει.
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Τ� ν�μ�σ��δι� πρ�+λ�πει σημαντικ�ς μετα+�λ�ς για την
Εθνικ# Πινακ�θ#κη, π�υ ε�ναι � μ�ν�ς εν λειτ�υργ�α κρατι-
κ�ς εικαστικ�ς θεσμ�ς μεγ-λης κλ�μακας και της �π��ας τ�
κτ#ρι� �λ�κληρ'νεται – αρ�ιτεκτ�νικ# σ�νθεση τ�υ Δημ#τρη
Φατ��ρ�υ πρ� π�λλ'ν ετ'ν, π�υ τ'ρα +ρ�σκει με καθυστ�-
ρηση τη συν��ει- της. H Eθνικ# Πινακ�θ#κη απ�κτ- α�θ�υ-
σες μ�ν�μων εκθ�σεων, συνδ�εται με τη Συλλ�γ# Κ�υτλ�δη, α-
π�κτ- -λλες δυνατ�τητες, μεγαλ�τερη ευελι*�α, ��ει τη δυνα-
τ�τητα πια να λειτ�υργε� και ως ταμε�� απ�κτησης �ργων τ�-
�νης.

Μ�α -λλη π�λ� σημαντικ# ρ�θμιση π�υ πρ�+λ�πει τ� ν�-
μ�σ��δι� ε�ναι η ρητ# πρ�+λεψη για τη δι-θεση τ�υ π�σ�-
στ�� τ�υ 1% της συμ+ατικ#ς δαπ-νης αν�γερσης των δημ�-
σ�ων κτηρ�ων για την αγ�ρ- και την εγκατ-σταση εικαστικ'ν
�ργων τ��νης. Aυτ� θα επιτρ�ψει να αλλ-*ει η αισθητικ# τ�υ
δημ�σι�υ �'ρ�υ – στ���ς π�υ δεν εκπληρ'θηκε απ� τ� ν�μ�
τ�υ 1989, π�υ #ταν �νας ν�μ�ς καλ'ν πρ�θ�σεων, αλλ- ανε-
(-ρμ�στ�ς πλ#ρως στην πρ-*η.

Eπ�σης π�λ� σημαντικ#, κατ- τη γν'μη μ�υ, ρ�θμιση ε�ναι
και αυτ# π�υ α(�ρ- στην σε ε�δ�ς (�ρ�λ�γ�α των �ργων τ�-
�νης, (�ρ�λ�γ�α δωρε-ς # κληρ�ν�μ�ας, π�υ επιτρ�πει �τσι
στ� κρ-τ�ς να κλε�σει π�λλ�ς εκκρεμε�ς υπ�θ�σεις και συγ-
�ρ�νως να απ�κτ#σει �να απ�θεμα �ργων τ��νης, με τα �π��α
θα πλ�υτ�σει τις συλλ�γ�ς τ�υ και θα κ�σμ#σει δημ�σια κτ#-
ρια και δημ�σι�υς �'ρ�υς, ανα+αθμ�K�ντας την αισθητικ#
στ� μ�τρ� τ�υ δυνατ��.

Αυτ�ς �ι παρεμ+-σεις εικαστικ#ς π�λιτικ#ς κι -λλες π�υ
συνδ��νται με την ελληνικ# παρ�υσ�α στις μεγ-λες εκθ�σεις
τ�υ ε*ωτερικ��, με την αγ�ρ- �ργων τ��νης και με τη λει-
τ�υργ�α των αιθ�υσ'ν τ��νης, π�υ μας επιτρ�π�υν να μιλ-με
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πια για μ�α π�λ� σημαντικ# αγ�ρ- –σημαντικ# και σε μεγ-λ�
+αθμ�, για να μην πω πλ#ρως, ανε*�λεγκτη αγ�ρ-– συγκρ�-
τ��ν, πιστε�ω, μ�α εικαστικ# π�λιτικ#, τα απ�τελ�σματα της
�π��ας θα εμ(ανιστ��ν στην πρ-*η, θ�λω να ελπ�Kω, σ�ντ�-
μα.

Σε αυτ# τη συγκυρ�α γ�νεται η συν-ντησ# σας, μ�α συν--
ντηση πρ�+ληματισμ�� και ανταλλαγ#ς εμπειρι'ν, π�υ απ�-
δεικν�ει �τι τ� Δ�κτυ� Εικαστικ'ν Εργαστηρ�ων ε�ναι σε κ�-
νηση. Μ�α συν-ντηση π�υ επιτρ�πει στην Κ�K-νη να αναδει-
�θε� και ως �ικ�δ�σπ�ινα των εικαστικ'ν τε�ν'ν, κ-τι τ� �-
π��� ε�ναι, κατ- τη γν'μη μ�υ, ιδια�τερα σημαντικ� και κ�-
λακευτικ� για την π�λη και τ� ν�μ�.
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[ 10 ]

Η ΕΒΔ�ΜΗ ΤΕ�ΝΗ ΣΤ�Ν 21� ΑΙΩΝΑ:
� ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜ�Σ ΤΗΣ ΠΡ�ΚΛΗΣΗΣ –

JΗΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤ�ΓΡΑΦΙΚΗΣ Π�ΛΙΤΙΚΗΣ

4

K
HPYΣΣONTAΣ EΠIΣHMΩΣ THN ENAPcH TΩN EPΓAΣIΩN TOY ΣY-

νεδρ��υ, θ�λω κατ’ αρ�-ς να αναγνωρ�σω και να τιμ#σω
τ� ρ�λ� των Κινηματ�γρα(ικ'ν Λεσ�'ν, ���ντας υπ�-

ψη μ�υ κατ- +-ση την ελληνικ# εμπειρ�α, παρ�τι η �μ�σπ�ν-
δ�α Kινηματ�γρα(ικ'ν Λεσ�'ν ��ει διεθν# �αρακτ#ρα. Mπ�-
ρ', λ�ιπ�ν, να πω �τι τα τελευτα�α ε�κ�σι τ�υλ-�ιστ�ν �ρ�νια
τ� Δ�κτυ� των Κινηματ�γρα(ικ'ν Λεσ�'ν διατ#ρησε Kωντα-
ν� τ� ενδια(�ρ�ν για τ�ν κινηματ�γρ-(� και λειτ��ργησε ως
�να ε*αιρετικ- �ρ#σιμ� εναλλακτικ� δ�κτυ� διαν�μ#ς για ται-
ν�ες π�υ δεν θα �+λεπαν δια(�ρετικ- τ� σκ�τ-δι των αιθ�υ-
σ'ν και -ρα δεν θα ε��αν τη δυνατ�τητα να επικ�ινων#σ�υν
με τ� εν δυν-μει κ�ιν� τ�υς. Yπ� την �νν�ια αυτ#, η �παρ*η
και η λειτ�υργ�α των Κινηματ�γρα(ικ'ν Λεσ�'ν #ταν μ�α
πρ-*η αντ�στασης, μ�α πρ-*η πρ�-σπισης της κινηματ�γρα-
(ικ#ς τ��νης κατ- τη μακρ- περ��δ� της εγκατ-λειψης των
αιθ�υσ'ν απ� μεγ-λ� μ�ρ�ς των θεατ'νW κατ- τη μακρ- πε-
ρ��δ� –θα �λεγα– της δ�κιμασ�ας, αν ��ι της παρακμ#ς, της κι-
νηματ�γρα(ικ#ς τ��νης, ��ι ως καλλιτε�νικ#ς δημι�υργ�ας,
αλλ- κατ- τ� σκ�λ�ς της επικ�ινωνιακ#ς δυνατ�τητας π�υ
πρ�πει να ��ει.
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Στην Ελλ-δα, μ-λιστα, �ι Κινηματ�γρα(ικ�ς Λ�σ�ες �παι-
*αν και �ναν -λλ� π�λ� σημαντικ� παιδαγωγικ� ρ�λ�: τ� ρ�-
λ� της �ικε�ωσης τ�υ κ�ιν�� με την κινηματ�γρα(ικ# τ��νη,
π�λ� πριν η �ικε�ωση αυτ# γ�νει �νας τ�π�ς π�λιτιστικ#ς συ-
μπερι(�ρ-ς, π�λ� πριν γενικευθε� τ� ενδια(�ρ�ν για την �-
+δ�μη τ��νη. Θ�λω στ� σημε�� αυτ� να μνημ�νε�σω ειδικ- τ�
ρ�λ� της αε�μνηστης Αγλαbας Μητρ�π��λ�υ και �λων εκε�-
νων π�υ κατ�+αλαν κ�π� και πρ�σπ-θεια και π�υ επ�νδυ-
σαν την ευαισθησ�α και τη γν'ση τ�υς, για να �ρθ�υν σε ε-
πα(# �λ�κληρες γενι�ς Ελλ#νων με τ� (αιν�μεν� της κινη-
ματ�γρα(ικ#ς τ��νης, με αυτ� π�υ κακ'ς ��ει επικρατ#σει να
�ν�μ-Kεται «μη εμπ�ρικ�ς κινηματ�γρ-(�ς», δηλαδ# κινη-
ματ�γρ-(�ς π�υ δεν μπ�ρε� π-ντ�τε με επ-ρκεια να διαπε-
ρ-σει τα τε��η των δικτ�ων διαν�μ#ς.

Τ� πρ�+λημα, -λλωστε, τ�υ κινηματ�γρ-(�υ στ�ν 21� αι'-
να ε�ναι και π-λι αυτ�. � κινηματ�γρ-(�ς ε�ναι μ�α ε*ελι-
γμ�νη μ�ρ(# δραματ�υργ�ας, δραματικ#ς τ��νης, π�υ �(ε�λει
την �παρ*# της στην πρ��δ� της τε�ν�λ�γ�ας. Και επειδ# η
εμ(-νιση και η αν-πτυ*# τ�υ ��ει συμπ�σει –�ρ�νικ-, και �-
�ι μ�ν�– με τη (-ση της +ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας, τ� ερ'τημα
στ� �π��� καλ��μαστε να απαντ#σ�υμε τ'ρα, στα τ�λη τ�υ
20�� αι'να, ε�ναι π�ια μπ�ρε� και πρ�πει να ε�ναι η θ�ση τ�υ
κινηματ�γρ-(�υ μ�σα σε μ�α μετα+ι�μη�ανικ# και μεταμ�-
ντ�ρνα κ�ινων�α, σε μ�α κ�ινων�α π�υ παρ-γει -λλ�υς πρ�-
+ληματισμ��ς, -λλα +ι'ματα, -λλες πρ�σλαμ+-ν�υσες παρα-
στ-σεις, σε μ�α κ�ινων�α, τ�λ�ς, π�υ θ�λει να +ρει την αυτ�-
γνωσ�α της, την αυτ�συνειδησ�α της μ�σα απ� τις αναπαρα-
στατικ�ς τ��νες.

Γιατ� τ� μεγ-λ� πρ�σ�ν, ��ι τ�σ� τ�υ α(ηγηματικ�� λ�-
γ�υ, π�υ τ�ν γνωρ�K�υμε κυρ�ως μ�σα απ� τη λ�γ�τε�ν�α, �-
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σ� τ�υ τελεστικ��, τ�υ παραστατικ�� λ�γ�υ –και τ�τ�ι�ς ε�-
ναι σε π�λ� μεγ-λ� +αθμ� � λ�γ�ς τ�υ κινηματ�γρ-(�υ– ε�-
ναι �τι μας (�ρνει αντιμ�τωπ�υς με καταστ-σεις, με στερε�-
τυπα, με διλ#μματα, π�υ ���υν σ��ση με την ανθρ'πινη ψυ-
�# και με την ανθρ'πινη κ�ινων�α, �υσιαστικ- δηλαδ# με την
ανθρ'πινη �παρ*η, και μας επιτρ�πει, μ�σα απ� αυτ# την
πρ�+�λ#, �πως συν�+αινε π-ντ�τε εδ' και π-ρα π�λλ��ς
αι'νες, να τα +ι'σ�υμε και να τα συνειδητ�π�ι#σ�υμε κατ-
τρ�π� πληρ�στερ�.

Aπ� την -λλη πλευρ- –και σε μεγ-λ� +αθμ� σε αντ�θεση
με τ� θ�ατρ�– � κινηματ�γρ-(�ς ��ει μια δ�μ# και μια α(η-
γηματικ# τε�νικ# π�υ τ�ν (�ρνει πλησι�στερα πρ�ς την πεK�-
γρα(�α. aρα τ�ν (�ρνει πλησι�στερα απ� �,τι θα μπ�ρ��-
σε να υπ�θ�σει κανε�ς σε αυτ� π�υ �ν�μασα πρ�ηγ�υμ�νως
λ�γ�.

Μ�α τ��νη π�υ ��ει τ�τ�ιες πρ�διαγρα(�ς, τ�τ�ιες α*ι'σεις
και τ�τ�ιες δυνατ�τητες, δηλαδ# μ�α τ��νη π�υ �(ε�λει την �-
παρ*# της στην τε�ν�λ�γικ# ε*�λι*η, μ�α τ��νη π�υ ε�ναι η
(υσικ# συν��εια της θεατρικ#ς τ��νης, των αναπαραστατι-
κ'ν τε�ν'ν με την κλασικ# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, μ�α τ��νη π�υ
μπ�ρε� να συKε�*ει και να α*ι�π�ι#σει κ-θε μ�ρ(# λ�γ�υ και
κυρ�ως τις δ�� +ασικ�ς μ�ρ(�ς λ�γ�υ, την α(ηγηματικ# και
την τελεστικ#, ασ(αλ'ς μπ�ρε� να πα�*ει και πα�Kει καθ�ρι-
στικ� ρ�λ� στη διαμ�ρ(ωση των παραστ-σε'ν μας για τ�ν
εαυτ� μας, για τ�ν κ�σμ�, για την κ�ινων�α. Γιατ� � κινηματ�-
γρ-(�ς, �πως (υσικ- συν�+αινε και με τ� αρ�α�� δρ-μα, αλ-
λ- και με -λλες θεατρικ�ς μ�ρ(�ς μ�σα στην περι�δ�λ�γηση
της ιστ�ρ�ας της δραματικ#ς τ��νης, συγκρ�τε� περισσ�τερ�
απ� �τιδ#π�τε -λλ� μ�α κ�ινωνικ# σ��σηW μ�α σ��ση η �π��α
πρ�πει να ε�ναι κατ- πρ�τ�μηση συλλ�γικ#. Και εδ' +ρισκ�-
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μαστε αντιμ�τωπ�ι με τ� μεγ-λ� πρ�+λημα τ�υ κινηματ�γρ--
(�υ: τη δυνατ�τητα επικ�ινων�ας τ�υ με τ� κ�ιν�.

Ε-ν � κινηματ�γρ-(�ς δεν συγκρ�τε� τη σ��ση τ�υ με τ�
κ�ιν�, τ�τε (υσικ- σε π�λ� μεγ-λ� +αθμ� ��ει απ�τ��ει. Αυ-
τ� δεν σημα�νει �τι πρ�πει να θυσι-σ�υμε # να υπ�τ-*�υμε �-
λα τα κριτ#ρι- μας στ� κριτ#ρι� της εμπ�ρικ�τητας, αλλ- π--
ντως σε �ναν +αθμ� � κινηματ�γρ-(�ς �(ε�λει να απ�δει-
κν�ει αυτ# τ�υ τη δι-σταση, να απ�δεικν�ει δηλαδ# πως ε�-
ναι η συμπ�κνωση μιας κ�ινωνικ#ς σ��σης ��ι μ�ν�ν �σ�ν α-
(�ρ- τις παραστ-σεις τ�υ, αλλ- και τις συνθ#κες της επικ�ι-
νων�ας τ�υ θεατ# με τ� κινηματ�γρα(ικ� �ργ�.

Vπως ε��α *αν- την ευκαιρ�α να πω, κηρ�σσ�ντας την �-
ναρ*η τ�υ Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ, σε αντ�θεση με -λλα
�πτικ�ακ�υστικ- πρ�ϊ�ντα, κυρ�ως σε αντ�θεση με τη λει-
τ�υργ�α της τηλε�ρασης, η �π��α τε�νει να γ�νει μ�α τηλε�-
ραση πρ�σωπικ#ς επιλ�γ#ς, μ�α τηλε�ραση απερι�ριστων δυ-
νατ�τ#των για τη διαμ�ρ(ωση τ�υ πρ�σωπικ�� τηλε�πτικ��
πρ�γρ-μματ�ς τ�υ κ-θε θεατ#, � κινηματ�γρ-(�ς, εκ μ�ν�υ
τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι +ασ�Kεται στην �παρ*η της κινηματ�γρα-
(ικ#ς α�θ�υσας, ε�ναι μ�α συλλ�γικ# κ�ινωνικ# δραστηρι�τη-
τα. aρα απαιτε� και πρ�ϋπ�θ�τει μ�α συλλ�γικ# κ�ινωνικ#
δρ-ση, απαιτε� μ�α συνεν��# αν-μεσα στ� δημι�υργ� και τ�ν
πρ�ν�μιακ� θεατ# τ�υ. Πρ�ν�μιακ�ς δε θεατ#ς μπ�ρε� να ε�-
ναι � �π�ι�σδ#π�τε, α(�� ε�ναι απερι�ριστες �ι δυνατ�τητες
πρ�σληψης τ�υ �ργ�υ απ� τ� κ�ιν� τ�υ.

Δεν υπ-ρ�ει �μως μ�ν� η σ��ση αν-μεσα στ� δημι�υργ�
και στ� θεατ#, αλλ- και αυτ# η ανεπαν-ληπτη συνεν��ικ#
σ��ση αν-μεσα στ�υς θεατ�ς π�υ συνυπ-ρ��υν σε μ�α α�θ�υ-
σα και διαμ�ρ('ν�υν τ� κλ�μα της κινηματ�γρα(ικ#ς μυ-
σταγωγ�ας και γ�ητε�ας.
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T� +ασικ� πρ�+λημα της κινηματ�γρα(ικ#ς π�λιτικ#ς στην
Ελλ-δα –αλλ- ν�μ�Kω και σε �λες τις �'ρες– ε�ναι �τι � κινη-
ματ�γρ-(�ς κρ�νεται πια σε σ��ση με την κ�ινων�α π�υ κα-
λε�ται να περιγρ-ψει # στην �π��α ανα(�ρεται. aρα η διακει-
μενικ�τητα, δηλαδ# η -ντληση της �μπνευσης μ�σα απ� τ� τε-
ρ-στι� απ�θεμα της �+δ�μης τ��νης, συναντ-ει κ-π�ια στιγ-
μ# τα �ρι- της, γιατ� η κ�ινων�α θ�λει να γνωρ�σει τ�ν εαυτ�
της σε σ��ση με την πραγματικ�τητα και ��ι σε σ��ση με -λ-
λες ερμηνε�ες # παραστ-σεις γι’ αυτ#ν, και ασ(αλ'ς δεν μπ�-
ρε� να γνωρ�σει τ�ν εαυτ� της με σημε�� ανα(�ρ-ς -λλες πε-
ρι�δ�υς, δηλαδ# -λλα κ�ινωνικ- δεδ�μ�να και -λλες αισθη-
τικ�ς αντιλ#ψεις.

Στην εναρκτ#ρια τελετ# τ�υ Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ
της Θεσσαλ�ν�κης πρ�+λ#θηκε μ�α +ρετανικ# ταιν�α με ελλη-
νικ� τ�τλ� «aντρες με τα �λα τ�υς» (The Full Monty). Στην
ταιν�α αυτ# περιγρ-(εται με ε*αιρετικ- διεισδυτικ� τρ�π� η
απ�γνωση τ�υ αν�ργ�υ. Περιγρ-(�νται, δηλαδ#, �ι συν�πειες
της απ�+ι�μη�-νισης, η μετακ�νηση απ� τις διαρθρ'σεις της
+ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας στις κ�ινωνικ�ς καταστ-σεις μιας
μετα+ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας, η �π��α απαιτε� ευελι*�α, απαι-
τε� πρ�σαρμ�γ�ς, αλλ- δημι�υργε� και τερ-στια κ�ινωνικ-
πρ�+λ#ματα. Και μ�σα απ� τ�ν ε*αιρετικ- καλ� δ�αυλ� τ�υ
�ι��μ�ρ, της κωμωδ�ας, τ�υ αυτ�σαρκασμ��, περιγρ-(�νται
καταστ-σεις �ι �π��ες συγκρ�τ��ν �να π�λιτικ� δ�κ�μι�, εν-
δε��μ�νως μ�α π�λιτικ# καταγγελ�α ε*αιρετικ- σημαντικ#.

Αυτ� ε�ναι �νας κινηματ�γρ-(�ς π�υ ανανε'νεται θεμα-
τ�λ�γικ-, γι’ αυτ� και εμε�ς δ�ν�υμε ιδια�τερη σημασ�α στην ε-
πε*εργασ�α των σεναρ�ων των κινηματ�γρα(ικ'ν ταινι'ν. O
κινηματ�γρα(ικ�ς δημι�υργ�ς δεν μπ�ρε� πλ��ν, πλην ελα��-
στων ε*αιρ�σεων, να ε�ναι �νας αναγεννησιακ�� τ�π�υ -ν-
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θρωπ�ς, �νας δημι�υργ�ς, δηλαδ#, π�υ καλ�πτει �λες τις α-
ν-γκες της ταιν�ας τ�υ ως σεναρι�γρ-(�ς και παραγωγ�ς και
σκην�θ�της, ενδε��μ�νως και ως +ασικ�ς πρωταγωνιστ#ς. �
κινηματ�γρ-(�ς, ως συλλ�γικ� �ργ�, δ�κιμ-Kεται ν�μ�Kω στ�
στ-δι� πριν απ� την παραγωγ#, εκε� �π�υ πρ�πει να ωριμ-σει
τ� σεν-ρι�. Kαι τ� μεγ-λ� πρ�+λημα, τ�υλ-�ιστ�ν για τ�ν ελ-
ληνικ� κινηματ�γρ-(�, ε�ναι ακρι+'ς τ� πρ�+λημα τ�υ σενα-
ρ��υ, �να πρ�+λημα π�υ ν�μ�Kω �τι, με τις ν�ες ρυθμ�σεις για
τ� Ελληνικ� Κ�ντρ� Κινηματ�γρ-(�υ και για τ�υς τρ�π�υς
εν�σ�υσης της ελληνικ#ς παραγωγ#ς, θα τ� αντιμετωπ�σ�υμε.

Τ� δε�τερ� σημαντικ�τερ� πρ�+λημα, με τ� �π��� συνδ��-
νται και �ι Κινηματ�γρα(ικ�ς Λ�σ�ες, ε�ναι (υσικ- τ� πρ�-
+λημα της διαν�μ#ς, π�υ πρ�πει να τ� αντιμετωπ�σ�υμε κατ-
τρ�π� ειλικριν# και ευθ�.

Ανα(ερ�μεν�ς στα ευρωπαϊκ- κατ’ αρ�-ς –και πριν επε-
κταθ' στα διεθν#– δεδ�μ�να, πρ�πει να σας πω �τι ενια�α ευ-
ρωπαϊκ# αγ�ρ- κινηματ�γρ-(�υ υπ-ρ�ει, �πως υπ-ρ�ει και
ενια�α μεσ�γειακ# και +αλκανικ# αγ�ρ-. H αγ�ρ- �μως αυτ#
εν�π�ιε�ται �υσιαστικ- μ�σα απ� τις μεγ-λες διεθνε�ς εται-
ρε�ες διαν�μ#ς, πρ�ς �(ελ�ς και �-ριν τ�υ αμερικανικ�� κυ-
ρ�ως κινηματ�γρ-(�υ. Για τ�ν αμερικανικ� κινηματ�γρ-(� η
ευρωπαϊκ# αγ�ρ- �πως και -λλες περι(ερειακ�ς αγ�ρ�ς ε�ναι
ενια�ες αγ�ρ�ς. Θα �λεγα, μ-λιστα, �τι ε�ναι ενια�ες αγ�ρ�ς
π�λ� περισσ�τερ� απ� �,τι ε�ναι η �δια η εσωτερικ# αμερικα-
νικ# κινηματ�γρα(ικ# αγ�ρ-, �ι αντιστ-σεις της �π��ας απ�-
ναντι σε ενια��υς τρ�π�υς διακ�νησης και διαν�μ#ς ε�ναι π�-
λ� μεγαλ�τερες απ� �,τι σε -λλες ηπε�ρ�υς, αρ�#ς γεν�μ�νης
απ� την Ευρ'πη.

Ε(�σ�ν υπ-ρ�ει μ�α ενια�α αγ�ρ- π�υ συμπερι(�ρεται
κατ- �ναν ενια�� και κ�ιν� τρ�π� απ�ναντι στ� �πτικ�ακ�υ-
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στικ� πρ�ϊ�ν, τ� ερ'τημα ε�ναι π'ς μπ�ρ��με να διασ(αλ�-
σ�υμε την επικ�ινων�α των μικρ�τερων εθνικ'ν κινηματ�-
γρα(ι'ν μετα*� τ�υς, �ωρ�ς να δι�ρ��νται αναγκαστικ- τα �-
πτικ�ακ�υστικ- και ιδ�ως τα κινηματ�γρα(ικ- τ�υς πρ�ϊ�-
ντα απ� �ρισμ�να μεγ-λα κ�ντρα �πτικ�ακ�υστικ#ς παρα-
γωγ#ς –ε�τε πρ�κειται για τις Ηνωμ�νες Π�λιτε�ες της Αμερι-
κ#ς ε�τε, στην Ευρ'πη, για τ�ν +ρετανικ� # τ�ν ιταλ�γαλλικ�
κινηματ�γρ-(�. Και, +ε+α�ως, τ� K#τημα ε�ναι π'ς μπ�ρ��με
να διασ(αλ�σ�υμε τη δυνατ�τητα πρ�σ+ασης των κινηματ�-
γρα(ικ'ν �ργων π�υ παρ-γ�νται σε γλ'σσες λιγ�τερ� �μι-
λ��μενες και -ρα ���υν αν-γκη μεταγλ'ττισης # υπ�τιτλι-
σμ��. aραγε τ� πρ�ϊ�ν των μεσα�ων εθνικ'ν κινηματ�γρα-
(ι'ν ε�ναι �να πρ�ϊ�ν «ε*ωτικ�», π�υ αν#κει σε �να δε�τερ�
εναλλακτικ� δ�κτυ� διαν�μ#ς, # υπ-ρ��υν δυνατ�τητες να ει-
σ�λθ�υν τα πρ�ϊ�ντα αυτ- στ� κ�ρι�, στ� κεντρικ� δ�κτυ�
διαν�μ#ς; Δεν *�ρω π�σ� ε�κ�λη ε�ναι η απ-ντηση στ� ερ'-
τημα αυτ�. Τ� θ�τω απλ'ς ως πρ�+λημα.

Εκε�ν� π�υ π-ντως πρ�πει να τ�ν�σ�υμε ε�ναι �τι 'σπ�υ
να λυθε� τ� K#τημα αυτ�, τ� �π��� απασ��λε� �ντ�να και την
κυ+�ρνησ# μας αλλ- και τ� Συμ+��λι� Υπ�υργ'ν της Ευρω-
παϊκ#ς Aνωσης και τη Δι-σκεψη Υπ�υργ'ν τ�υ Συμ+�υλ��υ
της Ευρ'πης, �(ε�λ�υμε να διασ(αλ�σ�υμε τη λειτ�υργ�α
των εναλλακτικ'ν δικτ�ων διαν�μ#ς. Και τ�τ�ι� δ�κτυ� ε�ναι,
για τ�υς ιστ�ρικ��ς λ�γ�υς π�υ αν�(ερα πρ�ηγ�υμ�νως, αλ-
λ- και για π�λ� πρακτικ��ς, καθημεριν��ς λ�γ�υς, �ι Κινη-
ματ�γρα(ικ�ς Λ�σ�ες, �ι �π��ες �μως πρ�πει να αντιμετωπ�-
σ�υν σ#μερα �να ν�� δεδ�μ�ν�, π�υ ε�ναι η τ-ση επιστρ�(#ς
τ�υ κ�σμ�υ στις κινηματ�γρα(ικ�ς α�θ�υσες, δηλαδ# �υσια-
στικ- η ανα+�ωση και εν�σ�υση τ�υ πρ'τ�υ, τ�υ κεντρικ��
και +ασικ�� δικτ��υ διαν�μ#ς.
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H επιστρ�(# τ�υ κ�ιν�� και μ-λιστα των νε�τερων ηλι-
κι'ν στ�ν κινηματ�γρ-(�, �ωρ�ς (υσικ- να αγγ�Kει τα αριθ-
μητικ- δεδ�μ�να της δεκαετ�ας τ�υ ’60, αλλ- π-ντως με σα(#
τ-ση αν�δ�υ, μας (�ρνει αντιμ�τωπ�υς με τ� ερ'τημα: π�ι�ς
ε�ναι � ρ�λ�ς τ�υ εναλλακτικ�� δικτ��υ διαν�μ#ς υπ� τις ν�ες
αυτ�ς συνθ#κες. Και στ� ερ'τημα αυτ� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτι-
σμ�� δ�νει μ�α απ-ντηση επενδ��ντας ταυτ��ρ�να σε π�λλ-
επ�πεδα. Ενισ��ει την �μ�σπ�νδ�α των Κινηματ�γρα(ικ'ν
Λεσ�'ν και τ� εναλλακτικ� δ�κτυ� διαν�μ#ς. Ενισ��ει, στ�
μ�τρ� τ�υ δυνατ��, την Ταινι�θ#κη της Ελλ-δ�ς, π�υ επιτελε�
τ�ν ιστ�ρικ� της, τ�ν κατα*ιωμ�ν� και παραδ�σιακ� της ρ�-
λ�. Ενθαρρ�νει �μως ταυτ��ρ�να τ� Δ�κτυ� των Δημ�τικ'ν
Kινηματ�γρ-(ων, �ειμεριν'ν και θεριν'ν, ε(�σ�ν τ� (αιν�-
μεν� τ�υ θεριν�� κινηματ�γρ-(�υ ε�ναι συνυ(ασμ�ν� με τ�ν
μεσ�γειακ� �αρακτ#ρα της �'ρας μας. T� Δ�κτυ� αυτ� ��ει
σημαντικ�ς επιδ�σεις και ��ει απ�δε�*ει την α*�α τ�υ, καθ'ς
(�ρνει σε επα(# τ� κ�ιν� με τ�ν κινηματ�γρ-(� ��ι τ�σ� στα
μεγ-λα αστικ- κ�ντρα, �σ� σε περι(�ρειες, σε περι���ς στις
�π��ες τ� εμπ�ρικ� ενδια(�ρ�ν δεν ��ει ακ�μη �*υνθε�, δεν �-
�ει δηλαδ# επι+ληθε� στην εμπ�ρικ# πρ-*η αυτ# η ν�α αντ�-
ληψη για τη σ��ση τ�υ κ�ιν�� με τ�ν κινηματ�γρ-(�. Στ�
πλα�σι� αυτ� τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ�� ενθαρρ�νει και �λες
τις -λλες πρωτ�+�υλ�ες, κυρ�ως της Τ�πικ#ς Αυτ�δι��κησης,
για τη δημι�υργ�α τ�τ�ιων δικτ�ων διαν�μ#ς.

Επιπλ��ν, �μως, τ� �δι� τ� Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ της
Θεσσαλ�ν�κης και η διασ�νδεσ# τ�υ με �λα τα ευρωπαϊκ-
και τα διεθν# (εστι+-λ απ�τελε� απ� μ�ν� τ�υ συμμετ��# σε
�να εναλλακτικ� δ�κτυ� διαν�μ#ς. �ι μεγ-λες δε κινηματ�-
γρα(ικ�ς α�θ�υσες π�υ ��ει πια στη δι-θεσ# τ�υ τ� Υπ�υρ-
γε�� Π�λιτισμ��, τ� «Παλλ-ς» στην Αθ#να και τ� «Oλ�μπι�ν
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1» και «Oλ�μπι�ν 2» στη Θεσσαλ�ν�κη, ε�ναι μ�α πρ�κληση
για να �ργαν'σ�υμε καλ�τερα τη δι�ρθωτικ# μας παρ�μ+α-
ση στ� δ�κτυ� διαν�μ#ς. Γιατ� αν δεν δημι�υργ#σ�υμε τις τε-
�νικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις της επα(#ς με τ� κινηματ�γρα(ικ� �ρ-
γ�, �υσιαστικ- υπ�ν�με��υμε την ιδι�τητα τ�υ κινηματ�γρ--
(�υ ως κ�ινωνικ#ς σ��σης.

Θ�λω να πιστε�ω �τι �λες αυτ�ς �ι πρωτ�+�υλ�ες, τις �-
π��ες ανα(�ρω γενικ-, �ωρ�ς να υπεισ�ρ��μαι σε λεπτ�μ�-
ρειες, θα απ�δ'σ�υν απ�τελ�σματα. Θ�λω δε να πιστε�ω �τι
�ι συKητ#σεις σας, η ανταλλαγ# των εμπειρι'ν σας και τα π�-
ρ�σματ- σας θα μας +�ηθ#σ�υν να τεκμηρι'σ�υμε τις θ�σεις
μας και να δι�ρθ'σ�υμε π�λιτικ�ς επιλ�γ�ς, �ι �π��ες ενδε-
��μ�νως δεν ε�ναι επιτυ�ε�ς. Αλλ- (υσικ- αυτ� δεν μπ�ρε� να
γ�νει μ�ν� με την ελληνικ# # με την ευρωπαϊκ# εμπειρ�α, με
την �π��α ε�μαστε περισσ�τερ� ε*�ικειωμ�ν�ιW πρ�πει να γ�νει
εν �ψει της διεθν��ς εμπειρ�ας, γι’ αυτ� καλωσ�ρ�Kω με ιδια�-
τερη �αρ- την πρωτ�+�υλ�α σας να �ργαν'σετε εδ' τ� Διε-
θν�ς Συν�δρι� της �μ�σπ�νδ�ας των Κινηματ�γρα(ικ'ν Λε-
σ�'ν.
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Τ� ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤ�ΓΡΑΦ�Υ 
ΘΕΣΣΑΛ�ΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ Τ� Ν�Μ� 2557/1997

4

T
O NOEMBPIO TOY 1996, ΛIΓEΣ EBΔOMAΔEΣ META THN ANAΛHΨH

των καθηκ�ντων μ�υ στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, ε��α
την ευκαιρ�α να κηρ�*ω την �ναρ*η τ�υ 37�υ Φεστι+-λ

Kινηματ�γρ-(�υ υπ� μετα+ατικ�ς και �κτακτες συνθ#κες,
στη (ιλικ# α�θ�υσα τ�υ «Aνατ�λια», π�υ στ�γασε τις δρα-
στηρι�τητες της κεντρικ#ς �θ�νης τ�υ Φεστι+-λ για �να �ρ�-
ν�. Θεωρ', λ�ιπ�ν, ε�ν�ια της τ��ης τ� γεγ�ν�ς �τι εγ', �νας
π�λ�της της Θεσσαλ�ν�κης, ��ω σ#μερα την ευκαιρ�α, υπ� την
ιδι�τητα τ�υ υπ�υργ�� τ�υ Π�λιτισμ��, να κηρ�*ω την �ναρ-
*η ��ι απλ'ς τ�υ 38�υ Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ, αλλ- �υ-
σιαστικ- της ν�ας επ��#ς τ�υ Φεστι+-λ. Γιατ� απ� (�τ�ς �λα
αλλ-K�υν ριKικ-, �λα +ελτι'ν�νται και πρ��ιων�K�νται μ�α
ν�α λαμπρ# π�ρε�α για τ� Φεστι+-λ, τ�σ� για τ� ελληνικ� �-
σ� και για τ� διεθν�ς τ�υ σκ�λ�ς.

T� 38� Φεστι+-λ ε�ναι λαμπρ� και (ιλ�δ�*� και ��ει �-
λες τις πρ�ϋπ�θ�σεις να πε�σει για την επιτυ��α τ�υ, κα-
θ'ς �λ�ι τ� περι+-λλ�υν με ιδια�τερη συμπ-θεια, με στ�ρ-
γ# και με πρ�σμ�ν#. Aπ� (�τ�ς δε εντ-σσεται σε ν�α θε-
σμικ- και λειτ�υργικ- δεδ�μ�να, τα �π��α α*�Kει να ανα-
(�ρ�υμε.

Mετ- απ� μακρ- διαδρ�μ# τρι-ντα �κτ' δι�ργαν'σεων
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τ� Φεστι+-λ απ�κτ- επιτ�λ�υς τη ν�μικ# τ�υ μ�ρ(# και υπ�-
σταση: εγκαθιδρ�εται ως ν�μικ� πρ�σωπ� ιδιωτικ�� δικα��υ,
δημ�σι�υ �αρακτ#ρα, με πραγματικ# και ��ι μ�ν� ν�μικ# �-
δρα στη Θεσσαλ�ν�κη. Και απ�κτ- κατ- κυρι�τητα τ� ανα-
καινισμ�ν� «Oλ�μπι�ν», δηλαδ# μ�α υπ�δ�μ# π�υ τ�υ επι-
τρ�πει να αναπτ�σσει π�λυσ�ιδε�ς και π�λυεπ�πεδες δραστη-
ρι�τητες ��ι μ�ν� τις δ�κα μ�ρες της ετ#σιας δι�ργ-νωσης,
αλλ- καθ’ �λη τη δι-ρκεια της �ρ�νι-ς.

Τ� γεγ�ν�ς �τι τ� Φεστι+-λ απ�κτ- αυτ# την υπ�δ�μ#, τ�
«Oλ�μπι�ν 1», τ� «Oλ�μπι�ν 2» και �λ�υς τ�υς �'ρ�υς αυτ��
τ�υ σημαντικ�� και συμ+�λικ�� για την π�λη μας μεγ-ρ�υ, τ�
+αρ�νει με μ�α αν-λ�γη υπ��ρ�ωση. Τ� Φεστι+-λ, �νας θε-
σμ�ς συνυ(ασμ�ν�ς με τη Θεσσαλ�ν�κη, �νας απ� τ�υς λ�-
γ�υς πανελλ#νιας και απ� τ�υς ακ�μη λιγ�τερ�υς διεθν��ς
εμ+�λειας θεσμ��ς π�υ εδρε��υν μ�νιμα στη Θεσσαλ�ν�κη, α-
νε*-ρτητα απ� τη συγκυρ�α της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας
π�υ τ� στ#ρι*ε και τ� +�#θησε, πρ�πει να απ�δε�*ει τις δυνα-
τ�τητ�ς τ�υ. Kαι αυτ� μπ�ρε� να τ� κ-νει �-ρη στην παρ-δ�-
σ# τ�υ, �-ρη στ� δυναμικ� της ελληνικ#ς κινηματ�γρα(�ας
και �-ρη στ� εκλεκτ� και επιδ�*ι� επιτελε�� π�υ διαθ�τει.

Δεν ε�ναι, λ�ιπ�ν, καθ�λ�υ τυ�α�α η επιλ�γ# της π�λιτε�ας
να μετα(�ρει την ευθ�νη τ�υ �'ρ�υ αυτ�� κατ- τρ�π� πλ#-
ρη και απ�κλειστικ� στ� Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ και να
αν��*ει την α�θ�υσα αυτ# για τ� κινηματ�γρα(�(ιλ� κ�ιν�
της Θεσσαλ�ν�κης �ωρ�ς καν�ναν απ�κλεισμ�, θ�τ�ντας στη
δι-θεση της �+δ�μης τ��νης την υπ�δ�μ# της ��ι μ�ν� για τις
αν-γκες εν�ς Φεστι+-λ, π�υ ��ει ειδικ�ς π�ι�τικ�ς πρ�δια-
γρα(�ς, αλλ- για τις αν-γκες τ�υ κινηματ�γρ-(�υ γενικ�τε-
ρα. Aτσι δικαι�λ�γε�ται και η πρωτ�+�υλ�α τ�υ Υπ�υργε��υ
Π�λιτισμ�� να διαθ�σει τα αναγκα�α κ�νδ�λια για την �ρι-
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στικ# και τελεσ�δικη διαμ�ρ(ωση τ�υ «Oλ�μπι�ν 2» ως α�-
θ�υσας κινηματ�γρα(ικ'ν πρ�+�λ'ν, καθ'ς μ�α δε�τερη α�-
θ�υσα #ταν απ�λ�τως αναγκα�α ��ι μ�ν� για τ� Φεστι+-λ,
αλλ- και για την καθημεριν# κινηματ�γρα(ικ# λειτ�υργ�α
τ�υ �'ρ�υ αυτ�� μ�σα σε συνθ#κες ιδια�τερα �ντ�ν�υ αντα-
γωνισμ��, μ�σα σε συνθ#κες π�υ επηρε-K�υν ευθ�ως �λ� τ�
σ�στημα διαν�μ#ς των κινηματ�γρα(ικ'ν ταινι'ν, κ-τι π�υ
απασ��λε� �ντ�να την κρατικ# κινηματ�γρα(ικ# π�λιτικ#.

�α�ρ�μαι �μως, γιατ� �λες αυτ�ς �ι απ�(-σεις πι-ν�υν τ�-
π�. Vπως τ�π� πι-νει και μ�α -λλη πρωτ�+�υλ�α, λιγ�τερ�
γνωστ#. Στ� ν�μικ� πρ�σωπ� τ�υ Φεστι+-λ εντ-σσεται ως
αυτ�τελ�ς τμ#μα �νας -λλ�ς σημαντικ�ς κινηματ�γρα(ικ�ς
θεσμ�ς, π�υ εκπ#γασε μ�σα απ� τις πρωτ�+�υλ�ες και τις
δραστηρι�τητες της Θεσσαλ�ν�κης 1997 – Π�λιτιστικ#ς Πρω-
τε��υσας της Ευρ'πης: τ� Μ�υσε�� Κινηματ�γρ-(�υ, π�υ
με τη δικ# τ�υ ε(�ρε�α και τ�ν δικ� τ�υ καλλιτε�νικ� διευθυ-
ντ# θα +ρει τρ�π�υς συνεργασ�ας –και -ρα επα�*ησης της α-
π�τελεσματικ�τητας– με τ� Φεστι+-λ, �ωρ�ς να αναπτ�σσ�-
νται περιττ�ς τρι+�ς και ανταγωνισμ�� μετα*� συγγεν'ν και
�μ�ειδ'ν κινηματ�γρα(ικ'ν θεσμ'ν. Aτσι τ� Φεστι+-λ μαK�
με τ� Μ�υσε�� Κινηματ�γρ-(�υ γ�νεται �νας �λ�κληρωμ�ν�ς
κινηματ�γρα(ικ�ς θεσμ�ς, π�υ μπ�ρε� να επηρε-σει ευεργε-
τικ- τα κινηματ�γρα(ικ- πρ-γματα.

Πρ�ς την �δια κατε�θυνση τε�νει και η -λλη ν�μ�θετικ#
μας πρωτ�+�υλ�α να λ�σ�υμε τ�ν γ�ρδι� δεσμ� της σ��σης α-
ν-μεσα στ� Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ και τ� θεσμ� των
Κρατικ'ν Κινηματ�γρα(ικ'ν Βρα+ε�ων. Πιστε�ω �τι η τελι-
κ# μας επιλ�γ# να συνδ�σ�υμε �ρ�νικ- και λειτ�υργικ- τ�υς
δ�� θεσμ��ς και να θ�σ�υμε �λη τη διαδικασ�α υπ� την εγ-
γ�ηση εν�ς π�λυμελ��ς σ'ματ�ς π�υ λειτ�υργε� αντιπρ�σω-
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πευτικ- και �ωρ�ς �π�ιαδ#π�τε υπ�ν�ια διασ�νδεσης, δ�νει
μ�α λ�ση π�υ επιτρ�πει στ� Φεστι+-λ να (ιλ�*ενε� κ-θε �ρ�-
ν� τ� σ�ν�λ� της ελληνικ#ς κινηματ�γρα(ικ#ς παραγωγ#ς και
στ� θεσμ� των Κινηματ�γρα(ικ'ν Βρα+ε�ων τη δυνατ�τητα
να ανυψωθε� σε �ναν κεντρικ� και �γκυρ� θεσμ� της κρατικ#ς
κινηματ�γρα(ικ#ς π�λιτικ#ς. Θ�λω να ελπ�Kω �τι �-ρη στη
+�#θεια και την καταν�ηση των ανθρ'πων τ�υ κινηματ�γρ--
(�υ, η επ�μενη δι�ργ-νωση τ�υ Φεστι+-λ σε συνδυασμ� με
την πρ'τη δι�ργ-νωση τ�υ ν��υ τ�π�υ των Κρατικ'ν Κινη-
ματ�γρα(ικ'ν Βρα+ε�ων θα μας δ'σει μ�α π�λ�πλευρη και
δυναμικ# εικ�να για την ελληνικ# κινηματ�γρα(�α.

B�+αια, � ελληνικ�ς κινηματ�γρ-(�ς πρ�πει να επικ�ινω-
ν#σει –και απ�δεικν�ει �τι τ� επιδι'κει τ�ν τελευτα�� καιρ�,
με π�λ� �ντ�ν� μ-λιστα τρ�π�– με τα ν�α ρε�ματα π�υ εμ-
(αν�K�νται στις πρ�τιμ#σεις της κ�ιν#ς γν'μης και με ν�ες
συμπερι(�ρ�ς στ� πεδ�� τ�υ καθημεριν�� π�λιτισμ��, π�υ
*ανα(�ρν�υν στ� επ�κεντρ� την κινηματ�γρα(ικ# α�θ�υσα
με τη μυσταγωγ�α και τη γ�ητε�α της, με αυτ� τ� ιδια�τερ� α�-
σθημα συνεν��#ς των θεατ'ν π�υ παρακ�λ�υθ��ν �να κινη-
ματ�γρα(ικ� �ργ�. H κινηματ�γρα(ικ# μας π�λιτικ#, π�υ α-
γκαλι-Kει �λ� τ� (-σμα των πρωτ�+�υλι'ν και των δραστη-
ρι�τ#των π�υ υπ-ρ��υν –απ� τις κινηματ�γρα(ικ�ς λ�σ�ες
και την Tαινι�θ#κη μ��ρι τ� Φεστι+-λ και απ� τη συγγρα(#
σεναρ��υ και την πρ�ετ�ιμασ�α της παραγωγ#ς μ��ρι τ� κ�-
κλωμα διαν�μ#ς στην Ελλ-δα και τ� ε*ωτερικ�–, +ασ�Kεται
εν π�λλ��ς στην κρατικ# +�#θεια και επι��ρ#γηση. O κινημα-
τ�γρ-(�ς �μως πρ�πει να +ρει τ� δρ�μ� τ�υ και πρ�ς την α-
ν-μει*η -λλων κε(αλα�ων, π�υ πρ�πει να επενδυθ��ν στ�
�'ρ� τ�υ, αλλ- κυρ�ως πρ�πει να +ρει τ� δρ�μ� της επικ�ι-
νων�ας με αυτ� π�υ λ�γεται κινηματ�γρα(ικ� γ��στ�, με τη
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ν�α ν��τρ�π�α τ�υ κ�ιν�� σε σ��ση με τ�ν κινηματ�γρ-(�,
κ-τι π�υ +λ�π�υμε να ε*ελ�σσεται μπρ�στ- μας συνε�'ς.

M�α συν�λικ#, -λλωστε, κινηματ�γρα(ικ# π�λιτικ#, π�υ
σκ�+ει π-νω στα (αιν�μενα αυτ-, δεν μπ�ρε� να α(�ρ- μ�-
ν� στ�ν ελληνικ� κινηματ�γρ-(�, ακ�μη και �ταν αυτ�ς ε�ναι
τ� κ�ρι� αντικε�μεν� της. Στ� πλα�σι� αυτ� κινε�ται και η δι-
κ# μας παρ�υσ�α τ�σ� στ� Συμ+��λι� της Ευρ'πης �σ� και
στην Ευρωπαϊκ# Aνωση, δηλαδ# σε δ�� �'ρ�υς π�υ με τα
πρ�γρ-μματ- τ�υς επηρε-K�υν -μεσα τις εθνικ�ς κινηματ�-
γρα(�ες των κρατ'ν-μελ'ν.

Τ� Φεστι+-λ Κινηματ�γρ-(�υ, π�υ ε�ναι τ� με�K�ν γεγ�ν�ς
για την ελληνικ# κινηματ�γρα(�α κ-θε �ρ�ν�, ε�ναι επιπλ��ν
και �να σημαντικ� διεθν�ς γεγ�ν�ς, π�υ εκδηλ'νει και επιδει-
κν�ει την ιδια�τερη σ��ση τ�υ και την ιδια�τερη ευαισθησ�α
τ�υ πρ�ς τρεις κατευθ�νσεις: τα Βαλκ-νια, τη Μεσ�γει� και
τις παραευ*ε�νιες �'ρες. Και αυτ- δεν ε�ναι τα συν#θη στε-
ρε�τυπα τ�υ ν��υ π�λιτικ�� λ�γ�υ, π�υ πρ�σπαθε� να αντα-
π�κριθε� στις μαται�δ�*�ες της Θεσσαλ�ν�κης # τ�υ +�ρει�υ
ελληνικ�� �'ρ�υ, αλλ- ε�ναι μια πραγματικ�τητα π�υ τ� Φε-
στι+-λ την ��ει απ�δε�*ει σε �ρ�ν� αν�π�πτ� και θα την απ�-
δε�*ει και (�τ�ς κατ- τρ�π� τραν� και �ειρ�πιαστ�.
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ΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕcΩΤΕΡΙΚΗ
Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ Π�ΛΙΤΙΚΗ

4

1. O π�λιτισμ�ς για την Eλλ-δα δεν ε�ναι μ�ν� στ�ι�ε�� της
εθνικ#ς της ταυτ�τητας και ιδι�συστασ�ας –�πως συμ+α�νει
για κ-θε �'ρα– αλλ- τ� σ�+αρ�τερ� �σως διεθν�ς συγκριτικ�
της πλε�ν�κτημα. H ελληνικ# συμμετ��# στ� ευρωπαϊκ� π�-
λιτιστικ� �ικ�δ�μημα και τ� διεθν�ς π�λιτιστικ� γ�γνεσθαι ε�-
ναι π�λ� μεγαλ�τερη απ� αυτ#ν π�υ δικαι�λ�γε� τ� πληθυ-
σμιακ� μ�γεθ�ς και η �ικ�ν�μικ# δ�ναμη της Eλλ-δας, κα-
θ'ς και η σημεριν# εμ+�λεια της ελληνικ#ς γλ'σσας. Στ� σ�-
μπαν τ�υ π�λιτισμ�� η Eλλ-δα ε�ναι μ�α «υπερδ�ναμη».

O ελληνικ�ς π�λιτισμ�ς δεν ταυτ�Kεται �μως με τη συμ+�-
λ# τ�υ αρ�α��υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� στην παγκ�σμια π�λι-
τιστικ# κληρ�ν�μι- ��τε με τη σημεριν# επιρρ�# των κλασι-
κ'ν σπ�υδ'ν. O ελληνικ�ς π�λιτισμ�ς εμ(αν�Kεται σε ευρω-
παϊκ� και διεθν�ς επ�πεδ� με τ� σ�γ�ρ�ν� πρ�σωπ� τ�υ, π�υ
παραπ�μπει στη μεγ-λη σημασ�α της δια�ρ�ν�ας τ�υ – �ωρ�ς
την ε*α�ρεση καμι-ς περι�δ�υ. Στην ευρωπαϊκ# και την πα-
γκ�σμια π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι- πρ�ν�μιακ�ς επ���ς τ�υ ελ-
ληνικ�� π�λιτισμ�� ε�ναι �λες: πρ�ϊστ�ρικ# και κλασικ# αρ-
�αι�τητα, +υKαντιν# και μετα+υKαντιν# περ��δ�ς, νε�τερ�ι
�ρ�ν�ι.

Στ�ν π�λιτισμ�, -λλωστε, παγκ�σμι� θεωρε�ται �,τι ε�ναι ε-
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θνικ- γν#σι�: �,τι ��ει συγκεκριμ�νες +ιωματικ�ς και ιστ�ρι-
κ�ς ανα(�ρ�ς και πηγ�ς �μπνευσης.

2. H εθνικ# ταυτ�τητα, η δια�ρ�ν�α, η συνε�δηση της πα-
γκ�σμι�τητας, η ιδια�τερη συμ+�λ# στ� ευρωπαϊκ� π�λιτισμι-
κ� απ�θεμα, η δυναμικ# τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ ελληνικ�� π�λιτι-
σμ�� ε�ναι τα στ�ι�ε�α στα �π��α πρ�πει να θεμελι'νεται και
τα �π��α πρ�πει να συνθ�τει και να πρ�+-λλει η ελληνικ# π�-
λιτιστικ# ε*ωτερικ# π�λιτικ#. Mε τ�ν τρ�π� αυτ� � (ιλελλη-
νισμ�ς μπ�ρε� να αναρριπισθε� ��ι ως �ψη τ�υ ρ�μαντισμ��
αλλ- ως σ�γ�ρ�ν� ρε�μα.

3. Iδια�τερη +�+αια σημασ�α ��ει για μ�α �'ρα �πως η
Eλλ-δα η πρ�+�λ# της π�λιτιστικ#ς ταυτ�τητας και δυναμι-
κ#ς τ�υ ελληνισμ�� ως (αιν�μ�ν�υ π�υ υπερ+α�νει κατ- π�-
λ� τα �ρια τ�υ ελληνικ�� κρ-τ�υς. O απ�δημ�ς ελληνισμ�ς,
� κυπριακ�ς ελληνισμ�ς, �ι επι+ι'σεις τ�υ ελληνισμ�� σε
π�λλ- μ�ρη τ�υ κ�σμ�υ ε�ναι �ι πρ�σθετες διαστ-σεις της π�-
λιτισμικ#ς μας (υσι�γνωμ�ας.

H πρ�+�λ# τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� και της δια�ρ�ν�ας
τ�υ ε�ναι, επιπλ��ν, στ�ι�ε�� αυτ�γνωσ�ας αλλ- και εθνικ#ς
και κ�ινωνικ#ς αυτ�πεπ��θησης τ�υ ελληνισμ��, �π�υ κι αν
+ρ�σκεται. H π�λιτιστικ# μας συνεργασ�α με την Kυπριακ#
Δημ�κρατ�α ε�ναι στεν# και συνε�#ς σε �λ�υς τ�υς τ�με�ς, και
σε διμερ�ς επ�πεδ� και στ�υς κ�λπ�υς της Eυρωπαϊκ#ς Aνω-
σης, τ�υ Συμ+�υλ��υ της Eυρ'πης και της UNESCO. Συνεργα-
σ�α επ�σης ���υμε με τ� Συμ+��λι� τ�υ Aπ�δημ�υ Eλληνι-
σμ��, με τ� �π��� και απ�(ασ�σαμε τη συγκρ�τηση μιας μει-
κτ#ς επιτρ�π#ς για την πρ�'θηση της π�λιτιστικ#ς συνεργα-
σ�ας και την ε(αρμ�γ# μιας πλ��σιας δ�σμης ιδε'ν για π�λι-
τιστικ�ς δρ-σεις.

4. M�σα στ� πλα�σι� αυτ�, η ελληνικ# ε*ωτερικ# π�λιτιστι-
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κ# π�λιτικ# δεν μπ�ρε� και δεν πρ�πει να +ασ�Kεται σε μια
(�λκλ�ρικ# εκδ��# για τ�ν ελληνικ� π�λιτισμ� ��τε στην
πρ�+�λ#, εκ τ�υ ασ(αλ��ς, μ�ν� τ�υ ελληνικ�� κλασικισμ��.
Aσ(αλ'ς μπ�ρε� και πρ�πει να ��ει ως -*�να τ� σε+ασμ� και
την πρ�+�λ# της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ςW συγ�ρ�νως �μως
πρ�πει να +ασ�Kεται και στη (υσικ# ενσωμ-τωση της μν#μης
μ�σα στην �μπνευση των σ�γ�ρ�νων δημι�υργ'ν.

Γρα(# και λ�γ�ς, θ�ατρ�, κινηματ�γρ-(�ς και �πτικ�α-
κ�υστικ# παραγωγ#, εικαστικ# δημι�υργ�α, μ�υσικ# και ��-
ρ�ς, αρ�αι�λ�γικ�ς �ρευνες και αρ�ιτεκτ�νικ�ς σ�εδιασμ�ς
πρ�πει να πρ�+-λλ�νται μ�σα σε αυτ# την πρ��πτικ#. H συ-
ν�ργεια �λων αυτ'ν των π�λιτιστικ'ν δραστηρι�τ#των συν-
θ�τει την εικ�να τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� και
π�λλαπλασι-Kει την επιρρ�# τ�υ.

5. H ελληνικ# παρ�υσ�α στ� ε*ωτερικ�, με τις δραστηρι�-
τητες τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, τ� Zδρυμα Eλληνικ�� Π�-
λιτισμ��, τ�υς μ�ρ(ωτικ��ς συμ+��λ�υς, τη δι�ργ-νωση εκ-
θ�σεων, τις θεατρικ�ς παραστ-σεις, τις κινηματ�γρα(ικ�ς ται-
ν�ες και τις -λλες �πτικ�ακ�υστικ�ς παραγωγ�ς στα (εστι+-λ
και στην αγ�ρ-, τα μ�υσικ- γεγ�ν�τα, τ� δ�κτυ� των νε�ελλη-
νικ'ν σπ�υδ'ν στα πανεπιστ#μια τ�υ ε*ωτερικ��, τα ε*ειδι-
κευμ�να ιδρ�ματα, τ�υς π�λιτιστικ��ς συλλ�γ�υς και (�ρε�ς,
αν-γεται εκ των πραγμ-των σε αυτ� τ�ν κ�ιν� παρ�ν�μαστ#.

Aνακ�πτ�υν, +�+αια, μικρ- αλλ- κρ�σιμα �ργανωτικ- Kη-
τ#ματα, π�υ �(ε�λ�νται εν π�λλ��ς σε γρα(ει�κρατικ�ς αγκυ-
λ'σεις, στιγμια�ες «εμπνε�σεις» # ανε*#γητ�υς «πατριωτισμ��ς»
των επιμ�ρ�υς (�ρ�ων. Aυτ� ��ει ως απ�τ�λεσμα να εμ(αν�-
K�νται μη �ρθ�λ�γικ�ς καταστ-σεις, να μη γ�ν�νται �ικ�ν�-
μ�ες κλ�μακας, να μην απ�δ�δ�υν �σ� πρ�πει �ι επενδ�σεις σε
κε(-λαια και ανθρ'π�υς.
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Για παρ-δειγμα, ε�ναι παρ-δ�*� τ� Zδρυμα Eλληνικ��
Π�λιτισμ�� να μην ��ει �ργανικ# σ��ση και στεν# συνεργασ�α
με τ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και τ�υς (�ρε�ς π�υ επ�πτε��-
νται απ� αυτ�, επειδ# �τσι �τυ�ε να ν�μ�θετηθε� κατ- την ε-
π��# της σ�στασ#ς τ�υ. H �λλειψη αυτ# θεραπε�εται μ�σα α-
π� την καλ�πιστ�α, την ευγ�νεια και τη δι-θεση συνεργασ�ας
των ιθυν�ντων τ�υ IEΠ, αλλ- αυτ� δεν συνιστ- μ�α απρ�σω-
πη, θεσμικ'ς πρ�π�υσα και μακρ�πρ�θεσμη λ�ση. aλλωστε,
�τιδ#π�τε �ργαν'νεται στ� ε*ωτερικ� (εκθ�σεις, θεατρικ- και
μ�υσικ- γεγ�ν�τα, δρ-σεις σ�ετικ- με τ� +ι+λ�� και τη γλ'σ-
σα κ.�.κ.) σ�ετ�Kεται εκ των πραγμ-των με τη δραστηρι�τη-
τα τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� και των �ργανισμ'ν π�υ επ�-
πτε��νται απ� αυτ�. T� �δι� ισ��ει και ως πρ�ς τη M�νιμη
Aντιπρ�σωπε�α της Eλλ-δας στην UNESCO και τ� δι�ρισμ�
των μ�ρ(ωτικ'ν και π�λιτιστικ'ν συμ+��λων σε �ρισμ�νες
πρεσ+ε�ες. E�ναι αναγκα�α η συνεργασ�α με τ� YΠΠO τ�σ� ως
πρ�ς την επιλ�γ# των πρ�σ'πων, �σ� και ως πρ�ς τ�υς στ�-
��υς π�υ τ�θενται. Θεωρ' δε αυτ�ν�ητ� �τι η εκπρ�σ'πηση
τ�υ YΠΠO στη M�νιμη Aντιπρ�σωπε�α μας στην Eυρωπαϊκ#
Aνωση θα διασ(αλισθε�, ε(�σ�ν � π�λιτισμ�ς συνιστ- πρ�-
ν�μιακ� πεδ�� της ευρωπαϊκ#ς μας π�λιτικ#ς.

6. T� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ�� και �ι (�ρε�ς π�υ επ�πτε��-
νται απ� αυτ� # συνεργ-K�νται πρ�γραμματικ- μαK� τ�υ συ-
ντ�ν�K�υν τ'ρα τις δρ-σεις και τις δραστηρι�τητ�ς τ�υς πρ�ς
την κατε�θυνση αυτ#W πρ�ς μ�α κατε�θυνση π�υ δε��νει τ�
πρ�σωπ� της Eλλ-δας, την ιδι�συστασ�α και τη γ�ητε�α της
�'ρας μας και ενισ��ει τ� λ�γ� της στα διεθν# επικ�ινωνια-
κ- δ�κτυα και στα διεθν# π�λιτικ- foraW πρ�ς μ�α κατε�θυνση
π�υ δε��νει τ� +-θ�ς, την �κταση και την π�ικιλ�α της ελληνι-
κ#ς π�λιτιστικ#ς ενδ��'ρας σε �π�ι�ν επισκ�πτεται την Eλ-
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λ-δα, �λες τις επ���ς τ�υ �ρ�ν�υ, για λ�γ�υς τ�υριστικ��ς, ε-
παγγελματικ��ς # συνεδριακ��ς.

Aπ�δ�κτες των θ�σεων αυτ'ν ε�ναι, ενδεικτικ-:
–  H Eλληνικ# Aρ�αι�λ�γικ# Yπηρεσ�α, αρμ�δια για �λ�υς

τ�υς αρ�αι�λ�γικ��ς �'ρ�υς, τα μ�υσε�α, τις σ�ετικ�ς εκθ�-
σεις, την πρ�+�λ# των ευρημ-των.

–  T� Eθνικ� Θ�ατρ�, τ� Kρατικ� Θ�ατρ� B�ρε��υ Eλλ--
δ�ς, η Eθνικ# Λυρικ# Σκην#, τα Δημ�τικ- Περι(ερειακ- Θ�α-
τρα και τα θ�ατρα π�υ συνδ��νται με τ� YΠΠO με πρ�γραμ-
ματικ# σ�μ+αση.

–  Oι κρατικ�ς και �ι επι��ρηγ��μενες απ� τ� κρ-τ�ς �ρ-
�#στρες (η Kρατικ# Oρ�#στρα Aθην'ν, η Kρατικ# Oρ�#-
στρα Θεσσαλ�ν�κης, η Kρατικ# Oρ�#στρα Eλληνικ#ς M�υσι-
κ#ς, η Oρ�#στρα των Xρωμ-των κ.-.).

– Tα ελληνικ- ��ρευτικ- σ�#ματα.
– T� Eθνικ� K�ντρ� Bι+λ��υ και �ι Aλληνες εκδ�τες.
– T� Eλληνικ� K�ντρ� Kινηματ�γρ-(�υ και �ι Aλληνες

σκην�θ�τες και παραγωγ��.
– T� Kαλλιτε�νικ� Eπιμελητ#ρι� και �λ�ι �ι Aλληνες εικα-

στικ�� δημι�υργ��, η Eθνικ# Πινακ�θ#κη και �ι πινακ�θ#κες
και τα μ�υσε�α π�υ επ�πτε��νται # επι��ρηγ��νται απ� τ�
YΠΠO.

7. E*αιρετικ# ευκαιρ�α για συντ�νισμ�νη δρ-ση μ�σα στ�
πλα�σι� αυτ� πρ�σ(�ρει η Θεσσαλ�ν�κη – Π�λιτιστικ# Πρω-
τε��υσα της Eυρ'πης 1997 και τα μεγ-λα π�λιτιστικ- και π�-
λιτικ- γεγ�ν�τα π�υ (ιλ�*ενε�. Σημει'νω ειδικ- �τι στη «Θεσ-
σαλ�ν�κη 1997» συμμετ���υν επισ#μως τρι-ντα επτ- �'ρες.
Tα δε επ�σημα εγκα�νια της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας της
Eυρ'πης 1997 #ταν μ�α ε*αιρετικ# ευκαιρ�α για τη δι�ργ--
νωση μεγ-λων γεγ�ν�των ε*ωτερικ#ς π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς.
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Στις 30 και 31 Iαν�υαρ��υ πραγματ�π�ι#θηκαν στη Θεσσαλ�-
ν�κη ε�κ�σι π�ντε περ�π�υ επ�σημες διμερε�ς συναντ#σεις και
π�ντε π�λυμερε�ς συναντ#σεις υπ�υργ'ν Π�λιτισμ��. Πραγ-
ματ�π�ι#θηκε η πρ'τη +αλκανικ# συν-ντηση υπ�υργ'ν Π�-
λιτισμ��, συν-ντηση των �ωρ'ν της Παραευ*ε�νιας Συνεργα-
σ�ας, συν-ντηση των μη ευρωπαϊκ'ν μεσ�γειακ'ν �ωρ'ν με
τη συμμετ��# της Eλλ-δας, -τυπη συν-ντηση των κρατ'ν-
μελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και -τυπη συν-ντηση των
κρατ'ν-μελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και των συνδεδεμ�-
νων μελ'ν.

8. Στ� πεδ�� της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης –εν�ψει και της Δια-
κυ+ερνητικ#ς Δι-σκεψης– η ελληνικ# π�λιτιστικ# π�λιτικ# �-
�ει ως πρ'τ� στ��� τη ρητ# συμπερ�ληψη της αρ�#ς της π�-
λιτισμικ#ς ισ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν στ� κε�μεν� της Συν-
θ#κης. H συK#τηση μετα*� των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� *εκ�-
νησε με +-ση �να δικ� μ�υ κε�μεν� εργασ�ας, εν' � εκπρ�σω-
π�ς τ�υ υπ�υργ�� των E*ωτερικ'ν στη Διακυ+ερνητικ# Δι--
σκεψη ��ει #δη υπ�+-λει ν�μ�τε�νικ- καταστρωμ�νη πρ�τα-
ση για πρ�σθ#κη εδα(��υ στ� -ρθρ� 128 της Συνθ#κης για
την Eυρωπαϊκ# K�ιν�τητα.

9. Tα πρ�ν�μιακ- πεδ�α της ε*ωτερικ#ς π�λιτιστικ#ς μας
π�λιτικ#ς ε�ναι, π�ρα απ� την Eυρωπαϊκ# Aνωση +�+αια, τα
Bαλκ-νια, η Παραευ*ε�νια Συνεργασ�α και η Eυρωμεσ�γεια-
κ# Συνεργασ�α. Oι υπ�υργ�� Π�λιτισμ�� των +αλκανικ'ν και
των παραευ*ε�νιων �ωρ'ν ���υμε #δη ανακ�ιν'σει την πρ�-
θεσ# μας να ενθαρρ�ν�υμε και να θ�σ�υμε υπ� την αιγ�δα
μας –αντιστ���ως– τ� Bαλκανικ� και τ� Παραευ*ε�νι� Π�λι-
τιστικ� Δ�κτυ� Π�λεων και Tε�ν'ν. fδη ��ει ιδρυθε� ως υπη-
ρεσ�α τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� η γραμματε�α ε*υπηρ�τη-
σης των δικτ�ων αυτ'ν με �δρα τη Θεσσαλ�ν�κη.
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A*ι�π�ι��με επ�σης τη θετικ# π�λιτικ# δι-θεση των υ-
π�υργ'ν Π�λιτισμ�� των μεσ�γειακ'ν �ωρ'ν γ�ρω απ� δ��
ελληνικ�ς πρωτ�+�υλ�ες: τ�ν κ�ιν� μεσ�γειακ� ε�ρτασμ� τ�υ
�τ�υς 2000 και την �δρυση Mεσ�γειακ�� Iνστιτ��τ�υ Πρ�στα-
σ�ας της Π�λιτιστικ#ς Kληρ�ν�μι-ς με �δρα τ� P�θυμν� της
Kρ#της, �π�υ υπ-ρ��υν �ι +-σεις τ�υ Iνστιτ��τ�υ Mεσ�γεια-
κ'ν Eρευν'ν και τ�υ Aρ�αι�λ�γικ�� Iνστιτ��τ�υ Kρ#της.

10. M�α π�λιτιστικ# π�λιτικ# αυτ�� τ�υ �(�υς στ� ε*ωτε-
ρικ� μπ�ρε� να γ�νει � καλ�τερ�ς διεθν#ς -*�νας για την πρ�-
+�λ# των ελληνικ'ν θ�σεων ως πρ�ς τα εθνικ- θ�ματα.

O στ���ς απ� την -π�ψη αυτ# ε�ναι τριπλ�ς: Πρ'τ�ν, η
διαμ�ρ(ωση τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ (ιλελληνικ�� υπ�στρ'ματ�ς και
η σ�νδεση της ελληνικ#ς π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς με την πα-
ρ�υσ�α τ�υ ελληνισμ�� σε �λα τα πεδ�α. Δε�τερ�ν, η ελληνι-
κ# παρ�υσ�α στις ιστ�ρικ�ς, αρ�αι�λ�γικ�ς και -λλες συνα(ε�ς
επιστημ�νικ�ς διεργασ�ες, μ�σω των �π��ων ασκε�ται στρατη-
γικ�� �αρακτ#ρα επιρρ�# σε διεθν�ς επ�πεδ� και για π-ρα
π�λλ- Kητ#ματα. Tρ�τ�ν, η σ�γ�ρ�νη τεκμηρ�ωση των ελληνι-
κ'ν απ�ψεων, �ωρ�ς αυτ� να πρ�σλαμ+-νει μ�ρ(# διεκδ�κη-
σης # αντιδικ�ας.
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Η ΑΡ�Η ΤΗΣ Π�ΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣ�ΤΙΜΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4

M
E THN EIΣAΓΩΓH TOY APΘPOY 128 ΣTO KEIMENO THΣ ΣYNΘHKHΣ

για την Eυρωπαϊκ# K�ιν�τητα �γινε, �ωρ�ς αμ(ι+�λ�α,
�να π�λ� σημαντικ� +#μα ως πρ�ς την επισημ�π��ηση

τ�υ κ�ιν�τικ�� ενδια(�ρ�ντ�ς για τ�ν π�λιτισμ�. H σ��ση �-
μως της Aνωσης με αυτ� π�υ �ν�μ-Kεται «π�λιτισμ�ς» –�-
πως αυτ# περιγρ-(εται στ� -ρθρ� 128– ε�ναι σ��ση διστακτι-
κ#, συμπληρωματικ# και επικ�υρικ#.

H σειρ- πρ�τεραι�τητας αν-μεσα στα κρ-τη-μ�λη της A-
νωσης και στην �δια την Aνωση ως πρ�ς την αρμ�δι�τητα και ως
πρ�ς τ� ενδια(�ρ�ν στα θ�ματα π�λιτισμ�� ε�ναι καθ�ρισμ�νη
με �σ� γ�νεται μεγαλ�τερη σα(#νεια: η αρ�# της επικ�υρικ�τη-
τας +ρ�σκει στ� -ρθρ� 128 μ�α απ� τις πι� καθαρ�ς και τυπικ�ς
περιπτ'σεις ε(αρμ�γ#ς της. H ευθ�νη, λ�ιπ�ν, αν#κει κατ’ αρ-
�-ς και κατ- +-ση στ� �δι� τ� κρ-τ�ς-μ�λ�ς, κατ�πιν στη (δια-
κρατικ#) συνεργασ�α των κρατ'ν-μελ'ν και σε τρ�τ� και τελευ-
τα�� επ�πεδ� στην K�ιν�τητα, π�υ «συμ+-λλει στην αν-πτυ*η
των π�λιτισμ'ν των κρατ'ν-μελ'ν», «απ�σκ�πε� στην ενθ-ρ-
ρυνση της συνεργασ�ας μετα*� των κρατ'ν-μελ'ν» και «υπ�-
στηρ�Kει και συμπληρ'νει τη δρ-ση τ�υς» σε �ρισμ�ν�υς τ�με�ς.

H Aνωση ε�ναι κατ- τ� -ρθρ� 128 π�λιτισμικ- ανεκτικ#
και (ιλελε�θερη, καθ'ς «σ�+εται την εθνικ# και περι(ερεια-
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κ# π�λυμ�ρ(�α» και ευν�ε� στ�ν π�λιτισμικ� τ�μ�α τη συνερ-
γασ�α με τις τρ�τες �'ρες και τ�υς αρμ�δι�υς διεθνε�ς �ργα-
νισμ��ς – ειδικ�τερα δε με τ� Συμ+��λι� της Eυρ'πης.

O π�λιτισμ�ς αντιμετωπ�Kεται δι- τ�υ -ρθρ�υ 128 σε δ��
δια(�ρετικ- επ�πεδα: α(εν�ς μεν ως αυτ�τελ�ς K#τημα με
δρ-σεις ενθ-ρρυνσης # συστ-σεις, α(ετ�ρ�υ δε ως πιθαν# ι-
δια�τερη πτυ�# των δρ-σεων π�υ αναλαμ+-νει η K�ιν�τητα
με +-ση -λλες διατ-*εις της Συνθ#κης.

H δι-κριση αυτ# επιτρ�πει την εισαγωγ# μιας υπ�ν���με-
νης ρ#τρας «π�λιτιστικ#ς ε*α�ρεσης» # τ�υλ-�ιστ�ν «π�λιτι-
στικ#ς ευαισθησ�ας» σε �λες τις διατ-*εις της Συνθ#κης. Kα-
τ- +-θ�ς, �μως, υπ�γραμμ�Kει τ� γεγ�ν�ς �τι � π�λιτισμ�ς ε�-
ναι μ�α δραστηρι�τητα �ικ�ν�μικ- και π�λιτικ- κρ�σιμη και
ενδια(�ρ�υσα, π�υ μπ�ρε� να διασταυρ'νεται με �λες τις π�-
λιτικ�ς # τις δρ-σεις της Aνωσης, π�ρα απ� την αυτ�τελ# α-
ντιμετ'πισ# τ�υ. Aπ� την -π�ψη αυτ#, λ�ιπ�ν, η θ�ση π�υ
κατ��ει � π�λιτισμ�ς στη Συνθ#κη για την Eυρωπαϊκ# Aνω-
ση δεν ε�ναι μικρ�τερη # λιγ�τερ� σημαντικ# απ� τη θ�ση π�υ
κατ��ει στα περισσ�τερα Συντ-γματα των κρατ'ν-μελ'ν.

Eπιπλ��ν, στ� -ρθρ� 128 αναδεικν�εται η �νν�ια της «κ�ι-
ν#ς π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς» και η συγγεν#ς αλλ- ��ι ταυ-
τ�σημη �νν�ια της «π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς ευρωπαϊκ#ς ση-
μασ�ας» – για την ακρ�+εια, της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς των
κρατ'ν-μελ'ν π�υ συμ+α�νει να ��ει ευρωπαϊκ# σημασ�α και
δεν περι�ρ�Kεται στα στεν- εθνικ- # περι(ερειακ- �ρια.

H ως τ'ρα, π-ντως, επ�κληση τ�υ -ρθρ�υ 128 δεν �δ#γησε
στη δι-θεση κ�νδυλ�ων τ�υ κ�ιν�τικ�� πρ�ϋπ�λ�γισμ�� τ�-
τ�ιων π�υ να ανατρ�π�υν τις παραδ�σιακ�ς ισ�ρρ�π�ες στην
καταν�μ# των κρατικ'ν πιστ'σεων. O π�λιτισμ�ς ε�ναι μ�α
δευτερε��υσα # (θην# δρ-ση για την Eυρωπαϊκ# Aνωση.
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Στ� κλασικ� δε ερ'τημα αν ως πρ�ς τα π�λιτιστικ- αγα-
θ- και τις π�λιτιστικ�ς υπηρεσ�ες πρ����υσα σημασ�α ��ει τ�
στ�ι�ε�� της π�λιτιστικ#ς ιδιαιτερ�τητας π�υ συνδ�εται με
την εθνικ# # και την ευρωπαϊκ# ταυτ�τητα # τ� στ�ι�ε�� της
εμπ�ρικ#ς α*�ας και της �ικ�ν�μικ#ς εκμετ-λλευσης, η απ--
ντηση π�υ δ�θηκε και απ� τη ν�α GATT ε�ναι μ-λλ�ν ψυ�ρ#.

Vλα αυτ- α(�ρ��ν +ε+α�ως σε μ�α (�ρμαλιστικ# και δημ�-
σι�ν�μικ# πρ�σ�γγιση τ�υ π�λιτισμ�� σε ευρωπαϊκ� επ�πεδ�.
H πρ�σ�γγιση αυτ# δεν ε�ναι (υσικ- ευκατα(ρ�νητη. Vλα τα
κρ-τη-μ�λη ενδια(�ρ�νται για τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισμ�,
την καταν�μ# των πιστ'σεων και τη δι-θεση των ιδ�ων π�-
ρων της K�ιν�τητας.

E�ναι επιπλ��ν πρ�(αν�ς �τι � π�λιτισμ�ς τ�σ� ως κατ--
σταση, δηλαδ# ως τ� μ�σ� επ�πεδ� της τε�ν�λ�γ�ας και της αι-
σθητικ#ς π�υ κυριαρ�ε� σε μ�α περ��δ� (civilisation), �σ� και ως
στ-ση και πνευματικ�τητα, ως δραστηρι�τητα π�υ σ�ετ�Kεται
με τις τ��νες (culture), συνδ�εται με την �δια την εθνικ# ταυτ�-
τητα – με τη συνε�δηση τ�υ συλλ�γικ�� υπ�κειμ�ν�υ π�υ �ρ�-
Kεται -λλ�τε ως κ�ινων�α, -λλ�τε ως �θν�ς και -λλ�τε ως λα�ς.

T� σημαντικ�τερ� �μως ε�ναι �τι αυτ� π�υ �ν�μ-Kεται π�-
λιτισμ�ς ε�ναι �νας απ� τ�υς πι� σημαντικ��ς, αν ��ι � σημα-
ντικ�τερ�ς, παρ-γ�ντας κ�ινωνικ#ς συν��#ς. Aυτ� ��ει ιδια�-
τερη σημασ�α σε μ�α (-ση κατ- την �π��α �ι +ε+αι�τητες της
+ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας ���υν δ'σει τη θ�ση τ�υς στις απ�-
�ρ'σεις και τις π�λυμ�ρ(�ες της μετα+ι�μη�ανικ#ς κ�ινω-
ν�ας. Σε κ�ινων�ες δε στις �π��ες ε�ναι ιδια�τερα κρ�σιμ� τ�
πρ�+λημα της απασ��λησης και των εγγυ#σεων τ�υ κρ-τ�υς
πρ�ν��ας, � π�λιτισμ�ς επιτελε� σα(�στερα τη λειτ�υργ�α τ�υ
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ως συστηματικ�ς τρ�π�ς �ργ-νωσης τ�υ ελε�θερ�υ �ρ�ν�υ,
ως �ικ�ν�μ�α τ�υ ελε�θερ�υ �ρ�ν�υ.

Aπ� την -π�ψη αυτ# � π�λιτισμ�ς δεν ε�ναι μ�α δευτερε�-
�υσα # π�λυτελ#ς δραστηρι�τητα, π�υ κινε�ται π�ραν των +α-
σικ'ν αναγκ'ν της καθημεριν#ς Kω#ς, αλλ- +ρ�σκεται μ�σα
στ�ν πυρ#να της καθημεριν#ς Kω#ς σε ατ�μικ�, �ικ�γενειακ�
και συλλ�γικ� επ�πεδ�.

Aυτ�� τ�υ ε�δ�υς η πρ�σ�γγιση τ�υ π�λιτισμ�� +ασ�Kεται
στη γνησι�τητα και την απρ�σκ�πτη αν-πτυ*# τ�υ. Aναδει-
κν�εται �τσι τ� μεγ-λ� πλε�ν�κτημα τ�υ ευρωπαϊκ�� π�λιτι-
σμ��. H Eυρ'πη ως #πειρ�ς π�λιτισμ�� θεμελι'νεται ιστ�ρι-
κ- και πνευματικ- στην π�λυμ�ρ(�α των π�λιτισμ'ν των ευ-
ρωπαϊκ'ν εθν'ν: των κρατ'ν-μελ'ν και των συνδεδεμ�νων
μελ'ν. H ευρωπαϊκ# ιθαγ�νεια δεν ε�ναι, συνεπ'ς, μ�ν� μ�α
ν�μικ# αλλ- και μ�α π�λιτιστικ# σ��ση, π�υ πρ�ϋπ�θ�τει μ�α
στ�ρεη σ��ση με �ναν τ�υλ-�ιστ�ν απ� τ�υς ευρωπαϊκ��ς π�-
λιτισμ��ς και, δι- μ�σ�υ αυτ��, με τ�ν ενια�� ευρωπαϊκ� π�-
λιτισμ� ��ι μ�ν� ως κ�ιν# π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-, αλλ- και
ως κ�ιν� π�λιτιστικ� κ'δικα.

Aυτ# η δυναμικ# και θεμελι'δης σ��ση ��ει ως πρ'τ� πυ-
λ'να της την π�λιτισμικ# ισ�τιμ�α των κρατ'ν-μελ'ν. Πρ�-
κειται για μ�α ενεργητικ# �νν�ια, η �π��α ε�ναι π�λ� πι� σα-
(#ς και π�λ� πι� ασ(αλ#ς απ� τ� σε+ασμ� της εθνικ#ς # της
περι(ερειακ#ς π�λυμ�ρ(�ας των κρατ'ν-μελ'ν, π�υ ανα(�-
ρεται στην παρ-γρα(� 1 τ�υ -ρθρ�υ 128. O σε+ασμ�ς της π�-
λυμ�ρ(�ας δεν απ�κλε�ει ε* �ρισμ�� την πρ����υσα θ�ση �-
ρισμ�νων μ�ν� εκδ��'ν τ�υ ευρωπαϊκ�� π�λιτισμ��, π�υ ε�-
ναι, για παρ-δειγμα, γλωσσικ- ισ�υρ�τερες # ���υν μεγαλ�-
τερ� �ικ�ν�μικ� # εμπ�ρικ� ενδια(�ρ�ν, ιδ�ως μ�σα απ� την
αγ�ρ- των �πτικ�ακ�υστικ'ν μ�σων.
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Eπ�σης, η π�λιτισμικ# ισ�τιμ�α των κρατ'ν-μελ'ν ε�ναι
μ�α �νν�ια π�υ καθιστ- σα(�στερ� και τ�ν τρ�π� ε(αρμ�γ#ς
της αρ�#ς της επικ�υρικ�τητας στ� πεδ�� τ�υ π�λιτισμ��. H
αρ�# της επικ�υρικ�τητας, π�υ επι+-λλει την υπ�στηρικτικ#
και συμπληρωματικ# δρ-ση της K�ιν�τητας, ε(�σ�ν επιτυγ-
�-νεται η δημι�υργ�α πρ�στιθ�μενης α*�ας με την αν-ληψη
κ-π�ιας δρ-σης σε κ�ιν�τικ� επ�πεδ�, δεν διασ(αλ�Kει αυτ�-
μ-τως την π�λιτισμικ# ισ�τιμ�α των κρατ'ν-μελ'ν και μπ�ρε�
ενδε��μ�νως να συμ+-λει στην αναπαραγωγ# π�λιτισμικ'ν
ανισ�τ#των σε +-ρ�ς των κρατ'ν-μελ'ν με λιγ�τερ� �μιλ��-
μενες γλ'σσες # μικρ�τερη �πτικ�ακ�υστικ# παραγωγ# κ.�.κ.

E�ναι, συνεπ'ς, πρ�(αν�ς �τι η αρ�# της π�λιτισμικ#ς ι-
σ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν πρ�πει να εισα�θε� ρητ- στ� κε�-
μεν� της Συνθ#κης (-ρθρ� 128) ��ι ως λεκτικ�ς ε*ωραϊσμ�ς,
αλλ- ως πρ�σμα για μ�α συστηματικ# πρ�σ�γγιση των Kητη-
μ-των τ�υ π�λιτισμ�� σε κ�ιν�τικ� επ�πεδ�, �ωρ�ς κ-τι τ�τ�ι�
να συνεπ-γεται αυτ�μ-τως # κατ’ αν-γκην μετα+�λ�ς στα
�ρηματ�δ�τικ- δεδ�μ�να.1

aλλωστε, η α�*ηση των π�ρων π�υ διατ�θενται για τ�ν
π�λιτισμ� ε�ναι K#τημα αρ�#ς αλλ- ��ι η πρ'τη αν-γκη για
την ευρωπαϊκ# π�λιτικ#. Πρ�ηγε�ται η αν-γκη της �μπνευσης
και της αυτ�συνειδησ�ας και η αν-γκη της �ργ-νωσης των
π�λιτιστικ'ν δρ-σεων με στ��� την καλ�τερη α*ι�π��ηση
των διαθ�σιμων π�ρων.

Oι υπ�υργ�� Π�λιτισμ�� των κρατ'ν-μελ'ν της Eυρωπαϊ-
κ#ς Aνωσης ���υν τ'ρα την ευκαιρ�α, καθ'ς η Διακυ+ερνη-
τικ# Δι-σκεψη +ρ�σκεται σε ε*�λι*η, να εισηγηθ��ν στ� Eυ-
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1. Bλ. -ρθρ� 128 παρ. 4 Συνθ. EOK �πως διαμ�ρ('θηκε με τη Συνθ#κη
τ�υ aμστερνταμ.



ρωπαϊκ� Συμ+��λι� τη ρητ# ανα(�ρ- της αρ�#ς της π�λιτι-
σμικ#ς ισ�τιμ�ας των κρατ'ν-μελ'ν στη Συνθ#κη. H συν--
ντηση της Θεσσαλ�ν�κης –μ�α συν-ντηση π�υ συμπ�πτει με
την �ναρ*η των εκδηλ'σεων της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας
της Eυρ'πης για τ� 1997– μας δ�νει την ευκαιρ�α να διατυπ'-
σ�υμε την κ�ιν# μας αντ�ληψη γ�ρω απ� τ� K#τημα αυτ�.
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Τ� ΜΕΛΛ�Ν Τ�Υ ΘΕΣΜ�Υ ΤΗΣ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥ�ΥΣΑΣ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ

4

O
ΘEΣMOΣ THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΠPΩTEYOYΣAΣ EINAI ENAΣ ΘEΣMOΣ

π�υ εκ(ρ-Kει ταυτ��ρ�να την π�λυμ�ρ(�α και την εν�-
τητα τ�υ ευρωπαϊκ�� π�λιτισμ��W για τ� λ�γ� αυτ� πρ�-

πει να παραμε�νει Kωνταν�ς και να εκπρ�σωπε� ��ι μ�ν� τα δε-
καπ�ντε κρ-τη-μ�λη της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, αλλ- �λ�κληρη
την Eυρ'πη, ως #πειρ� π�λιτισμ�� και ��ι ως �ργανισμ�.

Bε+α�ως, τ� γεγ�ν�ς �τι τ� κ-θε κρ-τ�ς-μ�λ�ς πρ�πει να
περιμ�νει επ� π-ρα π�λλ- �ρ�νια –π�υ τ'ρα *επερν��ν τα
δεκαπ�ντε– πρ�κειμ�ν�υ να δια�ειριστε� για �να �ρ�νικ� δι--
στημα τ� θεσμ� της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας λειτ�υργε� υ-
π�ν�μευτικ- για τ� κ�ρ�ς τ�υ θεσμ��. Γι’ αυτ� ��ω πρ�τε�νει
τη διατ#ρηση τ�υ θεσμ�� της μ�ας Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υ-
σας, με παρ-λληλη �μως λειτ�υργ�α κι εν�ς δικτ��υ ανταπ�-
κριτρι'ν π�λεων: μ�ας π�λης σε κ-θε �'ρα-μ�λ�ς # και σε κ--
θε συνδεδεμ�νη με την Eυρωπαϊκ# Aνωση �'ρα, �τσι 'στε,
με επ�κεντρ� την Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα, να συγκρ�τε�ται
�να δ�κτυ�. H �νν�ια τ�υ δικτ��υ, -λλωστε, κυριαρ�ε� πια σε
�λες τις κ�ιν�τικ�ς π�λιτικ�ς και δρ-σεις: στις μετα(�ρ�ς, στις
επικ�ινων�ες, στην εν�ργεια και τ'ρα στ�ν π�λιτισμ�. T� δ�-
κτυ� δεν ε�ναι �να -θρ�ισμα απ�μ�νωμ�νων σημε�ων, αλλ-
μ�α συνε�#ς κ�νηση, μ�α συνε�#ς δυνατ�τητα επα(#ς των επι-
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μ�ρ�υς σημε�ων. Zσως η Θεσσαλ�ν�κη-Π�λιτιστικ# Πρωτε��υ-
σα της Eυρ'πης για τ� ’97, η Στ�κ��λμη για τ� ’98, η Bαϊμ--
ρη για τ� ’99 και κυρ�ως τ� δ�κτυ� των ενν�α π�λεων π�υ �-
��υν αναλ-+ει τη σκυτ-λη για τ� 2000 να ε�ναι μ�α ευκαιρ�α
να συνδυαστ��ν �ι δ�� αυτ�ς ιδ�ες, η μ�α Π�λιτιστικ# Πρω-
τε��υσα και τ� δ�κτυ� των ανταπ�κριτρι'ν π�λεων.

O θεσμ�ς της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας της Eυρ'πης ε�-
ναι +αθ�τατα συμ+�λικ�ς. Aτσι *εκ�νησε, �-ρις στην αρ�ικ#
σ�λληψη και την πιεστικ# γ�ητε�α της Mελ�νας Mερκ��ρη, κι
�τσι ε*ελ�σσεται. Kαι κ-θε (�ρ- π�υ συKητ��με για την Π�-
λιτιστικ# Πρωτε��υσα, �υσιαστικ- συKητ��με για τη δια(�-
ρετικ�τητα και την π�ικιλ�α των ευρωπαϊκ'ν π�λιτισμ'ν, αλ-
λ- και για τις κ�ιν�ς πηγ�ς τ�υς, για την κ�ιν# +-ση ανα(�-
ρ-ς μας. T� συγκριτικ� πλε�ν�κτημα της Eυρ'πης ως ηπε�-
ρ�υ τ�υ π�λιτισμ�� ε�ναι ακρι+'ς η π�ικιλ�α των π�λιτισμ'ν,
π�υ λειτ�υργε� ως κινητ#ρια δ�ναμη.

E-ν, �μως, για μας τ�υς Eυρωπα��υς ε�ναι K#τημα πρω-
ταρ�ικ�� ενδια(�ρ�ντ�ς η σ��ση μας με τις HΠA, ε-ν πρ-γ-
ματι διεκδικ��με �να μερ�δι� στην παγκ�σμια π�λιτιστικ# α-
γ�ρ-, στην �π��α συμπεριλαμ+-νω και την αγ�ρ- των �πτι-
κ�ακ�υστικ'ν πρ�ϊ�ντων (τηλε�πτικ'ν σειρ'ν, κινηματ�γρα-
(ικ'ν ταινι'ν, (ων�γρα(ικ'ν δ�σκων) –και γι’ αυτ� Kητ��-
με �ρισμ�νες εγγυ#σεις στ� επ�πεδ� της GATT και τ�υ Πα-
γκ�σμι�υ Oργανισμ�� Eμπ�ρ��υ, επιμ�ν�ντας στην αναγκαι�-
τητα της ρ#τρας της «π�λιτιστικ#ς ε*α�ρεσης»–, τ�τε πρ�πει
κατ’ αρ�-ς να διασ(αλ�σ�υμε στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊ-
κ#ς Aνωσης τις πρ�ϋπ�θ�σεις της π�λιτισμικ#ς π�λυμ�ρ(�ας
και της π�λιτισμικ#ς εν�τητας ταυτ��ρ�να.

H γν'μη μ�υ, -λλωστε, ε�ναι πως μπ�ρε� να απ�κτ#σει πα-
νευρωπαϊκ� # παγκ�σμι� ενδια(�ρ�ν μ�ν� �,τι ε�ναι γν#σι�
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και ειλικριν�ς σε εθνικ� και περι(ερειακ� επ�πεδ�. Για παρ--
δειγμα, μ�ν� μια γν#σια ελληνικ# # μια γν#σια ιρλανδικ# κι-
νηματ�γρα(ικ# ταιν�α μπ�ρε� να κατακτ#σει την ευρωπαϊκ#
και την παγκ�σμια αγ�ρ-W μ�ν� μια ταιν�α η �π��α εκ(ρ-Kει
την ιδια�τερη ευαισθησ�α της Bαλκανικ#ς # τ� ιδια�τερ� �ρ'-
μα των σκανδινα+ικ'ν �ωρ'ν μπ�ρε� να κατακτ#σει τ�ν τη-
λεθεατ# # τ� θεατ#. Kαι τ� �δι� ισ��ει για τη μ�υσικ#, τ� θ�α-
τρ�, τη λ�γ�τε�ν�α, π�υ ε�ναι �σως τ� λιγ�τερ� ακρι+� πεδ��
της δραστηρι�τητ-ς μας, αλλ- τ� πι� σημαντικ� ενδε��μ�νως
στην επ��# τ�υ π�λιτισμ�� της εικ�νας και της κ�ινων�ας της
πληρ�(�ρ�ας.

Πρ�πει, λ�ιπ�ν, κατ’ αρ�-ς να διασ(αλ�σ�υμε τις πρ�ϋπ�-
θ�σεις της διακ�νησης τ�υ π�λιτιστικ�� πρ�ϊ�ντ�ς, -ρα τις
πρ�ϋπ�θ�σεις τ�υ π�λιτιστικ�� πλ�υραλισμ��, στ� εσωτερι-
κ� της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και, σε ευρ�τερ� επ�πεδ�, στ�
πλα�σι� της ευρωπαϊκ#ς ηπε�ρ�υ. Γιατ� καμι- (�ρ-, καθ'ς
μετα(�ρ�υμε τ� +λ�μμα μας σε διεθν�ς επ�πεδ� και +λ�π�υμε
τ�ν ανταγωνισμ� αν-μεσα στ�υς μεγ-λ�υς π�λ�υς Eυρ'πης-
HΠA-Iαπων�ας –��ι μ�ν� τ�ν �ρηματιστηριακ� και �ικ�ν�μι-
κ� ανταγωνισμ� αλλ- και τ�ν �πτικ�ακ�υστικ� και τ�ν π�λι-
τιστικ�–, *ε�ν��με �τι ���υμε πρ�+λημα μ�σα στην �δια την
Eυρωπαϊκ# Aνωση, �π�υ κυριαρ���ν �ι μεγ-λες γλ'σσες
και �ι μεγ-λες π�λιτιστικ�ς σ��λ�ς: ανα(�ρ�μαι απ� τη μια
μερι- στην αγγλ�(ωνη παραγωγ# και απ� την -λλη στ�ν
γαλλ�ϊταλικ� -*�να, � �π���ς ��ει �ντ�νη παρ�υσ�α κυρ�ως
στ� �πτικ�ακ�υστικ� πεδ��.

Eπιπλ��ν, �ι περι(ερειακ�� π�λιτισμ�� της Eυρ'πης, δη-
λαδ# η π�λιτιστικ# παραγωγ# των μικρ�τερων �ωρ'ν και κυ-
ρ�ως των �ωρ'ν π�υ μιλ��ν γλ'σσες λιγ�τερ� διαδεδ�μ�νες,
δεν επικ�ινων��ν μετα*� τ�υς. Δεν υπ-ρ�ει δυνατ�τητα πε-
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ρι(ερειακ#ς διακ�νησης των πληρ�(�ρι'ν και των πρ�ϊ�-
ντων. aρα πρ�πει να δημι�υργ#σ�υμε �να εσωτερικ� δ�κτυ�
διακ�νησης. Kαι η συK#τησ# μας για την Π�λιτιστικ# Πρω-
τε��υσα, για παρ-δειγμα η πρ�τασ# μ�υ για μ�α Π�λιτιστικ#
Πρωτε��υσα αλλ- με �να δ�κτυ� γ�ρω απ� αυτ#ν, στ� �π���
θα μετ��ει κ-θε �'ρα με μ�α π�λη, ε�ναι μια ευκαιρ�α, ε-ν συ-
γκρ�τηθε� σωστ- και τεθε� σε κ�νηση, για να επικ�ινων#σ�υν
μετα*� τ�υς �ι επιμ�ρ�υς εκ(ρ-σεις τ�υ ευρωπαϊκ�� π�λιτι-
σμ��.

H συK#τηση, συνεπ'ς, γ�ρω απ� τ� θεσμ� της Π�λιτιστι-
κ#ς Πρωτε��υσας και τ� μ�λλ�ν τ�υ ε�ναι �υσιαστικ- μ�α συ-
K#τηση γ�ρω απ� τη δυνατ�τητα α*ι�π��ησης τ�υ πλ��τ�υ
των ευρωπαϊκ'ν π�λιτισμ'ν. Kαι αυτ# ε�ναι η +-ση π-νω
στην �π��α �ικ�δ�με�ται η πρ�τασ# μ�υ για την αρ�# της π�-
λιτισμικ#ς ισ�τιμ�ας και τη ρητ# ανα(�ρ- της, τη ρητ# �ντα*#
της στ� -ρθρ� 128 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Aνωση.

O θεσμ�ς της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας, στα δεκατρ�α πε-
ρ�π�υ �ρ�νια π�υ ε(αρμ�Kεται, απ�δει*ε �τι � π�λιτισμ�ς
μπ�ρε� να ε�ναι απ� �ικ�ν�μικ# -π�ψη π�λ� σημαντικ# ε-
π�νδυση, δηλαδ# να κινητ�π�ι#σει # και να αλλ-*ει τις �ικ�-
ν�μικ�ς και αναπτυ*ιακ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις π�υ υπ-ρ��υν σε
μια π�λη # σε μια περι��#. H αναγ�ρευση μιας π�λης σε Π�-
λιτιστικ# Πρωτε��υσα κινητ�π�ιε� κε(-λαια και δυν-μεις.
Kαι �ι ιδ�ες ���υν μ�σα τ�υς π�λ� σημαντικ# υλικ# και �ικ�-
ν�μικ# δ�ναμη.

Θα ανα(�ρω τ� πι� �αρακτηριστικ� παρ-δειγμα, της Γλα-
σκ'+ης, �π�υ �υσιαστικ- λειτ��ργησε � θεσμ�ς της Π�λιτι-
στικ#ς Πρωτε��υσας ως μ��λ�ς για την αλλαγ# της �διας της
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αντ�ληψης της π�λης και επηρ�ασε την αν-πτυ*# της και τ�
ρ�λ� της μ�σα στ� Hνωμ�ν� Bασ�λει�. Kαι αυτ� �γινε και με
π�λλ�ς -λλες π�λεις, κυρ�ως αυτ�ς π�υ δεν ε�ναι πρωτε��υ-
σες των κρατ'ν τ�υς # π�υ δεν ���υν μια π-για λειτ�υργ�α
π�λιτιστικ#ς πρωτε��υσας λ�γω της παρ-δ�σ#ς τ�υς. Aνα-
(�ρ�μαι στ� παρ-δειγμα της Φλωρεντ�ας, π�υ δεν ε��ε αν--
γκη, λ�γω τ�υ π�λιτισμικ�� +-ρ�υς της, απ� την ιδια�τερη τυ-
πικ# αναγ�ρευσ# της σε Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα της Eυρ'-
πης, # στ� Παρ�σι, π�υ (υσικ- ε�ναι μ�α διαρκ#ς π�λιτιστικ#
πρωτε��υσα. Aλλ- για π�λεις �πως ε�ναι τ� Σαντι-γ� ντε K�-
μπ�στ�λα, η Θεσσαλ�ν�κη, η �π��α ε�ναι μεγ-λη π�λη αλλ-
δεν ε�ναι πρωτε��υσα της Eλλ-δας, η Γλασκ'+η, η Aμ+�ρσα,
η Bαϊμ-ρη, � θεσμ�ς της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας ε�ναι μ�-
�λ�ς αν-πτυ*ης.

Kαι �πως *�ρ�υν καλ�τερα απ� εμ-ς �ι συν-δελ(�� μας
υπ�υργ�� της Oικ�ν�μ�ας, τ'ρα πια στην επ��# της ευελι*�ας,
μ�ν-δα αναπτυ*ιακ# δεν ε�ναι τ� κρ-τ�ς, αλλ- π�λ� μικρ�-
τερες εν�τητες, π�λεις # περι���ς. aρα � �αρακτηρισμ�ς μιας
π�λης ως Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας παρ��ει τ�τ�ιες ε*αιρε-
τικ- σημαντικ�ς δυνατ�τητες.

Xα�ρ�μαι, λ�ιπ�ν, γιατ� η συK#τησ# μας αυτ#, εδ' στη
Θεσσαλ�ν�κη, πρ�ετ�ιμ-Kει την επ�μενη (-ση τ�υ θεσμ��
της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας της Eυρ'πης, στ�ν �π��� �-
λα τα κρ-τη-μ�λη δ�δ�υν ιδια�τερη σημασ�α –σημασ�α π�υ
(α�νεται απ� τ� �ντ�ν� ενδια(�ρ�ν π�λλ'ν π�λεων και την
-ρτια πρ�ετ�ιμασ�α τ�υς–, και συνδ�εται με τις θ�σεις τ�υ
K�ιν�+�υλ��υ και τις πρ�τ-σεις της Eπιτρ�π#ς για τη διαδι-
κασ�α επιλ�γ#ς επ� τη +-σει συγκεκριμ�νων κριτηρ�ων και �-
�ι απλ'ς και μ�ν� επ� τη +-σει της εναλλαγ#ς (rotation).
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Τ� ΒΑΛΚΑΝΙΚ� Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚ� ΔΙΚΤΥ� 
Π�ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕ�ΝΩΝ

4

T
O KOINO IΣTOPIKO KAI ΠOΛITIΣTIKO ΠAPEΛΘON TΩN BAΛKANI-

κ'ν �ωρ'ν ε�ναι γνωστ� και για εμ-ς αυτ�ν�ητ�. A��υν
μ�α κ�ιν#  ιστ�ρικ# μ��ρα και ιδι�συγκρασ�α, κ�ιν- πρ�-

+λ#ματα. Kαι επ�σης ���υν �να π�λ� σημαντικ� συγκριτικ�
πλε�ν�κτημα: τη γεωγρα(ικ# εγγ�τητα, τη γειτν�αση, π�υ μας
επιτρ�πει να μετατρ�ψ�υμε τα Bαλκ-νια σε περι��# π�λιτι-
σμ�� και να ε(αρμ�σ�υμε με π�λ� μεγ-λη επιτυ��α μ�ντ�λα
συνεργασ�ας π�υ σε ευρ�τερ� πλα�σι�, για παρ-δειγμα στ�
πλα�σι� της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και τ�υ Συμ+�υλ��υ της
Eυρ'πης # στ� πλα�σι� της UNESCO, απ�δ�δ�υν π�λ� δ�σκ�-
λα πρακτικ- απ�τελ�σματα.

Πιστε�ω �τι ως υπ�υργ�� Π�λιτισμ�� ���υμε τη δυνατ�-
τητα και την υπ��ρ�ωση να π-ρ�υμε μ�α σημαντικ# κ�ιν#
πρωτ�+�υλ�α: να διακηρ�*�υμε την αν-γκη να συγκρ�τηθε�
�να αν�ι�τ� Bαλκανικ� Π�λιτιστικ� Δ�κτυ� Π�λεων και Tε-
�ν'ν, στ� �π��� να συμμετ���υν �λ�ι �ι δ#μ�ι της Bαλκανι-
κ#ς π�υ ���υν π�λιτιστικ�ς δραστηρι�τητες και �λ�ι �ι καλλι-
τε�νικ�� �ργανισμ��, ε�τε αυτ�� ε�ναι κρατικ�� ε�τε ιδιωτικ��.
T� δ�κτυ� δεν θα ε�ναι απλ'ς �να -θρ�ισμα απ� σημε�α π�-
λιτιστικ#ς δραστηρι�τητας σε κ-θε �'ρα, αλλ- θα +ρ�σκεται
σε συνε�# κ�νηση και θα (�ρνει σε διαρκ# επα(# τ� �να ση-

249



με�� με τ� -λλ�, �τσι 'στε να δημι�υργηθ��ν επιμ�ρ�υς δ�-
κτυα: θεατρικ'ν σ�ημ-των, �ρ�ηστρ'ν, κινηματ�γρα(ικ'ν
δραστηρι�τητων – κ-τι π�υ, ��τως # -λλως, υπ-ρ�ει σε πρ�-
πλασμα με τη μ�ρ(# τ�υ Bαλκανικ�� Kινηματ�γρα(ικ��
Eπιμελητηρ��υ. E�ναι αν-γκη να ενθαρρ�ν�υμε αυτ�ς τις
πρωτ�+�υλ�ες, ε�τε ε�ναι ιδιωτικ�ς ε�τε κρατικ�ς και δημ�τι-
κ�ςW ε�τε ε�ναι κερδ�σκ�πικ�ς ε�τε κ�ινω(ελε�ς. Aνα(�ρ�μαι
σε �να δ�κτυ� τ� �π��� θα τεθε�, με αυτ# την κ�ιν# μας επι-
θυμ�α και δ#λωση, κ-τω απ� την αιγ�δα των υπ�υργ'ν Π�λι-
τισμ�� των +αλκανικ'ν �ωρ'ν – κ-τω απ� την αιγ�δα τ�υς
απλ'ς και ��ι κ-τω απ� τ�ν �λεγ�� τ�υς. Δι�τι στ���ς μας ε�-
ναι –τ�υλ-�ιστ�ν εγ' �τσι αντιλαμ+-ν�μαι τα πρ-γματα– να
υπ�στηρ�K�υμε, να ενθαρρ�ν�υμε και να ενισ���υμε την π�-
λιτιστικ# δραστηρι�τητα και ��ι να την ελ�γ��υμε # να την
καθ�δηγ��με πρ�ς μ�α συγκεκριμ�νη κατε�θυνση.

Mπ�ρ��με, π-ντως, να πρ�σ(�ρ�υμε την υπ�δ�μ#W γι’ αυ-
τ� θα #θελα να σας πρ�τε�νω να α*ι�π�ι#σ�υμε την υπ�δ�μ#
π�υ ��ει, ��τως # -λλως, δημι�υργ#σει � Oργανισμ�ς για την
Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα της Eυρ'πης – Θεσσαλ�ν�κη 1997,
� �π���ς διαθ�τει κτ#ρια, πρ�σωπικ� και τηλεπικ�ινωνιακ-
μ�σα, �τσι 'στε να δημι�υργηθε� στη Θεσσαλ�ν�κη ��ι κ--
π�ι� �ργαν� αλλ- απλ'ς και μ�ν� μ�α Γραμματε�α,1 �να γρα-
(ε�� δηλαδ#, τ� �π��� θα (ρ�ντ�Kει να συλλ�γει πληρ�(�ρ�ες,
να τις διακινε� πρ�ς �λ�υς τ�υς ενδια(ερ�μ�ν�υς –μ�σα απ�
�να ηλεκτρ�νικ� δ�κτυ�, τ� �π��� ε�ναι π-ρα π�λ� ε�κ�λ� να
συσταθε� στην επ��# μας– και να συγκεντρ'νει πρ�τ-σεις
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για κ�ιν�ς π�λιτιστικ�ς δρ-σεις, για κ�ιν�ς παραγωγ�ς, για α-
νταλλαγ# παραστ-σεων # -λλων παραγωγ'ν.

H ε(αρμ�γ# αυτ#ς της π�λ� απλ#ς και συγκεκριμ�νης
πρ�τασης θα μας επιτρ�ψει να θ�σ�υμε σε κ�νηση �να δυνα-
μικ�, τ� �π��� #δη υπ-ρ�ει και πρ�πει να +ρει την αγ�ρ- τ�υ.
Γιατ� �τσι π�λλαπλασι-Kεται τ� κ�ιν�, π�λλαπλασι-K�νται �ι
δυνατ�τητες μιας π�λιτιστικ#ς «αγ�ρ-ς», η �π��α πρ�πει να
��ει ως +ασικ� �αρακτηριστικ� την αισθητικ# π�ι�τητα και �-
�ι την κερδ�σκ�π�α. B�+αια, �ι πρ�σπ-θειες αυτ�ς πρ�πει να
�ρηματ�δ�τ��νται και τ� καλ�τερ� ε�ναι να υπ-ρ�ει η μεγα-
λ�τερη δυνατ# αυτ��ρηματ�δ�τηση. Aυτ� θα τ� κατα(�ρ�υ-
με μ�ν� αν πρ�σελκ�σ�υμε τ� ενδια(�ρ�ν τ�υ κ�ιν��, δηλα-
δ# αν αυτ� τ� δ�κτυ� π�λεων και τε�ν'ν, τ� Bαλκανικ� Π�-
λιτιστικ� Δ�κτυ�, ��ει �υσιαστικ� περιε��μεν� και συγκινε�
τ�υς πληθυσμ��ς των �ωρ'ν μας.

Στ� πλα�σι� αυτ� ε��α την ευκαιρ�α να συKητ#σω με π�λ-
λ��ς συναδ�λ(�υς για πι� συγκεκριμ�νες ιδ�ες. Για παρ--
δειγμα, � P�υμ-ν�ς συν-δελ(�ς πρ�τεινε να θ�σ�υμε σε κ�-
νηση τα «λεω(�ρε�α τ�υ π�λιτισμ��», π�υ θα διασ��K�υν τις
�'ρες μας, και να ενισ��σ�υμε την κατασκευ# αν�ι�τ'ν θε--
τρων σε �ρισμ�νες π�λεις, �τσι 'στε να δημι�υργηθε� δ�κτυ�
αν�ι�τ'ν αμ(ιθε-τρων.

Oι ιδ�ες ε�ναι -πειρες, η (αντασ�α των δημι�υργ'ν και
των δια�ειριστ'ν τ�υ π�λιτισμ�� ε�ναι απ�ραντη. Eμε�ς, ως
π�λιτικ�� υπε�θυν�ι για τ�ν π�λιτισμ�, πρ�πει απλ'ς να δ'-
σ�υμε �να �ναυσμα, δηλαδ# �να μ#νυμα δημι�υργικ�τητας
και πλ�υραλισμ��, π�υ θα σ�+εται την π�λυμ�ρ(�α των +αλ-
κανικ'ν π�λιτισμ'ν.

T� +ασικ� ερ'τημα +�+αια ε�ναι αν υπ-ρ�ει κ-π�ια ιδια�-
τερη +αλκανικ# π�λιτιστικ# ταυτ�τητα, μ�α κ�ιν# +αλκανικ#
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π�λιτιστικ# συνε�δηση. Θα �λεγα πως στη συλλ�γικ# συνε�δη-
ση των +αλκανικ'ν λα'ν πρ-γματι υπ-ρ�ει, υ(�ρπει, ε�ναι
Kωνταν�, με τ�ν �ναν # τ�ν -λλ� τρ�π�, αυτ� τ� στ�ι�ε�� της
ιδια�τερης π�λιτιστικ#ς τ�υς (υσι�γνωμ�ας. Aυτ� τ� πλ��σι�
ιστ�ρικ� και συνειδησιακ� υλικ� πρ�πει να τ� πρ�σεγγ�σ�υμε
με σ�γ�ρ�ν� και �ρθ�λ�γικ� τρ�π� και να θεμελι'σ�υμε την
κ�ιν# π�λιτιστικ# μας ανα(�ρ- π-νω σε δ�� αρ��ς. H πρ'-
τη, �πως #δη αν�(ερα, ε�ναι η αρ�# τ�υ σε+ασμ�� της δια(�-
ρετικ�τητας, της π�λυμ�ρ(�ας των +αλκανικ'ν π�λιτισμ'ν.
Kαι η δε�τερη ε�ναι η αρ�# τ�υ σε+ασμ�� της π�λιτισμικ#ς ι-
σ�τιμ�ας των +αλκανικ'ν λα'ν – μ�α αρ�# π�υ θ�λ�υμε να
θεσπιστε� και στην Eυρωπαϊκ# Aνωση. Eπιμ�νω σε αυτ�, για-
τ� � σε+ασμ�ς απλ'ς και μ�ν� της δια(�ρετικ�τητας, της π�ι-
κιλ�ας, μπ�ρε� να �δηγε� στην επαν-ληψη και την αναπαρα-
γωγ# π�λ� σημαντικ'ν π�λιτισμικ'ν ανισ�τ#των. B�+αια ε-
με�ς ���υμε �να πλε�ν�κτημα: �λες �ι γλ'σσες μας ε�ναι λ�γ�
π�λ� ισ�δ�ναμες. Δεν ���υμε στα Bαλκ-νια γλ'σσα π�υ να
υπερ��ει, �πως υπερ��ει σε παγκ�σμι� # ευρωπαϊκ� επ�πεδ�
η αγγλικ#.

Tα Bαλκ-νια και �ι +αλκανικ�� π�λιτισμ�� π-ντ�τε υπ�-
(εραν απ� �να +-ρ�ς, τ� +-ρ�ς μιας δ#θεν υπ�δε�στερης �-
ψης τ�υ ευρωπαϊκ�� π�λιτισμ��. Oι +αλκανικ�� π�λιτισμ�� �-
μως δεν ε�ναι �να -θρ�ισμα �ψεων δε�τερης κατηγ�ρ�ας τ�υ
ευρωπαϊκ�� π�λιτισμ��. Kαι επειδ#, πρ-γματι, � π�λιτισμ�ς
ε�ναι στ�ι�ε�� της ιδι�συγκρασ�ας των λα'ν, ε�ναι μ�σ� επι-
+�ωσης και παρ-γ�ντας κ�ινωνικ#ς συν��#ς, πρ�πει η δικ#
μας πρωτ�+�υλ�α να +ασ�Kεται στην αρ�# της αυτ�συνειδη-
σ�ας και της α*ι�πρ�πειας των +αλκανικ'ν λα'ν και των
+αλκανικ'ν π�λιτισμ'ν.

T�λ�ς θα #θελα να επισημ-νω και κ-τι -λλ�. Στην επ��#
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της π�λιτιστικ#ς �μ�ι�γεν�π��ησης και τ�υ �πτικ�ακ�υστι-
κ�� π�λιτισμ��, τ�υ π�λιτισμ�� της αμ(�+�λης εικ�νας και
της �μ�ι�μ�ρ(ης πληρ�(�ρησης, η �π��α π�λλ�ς (�ρ�ς �-νει
την �υσ�α, πρ�πει να δ��με π�� μπ�ρε� να +ρει κανε�ς τη γνη-
σι�τητα στ�ν διεθν# π�λιτιστικ� �ρ�K�ντα. Kατ- τη γν'μη
μ�υ, π�λιτιστικ- παγκ�σμι� μπ�ρε� να θεωρηθε� μ�ν�ν �,τι ε�-
ναι γν#σι� εθνικ- και περι(ερειακ-. M�ν� μ�σα απ� την π�-
λιτισμικ# γνησι�τητα σε εθνικ� επ�πεδ� –ελληνικ�, +�υλγαρι-
κ�, ρ�υμανικ� κ.�.κ.– # σε περι(ερειακ� επ�πεδ� –και τ�τ�ι�
ε�ναι τ� +αλκανικ�– μπ�ρε� να πρ�κ�ψει μ�α γν#σια π�λιτι-
στικ# δραστηρι�τητα, π�υ να ��ει διασ(αλισμ�νη την παγκ�-
σμι�τητ- της και να επι+ληθε� σε διεθν�ς επ�πεδ�. Aυτ� για
μ�να ε�ναι π-ρα π�λ� σημαντικ� και ν�μ�Kω �τι ε�ναι τ� +α-
σικ� συγκριτικ� μας πλε�ν�κτημα.
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Μ�ΡΦΕΣ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΕΥcΕΙΝΙΩΝ �ΩΡΩΝ

4

£
A MOY EΠITPEΨETE NA EΠIXEIPHΣΩ THN EcAΓΩΓH KAΠOIΩN

απλ'ν συμπερασμ-των απ� αυτ# την τ�σ� σημαντικ#
συν-ντηση των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� των �ωρ'ν της

Παραευ*ε�νιας Συνεργασ�ας, εδ' στη Θεσσαλ�ν�κη – Π�λιτι-
στικ# Πρωτε��υσα της Eυρ'πης. Kατ- τη γν'μη μ�υ, τ�
πρ'τ� ε�ναι �τι η λεκ-νη της Mα�ρης θ-λασσας ε�ναι μ�α λε-
κ-νη π�λιτισμ��, μ�α λεκ-νη Kω#ς, μ�α λεκ-νη �ικ�λ�γικ#ς
ευαισθησ�αςW και ακρι+'ς επειδ# � π�λιτισμ�ς ε�ναι η πι� +α-
θι- και ιστ�ρικ- η πι� σημαντικ# πλευρ- της π�λιτικ#ς δρα-
στηρι�τητας, ��ει για �λ�υς μας π�λ� μεγ-λη σημασ�α να κ--
ν�υμε μ�νιμ�τερη, συστηματικ�τερη και εντ�ν�τερη τη συ-
νεργασ�α των �ωρ'ν μας στ�ν τ�μ�α τ�υ π�λιτισμ�� και, +ε-
+α�ως, τη συνεργασ�α των αρμ�διων υπ�υργ'ν Π�λιτισμ��.

K-θε θ-λασσα ε�ναι πηγ# π�λιτισμ��. Aυτ� συμ+α�νει με
τη Mεσ�γει�, αυτ� συμ+α�νει (υσικ- και με τ�ν E�*ειν� Π�-
ντ�, με τη Mα�ρη θ-λασσα. Eιδικ- η Mα�ρη θ-λασσα –κι αυ-
τ� μπ�ρ��με να τ� π��με εμε�ς, π�υ ���υμε τη μν#μη της ελ-
ληνικ#ς παρ�υσ�ας στην περι��# της– δεν ε�ναι μ�ν� �νας τ�-
π�ς, δεν ε�ναι �να γεωγρα(ικ� σημε�� ανα(�ρ-ς. E�ναι επι-
πλ��ν κι �να -θρ�ισμα π�λ� σημαντικ'ν διαδρ�μ'ν – διαδρ�-
μ'ν εμπ�ρικ'ν, �ικ�ν�μικ'ν, αλλ- και π�λιτιστικ'ν.
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Kαι αυτ# η �νν�ια της διαδρ�μ#ς, αυτ# η �νν�ια της κ�νη-
σης #ταν, στ�υς αι'νες π�υ πρ�ηγ#θηκαν, �υσιαστικ- τ� πρ�-
πλασμα, τ� πρ���μι� της �νν�ιας τ�υ δικτ��υ, π�υ ε�ναι μ�α
τ�σ� σ�γ�ρ�νη �νν�ια, την �π��α �ρησιμ�π�ι��με παντ��,
στις μετα(�ρ�ς, στις τηλεπικ�ινων�ες, στην εν�ργεια και εκ
των πραγμ-των ε�μαστε αναγκασμ�ν�ι να τη �ρησιμ�π�ι��με
και στ� �'ρ� τ�υ π�λιτισμ�� και της επικ�ινων�ας.

T� δε�τερ� συμπ�ρασμα ε�ναι �τι, +�+αια, θα πρ�πει να υ-
π-ρ�ει και να ενθαρρυνθε� αυτ� τ� δ�κτυ� της ανταλλαγ#ς
των π�λιτιστικ'ν πρ�τ-σεων, ιδε'ν και δραστηρι�τ#των, π�υ
ε�ναι τ� Παραευ*ε�νι� Δ�κτυ� Π�λιτισμ��. Θα #θελα, επ�σης,
να λ-+ετε υπ�ψη σας και την ετ�ιμ�τητα π�υ ���υμε να θ�-
σ�υμε σε λειτ�υργ�α μ�α Γραμματε�α, η �π��α, με την τηλεπι-
κ�ινωνιακ# και την -λλη υπ�δ�μ# της, θα +�ηθ- στ� μ�τρ�
τ�υ δυνατ�� στην πρ�'θηση των κ�ιν'ν δρ-σεων και των
κ�ιν'ν ιδε'ν μας.

Tρ�τ� σημε�� ε�ναι η π�λ� συγκεκριμ�νη πρ�ταση π�υ α-
ν�(ερα και εγ', να Kητ#σ�υμε να λη(θ��ν πρωτ�+�υλ�ες για
τ�ν εντ�πισμ� π�ρων, κρατικ'ν, διεθν'ν και ιδιωτικ'ν. Kαι
θα #θελα να σας ανακ�ιν'σω �τι μ�λις αρ��σει να λειτ�υργε�
η Tρ-πεKα της Παραευ*ε�νιας Συνεργασ�ας, θα Kητ#σω να
συναντηθ' με τη δι��κησ# της, για να της πρ�τε�νω να ανα-
λ-+ει π�λιτιστικ�ς πρωτ�+�υλ�ες, 'στε να δικαι'σει �τσι και
την �παρ*# της ως τραπεKικ�ς �ργανισμ�ς.

T�ταρτ� σημε��, τ� �π��� θα #θελα να μνημ�νε�σω ειδικ-,
ε�ναι η πρ�ταση τ�υ P'σ�υ συναδ�λ(�υ, � �π���ς, αν γνωρ�-
Kω καλ-, ε�ναι � κ�σμ#τωρ της �μ-δας των υπ�υργ'ν Π�λι-
τισμ��, γιατ� ε�ναι � παλαι�τερ�ς στα καθ#κ�ντα τ�υ υπ�υρ-
γ�� Π�λιτισμ�� εδ' και π�λλ- �ρ�νια, για την �ργ-νωση τ�υ
πλ���υ π�υ θα περιπλ�ει τη Mα�ρη θ-λασσα, ακ�μα και τη
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Mεσ�γει�, μετα(�ρ�ντας �να μ#νυμα κ�ιν#ς π�λιτισμικ#ς πα-
ρ-δ�σης, �να μ#νυμα π�λυμ�ρ(�ας και εν�τητας ταυτ��ρ�να
των π�λιτιστικ'ν δρ-σεων. N�μ�Kω �τι αυτ� ε�ναι μια ιδ�α
π�υ +ρ�σκει τ�υς π-ντες σ�μ(ων�υς. E�μαι +�+αι�ς �τι τα υ-
π�υργικ- μας γρα(ε�α και �ι πρεσ+ε�ες μας θα επικ�ινων#-
σ�υν, 'στε να δ��με π�ι�ς ε�ναι � κατ-λληλ�ς (�ρ�ας για να
πραγματ�π�ιηθε� αυτ� τ� σ��δι�, τ� �π��� ε�ναι απλ� στη
σ�λληψ# τ�υ και για τ� λ�γ� αυτ� ε�ναι και π�λ� σημαντικ�.

E-ν δεν ��ετε αντ�ρρηση και αν συμ(ωνε�τε με αυτ- τα α-
πλ- συμπερ-σματα, θα #θελα να σας ευ�αριστ#σω για τη συμ-
μετ��# σας στις εκδηλ'σεις της Θεσσαλ�ν�κης και σε αυτ#
την -τυπη αλλ- σημαντικ# συν-ντησ# μας, π�υ κ-νει ακ�μη
�να +#μα για την εμ+-θυνση της συνεργασ�ας των �ωρ'ν μας
στ�ν τ�μ�α τ�υ π�λιτισμ��.
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Η ΜΕΣ�ΓΕΙ�Σ ΩΣ ΛΕΚΑΝΗ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Υ:
�Ι ΔΥΝΑΤ�ΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣ�ΓΕΙΑΚΗΣ

Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4

£
EΛΩ KAT’ APXAΣ NA EYXAPIΣTHΣΩ THN AYΣTPIAKH ΠPOEΔPIA,

τ�ν συν-δελ(� Π�τερ B�τμαν, για τα θερμ- τ�υ λ�για
και να σας καλωσ�ρ�σω επισ#μως εκ μ�ρ�υς της ελλη-

νικ#ς κυ+�ρνησης εδ' στην Eλλ-δα, στη P�δ�, σε αυτ# την ε-
ναρκτ#ρια συνεδρ�αση της δι-σκεψης των υπ�υργ'ν Π�λιτι-
σμ�� της Eυρωμεσ�γειακ#ς Συνεργασ�ας.

H Eλλ-δα μετ��ει ε*αρ�#ς ενεργ�τατα στη διαδικασ�α της
Bαρκελ'νης �πως και στ� Mεσ�γειακ� Forum. Xα�ρ�μαι δε,
γιατ� ως πρ�ς τις π�λιτιστικ�ς μας σ��σεις, ως πρ�ς την ευ-
ρωμεσ�γειακ# π�λιτιστικ# συνεργασ�α, η P�δ�ς καθ�σταται
πλ��ν �νας σταθμ�ς, μετ- τη Bαρκελ'νη και την Mπ�λ�νια.
Aλλ- θα μ�υ επιτρ�ψετε να πρ�σθ�σω δ�� ενδι-μεσες στ--
σεις π�υ �γιναν στη Θεσσαλ�ν�κη, την π�λη την �π��α εκπρ�-
σωπ' στην ελληνικ# B�υλ#: την -τυπη συν-ντηση π�υ ε��α-
με κατ- τα εγκα�νια της Θεσσαλ�ν�κης – Π�λιτιστικ#ς Πρω-
τε��υσας της Eυρ'πης τ�ν Iαν�υ-ρι� τ�υ 1997 με �λες τις
τρ�τες μεσ�γειακ�ς �'ρες, συν-ντηση -τυπη αλλ- π-ρα π�λ�
�υσιαστικ#, και +ε+α�ως την ευρωμεσ�γειακ# δι-σκεψη των
υψηλ'ν α*ιωματ���ων για τα �πτικ�ακ�υστικ-, π�υ κατ�λη-
*ε στη Διακ#ρυ*η της Θεσσαλ�ν�κης τ� N��μ+ρι� τ�υ 1997.
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Πρ�πει δε να τ�ν�σω �τι η απ�(αση π�υ ελ#(θη στ� Πα-
λ�ρμ�, απ�(αση των υπ�υργ'ν E*ωτερικ'ν των �ωρ'ν της
διαδικασ�ας της Bαρκελ'νης, να �ργανωθε� μια ειδικ# δι-σκε-
ψη των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ��, σηματ�δ�τε� τη +��ληση �λων
των κρατ'ν-μελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και των τρ�των
μεσ�γειακ'ν �ωρ'ν να πρ�σδ'σ�υν στην π�λιτιστικ# δι-στα-
ση της Eυρωμεσ�γειακ#ς Συνεργασ�ας πρωτε��υσα σημασ�α.

Kι αυτ� ε�ναι για την περι��# αυτ# απ�λ�τως (υσικ�, για-
τ� εμε�ς π�υ κατ�ικ��με στη Mεσ�γει� γνωρ�K�υμε π-ρα π�-
λ� καλ- �τι η Mεσ�γει�ς ε�ναι μια μ#τρα π�λιτισμ'ν, ε�ναι �-
να πεδ�� �μπνευσης και δημι�υργ�ας, αλλ- ε�ναι ταυτ��ρ�να
και �να πεδ�� αντιθ�σεων. Γιατ�, �πως ε�ναι αυτ�ν�ητ�, � π�-
λιτισμ�ς ε�ναι ταυτ��ρ�να και τα δ�� πρ-γματα: E�ναι τ�
πρ�ν�μιακ� πεδ�� της (ιλ�ας, της συνεργασ�ας, της πρ�σ�γγι-
σης μετα*� των λα'ν και των κρατ'ν, ε�ναι �νας �'ρ�ς πρ�-
σ(�ρ�ς για αναπτυ*ιακ�ς επενδ�σεις και για τη δημι�υργ�α
ν�ων θ�σεων εργασ�ας – ιδ�ως σ#μερα, στη μετανεωτερικ# και
μετα+ι�μη�ανικ# επ��# στην �π��α K��με. E�ναι �μως ταυτ�-
�ρ�να και �νας �'ρ�ς π�υ συνδ�εται με τις ν��τρ�π�ες, με τις
ιδε�λ�γ�ες, με τις παραδ�σεις, με την ατ�μικ# και τη συλλ�γι-
κ# συνε�δηση, με τη σ��ση π�υ ���υν -τ�μα και συλλ�γικ�ς �-
ντ�τητες με την Iστ�ρ�α. E�ναι δηλαδ#, π-ρα π�λ� συ�ν-, μια
πηγ# σημαντικ'ν αντιθ�σεων.

aρα η σημασ�α π�υ η διαδικασ�α της Bαρκελ'νης πρ�σ-
δ�δει στ�ν π�λιτισμ� ταυτ�Kεται με τη σημασ�α π�υ δ�νει στην
ειρ#νη. Γιατ� αυτ# η δημι�υργικ# πρ�σ�γγιση τ�υ π�λιτισμ��,
η αντιμετ'πισ# τ�υ ως πεδ��υ συνεργασ�ας και ��ι ως πηγ#ς
αντιθ�σεων, ε�ναι η πρ'τη υπ��ρ�ωση π�υ ���υν �λα τα κρ--
τη, �λες �ι κυ+ερν#σεις, �λ�ι �ι λα��.

Kαι καθ'ς πλησι-K�υμε πρ�ς τ� �τ�ς 2000, καθ'ς πλησι--
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K�υμε στ�ν ν�� αι'να και στην τρ�τη �ιλιετ�α, λ�γικ� ε�ναι τ�
ενδια(�ρ�ν για τη Mεσ�γει� να εντε�νεται, καθ'ς η Mεσ�γει-
�ς ε�ναι η μ#τρα των μ�ν�θεϊστικ'ν θρησκει'ν. Kαι ε�ναι, θα
�λεγα, τ� πι� �αρακτηριστικ� �σως και τ� πι� πρ�σ(�ρ� πα-
ρ-δειγμα για τη σημασ�α τ�υ διαλ�γ�υ αν-μεσα στ�υς π�λι-
τισμ��ς, για τ�ν διαπ�λιτισμικ� δι-λ�γ�, �υσιαστικ- δηλαδ#
για τ�ν αμ�ι+α�� σε+ασμ�, για την πρ�σ�γγιση, για μια διαρ-
κ# διαδικασ�α καταν�ησης τ�υ εαυτ�� μας, αλλ- ταυτ��ρ�-
να και τ�υ -λλ�υ. Γιατ� καταν���με και σε+�μαστε τ�ν εαυ-
τ� μας, ατ�μικ� και συλλ�γικ�, μ�ν�ν �ταν καταν���με και
σε+�μαστε τ�ν -λλ�.

Xα�ρ�μαι επ�σης ιδια�τερα γιατ� η δι-σκεψη αυτ# συν�ρ-
�εται στη P�δ�, �να νησ� π�υ +ρ�σκεται στ� -κρ� της Mεσ�-
γε��υ. N�μ�Kω �τι δεν θα υπ#ρ�ε πι� πρ�σ(�ρ�ς τ�π�ς για τη
δι�ργ-νωση της δι-σκεψης αυτ#ς απ� �να μνημε�� π�υ συνε-
ν'νει και α(�μ�ι'νει πλ#θ�ς π�λιτισμικ'ν επιρρ�'ν, �πως
ε�ναι τ� Παλ-τι των Iππ�τ'ν. Bρισκ�μαστε μ-λιστα στην α�-
θ�υσα στην �π��α συν#λθε τ� Eυρωπαϊκ� Συμ+��λι�, η Δι--
σκεψη K�ρυ(#ς της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης –των Eυρωπαϊκ'ν
K�ιν�τ#των τ�τε– τ� 1988, κατ- τη δι-ρκεια της δε�τερης κα-
τ- σειρ- ελληνικ#ς πρ�εδρ�ας.

Σας υπ�δ���μαι και επι(υλ-σσ�μαι να συKητ#σ�υμε, κα-
τ- τη δι-ρκεια της συν-ντησ#ς μας, μια σειρ- απ� ιδ�ες και
πρ�τ-σεις π�υ, για τη δικ# μας �πτικ# γων�α, κ�ρυ('ν�νται
στην �νν�ια της Π�λιτιστικ#ς Oλυμπι-δαςW εν�ς ν��υ θεσμ��,
π�υ ��ει #δη συγκρ�τηθε� και κ-νει τα πρ'τα +#ματ- τ�υ, με
την πρωτ�+�υλ�α της ελληνικ#ς κυ+�ρνησης, αλλ- και της
UNESCO και της Διεθν��ς Oλυμπιακ#ς Eπιτρ�π#ς.

E�μαι δε +�+αι�ς �τι κατ- τη δι-ρκεια των συKητ#σε'ν
μας, μ�σα απ� την πρ�σεκτικ# α*ι�λ�γηση της ως τ'ρα π�-
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ρε�ας της διαδικασ�ας της Bαρκελ'νης στ�ν π�λιτιστικ� τ�-
μ�α, λαμ+-ν�ντας υπ�ψη μας και την  �π�ια εμπειρ�α ��ει κ�-
μ�σει τ� Mεσ�γειακ� Forum, θα ε�μαστε σε θ�ση να α*ι�λ�γ#-
σ�υμε �λα τα πρ�γρ-μματα και κυρ�ως τ� Euromed Heritage,
τ� πρ�γραμμα για την ευρωμεσ�γειακ# π�λιτιστικ# κληρ�ν�-
μι-, τ� �π��� μαK� με τ� Euromed Audiovisual ε�ναι τ� κ�ρι�
πεδ�� ενδια(�ρ�ντ�ς της Eυρωμεσ�γειακ#ς Συνεργασ�ας στα
π�λιτιστικ- Kητ#ματα.

Aπ� τη συK#τηση αυτ# ε�μαι +�+αι�ς (�ωρ�ς να πρ�κατα-
λαμ+-νω καν�ναν, θ�λω να ελπ�Kω) πως �να +ασικ� πρ�+λη-
μα π�υ θα αναδει�θε� ε�ναι τ� πρ�+λημα της �ρηματ�δ�τησης
�λων αυτ'ν των πρωτ�+�υλι'ν – �να πρ�+λημα π�υ ελπ�Kω
�τι θα αντιμετωπιστε� με πρακτικ� και πρ�σ(�ρ� τρ�π�.

Kαθ'ς +ρισκ�μαστε εδ', σε �να μνημε��, λ�γικ� ε�ναι να
δ'σ�υμε ιδια�τερη σημασ�α στην π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-, να
δ'σ�υμε ιδια�τερη σημασ�α στην αν-γκη δημι�υργ�ας θεσμ'ν
και πρ�γραμμ-των, στην αν-ληψη δρ-σεων π�υ ���υν ως α-
ντικε�μεν� τ�υς ακρι+'ς την π�λιτιστικ# κληρ�ν�μι-. Aυτ� �-
μως δεν σημα�νει �τι � Kωνταν�ς π�λιτισμ�ς, η π�λιτιστικ# α-
ν-πτυ*η, �ι τ��νες και τα γρ-μματα, η μ�υσικ#, �ι ανθρωπι-
στικ�ς σπ�υδ�ς, τ� +ι+λ��, �ι παραστατικ�ς τ��νες δεν ε�ναι
πεδ�α ιδια�τερ�υ ενδια(�ρ�ντ�ς για μας. Πρ�(αν'ς και ε�ναι,
με ιδια�τερη �μ(αση, �πως τ�νισα και πρ�ηγ�υμ�νως, στ�ν
διαπ�λιτισμικ� δι-λ�γ� αλλ- και σε �μ-δες π�υ ���υν ιδια�-
τερη σημασ�α, �πως ε�ναι �ι γυνα�κες και �ι ν��ι της περι��#ς.

Γιατ� μ�ν� �τσι η π�λιτιστικ# συνεργασ�α και σε ευρωμε-
σ�γειακ� επ�πεδ� μπ�ρε� να λειτ�υργ#σει ως μ��λ�ς για τη
διασ(-λιση της κ�ινωνικ#ς συν��#ς. Aυτ�ς ε�ναι -λλωστε �
πρ'τ�ς στ���ς κ-θε κ�ινων�ας στ� εσωτερικ� της, αλλ- και
�λων των κ�ινωνι'ν στ� επ�πεδ� της διεθν��ς συνεργασ�ας.
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Xα�ρ�μαι γιατ� σας υπ�δ���μαι στην �ναρ*η αυτ#ς της
δι-σκεψης, �α�ρ�μαι γιατ� θα ���υμε την ευκαιρ�α να συKη-
τ#σ�υμε τις δ�� αυτ�ς μ�ρες με λεπτ�μ�ρειες και -νεση γ�ρω
απ� τα Kητ#ματα αυτ- και �α�ρ�μαι, επ�σης, γιατ� η Eυρω-
παϊκ# Aνωση εμ(αν�Kεται με μια κ�ιν# θ�ση εν'πι�ν των τρ�-
των μεσ�γειακ'ν �ωρ'ν, μια κ�ιν# θ�ση στην �π��α περι-
κλε��νται �λες αυτ�ς �ι ιδ�ες, �λες αυτ�ς �ι πρ�τ-σεις, μια κ�ι-
ν# θ�ση π�υ αν��γει την πρ��πτικ# της Π�λιτιστικ#ς Eυρω-
μεσ�γειακ#ς Συνεργασ�ας.
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� Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ ΩΣ ΠΡ�Ν�ΜΙΑΚ� ΠΕΔΙ� 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ Τ�Ν ΑΠ�ΔΗΜ� ΕΛΛΗΝΙΣΜ� –

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ Τ�Υ 2004

4

™
TH BAΣH THΣ YΠAPcHΣ KAI THΣ ΔPAΣHΣ TOY ΣYMBOYΛIOY AΠO-

δημ�υ Eλληνισμ�� +ρ�σκεται (υσικ- � ελληνικ�ς π�λι-
τισμ�ς, π�υ ε�ναι τ� συγκριτικ� πλε�ν�κτημα τ�υ τ�π�υ

μας. Vταν �μως τ�ν�K�υμε τ� επι�ε�ρημ- μας αυτ�, δηλαδ#
την ιδια�τερη συμ+�λ# της Ελλ-δας και τ�υ ελληνικ�� π�λιτι-
σμ�� στη διαμ�ρ(ωση τ�υ παγκ�σμι�υ π�λιτιστικ�� απ�θ�-
ματ�ς, π�λ� συ�ν- κινδυνε��υμε να δι�λισθ#σ�υμε σε μ�α ε-
πηρμ�νη αντ�ληψη για τη θ�ση της �'ρας μας μ�σα στ� πα-
γκ�σμι� π�λιτιστικ� γ�γνεσθαι. Και η αλ#θεια ε�ναι πως με
+-ση �λα τα -λλα κριτ#ρια η Ελλ-δα ε�ναι μ�α μεσα�α �'ρα
–και ��ι μ�α μικρ# και ταπειν# �'ρα–, π�υ κατ��ει π�λ� ση-
μαντικ# θ�ση στην παγκ�σμια �ικ�ν�μ�α, μ�α �'ρα με μεγ�θη
π�υ συν#θως συγκρ�ν�νται με αυτ- των μεγαλ�τερων +ι�μη-
�ανικ'ν �ωρ'ν και π-ντως των πι� ανεπτυγμ�νων �ωρ'ν
τ�υ κ�σμ�υ. Eιδικ- �μως στ� σ�μπαν τ�υ π�λιτισμ�� η Ελ-
λ-δα ε�ναι μ�α π�λιτιστικ# υπερδ�ναμη, γιατ� ��ει συμ+-λει
στη διαμ�ρ(ωση α(εν�ς μεν τ�υ δυτικ�� �ρθ�λ�γισμ��, α-
(ετ�ρ�υ δε αυτ�� π�υ θα �ν�μ-Kαμε θε�λ�γ�α της αγ-πης,
δηλαδ# της �ρθ�δ�*ης αντ�ληψης για τ�ν  κ�σμ�.

T� γεγ�ν�ς αυτ� μας επι+-λλει να εμμ�ν�υμε στην εν�τη-
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τα και τη συν��εια της ε*�λι*ης τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� και
-ρα να μην απ�κλε��υμε κε(-λαια και περι�δ�υς της ελληνι-
κ#ς ιστ�ρ�ας και της ελληνικ#ς π�λιτιστικ#ς συν��ειας, η �-
π��α απ�δεικν�εται πρωτ�στως στ� σ'μα της ελληνικ#ς γλ'σ-
σας. H παρατ#ρησ# μας, μ-λιστα, αυτ# σ�ετ�Kεται κυρ�ως με
εκε�νη την περ��δ� της ελληνικ#ς ιστ�ρ�ας κατ- την �π��α η
γλωσσικ# συν��εια δια(υλ-�θηκε απ� την εκκλησ�α, απ� την
εκκλησιαστικ# παρ-δ�ση: ανα(�ρ�μαι κυρ�ως στην περ��δ�
της τ�υρκ�κρατ�ας, αλλ-, θα �λεγα, και σε �λη τη +υKαντιν#
�ιλιετ�α πριν απ� την κατ-κτηση της Kωνσταντιν��π�λης.

Στην επ��# μας, μ�σα στη σ�γ�ρ�νη π�λυπ�λιτισμικ# κ�ι-
νων�α, η πρ�σ�γγισ# μας γ�ρω απ� τ� (αιν�μεν� τ�υ π�λιτι-
σμ�� ε�ναι συν#θως καλ�πιστη, για να μην πω μερικ�ς (�ρ�ς
α(ελ#ς. � π�λιτισμ�ς ως στ�ι�ε�� της εθνικ#ς ταυτ�τητας ε�ναι
�υσιαστικ- � δεσμ�ς μ�σω τ�υ �π���υ εντ-σσεται τ� -τ�μ� σε
μ�α �μ-δα ανα(�ρ-ς και απ�τελε� τ� πεδ�� της συν�παρ*ης,
της ειρ#νης και της συμ(ιλ�ωσης αν-μεσα στ�υς λα��ς. Aλλ-,
ταυτ��ρ�να, �ι π�λιτιστικ�ς δια(�ρ�ς –δια(�ρ�ς γλωσσικ�ς και
θρησκευτικ�ς, δια(�ρ�ς ν��τρ�πι'ν και στερε�τ�πων– +ρ�-
σκ�νται στ�ν πυρ#να των πι� σημαντικ'ν συγκρ��σεων. Aυ-
τ� συμ+α�νει κυρ�ως στην επ��# μας, �π�υ �υσιαστικ- ιδε�λ�-
γικ�π�ιε�ται η π�λιτισμικ# δια(�ρ- και μετατρ�πεται π�λ� συ-
�ν- σε π�λιτικ#, με απ�τ�λεσμα να διασπ- τη συν��# κ-π�ιων
κ�ινωνι'ν, εν' στην αντιπαρ-θεση μετα*� κ�ιν�τ#των, κρατι-
κ'ν # -λλων, να πρ�καλε� συγκρ��σεις # να παρεμπ�δ�Kει τη
συμ(ιλ�ωση και την ειρηνευτικ# διαδικασ�α.

Vλα αυτ- ���υν π-ρα π�λ� μεγ-λη σημασ�α για τ�ν ελ-
ληνισμ�, π�υ απ�κτ- τα πραγματικ- τ�υ μεγ�θη, την πραγ-
ματικ# τ�υ εμ+�λεια, μετρ'ντας τ� ε�ρ�ς τ�υ π�λιτισμ�� και
��ι τ� ε�ρ�ς τ�υ πληθυσμ�� τ�υ. Πρ�πει, επ�σης, να συμ(ι-
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λιωθ��με με την ιδ�α �τι απ� την -π�ψη αυτ# � ελληνικ�ς
π�λιτισμ�ς με �λες τις συμπαραδηλ'σεις τ�υ, με �λα τα μη-
ν�ματα π�υ εκπ�μπει, υπερ+α�νει κατ- π�λ� τα �ρια της γλ'σ-
σας μας, μια π�υ, για παρ-δειγμα, π�λ� σημαντικ- κε(-λαια
τ�υ ελληνικ�� π�λιτισμ�� +ρ�σκ�νται κ-τω απ� τη δια�ε�ριση
επιστημ�νων π�υ δεν ���υν -μεση επα(# με την ελληνικ#
γλ'σσαW γι’ αυτ� εμε�ς π�τ� δεν περι�ρ�σαμε και δεν πρ�πει
να περι�ρ�K�υμε την εμ+�λεια τ�υ μην�ματ�ς τ�υ ελληνικ��
π�λιτισμ�� μ�σα στα �ρια της εμ+�λειας της ελληνικ#ς γλ'σ-
σας, της �ρ#σης της # της καταν�ησ#ς της.

M�σα στις αρμ�δι�τητες τ�υ ελληνικ�� Υπ�υργε��υ Π�λι-
τισμ�� αν#κει και η καλλι�ργεια μιας ιδια�τερης σ��σης με
τ�υς απ�δημ�υς Aλληνες, μ�σα π-ντ�τε απ� τ�ν αγωγ� τ�υ
Υπ�υργε��υ Ε*ωτερικ'ν και της Γενικ#ς Γραμματε�ας Απ�-
δημ�υ Ελληνισμ��. Xα�ρ�μαι, λ�ιπ�ν, γιατ� κατ- τα δ�� τε-
λευτα�α �ρ�νια, σε συνεργασ�α με τ� πρ�εδρε�� τ�υ ΣΑΕ, ε�-
�αμε π�λλ�ς επα(�ς και συναντ#σειςW α(ιερ'σαμε, μ-λιστα,
μ�α ειδικ# συνεδρ�αση της Γραμματε�ας τ�υ ΣΑE, για να �ρ-
γαν'σ�υμε την π�λιτιστικ# μας παρ�μ+αση, �υσιαστικ- δη-
λαδ# για να διαμ�ρ('σ�υμε μ�α ιδια�τερη π�λιτιστικ# π�λιτι-
κ# σε σ��ση με τ�υς απ�δημ�υς Aλληνες.

H π�λιτικ# αυτ# μ�ρ(�π�ιε�ται με ν��υς θεσμ��ς, �πως
για παρ-δειγμα ε�ναι η Ελληνικ# Π�λιτιστικ# Πρωτε��υσα
της αμερικανικ#ς ηπε�ρ�υ, με τη Β�στ'νη πρ'τη πρωτε��υ-
σα, # εμ(αν�Kεται με τη μ�ρ(# �ργανωμ�νων, π�λυδ�ναμων
εκδηλ'σεων, κυρ�ως στις �'ρες της τ�ως Σ�+ιετικ#ς Aνωσης,
στην παραευ*ε�νια περι��# και στα Βαλκ-νια. Kαι +ε+α�ως
α(�ρ- και στη γλ'σσα, μια π�υ τ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��, σε
συνεργασ�α με τ� Υπ�υργε�� Παιδε�ας, τ� Υπ�υργε�� Ε*ωτε-
ρικ'ν, τ� Zδρυμα Ελληνικ�� Π�λιτισμ�� και τ� Zδρυμα «Ω-
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ν-ση», παρακ�λ�υθε� και ενισ��ει �να ε*αιρετικ- εκτεταμ�ν�
δ�κτυ� διδασκαλ�ας της ν�ας ελληνικ#ς γλ'σσας, σε περισσ�-
τερα απ� εκατ�ν πεν#ντα σημε�α, σε δι-(�ρα πανεπιστ#μια
τ�υ ε*ωτερικ�� σε �λες τις ηπε�ρ�υς. Σε π�λλ�ς, μ-λιστα, πε-
ριπτ'σεις �ι τ�πικ�ς ελληνικ�ς κ�ιν�τητες συνεργ-K�νται με
τις πανεπιστημιακ�ς αυτ�ς �δρες, τις ενισ���υν �ικ�ν�μικ-
και τις υπ�στηρ�K�υν κ�ινωνικ-. Kαι θ�λω να ελπ�Kω �τι αυ-
τ# η επα(# των απ�δημων Ελλ#νων με τ� εκτεταμ�ν� αλλ-
π-ντ�τε ισ�ν� �ικ�ν�μικ- δ�κτυ� της διδασκαλ�ας της ελλη-
νικ#ς γλ'σσας στα πανεπιστ#μια τ�υ ε*ωτερικ�� θα γ�νει
στεν�τερη και απ�τελεσματικ�τερη.

Δεν θα ανα(ερθ' γενικ- στην π�λιτιστικ# μας π�λιτικ#
και στην π�λιτικ# μας για τ�υς απ�δημ�υς, η �π��α ε(αρμ�-
Kεται και υπ�στηρ�Kεται απ� συγκεκριμ�ν�υς δι�ικητικ��ς
θεσμ��ς, καθ'ς π�ρα απ� τη Γενικ# Γραμματε�α Απ�δημ�υ
Ελληνισμ��, υπ-ρ�ει πια ειδικ# υπηρεσ�α για τ�υς απ�δη-
μ�υς Aλληνες και στ� Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��.

Θα αρκεστ' στ� ειδικ�τερ� K#τημα της σημεριν#ς συK#-
τησης τ�υ ΣAE, π�υ ε�ναι η σ��ση μας με τ� �λυμπιακ� ιδε'-
δες, με α(�ρμ# αυτ� τ� σπινθ#ρα π�υ πρ�κ�πτει μ�σα απ� τη
ν�α συν-ντηση της Ελλ-δας με τ� θεσμ� των �λυμπιακ'ν Α-
γ'νων.

T� 2004 δεν πρ�πει να ε�ναι μ�α στιγμ# στη συν#θη αλλη-
λ�υ��α των Aγ'νωνW δεν πρ�πει, δηλαδ#, να ε�ναι απλ'ς �ι α-
γ'νες π�υ �π�νται αυτ'ν τ�υ Σ�δνεϋ και πρ�ηγ��νται εκε�-
νων τ�υ 2008. H ν�α αυτ# συν-ντηση τ�υ ελληνισμ�� και τ�υ
ελληνικ�� π�λιτισμ�� με την �λυμπιακ# ιδ�α πρ�πει να κ�μ�-
σει κ-τι τ� καιν��ργι�, τ� μ�νιμ� και τ� �ριστικ�.

Και αυτ�, π�ρα απ� τη μεγ-λη �ικ�ν�μικ# και επικ�ινω-
νιακ# επι�ε�ρηση αυτ'ν τ��των των �λυμπιακ'ν Αγ'νων
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τ�υ 2004 και της π�ρε�ας πρ�ς αυτ��ς, ε�ναι, ν�μ�Kω, η ιδ�α
της Π�λιτιστικ#ς �λυμπι-δας.

Mε τ�ν �ρ� αυτ� δεν ενν���με την π�λιτιστικ# διακ�σμη-
ση των �λυμπιακ'ν Αγ'νων με τις τελετ�ς �ναρ*ης και λ#-
*ης και τα παρ-λληλα π�λιτιστικ- πρ�γρ-μματα. Eπ�σης, η ι-
δ�α αυτ# δεν ε�ναι �να απ� τα συν#θη στερε�τυπα τ�υ ελλη-
νικ�� π�λιτικ�� λ�γ�υ, π�υ π�λλ�ς (�ρ�ς, λ�γω αμη�αν�ας, ε-
πικαλε�ται την ιδια�τερη σ��ση μας με τ�ν παγκ�σμι� π�λιτι-
σμ� και δι�λισθα�νει στ� αμ-ρτημα της �παρσης, για τ� �π���
μ�λησα πρ�ηγ�υμ�νως, κ-τι π�υ τελικ- +λ-πτει την πρ�'θη-
ση της εικ�νας της σ�γ�ρ�νης Ελλ-δας και -ρα την πρ�'θη-
ση των δικ'ν μας απ�ψεων για τα κρ�σιμα θ�ματα ε*ωτερι-
κ#ς και αμυντικ#ς π�λιτικ#ς.

Η Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα ε�ναι �νας ν��ς αυτ�τελ#ς θε-
σμ�ς, π�υ καλ�πτει �λ� τ� δι-στημα μετα*� δ�� �λυμπια-
κ'ν Αγ'νων – �νας θεσμ�ς, -ρα κ-τι τ� μ�νιμ� και διαρκ�ς,
π�υ δεν ε*αντλε�ται στ� �ρ�νικ� πλα�σι� τ�υ 2000-2004, δεν
συνδ�εται δηλαδ# μ�ν� με τ�υς �λυμπιακ��ς Αγ'νες της
Αθ#νας.

Για να ���υμε �μως την ικαν�τητα να πε�σ�υμε τ�υς συ-
ν�μιλητ�ς μας και για να επι+-λ�υμε την Π�λιτιστικ# �λυ-
μπι-δα ως μ�α σ�λληψη παγκ�σμιας απ�δ��#ς, �(ε�λ�υμε
κατ’ αρ�-ς να πρ�τε�ν�υμε μ�α συγκεκριμ�νη ιδ�α, μ�α υπ�-
θεση εργασ�ας για την πρ'τη Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα, αυτ#ν
π�υ μας α(�ρ- και αυτ#ν π�υ, ��τως # -λλως, δια�ειριK�μα-
στε. aλλωστε, στην περ�πτωση αυτ# δεν δια�ειριK�μαστε �να
συνηθισμ�ν� μεγ-λ� κρ�σιμ� αθλητικ� γεγ�ν�ς, αλλ- �ργα-
ν'ν�υμε μ�α ν�α ιδ�α, π�υ συνδ�εται με τη (υσι�γνωμ�α της
�'ρας μας, �υσιαστικ- δηλαδ# με την εικ�να π�υ ���υν �ι
-λλ�ι για μας – μ�ν� π�υ �ι -λλ�ι μπ�ρε� να ���υν μ�α πλ#ρη
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και ακρι+# εικ�να για μας �ταν εμε�ς ���υμε μ�α γν#σια και
δυναμικ# εικ�να για τ�ν εαυτ� μας.

Η πρ'τη Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα, �πως τη σ�εδι-K�υμε, �-
�ει ως α(ετηρ�α της τ� �τ�ς 2000, �να �τ�ς +αθ�τατα συμ+�-
λικ�, π�υ αν��γει την π�λη της τρ�της �ιλιετ�ας και, συνεπ'ς,
παραπ�μπει στη γ�ννηση τ�υ �ριστ��, -ρα σε �να π�λιτιστι-
κ� σημε�� ανα(�ρ-ς, �να �τ�ς π�υ, ακρι+'ς επειδ# ε�ναι �-
ντ�να ακ�ραι�, μας (�ρνει �λ�υς αντιμ�τωπ�υς με την α�σθη-
ση τ�υ �ρ�ν�υ και εντ�λει με τα μεγ-λα υπαρ*ιακ- πρ�+λ#-
ματα τ�υ ανθρ'π�υ.

Δ�� ε�ναι �ι πυλ'νες τ�υ ε�ρτασμ�� τ�υ 2000, �πως τ�υς
���υμε επε*εργαστε� στ� Υπ�υργε�� Π�λιτισμ��:

Πρ'τ�ν, η αν-δει*η και η πρ�+�λ# της �ρθ�δ�*ης δι--
στασης τ�υ 2000. Τ� 2000 α(�ρ- τ�υς π-ντες, αλλ- � �ριστια-
νικ�ς κ�σμ�ς ��ει �ναν ενεργ� και κυρ�αρ�� ρ�λ�, � �π���ς
δεν μπ�ρε� να ε�ναι μ�ν� δυτικ�τρ�π�ς. A��υμε την υπ�-
�ρ�ωση να πρ�σθ�σ�υμε και να πρ�+-λ�υμε την �ρθ�δ�*η
δι-σταση, μ�α δι-σταση π�λ� πι� ευ�λικτη και π�λ� εγγ�τερη
στην αγων�α τ�υ σ�γ�ρ�ν�υ ανθρ'π�υ. Για τ� λ�γ� αυτ� ε�-
μαστε σε συνεργασ�α με �λες τις �ρθ�δ�*ες Εκκλησ�ες, �ι �-
π��ες �καναν #δη την πρ'τη συν-ντησ# τ�υς στα Ιερ�σ�λυ-
μα και τις �π��ες ���υμε #δη πρ�σκαλ�σει να πραγματ�π�ι#-
σ�υν την επ�μενη συν-ντησ# τ�υς επ� ελλαδικ�� εδ-(�υς, με
τη συμμετ��# και τ�υ Υπ�υργε��υ Π�λιτισμ��, πρ�κειμ�ν�υ
να συντ�ν�σ�υμε τις δραστηρι�τητ�ς μας. Για τις συναντ#σεις
αυτ�ς, μ-λιστα, ��ει ενδια(ερθε� και η ιταλικ# κυ+�ρνηση και
η Αγ�α Aδρα, καθ'ς ως τ'ρα επ�κεντρ� τ�υ ε�ρτασμ��, τ�υ-
λ-�ιστ�ν για τ�ν δυτικ� κ�σμ�, για την ευρωπαϊκ# #πειρ� αν
μη τι -λλ�, ε�ναι εκ των πραγμ-των η Ρ'μη και τ� Βατικαν�.

� δε�τερ�ς πυλ'νας ε�ναι η α*ι�π��ηση της μεγ-λης ευ-
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καιρ�ας των �λυμπιακ'ν Αγ'νων τ�υ 2000 στ� Σ�δνεϋ της
Αυστραλ�ας, μιας �'ρας ε*αιρετικ- (ιλ�*ενης για τ�ν ελλη-
νικ� π�λιτισμ�, για την ελληνικ# κ�ιν�τητα, �υσιαστικ- δηλα-
δ# για τ� �λυμπιακ� ιδε'δες, �πως τ� αντιλαμ+αν�μαστε.
Και #δη ε��α την ευκαιρ�α, την παραμ�ν# μ-λιστα της ανα-
κ��νωσης τ�υ απ�τελ�σματ�ς της ψη(�(�ρ�ας στη ΛωK-νη,
να υπ�γρ-ψω σ�μ+αση με τ�ν πρωθυπ�υργ� της Ν�ας Ν�-
τιας �υαλ�ας, τ�ν κ�ρι� Καρ, για την �ντ�νη και ειδικ# ελλη-
νικ# παρ�υσ�α στ�υς �λυμπιακ��ς Αγ'νες τ�υ Σ�δνεϋ. Φυ-
σικ-, πρ�κειται για μ�α συμμετ��# κατ’ ε*��#ν π�λιτιστικ#, α-
(�� η μεγ-λη αρ�αι�λ�γικ# �κθεση θα ε�ναι �να απ� τα κε-
ντρικ- γεγ�ν�τα τ�υ Σ�δνεϋ, η δε παρ�υσ�α μας εκε� θα ε�ναι
διαρκ#ς και �ντ�νη, �τσι 'στε να αν��*ει και τ� τ�*� μετα*�
μιας κατ’ ε*��#ν ν�ας ηπε�ρ�υ και της Γηραι-ς Hπε�ρ�υ, στ�ν
π�λιτιστικ� πυρ#να της �π��ας +ρ�σκεται η Ελλ-δα.

Απ� τ� 2000 μ��ρι τ� 2004 �ι -*�νες γ�ρω απ� τ�υς �π���υς
���υμε πρ�τε�νει να κινηθε� η Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα με πλ#-
θ�ς γεγ�ν�των ε�ναι τ�σσερις:

� πρ'τ�ς -*�νας ε�ναι � π�λιτισμ�ς της ειρ#νης. Και #-
δη � κ�ρι�ς Γ. Παπανδρ��υ ανα(�ρθηκε στην ιδ�α της �-
λυμπιακ#ς Εκε�ειρ�ας, μ�α ιδ�α π�υ ��ει αν-γκη απ� τ�
Συμ+��λι� Ασ(αλε�ας τ�υ �ργανισμ�� Ηνωμ�νων Εθν'ν
και απ� τ�υς πραγματικ��ς παρ-γ�ντες της διεθν��ς Kω#ς
για να πετ��ει.

� δε�τερ�ς -*�νας ε�ναι � π�λιτισμ�ς της κ�ινωνικ#ς συ-
ν��#ς, μιας �νν�ιας π�υ +ρ�σκεται στ� κ�ντρ� τ�υ π�λιτικ��
πρ�+ληματισμ�� �λων των σ�γ�ρ�νων μετα+ι�μη�ανικ'ν και
μεταμ�ντ�ρνων κ�ινωνι'ν. Πρ�κειται για �να πρ�+λημα π�υ
συνδ�εται με την π�λυπ�λιτισμικ# κ�ινων�α, με την υπ�σταση
των περιθωριακ'ν κ�ινωνικ'ν �μ-δων, με τ� κρ-τ�ς δικα��υ
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και την κ�ινωνικ# αλληλεγγ�ηW συνδ�εται δηλαδ# με πρ-γμα-
τα αυτ�ν�ητα για μας, αλλ- καθ�λ�υ δεδ�μ�να για -λλες πε-
ρι���ς τ�υ κ�σμ�υ.

� τρ�τ�ς -*�νας ε�ναι � π�λιτισμ�ς της κ�ινων�ας της πλη-
ρ�(�ρ�ας, η �π��α επιτρ�πει πια τα��τερη και �ση πρ�σ+αση
στ� π�λιτιστικ� αγαθ� και στην π�λιτιστικ# πληρ�(�ρ�α και,
μ�σα απ� τη �ρ#ση των ν�ων τε�νικ'ν δυνατ�τ#των, �δηγε� �υ-
σιαστικ- στην -ρση π�λ� σημαντικ'ν π�λιτισμικ'ν ανισ�τ#-
των, π�υ +ρ�σκ�νται στ�ν πυρ#να π�λιτισμικ'ν συγκρ��σεων.

Και � τ�ταρτ�ς -*�νας ε�ναι � π�λιτισμ�ς ως πεδ�� συν--
ντησης της παρ-δ�σης και της καιν�τ�μ�ας.

Για να επε*εργαστ��με αυτ�ς τις ιδ�ες, ���υμε διαμ�ρ('-
σει μ�α στ�ι�ει'δη, π�λ� μικρ#, υπ�δ�μ#, τ� λεγ�μεν� FORUM

2000+4, �π�υ � αριθμ�ς 4 παραπ�μπει α(εν�ς μεν στ� 2004, α-
(ετ�ρ�υ δε στ�υς τ�σσερις +ασικ��ς -*�ν�ς μας.

Vλα αυτ- θα κλιμακωθ��ν σιγ- σιγ-. Για παρ-δειγμα, η
ελληνικ# λ�γ�τε�ν�α και η επικ�ινων�α της με τις -λλες λ�γ�-
τε�ν�ες, η �π��α θα κυριαρ�#σει τ� 2001 λ�γω και της παρ�υ-
σ�ας της Eλλ-δας ως τιμ'μενης �'ρας στη Διεθν# Aκθεση
Βι+λ��υ της Φρανκ(��ρτης, θα απ�τελ�σει αργ�τερα και πε-
δ�� συναγωνισμ�� με την ευγεν# �νν�ια τ�υ �ρ�υ, καθ'ς (υ-
σικ- η Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα πρ�πει να κ�ρυ(ωθε� με κ--
π�ια μ�ρ(# Π�λιτιστικ'ν �λυμπιακ'ν Αγ'νων, π�υ δεν μπ�-
ρε� �μως να ���υν την τυπικ# μ�ρ(# των �λυμπιακ'ν αγωνι-
σμ-των, αλλ- τη μ�ρ(# εν�ς forum πρ�+�λ#ς της παγκ�σμιας
π�λιτιστικ#ς π�ικιλ�ας, �υσιαστικ- δηλαδ# της δημι�υργ�ας
και τ�υ ταλ�ντ�υ �λων των π�λιτισμ'ν. Γι’ αυτ� με ευελι*�α,
με π�ικιλ�α, με -νεση θα αντιμετωπ�σ�υμε τ�υς Aγ'νες αυ-
τ��ς αν-λ�γα με κ-θε τ��νη, καθ'ς δεν μπ�ρε� να ���υμε ε-
νια��υς καν�νες για �λες τις μ�ρ(�ς π�λιτιστικ#ς δρ-σης.
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Αυτ- �λα θα ε��αν σημασ�α ακ�μη και αν α(�ρ��σαν μ�-
ν� σε μ�α δι�ργ-νωση, τ�υς �λυμπιακ��ς Αγ'νες τ�υ 2004.
A��υν μ-λιστα επιπλ��ν τ� πλε�ν�κτημα �τι δεν εντ�π�K�νται
μ�ν� στην Αθ#να, αλλ- μπ�ρ��ν να δια�υθ��ν σε �λη την ελ-
λαδικ# επικρ-τεια και π-ντως να κινητ�π�ι#σ�υν �λες τις δυ-
ν-μεις τ�υ ελληνισμ��.Τ� πρ�σθετ� στ�ι�ε�� ε�ναι �τι θ�λ�υμε
εμε�ς να καταστ#σ�υμε την Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα μ�νιμ� θε-
σμ� και για να γ�νει αυτ�, ���υμε αν-γκη απ� �ναν ν��, διεθν#,
μη κυ+ερνητικ� �ργανισμ�, αντικε�μεν� τ�υ �π���υ πρ�πει να
ε�ναι η διαρκ#ς δι�ργ-νωση της Π�λιτιστικ#ς �λυμπι-δας, σε
συνεργασ�α π-ντ�τε με την π�λη και τη �'ρα π�υ (ιλ�*ενε�
τ�υς �λυμπιακ��ς Αγ'νες, αλλ- με μ�νιμ� σημε�� ανα(�ρ-ς
την Ελλ-δα, καθ'ς εδ' (ιλ�δ�*��με να ε�ναι η μ�νιμη �δρα
τ�υ �ργανισμ�� αυτ��. Και ανα(�ρ�μαι σε �ναν μη κυ+ερνητι-
κ� διεθν# �ργανισμ�, � �π���ς θα ��ει π�λ� καλ# συνεργασ�α
με τη Διεθν# �λυμπιακ# Επιτρ�π#, αλλ- -λλες πρ�διαγρα(�ς,
καθ'ς � π�λιτισμ�ς ε�ναι (αιν�μεν� π�λ� πι� π�λ�πλ�κ� απ�
τη δι�ργ-νωση παγκ�σμιων αθλητικ'ν γεγ�ν�των.

Η ιδ�α αυτ# παρ�υσι-στηκε #δη απ� μ�να στην UNESCO,
στην τελευτα�α γενικ# δι-σκεψη, στις 22 �κτω+ρ��υ στ� Πα-
ρ�σι. Η γενικ# δι-σκεψη κατ�λη*ε στην �μ�(ωνη �κδ�ση εν�ς
ψη(�σματ�ς με τ� �π��� απ�δ��εται την ιδ�α και γ�νεται, ως �
αρμ�δι�ς π�λιτιστικ�ς διεθν#ς �ργανισμ�ς, πρ�ν�μιακ�ς ετα�-
ρ�ς μας για τη δι�ργ-νωση τ�υ μεγ-λ�υ αυτ�� εγ�ειρ#ματ�ς.

Ενημ�ρωσα, επ�σης, τ� Συμ+��λι� Υπ�υργ'ν της Ευρω-
παϊκ#ς Aνωσης, π�υ ε�ναι για τα παγκ�σμια δεδ�μ�να μ�α πε-
ρι(ερειακ# �ργ-νωση, �π�υ υπ#ρ*ε επ�σης �μ�(ωνη απ�δ�-
�#, και �τσι η Ευρωπαϊκ# Επιτρ�π# θα περιλ-+ει την Π�λιτι-
στικ# �λυμπι-δα στ� δικ� της π�λιτιστικ� πρ�γραμμα για
την περ��δ� 2000-2004.
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� απ�δημ�ς ελληνισμ�ς, �ι ελληνικ�ς κ�ιν�τητες, τ� ΣΑΕ

καλ��νται να πα�*�υν εκ των πραγμ-των �ναν κυρ�αρ�� και
πρ�ν�μιακ� ρ�λ� μ�σα σε �λ� αυτ� τ� εγ�ε�ρημα. Και θ�λω
να πιστε�ω �τι με τ� ν�� πρ�εδρε�� και σε συνενν�ηση με τη
Γενικ# Γραμματε�α Απ�δημ�υ Ελληνισμ�� θα συνεργαστ��-
με σ�ντ�μα, 'στε να υπ-ρ*ει ενεργ�ς συμμετ��# και στ�
FORUM 2000+4 και σε μ�α διεθν# συμ+�υλευτικ# επιτρ�π#,
στην �π��α ���υν κληθε� να π-ρ�υν μ�ρ�ς πρ�σωπικ�τητες
�λων των ηπε�ρων υπ� την ατ�μικ# τ�υς ιδι�τητα, αλλ- �ι �-
π��ες εκπρ�σωπ��ν εκ των πραγμ-των και κατ’ απ�τ�λεσμα
μεγ-λες π�λιτιστικ�ς αντιλ#ψεις, ρε�ματα, �υσιαστικ- ιστ�ρι-
κ��ς π�λιτιστικ��ς �'ρ�υς. Θ�λω δε να πιστε�ω �τι σε �λες
τις �'ρες η επα(# μας με αντ�στ�ι�ες μη κυ+ερνητικ�ς �ργα-
ν'σεις, αλλ- και με τις κυ+ερν#σεις, θα διευκ�λυνθε� μ�σα α-
π� τις ελληνικ�ς κ�ιν�τητες, μ�σα απ� τ� απ�δημ� ελληνικ�
στ�ι�ε��.

aρα ���υμε μπρ�στ- μας μ�α πρ�κληση. Μ�α πρ�κληση
την �π��α τη θ�σαμε �ικει�θελ'ς: �υσιαστικ- ���υμε �δηγ#-
σει τ�υς εαυτ��ς μας μ�σα απ� τ� (-κελ� υπ�ψη(ι�τητας
στην αν-γκη να �ργαν'σ�υμε την Π�λιτιστικ# �λυμπι-δα
και πρ�πει να απ�δε�*�υμε για μ�α ακ�μη (�ρ- �τι �ταν θ�-
τ�υμε στ���υς, �ταν τ�υς �ργαν'ν�υμε κατ- τρ�π� συστη-
ματικ� και επαγγελματικ�, τ�τε εμε�ς �ι Aλληνες τ�υ κ�σμ�υ
μπ�ρ��με να πετ���υμε π�λλ- και σημαντικ- απ�τελ�σματα.
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ΕΛΛΗΝΙΚ�ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΗ:
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ�Ν ΣΑΜΙ�ΥΕΛ �ΑΝΤΙΝΓΚΤ�Ν

4

O
I MEΓAΛEΣ ΣYNΘEΣEIΣ ΓIA THN EPMHNEIA THΣ IΣTOPIAΣ KAI

των διεθν'ν σ��σεων διατρ���υν π-ντ�τε τ�ν κ�νδυν�
της υπεραπλ��στευσης: Δ�σκ�λα �να θεωρητικ� σ�#-

μα μπ�ρε� να υπ�δε�θε� και να ερμηνε�σει -πειρες και π�ικ�-
λες καταστ-σεις και ακ�μα περισσ�τερα γεγ�ν�τα. Η ιστ�ρι-
κ# ε*�λι*η –-ρα και η ε*�λι*η της πραγματικ�τητας στ� επ�-
πεδ� των διεθν'ν σ��σεων– π�τ� δεν υπ#ρ*ε ευθ�γραμμη. Α-
ντιθ�τως, ε�ναι γεμ-τη απ� αντι(-σεις, παλινδρ�μ#σεις και ε-
*αιρ�σεις. Η ιστ�ρικ# πραγματικ�τητα ε�ναι πι� π�λ�πλ�κη
και πι� ευ(-νταστη απ� �π�ιαδ#π�τε θεωρητικ# υπ�θεση
εργασ�ας.

Η πρ�σ�γγιση τ�υ Σ-μι�υελ �-ντινγκτ�ν ��ει �να γενετικ�
πρ�+λημα π�υ α(�ρ- στην �δια την κεντρικ# τ�υ �νν�ια. Κα-
τ- τη λ�γικ# τ�υ �-ντινγκτ�ν, �ι π�λιτισμικ�ς-θρησκευτικ�ς
αντιθ�σεις �ρ��νται να υπ�καταστ#σ�υν ως αιτ�α συγκρ��-
σεων τις ιδε�λ�γικ�ς-π�λιτικ�ς αντιθ�σεις. O καθ�νας πρ�σ-
δι�ρ�Kει σε τελικ# αν-λυση συμ+ατικ- τις �νν�ιες π�υ �ρησιμ�-
π�ιε�, αρκε� αυτ� να μην πρ�καλε� ασ-(ειες και παρε*ηγ#σεις
σε σ��ση με ευρ�τατα απ�δεκτ�ς ενν�ι�λ�γικ�ς διακρ�σεις:
E�ναι, ελπ�Kω, αυτ�ν�ητ� �τι, εις πε�σμα κ-θε �ικ�ν�μικ#ς και
π�λ� περισσ�τερ� �ικ�ν�μ�στικης αναK#τησης της ιστ�ρικ#ς
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αιτι�τητας, η γλ'σσα, η θρησκε�α, �ι ν��τρ�π�ες, η παρ-δ�ση,
η εθνικ# # (υλετικ# μυθ�λ�γ�α, η γν'ση αλλ- και η ιδε�λ�γι-
κ# �ρ#ση της Iστ�ρ�ας ε�ναι κρ�σιμα π�λιτικ- μεγ�θη. Ιδε�λ�-
γικ- Kητ#ματα δεν ε�ναι μ�ν� τα «π�λιτικ-» Kητ#ματα και π�-
λιτικ� δεν ε�ναι μ�ν�ν �,τι σ�ετ�Kεται με τη θεσμικ# λειτ�υργ�α
εν�ς π�λιτικ�� συστ#ματ�ς. Π�λιτικ� ε�ναι �τιδ#π�τε σ�ετ�Kε-
ται -μεσα # �μμεσα με την �ργ-νωση και την -σκηση της ε-
*�υσ�ας, -ρα με την �ργ-νωση και τη λειτ�υργ�α κ-θε κ�ινω-
ν�ας (αρ�αϊκ#ς # σ�γ�ρ�νης), κ-θε �ικ�ν�μ�ας, κ-θε π�λιτι-
κ�� σ�ηματισμ��. Kαι αυτ� ανε*-ρτητα απ� τ� αν θεωρ��με
την πρ�σ�γγισ# μας πρωτ�στως ιστ�ρικ#.

Aν αυτ- αληθε��υν, τ�τε η μετακ�νηση απ� τ� πεδ�� των
ιδε�λ�γικ'ν και π�λιτικ'ν στ� πεδ�� των π�λιτισμικ'ν και
θρησκευτικ'ν αντιθ�σεων ε�ναι αδ�νατη, γιατ� ε�ναι αδιαν�η-
τη. Τα δ�� πεδ�α παντ�� και π-ντ�τε ταυτ�K�νται. Oυδ�π�τε
η ιδε�λ�γ�α και η π�λιτικ# υπ#ρ*αν «κ�σμικ-» μ�ν� μεγ�θη
και �υδ�π�τε � π�λιτισμ�ς υπ#ρ*ε �να θρησκευτικ� μ�ν� μ�-
γεθ�ς. Η ευρωπαϊκ# �ριστιαν�δημ�κρατ�α +ε+αι'νει τ�υ λ�-
γ�υ τ� ασ(αλ�ς, αντ� για π-μπ�λλα -λλα παραδε�γματα π�υ
μπ�ρε� να επικαλεσθε� κανε�ς. Τ� κρισιμ�τερ�, �μως, ε�ναι �τι
στην �δια τη μ#τρα της θεωρ�ας περ� κρ-τ�υς και δικα��υ π�υ
κυριαρ�ε� τ�ν 18� αι'να στην Ευρ'πη και �δηγε� στ� συ-
νταγματικ� κρ-τ�ς, στη μετ-+αση απ� την απ�λυτη μ�ναρ��α
στ� (ιλελε�θερ� συνταγματικ� κρ-τ�ς δικα��υ, +ρ�σκεται σε
μεγ-λ� +αθμ� τ� καν�νικ� δ�και� της Καθ�λικ#ς Εκκλησ�ας.

O λ�γ�ς +�+αια τ�υ Σ. �-ντινγκτ�ν ε�ναι κατ- +-θ�ς π�-
λ� πι� επε*εργασμ�ν�ς απ� τ� απλ� θεωρητικ� σ�#μα π�υ
πρ�+-λλει. Μ�α δευτερε��υσα αλλ- καθ�ριστικ# δι-σταση
τ�υ λ�γ�υ τ�υ ε�ναι η δι-θεσ# τ�υ να δε�*ει �τι η δικ# τ�υ
–μ�α αμερικανικ# δηλαδ#– πρ�σ�γγιση για τ� διεθν�ς σ�στη-
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μα και τη λειτ�υργ�α τ�υ ε�ναι π�λ� πι� (ιλελε�θερη και
πλ�υραλιστικ# απ� την αντ�ληψη π�υ επικρατε� στην Ευρ'-
πη. Αυτ� τ�υ επιτρ�πει με ευκ�λ�α να απ�δ��εται και να δια-
�ειρ�Kεται ιδε�λ�γικ- και π�λιτικ- τ� αυτ�ν�ητ�: τη διαπ�-
στωση, για παρ-δειγμα, �τι η αντ�ληψη για την «�ικ�υμενικ�-
τητα τ�υ δυτικ�� π�λιτισμ�� (culture)» ε�ναι λανθασμ�νη, α-
ν#θικη και επικ�νδυνηW # ακ�μη την παραδ��# �τι η λεγ�μενη
«κ�υλτ��ρα Ντα+�ς» ε�ναι η κωδικ�π��ηση των απ�ψεων
μιας �ικ�ν�μικ#ς και κ�ινωνικ#ς ελ�τ.

Aν αυτ- ε�ναι κ�ιν�τ�πα και αυτ�ν�ητα, τ�τε -λλες δια-
πιστ'σεις τ�υ (α�ν�νται ακ�μη πι� απλ�ϊκ�ς # μ-λλ�ν π--
σ��υν απ� δια(�ρ- (-σης. Eνν�' κυρ�ως τη θ�ση τ�υ πως �
εκσυγ�ρ�νισμ�ς μιας μη δυτικ#ς κ�ινων�ας δεν ταυτ�Kεται με
τ�ν εκδυτικισμ� της. M�ν� π�υ αυτ� τ�π�θετε�ται πλ��ν μ�-
σα σε -λλα επικ�ινωνιακ- και τε�ν�λ�γικ- συμ(ραK�μενα –
αυτ- της κ�ινων�ας της πληρ�(�ρ�ας και της ψη(ιακ#ς επ�-
�#ς, π�υ μικρα�νει τις απ�στ-σεις αν-μεσα στα δι-(�ρα στ--
δια της τε�ν�λ�γικ#ς αν-πτυ*ης και εκμηδεν�Kει τις απ�στ--
σεις ως πρ�ς τη ρ�# της πληρ�(�ρ�ας αλλ- και ως πρ�ς τις
κλ�μακες τ�υ γ��στ�υ και της αισθητικ#ς ταυτ�τητας.

Η λ�γικ- επ�μενη παρε*#γηση στην �π��α πιστε�ω �τι �-
δηγε�ται � �-ντινγκτ�ν ε�ναι η μ�ν�δι-στατη και γραμμικ#
πρ�σ�γγιση των �διων των τυπικ'ν δυτικ'ν κ�ινωνι'ν: των
κ�ινωνι'ν τ�υ δια(ωτισμ��, τ�υ καθ�λικισμ�� και τ�υ πρ�-
τεσταντισμ�� (απ� κ�ιν�� ως πρ�ς τα θ�ματα αυτ-), της (ι-
λελε�θερης ανεκτικ�τητας και της δημ�κρατικ#ς ν�μιμ�π��η-
σης κ.�.κ. Τα (αιν�μενα π�υ απασ��λ��ν τ�ν Σ. �-ντινγκτ�ν
σε σ��ση με τις μη δυτικ�ς κ�ινων�ες, �πως, για παρ-δειγμα, η
ανα+�ωση των παραδ�σιακ'ν α*ι'ν ως αντ�δραση στην επι-
+�λ# εν�ς δυτικ�� π�λιτισμικ�� πρ�τ�π�υ, αναπτ�σσ�νται
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στ� εσωτερικ� των σ�γ�ρ�νων μετα+ι�μη�ανικ'ν και μετα-
μ�ντ�ρνων δυτικ'ν κ�ινωνι'ν, π�υ αναKητ��ν τ�ν ν�� τ�υς
εαυτ� στην π�λυπ�λιτισμικ�τητα.

O μ�υσ�υλμανικ�ς (�νταμενταλισμ�ς, για παρ-δειγμα, α-
νι�νε�εται στ� εσωτερικ� τ�υ γαλλικ�� σ��λικ�� συστ#ματ�ς
και τα συνθ#ματα ρατσισμ�� και *εν�(�+�ας θ�τ�υν σε δ�κι-
μασ�α τη (ιλελε�θερη ευαισθησ�α π�λλ'ν ευρωπαϊκ'ν συ-
ντηρητικ'ν κ�μμ-των. O γαλλικ�ς εθνικισμ�ς τ�υ Λεπ�ν # �
ριK�σπαστισμ�ς της ιταλικ#ς Λ�γκας τ�υ B�ρρ- ε�ναι δ�� α-
πλ- και γνωστ- παραδε�γματα.

Τα πρ-γματα ε�ναι, �μως, πι� π�λ�πλ�κα απ� �π�ια πλευ-
ρ- και αν τα κ�ιτ-*ει κανε�ς: Δεν ε�ναι, για παρ-δειγμα, κα-
θ�λ�υ πρ�(αν�ς �τι � (�νταμενταλισμ�ς στη Μ�ση Ανατ�λ#
(για να π-ρω �να παρ-δειγμα) ε�ναι �να θρησκευτικ� κατ-
+-ση (αιν�μεν�W �τι ε�ναι μ�α ακρα�α κατα(υγ# στις ρ�Kες,
στις παραδ�σιακ�ς α*�ες. Η ερμηνε�α τ�υ (�νταμενταλισμ��
μπ�ρε� να ε�ναι (�πως π�λλ�� υπ�στηρ�K�υν) π�λ� περισσ�-
τερ� �ικ�ν�μικ# και κ�ινωνικ# και π�λ� λιγ�τερ� δ�γματικ#
# ν��τρ�πιακ#.

Π-νω σε αυτ� τ� θεωρητικ� και ιδε�λ�γικ� υπ�+αθρ� ε�ναι
σ�εδ�ν αναπ�(ευκτ� να υπ�π�σει κ-π�ι�ς στ� διαν�ητικ� �-
λ�σθημα της θεωρητικ�π��ησης μιας (ευγαλ�ας και απ�σπα-
σματικ#ς εικ�νας για τη συγκυρ�α τ�υ π�λ�μ�υ στη Β�σν�α.

Π�ιων πραγμ-των τ� �ρι� +ρ�σκεται -ραγε στη Β�σν�α; O
Σ. �-ντινγκτ�ν επιμ�νει στην τριγωνικ# �ρι�θ�τηση αν-μεσα
στ�ν Καθ�λικισμ�, την Oρθ�δ�*�α και τ� Ισλ-μ. Εμε�ς θα
μπ�ρ��σαμε να πρ�σθ�σ�υμε π�λ� περισσ�τερες εκδ���ς: Τ�
�ρι� αν-μεσα στ� λατινικ� και τ� κυριλλικ� αλ(-+ητ� για τα
�δια (ων#ματα της �διας γλ'σσας.Τ� �ρι� αν-μεσα στην Αυ-
στρ��υγγρικ# και την Oθωμανικ# Αυτ�κρατ�ρ�α. Θα μπ�-

278

ΕΥΑΓΓΕΛ�Σ ΒΕΝΙJΕΛ�Σ



ρ��σαμε δε να πρ�σθ�σ�υμε �τι η πι� κλασικ# +αλκανικ# σ�-
γκρ�υση, τ� Μακεδ�νικ� K#τημα, α(�ρ��σε �ρθ�δ�*�υς σε
κ-θε περ�πτωση πληθυσμ��ς και ��ι αντιθ�σεις μετα*� δια-
(�ρετικ'ν θρησκευτικ'ν κ�ιν�τ#των κ.�.κ.

Φτ-ν�υμε �τσι στ� �ικε�� για μας K#τημα: τη σ��ση της Ελ-
λ-δας με τη Δ�ση. Η Ελλ-δα π�υ (α�νεται να ��ει υπ�ψη τ�υ
� Σ. �-ντινγκτ�ν ε�ναι μ�α π�λιτισμικ- ισ�ν# και μ�ν�δι--
στατη �'ρα με ευαν-γνωστες και σα(ε�ς (-σεις στην ιστ�ρι-
κ# της ε*�λι*ηW (-σεις π�υ υπακ���υν σε μ�α αυστηρ# περι�-
δ�λ�γηση και σε μ�α τυπ�λ�γ�α συλλ�γικ'ν, κ�ινωνικ'ν και
π�λιτικ'ν συμπερι(�ρ'ν π�υ περιλαμ+-νει τα π-ντα: απ� τα
θε�λ�γικ- Kητ#ματα μ��ρι την ε*ωτερικ# π�λιτικ# και απ�
την ιδε�λ�γικ# �ρ#ση της Iστ�ρ�ας μ��ρι τ� μ�ντ�λ� αν-πτυ-
*ης των υπ�δ�μ'ν.

O �-ντινγκτ�ν δηλ'νει σε π�λλ- κε�μεν- τ�υ με -νεση
και απλ�τητα τα κριτ#ρια της ιστ�ρικ#ς και της π�λιτισμικ#ς
τ�υ περι�δ�λ�γησης: «Η γραμμ# αυτ# τ�υ δια�ωρισμ�� πη-
γα�νει π�σω στ� δια�ωρισμ� της Ρωμαϊκ#ς Αυτ�κρατ�ρ�ας
τ�ν 4� αι'να και στη δημι�υργ�α της Αγ�ας Ρωμαϊκ#ς Αυτ�-
κρατ�ρ�ας τ�ν 14� αι'να» . Σε αυτ# τη summa divisio τ�υ �--
ντινγκτ�ν η Ελλ-δα μ�νει στην Ανατ�λ#.

Τι να πρωτ�πε� κανε�ς ανα(ερ�μεν�ς σε μ�α τ�σ� «σ��λι-
κ#» πρ�σ�γγιση; Π'ς να ε*ηγ#σει �τι η Ελλ-δα ��ει ακ�μα
τ� μεγ-λ� –για τη Δ�ση– πρ�ν�μι� να ε�ναι η Δ�ση της Ανα-
τ�λ#ς και η Ανατ�λ# της Δ�σης; Π'ς να ε*ηγ#σει �τι η σ�-
γκρ�υση αν-μεσα στ� δια(ωτισμ� και τ�ν αντιδια(ωτισμ�,
τ�ν �ρθ�λ�γισμ� και τη νηπτικ# θε�λ�γ�α, την κλασικ# Ελ-
λ-δα και τη +υKαντιν# κληρ�ν�μι- ε�ναι Kητ#ματα π-ντ�τε
αν�ι�τ- για την ελληνικ�τητα; Vπως αντ�στ�ι�α (μικρ�τερ�υ
�σως +-θ�υς αλλ- π-ντως αντ�στ�ι�α) πρ�+λ#ματα συλλ�γι-
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κ#ς αυτ�συνειδησ�ας υπ-ρ��υν στη  Γαλλ�α, την Αγγλ�α, τ�
Β�λγι� (ναι, τ� Β�λγι�) κ.�.κ. Π'ς να ε*ηγ#σει κανε�ς τη με-
τ-+αση απ� τ� λατιν�γλωσσ� στ� ελλην�γλωσσ� ΒυK-ντι�,
τη μετ-+αση απ� τα Ηλ�σια Πεδ�α στ�ν �ριστιανικ� Παρ--
δεισ� μ�σω της �διας γλ'σσας, π�υ �γινε απ� γλ'σσα τ�υ αρ-
�α��υ κ�σμ�υ γλ'σσα των Eυαγγελ�ων και ιδε�λ�γικ� θεμ�-
λι� της �ριστιανικ#ς Ευρ'πηςW π�λ� πριν η ιδε�λ�γικ# ταυ-
τ�τητα της �ριστιανικ#ς Ευρ'πης δ�κιμαστε� λ�γω της σ�-
γκρ�υσης αν-μεσα στη Mεταρρ�θμιση και την Aντιμεταρ-
ρ�θμιση.

Σε αυτ� τ� πλα�σι� δεν *�ρω αν ��ει ν�ημα να ανα(�ρει
κανε�ς τις σ��σεις αντ�θεσης και συναλληλ�ας, τις «υπαρ*ια-
κ�ς» σ��σεις αν-μεσα στ� ΒυK-ντι� και στη Δ�ση, τ�σ� πριν
�σ� και μετ- την -λωση της Κωνσταντιν��π�λης. Π'ς να
διατυπ'σει κανε�ς τ� λ�γ� τ�υ κ-ν�ντας �ναν μ�ν� υπαινιγ-
μ� για τις Σταυρ�(�ρ�ες, για τη σ��ση ΒυKαντ��υ και Βενε-
τ�ας κ.�.κ.; Π'ς, με -λλα λ�για, να μιλ#σει κανε�ς για τ�ν
πλ��τ� των αντι(-σεων της Ιστ�ρ�ας;

Επιλ�γω �ναν τρ�π� κ-πως παρ-δ�*�.Τ� θεωρητικ� σ�#-
μα τ�υ Σ. �-ντινγκτ�ν �σως να ε��ε κ-π�ια ερμηνευτικ# α*�α
στην επ��# της +ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�ας και των μεγ-λων και
αδρ'ν τυπ�λ�γι'ν τ�σ� στ� εσωτερικ� των κ�ινωνι'ν �σ�
και στις μετα*� τ�υς σ��σεις. Τ'ρα �μως, στη μετα+ι�μη�ανι-
κ# επ��# της ευελι*�ας και των απ��ρ'σεων, θα -*ιKε �σως
τ�ν κ�π� να αναρωτηθε� κανε�ς μ#πως �νας π�λιτισμ�ς π�υ
εμπερι��ει και την �ρθ�δ�*η δι-σταση διαθ�τει συγκριτικ-
πλε�νεκτ#ματα, καθ'ς � κ'δικ-ς τ�υ ε�ναι λιγ�τερ� ασ(υ-
κτικ�ς, περισσ�τερ� επιεικ#ς, λιγ�τερ� συντηρητικ�ς και πει-
θαρ�ικ�ς, περισσ�τερ� ανθρ'πιν�ς και συγ�ωρητικ�ς, δηλα-
δ# περισσ�τερ� (ιλελε�θερ�ς.
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Α(#νω για τ� τ�λ�ς τα πραγματ�λ�γικ- σ(-λματα. O Σ.
�-ντινγκτ�ν ε�ναι πεπεισμ�ν�ς �τι «η ε*ωτερικ# π�λιτικ# της
�'ρας (της Ελλ-δας) μετ- τ� τ�λ�ς τ�υ ψυ�ρ�� π�λ�μ�υ �-
παιρνε μια συνε�'ς πι� �ντ�να �ρθ�δ�*η �ρ�ι-, καθ'ς +--
θαιναν �ι σ��σεις με την �μ�δ�*η Ρωσ�α και Σερ+�α, με στ���
την αντιμετ'πιση τ�υ κ�ιν�� ε�θρ��, της Τ�υρκ�ας». Διαπι-
στ'νει ακ�μη �τι «μετ- τ� τ�λ�ς τ�υ ψυ�ρ�� π�λ�μ�υ �ι δε-
σμ�� της Ελλ-δας (και της Τ�υρκ�ας) με τ� ΝΑΤO ���υν ε*α-
σθεν#σει, καθ'ς η Ελλ-δα μπ�ρε� σ#μερα να θεωρηθε� ε*�-
σ�υ σ�μμα��ς της Ρωσ�ας �σ� και τ�υ ΝΑΤO». Κατ- την �δια
λ�γικ# � Σ. �-ντινγκτ�ν θεωρε� �τι �αλαρ'ν�υν �ι δεσμ�� της
Ελλ-δας με την Ευρωπαϊκ# Aνωση.

Ν�μ�Kω �τι �λα αυτ- δεν ε�ναι παρ- πρ�ϊ�ντα μιας ελλι-
π��ς και επι(ανειακ#ς ενημ�ρωσης. Ε�ναι κακ#ς π�ι�τητας �-
ρευνα και καταγρα(# για τ� π�ια ε�ναι πρ-γματι η σ��ση της
Ελλ-δας με τ� ΝΑΤO και την Ευρωπαϊκ# Aνωση και γενικ�-
τερα για τ� π�ια θ�ση κατ��ει στην κ�ιν# αντ�ληψη της σημε-
ριν#ς ελληνικ#ς κ�ινων�ας η σ��ση της με τη Δ�ση.

Θα μπ�ρ��σε να θυμ�σει κανε�ς �τι η σ��ση της Ελλ-δας
με τ� ΝΑΤO σε καμ�α (-ση δεν υπ#ρ*ε �αλαρ�τερη απ� τη
σ��ση της Γαλλ�ας με τ� ΝΑΤO. Vτι � +αθμ�ς εμμ�ν#ς στην
πρ��πτικ# της ευρωπαϊκ#ς �λ�κλ#ρωσης π�υ δε��νει η ελλη-
νικ# κ�ιν# γν'μη ε�ναι απ� τ�υς υψηλ�τερ�υς μετα*� των
κρατ'ν-μελ'ν. Vτι, εν π-ση περιπτ'σει, η Ν�ρ+ηγ�α ε�ναι
αυτ# π�υ απ�ρριψε δ�� (�ρ�ς, με δημ�ψ#(ισμα, τη συνθ#κη
�ντα*#ς της στην Ευρωπαϊκ# Aνωση, η Δαν�α �ρει-στηκε ε-
παναληπτικ� δημ�ψ#(ισμα για τη Συνθ#κη τ�υ Μ-αστρι�τ,
η �π��α εγκρ�θηκε �ριακ- στη Γαλλ�α, κ.�.κ.

Αναρωτι�μαι �μως και π-λι αν ��ει ν�ημα να ε*ηγ#σει κα-
νε�ς τι σ#μαινε � εμ(�λι�ς π�λεμ�ς στην Ελλ-δα αμ�σως με-
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τ- τ�ν Β] Παγκ�σμι� Π�λεμ�, τι σ#μαινε η τ�υρκικ# στρατιω-
τικ# εισ+�λ# στην Κ�πρ�, π�υ πρ�κ-λεσε την απ��'ρηση της
Ελλ-δας απ� τ� στρατιωτικ� σκ�λ�ς τ�υ ΝΑΤO με απ�(αση
τ�υ Κ. Καραμανλ# κ.�.κ.

Σε αντ�θεση π-ντως με την εικ�να π�υ ��ει � Σ. �-ντιν-
γκτ�ν, αυτ� π�υ δια(�ρ�π�ιε� την Ελλ-δα απ� �λες τις -λλες
�'ρες της Βαλκανικ#ς ε�ναι η αδιατ-ρακτη «δυτικ�τρ�πη»
π�ρε�α της σε �λη τη μακρ- μεταπ�λεμικ# περ��δ�. Εκτ�ς και
αν η Ελλ-δα �(ε�λει να ��ει �ναντι της μετασ�+ιετικ#ς Ρωσ�ας
στ-ση σκληρ�τερη απ� αυτ#ν π�υ ���υν �ι �διες �ι Ηνωμ�νες
Π�λιτε�ες και �λες �ι -λλες �'ρες-μ�λη της Ευρωπαϊκ#ς Aνω-
σης, γιατ� +αρ�νεται με τεκμ#ρι� �ρθ�δ�*ης εν��#ς.

Vλα αυτ- αν-γ�νται τελικ- στα μεγ-λα και π-ντ�τε εκ-
κρεμ# πρ�+λ#ματα της (ιλ�σ�(�ας και της θεωρ�ας της Iστ�-
ρ�ας. Vπ�ι�ς πρ�σπαθε� (και αυτ� γ�νεται συ�ν-) να εντ-*ει
# να υπ�τ-*ει τα π-ντα σε απλ- και εντυπωσιακ- σ�#ματα
συν#θως αδικε� και τα γεγ�ν�τα και τις καταστ-σεις. Αδικε�
πρωτ�στως τη +αθ�τερη γ�ητε�α της Ιστ�ρ�ας, π�υ �(ε�λεται
στην π�λυπλ�κ�τητα και την αντι(ατικ�τητ- της. Η Ελλ-δα,
η ελληνικ�τητα, η σ��ση τ�υ νε�ελληνικ�� κρ-τ�υς και της
νε�ελληνικ#ς κ�ινων�ας με τ�ν κλασικ� αλλ- και με τ�ν +υ-
Kαντιν� π�λιτισμ�, τα Kητ#ματα της συν��ειας, της δια�ρ�-
ν�ας, της τ�μ#ς, της ιδε�λ�γικ#ς # ιδε�ληπτικ#ς περι�δ�λ�γη-
σης της Iστ�ρ�ας ε�ναι Kητ#ματα π�υ �ρ��νται και επαν�ρ��-
νται στ� πρ�σκ#νι�. Ε�ναι �μως δια(�ρετικ� αυτ- �λα να ε-
ντ-σσ�νται σε μ�α διαδικασ�α επιστημ�νικ#ς �ρευνας, γν'σης
και αυτ�γνωσ�ας και δια(�ρετικ� να μεταπ�πτ�υν σε �να α-
πλ� και εντυπωσιακ� στερε�τυπ� για -μεση π�λιτικ# # δημ�-
σι�γρα(ικ# �ρ#ση. O μακρ�ς ιστ�ρικ�ς �ρ�ν�ς ��ει -λλες α-
*ι'σεις.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Π�ΛΙΤΙΣΜ�Σ

4

O
ΣO ΠPOXΩPA H ΔIAΔIKAΣIA THΣ EYPΩΠAΪKHΣ OΛOKΛHPΩΣHΣ,

τ�σ� μεγαλ�τερη �μ(αση δ�δεται στ�ν π�λιτισμ� και
στην π�λιτιστικ# π�λιτικ#.

Aυτ� �(ε�λεται σε δ�� πρ�(ανε�ς λ�γ�υς: Πρ'τ�ν, στην
αν-γκη η Eυρωπαϊκ# Eν�π��ηση, η σ�γκλιση στην Oικ�ν�-
μικ# και N�μισματικ# Aνωση να επενδυθε� με �ναν ιδε�λ�γι-
κ�� �αρακτ#ρα λ�γ� για την κ�ιν# ευρωπαϊκ# π�λιτιστικ#
ταυτ�τητα. M�α κ�ιν# αντ�ληψη για την π�λιτιστικ# κληρ�-
ν�μι- και την αισθητικ# υπ�τ�θεται �τι ε�κ�λα �δηγε� σε μια
κ�ιν# αντ�ληψη για τ� μ�λλ�ν. Δε�τερ�ν, στ� γεγ�ν�ς �τι σ#-
μερα πια, στη μετανεωτερικ# επ��#, στην κ�ινων�α της πλη-
ρ�(�ρ�ας, τ� πεδ�� τ�υ π�λιτισμ��, στ� �π��� συμπεριλαμ-
+-νεται και τ� πεδ�� των �πτικ�ακ�υστικ'ν, πρ�σ(�ρεται
για την αν-πτυ*η π�ικ�λων δραστηρι�τ#των, την πραγματ�-
π��ηση επενδ�σεων και τη δημι�υργ�α ν�ων θ�σεων εργα-
σ�ας.

Παρ’ �λα αυτ-, �μως, και παρ�τι κυρ�ως με τη Συνθ#κη
τ�υ M-αστρι�τ, π�υ πρ�σ�θεσε τ� -ρθρ� 128 στη Συνθ#κη
για την Eυρωπαϊκ# Aνωση, αλλ- και με τη Συνθ#κη τ�υ
aμστερνταμ, π�υ τ� τρ�π�π��ησε ελα(ρ'ς, γ�ν�νται σ�+αρ-
+#ματα ως πρ�ς τη θεσμικ#  μετα�ε�ριση τ�υ π�λιτισμ�� και
της π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς, � π�λιτισμ�ς ως αντικε�μεν� εν-
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δια(�ρ�ντ�ς της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης ε*ακ�λ�υθε� να ε�ναι
κ-τι τ� δευτερε��ν και τ� επικ�υρικ�.

Θα μπ�ρ��σα να πω π�λλ- για τ� -ρθρ� 128 και τ� καν�-
νιστικ� τ�υ περιε��μεν�. O(ε�λω �μως να *εκιν#σω απ� κ-τι
π�λ� πι� κρ�σιμ�: τ�ν κ�ιν�τικ� πρ�ϋπ�λ�γισμ�. O π�λιτι-
σμ�ς κατ��ει στ� πλα�σι� της Aνωσης θ�ση αν-λ�γη με αυτ#ν
π�υ κατ��ει και στην π�λιτικ# των κρατ'ν-μελ'ν. Kαθ'ς δε
� κ�ιν�τικ�ς πρ�ϋπ�λ�γισμ�ς ως πρ�+λημα σ�ετιK�μεν� με
τ� �ψ�ς των ιδ�ων π�ρων της Aνωσης ε�ναι, ��τως # -λλως,
ισ�ν�τερ�ς απ� τ�υς πρ�ϋπ�λ�γισμ��ς των κρατ'ν-μελ'ν, η
δημ�σι�ν�μικ# θ�ση τ�υ π�λιτισμ�� στην Eυρωπαϊκ# Aνωση
ε�ναι ασθεν�στερη απ� τ�ν μ�σ� �ρ� της θ�σης τ�υ στα κρ--
τη-μ�λη.

Aυτ# η αντ�ληψη απ�τυπ'νεται εν π�λλ��ς και στ� -ρθρ�
128, π�υ θ�λει τ�ν π�λιτισμ� δραστηρι�τητα η �π��α αν#κει
–και �ρθ-– πρωτ�στως στ� πεδ�� της εθνικ#ς αρμ�δι�τητας
και της διακρατικ#ς συνεργασ�ας.Yπ� την �νν�ια αυτ#, � ρ�-
λ�ς της κ�ιν�τικ#ς π�λιτικ#ς π�λιτισμ�� ε�ναι επικ�υρικ�ς.
E�ναι δε και δευτερε�ων, καθ'ς δ�δεται ιδια�τερη σημασ�α
στην παρ-γρα(� 4 τ�υ -ρθρ�υ 128, π�υ επι+-λλει να λαμ+--
νεται υπ�ψη και η π�λιτιστικ# δι-σταση -λλων π�λιτικ'ν.
Aυτ�ς �ι -λλες π�λιτικ�ς, �μως, πρ�τ-σσ�νται της π�λιτιστι-
κ#ς τ�υς δι-στασης.

B�+αια, η «διακριτικ�τητα» τ�υ -ρθρ�υ 128 ��ει και τη θε-
τικ# της �ψη, καθ'ς α(εν�ς μεν αναγνωρ�Kεται η σημασ�α
της εθνικ#ς π�λιτιστικ#ς ταυτ�τητας, α(ετ�ρ�υ δε αναγνωρ�-
Kεται, εμμ�σως πλην σα('ς, σε θεσμικ� επ�πεδ� η π�λιτισμι-
κ# ισ�τιμ�α των κρατ'ν-μελ'ν, ανε*-ρτητα με τ� τι συμ+α�-
νει στην πραγματικ�τητα.

H πι� σημαντικ# �μως δι-σταση της ευρωπαϊκ#ς π�λιτι-
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στικ#ς π�λιτικ#ς δεν αναδεικν�εται απ� τ� -ρθρ� 128, αλλ-
απ� -λλες κ�ιν�τικ�ς επιλ�γ�ς, π�υ εκδηλ'ν�νται κυρ�ως
στις διεθνε�ς �ικ�ν�μικ�ς σ��σεις της Aνωσης ως τ�τ�ιας.
Aνα(�ρ�μαι ιδ�ως στ�ν Παγκ�σμι� Oργανισμ� Eμπ�ρ��υ, η
�δρυση τ�υ �π���υ ακ�λ��θησε τη σκληρ# διαπραγμ-τευση
για την «π�λιτιστικ# ε*α�ρεση» στ� πλα�σι� της GATT, και
στην π�λυμερ# συμ(ων�α επενδ�σεων στ� πλα�σι� τ�υ OOΣA.
E*�σ�υ κρ�σιμη ε�ναι η ραδι�τηλε�πτικ# κ�ιν�τικ# ν�μ�θεσ�α
– και ανα(�ρ�μαι κυρ�ως στην �δηγ�α «Tηλε�ραση �ωρ�ς σ�-
ν�ρα».

Συγκρ�τε�ται μ�σα απ� τα παραδε�γματα αυτ- μ�α αμυντι-
κ# π�λιτιστικ# π�λιτικ# της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, π�υ πρ�σ-
δι�ρ�Kεται σε σ��ση με τις HΠA, σε σ��ση με τα αμερικανικ-
π�λιτιστικ- πρ�ϊ�ντα και ιδ�ως τα �πτικ�ακ�υστικ-. H Eυ-
ρωπαϊκ# Aνωση διαμ�ρ('νει μ�α π�λιτιστικ# π�λιτικ# «πρ�-
στατευτικ#» για τα ευρωπαϊκ- π�λιτιστικ- πρ�ϊ�ντα, π�υ πι�-
K�νται απ� την αμερικανικ# διε�σδυση στην ευρωπαϊκ# π�λι-
τιστικ# αγ�ρ-.

T� παρ-δ�*�, μ-λιστα, ε�ναι �τι για τα αμερικανικ- π�λι-
τιστικ- πρ�ϊ�ντα (τ�ν αμερικανικ� κινηματ�γρ-(�, τις αμερι-
κανικ�ς τηλε�πτικ�ς σειρ�ς, την αμερικανικ# λ�γ�τε�ν�α κ.λπ.)
η Eυρ'πη # π-ντως η Eυρωπαϊκ# Aνωση συνιστ- μια ενια�α
πρ� π�λλ�� π�λιτιστικ# αγ�ρ-. Aντ�θετα, η ευρωπαϊκ# αγ�-
ρ- εμ(αν�Kεται +αθ�τατα διαιρεμ�νη και π�λλ�ς (�ρ�ς δυ-
σπρ�σιτη για τα π�λιτιστικ- πρ�ϊ�ντα π�λλ'ν ευρωπαϊκ'ν
�ωρ'ν.

Mπρ�στ- σε αυτ# την κατ-σταση τ� ερ'τημα ε�ναι: Tι θα
συνιστ��σε μια αριστερ# π�λιτιστικ# π�λιτικ# για την Eυρ'-
πη; Mια π�λιτικ# π�λιτισμ�� π�υ θα -*ιKε τ�ν κ�π� να πρ�ω-
θηθε� απ� �να ευρωπαϊκ� σ�σιαλιστικ� κ�μμα στ� συγκεκρι-
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μ�ν� θεσμικ� περι+-λλ�ν και με δεδ�μ�ν� �τι η συντριπτικ#
πλει�ψη(�α των κρατ'ν-μελ'ν διαθ�τει κυ+ερν#σεις στις �-
π��ες μετ���υν τα σ�σιαλιστικ-, εργατικ- # σ�σιαλδημ�κρα-
τικ- κ�μματα.

N�μ�Kω �τι τ� πρ'τ� στ�ι�ε�� μιας αριστερ#ς αντ�ληψης
για τ�ν π�λιτισμ� στην Eυρωπαϊκ# Aνωση ε�ναι η αν-γκη να
υπ-ρ�ει -π�ψη. H αν-γκη να γ�νει αντιληπτ� �τι � π�λιτι-
σμ�ς δεν ε�ναι μ�α π�λυτελ#ς και αν�π�πτη δραστηρι�τητα
π�υ συνδ�εται μ�ν� με την πρ�στασ�α της π�λιτιστικ#ς κλη-
ρ�ν�μι-ς, την καλλι�ργεια των τε�ν'ν και την ψυ�αγωγ�α,
αλλ- �τι ε�ναι τ� πι� κρ�σιμ� ιδε�λ�γικ� μ�γεθ�ς, π�υ συνδ�ε-
ται με τα στερε�τυπα, τις ν��τρ�π�ες, τ� +αθμ� αυτ�γνωσ�ας
κ-θε κ�ινων�ας, τ�ν τρ�π� π�υ αυτ# αντιλαμ+-νεται τ�ν εαυ-
τ� της. Yπ� την �νν�ια αυτ#, � π�λιτισμ�ς συνδ�εται πρωτ�-
στως με τη δια�ε�ριση τ�υ �ρ�ν�υ. Kρ�νεται εν π�λλ��ς απ�
τη δι-κριση μετα*� �ρ�ν�υ εργασ�ας και ελε�θερ�υ �ρ�ν�υ
και -ρα συνδ�εται με τ� Kωτικ� K#τημα της απασ��λησης.

T� δε�τερ� στ�ι�ε�� ε�ναι η αν-γκη να απ�+-λει η ευρω-
παϊκ# π�λιτιστικ# π�λιτικ# τ�ν αρνητικ� και «αμυντικ�» της
�αρακτ#ρα και να πρ�σδι�ρισθε� θετικ-, ��ι σε μια αντιαμε-
ρικανικ# αλλ- σε μια πανευρωπαϊκ# +-ση. Aυτ� μπ�ρε� να
διασ(αλισθε� μ�σα απ� τη συγκρ�τηση και τη λειτ�υργ�α
π�λλαπλ'ν δικτ�ων, π�υ θα επιτρ�π�υν τη διακ�νηση και τη
δι-�υση των π�λιτιστικ'ν πληρ�(�ρι'ν και των π�λιτιστι-
κ'ν πρ�ϊ�ντων μετα*� των κρατ'ν-μελ'ν, �ωρ�ς να ε�ναι α-
ναγκα�α η διαμεσ�λ-+ηση των μεγ-λων ευρωπαϊκ'ν π�λιτι-
στικ'ν κ�ντρων. Aυτ� ��ει  ιδια�τερη σημασ�α για τις μεσα�ες
και μικρ�ς �'ρες και για τις λιγ�τερ� �μιλ��μενες ευρωπαϊ-
κ�ς γλ'σσες. Δεν πρ�πει, -λλωστε, να αγν���με τ� γεγ�ν�ς
�τι στ� εσωτερικ� της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης υπ-ρ��υν σ�-
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+αρ�ς π�λιτιστικ�ς ανισ�τητες παρ- τη θεσμικ# ισ�τητα των
κρατ'ν-μελ'ν.

Aυτ�ς �(ε�λ�νται κατ- �να μεγ-λ� μ�ρ�ς στην ανισ�τητα
των ευρωπαϊκ'ν γλωσσ'ν, ε(�σ�ν � π�λιτισμ�ς εδρε�ει στη
γλ'σσα.Aυτ� ισ��ει ακ�μη και εκε� �π�υ η π�λιτιστικ# δημι�υρ-
γ�α δεν +ασ�Kεται στη (υσικ# γλ'σσα αλλ- σε -λλ�υς κ'δι-
κες �πως η μ�υσικ#, � ��ρ�ς # ακ�μα και �ι υλικ�ς μαρτυρ�ες
της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, η αρ�ιτεκτ�νικ# κληρ�ν�μι-
κ.λπ. Yπ� την �νν�ια αυτ#, η π�λιτισμικ# ισ�τιμ�α των κρα-
τ'ν-μελ'ν και πι� συγκεκριμ�να η διασ(-λιση της εκ(ραστι-
κ#ς δυνατ�τητας των γλωσσ'ν των κρατ'ν-μελ'ν ε�ναι θε-
μελι'δες στ�ι�ε�� κ-θε σ�+αρ#ς και μακρ�πρ�θεσμης π�λιτι-
στικ#ς π�λιτικ#ς. H συγκ-λυψη # η απ�σι'πηση της δι-στα-
σης αυτ#ς μπ�ρε� να επιτρ�πει μικρ# με�ωση των λειτ�υργι-
κ'ν δαπαν'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, αλλ- δεν συνιστ-
δι�ρατικ# π�λιτικ#.

T� τρ�τ� στ�ι�ε�� ε�ναι τ� πλ��ν αυτ�ν�ητ�. Xωρ�ς γεννα�α
α�*ηση των κ�νδυλ�ων τ�υ κ�ιν�τικ�� πρ�ϋπ�λ�γισμ�� ε�ναι
περιττ� να γ�νεται λ�γ�ς για π�λιτιστικ# π�λιτικ# της Aνω-
σης. H αρ�ικ# ιταλικ# πρ�ταση, π�υ υι�θ�τησαν �λες �ι ν�-
τιες �'ρες, για �να «ενια�� διαρθρωτικ� ταμε�� για τ�ν π�λι-
τισμ�» ε�ναι �να �υσιαστικ� και σ�+αρ� +#μα, δεν αρκε� �-
μως, καθ'ς μαK� με τη δια�ειριστικ# δ�μ# �ρει-K�νται και τα
αν-λ�γα κ�νδ�λια.

T� τ�ταρτ� στ�ι�ε�� ε�ναι η αν-γκη απ�γρα(ει�κρατικ�-
π��ησης �λων των σ�ετικ'ν διαδικασι'ν, τ�σ� στ� επ�πεδ�
της Eπιτρ�π#ς �σ� και τ�υ Συμ+�υλ��υ. Mεγ-λα Kητ#ματα
π�λιτιστικ#ς π�λιτικ#ς κρ�ν�νται απ� τ� Συμ+��λι� Yπ�υρ-
γ'ν με τη συμμετ��# των υπ�υργ'ν των αρμ�διων για την ε-
σωτερικ# αγ�ρ- # απ� την Eπιτρ�π# στ� πλα�σι� των δια-
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τ-*εων περ� ανταγωνισμ�� (ενια�α τιμ# +ι+λ��υ, (�ρ�ς πρ�-
στιθ�μενης α*�ας στα �πτικ�ακ�υστικ- πρ�ϊ�ντα κ.λπ.). T�
μ�λλ�ν της κ�ινων�ας της πληρ�(�ρ�ας κρ�νεται επ�σης απ�
απ�(-σεις των υπ�υργ'ν Tηλεπικ�ινωνι'ν και Bι�μη�α-
ν�ας. Aπαιτε�ται �λα αυτ- να ε*ετ-K�νται απ� κ�ιν�� με τη
συμμετ��# και των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ��, δηλαδ# με τη συμ-
μετ��# της π�λιτιστικ#ς δι-στασης, η �π��α πρ�πει να ε�ναι
πρωτε��υσα και ��ι πρ�σ�ηματικ#.

Aυτ�ς ε�ναι �ι στ�ι�ει'δεις �ργανωτικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις για
να (τ-σ�υμε στ�ν πυρ#να τ�υ πρ�+λ#ματ�ς, π�υ ε�ναι � +α-
θ�τατ�ς επιμερισμ�ς της μετα+ι�μη�ανικ#ς κ�ινων�αςW επιμε-
ρισμ�ς π�υ θ�τει υπ� αμ(ισ+#τηση την κ�ινωνικ# συν��#. T�
Kητ��μεν� μιας αριστερ#ς π�λιτικ#ς για τ�ν π�λιτισμ� ε�ναι
�μως ακρι+'ς η κ�ινωνικ# συν��#. V�ι η συντηρητικ# ανα-
παραγωγ# τ�υ status quo, ��τε η (ιλελε�θερη διασ(-λιση τ�υ
μη απ�κλεισμ��, αλλ- μ�α ν�α αντ�ληψη για τη διαρκ# δημ�-
κρατικ# ν�μιμ�π��ηση των π�λιτικ'ν απ�(-σεων π�υ λαμ-
+-ν�νται γ�ρω απ� τα θ�ματα. M�ν� �τσι μπ�ρε� να +ρει θε-
σμικ# υπ�δ��# η α(�μ��ωση της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, η
δημι�υργικ�τητα και η �μπνευση. Aυτ� ��ει ιδια�τερη σημα-
σ�α τ'ρα, π�υ γ�νεται αντιληπτ� �τι τ�π�τα δεν ε�ναι τ�σ� ση-
μαντικ� για τ� μ�λλ�ν της Eυρ'πης �σ� � διαν�ητικ�ς πλ��-
τ�ς και η ευρωπαϊκ# π�λιτιστικ# παρ-δ�ση.
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ΠΡΩΤΕΣ ΠAPOYΣIAΣΕΙΣ

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δια�ρ�ν�α και συν�ργεια: σ�ν�ψη μιας π�λιτικ(ς π�λιτισμ��
Oμιλ�α στη B�υλ# κατ- τη συK#τηση τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισμ�� �τ�υς
1997 (20.12.1996).

M Ε Ρ � Σ  Π Ρ Ω Τ �

TA KPIΣIMA ΠEΔIA: KOINΩNIKH ΣYNOXH, MEΣA ENHMEPΩΣHΣ,
ANAΠTY�H, AEIΦOPIA

1. Π�λιτισμ)ς και κ�ινωνικ( συν��( στ� κατ+/λι της τρ�της 
�ιλιετ�ας
Oμιλ�α στ� Συμπ�σι� π�υ δι�ργ-νωσαν τ� Yπ�υργε��
Π�λιτισμ��, τ� Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστικ� K�ντρ� Δελ('ν και τ�
Πανεπιστ#μι� της Eυρ'πης με θ�μα «Π�λιτισμ�ς και κ�ινωνικ#
συν��# στ� κατ'(λι της τρ�της �ιλιετ�ας» (Θεσσαλ�ν�κη, 11.4.1997).

2. Tηλε)ραση, κ�ινων�α και π�λιτικ(: η π�λιτιστικ( δ�κιμασ�α
της μεταμ�ντ�ρνας κ�ινων�ας
Eισ#γηση στ� 2� Διεθν�ς Συν�δρι� τ�υ τηλε�πτικ�� σταθμ��
MEGA με θ�μα «Tηλε�ραση-K�ινων�α-Π�λιτικ#» (Θεσσαλ�ν�κη,
25.5.1997).

3. M�σα ενημ�ρωσης, διαν���μεν�ι και ε��υσ�α
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Eισ#γηση σε �μ�τιτλη δημ�σια συK#τηση π�υ �ργ-νωσε η
Kυριακ1τικη Eλευθερ�τυπ�α στις 28.5.1998, στ� Γαλλικ�
Iνστιτ��τ� της Aθ#νας.

4. Π�λιτιστικ) περι31λλ�ν και αει/�ρ�α
Oμιλ�α στη διεθν# δι-σκεψη της UNESCO για τ� Περι+-λλ�ν και
την K�ινων�α με θ�μα «Eκπα�δευση και ευαισθητ�π��ηση των
π�λιτ'ν για την αει(�ρ�α» (Θεσσαλ�ν�κη, 8.12.1997).

5. O π�λιτισμ)ς ως πεδ�� αν1πτυ�ης: η �ικ�ν�μικ( πτυ�(
Oμιλ�α σε εκδ#λωση της Aνωσης N�ων Eπι�ειρηματι'ν
(Aθ#να, 6.5.1997).

M Ε Ρ � Σ  Δ Ε ΥΤ Ε Ρ �

ΠPOΣTAΣIA KAI ANAΔEI�H THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ KΛHPONOMIAΣ

1. H συγκρ)τηση μιας αρ�αι�λ�γικ(ς π�λιτικ(ς
Oμιλ�α σε σ�σκεψη των πρ�ϊσταμ�νων των περι(ερειακ'ν
υπηρεσι'ν τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� (Aθ#να, 8.1.1997).

2. T� �ργ� τ�υ Yπ�υργε��υ Π�λιτισμ�� στ�ν τ�μ�α της                  
π�λιτιστικ(ς κληρ�ν�μι1ς
Oμιλ�α σε εκδ#λωση για την παρ�υσ�αση τ�υ �ργ�υ τ�υ YΠΠO

τ� 1997 στ�ν τ�μ�α της π�λιτιστικ#ς κληρ�ν�μι-ς, καθ'ς και
της �μ�τιτλης �κδ�σης (26.4.1998).

4. M�υσει�λ�γικ( π�λιτικ(: τ� μ�υσε�� ως π�λυδ�ναμ�           
π�λιτιστικ) κ�ντρ�
Oμιλ�α στ� διεθν�ς συμπ�σι� «H μ�υσει�λ�γ�α στ�ν 21�
αι'να» (Θεσσαλ�ν�κη, 21.11.1997).

5. H επιστρ�/( των Mαρμ1ρων – H δ�κιμασ�α της διεθν��ς         
π�λιτικ(ς ως πρ�ς την παρ1ν�μη διακ�νηση π�λιτιστικ+ν
αγαθ+ν
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Oμιλ�α σε συμπ�σι� με θ�μα «H συμ+�λ# τ�υ ελληνικ��
π�λιτισμ�� στη διαμ�ρ(ωση της π�λιτισμικ#ς Eυρ'πης –
Π�λιτισμ�ς και T�πικ# Aυτ�δι��κηση – H επιστρ�(# των
Mαρμ-ρων τ�υ Παρθεν'να» (Aθ#να, 23.5.1997).

M Ε Ρ � Σ  T P I T O

EΠIKPATEIA ΠOΛITIΣMOY

1. Eπικρ1τεια π�λιτισμ��
Oμιλ�α στη διημερ�δα π�υ δι�ργ-νωσε τ� YΠΠO με τη
συμμετ��# των καλλιτε�νικ'ν διευθυντ'ν των �ργανισμ'ν
π�υ επ�πτε��νται απ� τ� YΠΠO και των δημ-ρ�ων των
π�λεων π�υ μετ���υν στα δ�κτυα τ�υ YΠΠO. H διημερ�δα
δι�ργαν'θηκε σε συνεργασ�α με την TEΔKN Θεσσαλ�ν�κης
(Θεσσαλ�ν�κη, 18-19.1.1997). Tα πρακτικ- ���υν εκδ�θε� στ�ν
τ�μ�:Yπ�υργε�� Π�λιτισμ��, Eπικρ1τεια Π�λιτισμ��, Aθ#να,
1997.

2. Eκπα�δευση και π�λιτισμ)ς: � π�λιτισμ)ς ως εκπαιδευτικ(
αντ�ληψη
Oμιλ�α σε εκδ#λωση τ�υ ��κ�υ Christie’s στην Eθνικ#
Πινακ�θ#κη (Aθ#να, 19.5.1997).

3. Θεσμ��, μ�τρα και δρ1σεις π�λιτιστικ(ς αν1πτυ�ης
Aγ�ρευση στη B�υλ# επ� της αρ�#ς τ�υ ν. 2557/1997

(10.12.1997).

4. O π�λιτισμ)ς της γρα/(ς: τ� 3ι3λ�� ως σ�μπαν
Oμιλ�α στ� 26� Φεστι+-λ Bι+λ��υ (Aθ#να, 15.9.1997).

5. H π�λιτικ( για τ� 3ι3λ��
Oμιλ�α στην απ�ν�μ# των Kρατικ'ν Λ�γ�τε�νικ'ν
Bρα+ε�ων 1996 (Aθ#να, 18.12.1996).
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6. Oι ρυθμ�σεις τ�υ ν)μ�υ 2557/1997 για τ� 3ι3λ��
Oμιλ�α στην απ�ν�μ# των Kρατικ'ν Λ�γ�τε�νικ'ν
Bρα+ε�ων 1997 (Aθ#να, 18.12.1997).

7. H γλωσσικ( ισ�τιμ�α των κρατ+ν-μελ+ν της Eυρωπαϊκ(ς
=νωσης
Oμιλ�α στ� διεθν�ς συν�δρι� π�υ δι�ργ-νωσε τ� K�ντρ�
Eλληνικ#ς Γλ'σσας με θ�μα «Iσ�υρ�ς και ασθενε�ς γλ'σσες
στην Eυρωπαϊκ# Aνωση» (Θεσσαλ�ν�κη, 26-28.3.1997).
Δημ�σιε�θηκε ως -ρθρ� στην ε(ημερ�δα Kυριακ1τικη
Eλευθερ�τυπ�α (6.4.1997).

8. Θεατρικ( π�λιτικ( ( κρατικ�ς επι��ρηγ(σεις;
Oμιλ�α στην ημερ�δα π�υ �ργ-νωσε τ� Yπ�υργε��
Π�λιτισμ�� με θ�μα «Πρ�τ-σεις �-ρα*ης εθνικ#ς π�λιτικ#ς
στ� ελε�θερ� θ�ατρ�» (Aθ#να, 23.9.1997).

9. Tα π�λιτιστικ1 δ�κτυα στην περι/�ρεια: τ� παρ1δειγμα
των εικαστικ+ν εργαστηρ�ων
Oμιλ�α στην πρ'τη συν-ντηση των εκπρ�σ'πων τ�υ
Δικτ��υ Eικαστικ'ν Eργαστηρ�ων τ�υ Yπ�υργε��υ
Π�λιτισμ�� (K�K-νη, 9.11.1997).

10. H �3δ�μη τ��νη στ�ν 21� αι+να: � τριπλασιασμ)ς της
πρ)κλησης – ?ητ(ματα κινηματ�γρα/ικ(ς π�λιτικ(ς
Oμιλ�α στ� συν�δρι� της Διεθν��ς Oμ�σπ�νδ�ας των
Kινηματ�γρα(ικ'ν Λεσ�'ν με θ�μα «H �+δ�μη τ��νη στ�ν
21� αι'να» (Θεσσαλ�ν�κη, 22.11.1997).

11. T� Φεστι31λ Kινηματ�γρ1/�υ Θεσσαλ�ν�κης μετ1 τ�
ν)μ� 2557/1997

Oμιλ�α στην �ναρ*η τ�υ 38�υ Φεστι+-λ Kινηματ�γρ-(�υ
(Θεσσαλ�ν�κη, 21.11.1997).
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M Ε Ρ � Σ  Τ Ε ΤΑ Ρ Τ �

ΠEΔIA E�ΩTEPIKHΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΠOΛITIKHΣ

2. H αρ�( της π�λιτισμικ(ς ισ�τιμ�ας  των κρατ+ν-μελ+ν της
Eυρωπαϊκ(ς =νωσης
Kε�μεν� εργασ�ας για τ� Συμ+��λι� Yπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και για τη Διακυ+ερνητικ# Δι-σκεψη,
π�υ πρ�ετ��μασε τη Συνθ#κη τ�υ aμστερνταμ. Δημ�σιε�θηκε
στ� B(μα της Kυριακ(ς (2.2.1997).

3. T� μ�λλ�ν τ�υ θεσμ�� της Π�λιτιστικ(ς Πρωτε��υσας της
Eυρ+πης
Oμιλ�α στην -τυπη συν-ντηση των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και των συνδεδεμ�νων μελ'ν, π�υ
πραγματ�π�ι#θηκε στη Θεσσαλ�ν�κη στις 30-31 Iαν�υαρ��υ
1997, με την ευκαιρ�α της επ�σημης �ναρ*ης των εκδηλ'σεων
της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας της Eυρ'πης – Θεσσαλ�ν�κη
1997.

4. T� Bαλκανικ) Π�λιτιστικ) Δ�κτυ� Π)λεων και Tε�ν+ν
Oμιλ�α στη συν-ντηση των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� των
+αλκανικ'ν �ωρ'ν π�υ δι�ργαν'θηκε στη Θεσσαλ�ν�κη στις
30-31 Iαν�υαρ��υ 1997, με την ευκαιρ�α της επ�σημης �ναρ*ης
των εκδηλ'σεων της Π�λιτιστικ#ς Πρωτε��υσας της
Eυρ'πης – Θεσσαλ�ν�κη 1997.

5. M�ρ/�ς π�λιτιστικ(ς συνεργασ�ας των παραευ�ε�νιων �ωρ+ν
Oμιλ�α στη συν-ντηση των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� της
Παραυ*ε�νιας Συνεργασ�ας π�υ δι�ργαν'θηκε στη
Θεσσαλ�ν�κη στις 30-31 Iαν�υαρ��υ 1997, με την ευκαιρ�α της
επ�σημης �ναρ*ης των εκδηλ'σεων της Π�λιτιστικ#ς
Πρωτε��υσας της Eυρ'πης – Θεσσαλ�ν�κη 1997.
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6. H Mεσ)γει�ς ως λεκ1νη π�λιτισμ��: �ι δυνατ)τητες της
Eυρωμεσ�γειακ(ς Π�λιτιστικ(ς Συνεργασ�ας
Oμιλ�α κατ- την �ναρ*η των εργασι'ν της ευρωμεσ�γειακ#ς
δι-σκεψης των υπ�υργ'ν Π�λιτισμ�� (P�δ�ς, 25-26.9.1998).

7. O π�λιτισμ)ς ως πρ�ν�μιακ) πεδ�� επα/(ς με τ�ν απ)δημ�
ελληνισμ) – H ευκαιρ�α τ�υ 2004

Oμιλ�α στην πρ'τη τακτικ# συν�λευση τ�υ Συμ+�υλ��υ
Aπ�δημ�υ Eλληνισμ�� με θ�μα «Oι δια�ρ�νικ�ς α*�ες τ�υ
ελληνικ�� π�λιτισμ�� και τ� �λυμπιακ� ιδε'δες»
(Θεσσαλ�ν�κη, 6.12.1997).

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ �

1. Eλληνικ)τητα και Δ�ση: μ�α απ1ντηση στ�ν Σ1μι�υελ
X1ντινγκτ�ν
Δημ�σιε�θηκε στην ε(ημερ�δα Eλευθερ�τυπ�α (12.6.1998) ως
απ-ντηση σε συν�ντευ*η τ�υ Samuel Huntington, π�υ
δημ�σιευ�ταν στ� �δι� (�λλ�. Στη συν�ντευ*η αυτ# �
X-ντινγκτ�ν συν�ψιKε τις θ�σεις π�υ αν�πτυ*ε στ� +ι+λ�� τ�υ
The clash of civilizations and the remaking of world order.

2. Eυρωπαϊκ( Aριστερ1 και π�λιτισμ)ς
Eισ#γηση στ� συμπ�σι� για την Eυρωπαϊκ# Π�λιτιστικ#
Π�λιτικ# π�υ �ργαν'θηκε απ� τ� Eυρωπαϊκ� Σ�σιαλιστικ�
K�μμα στις 27-28 I�υν��υ 1998 στη Bι�ννη. Δημ�σιε�θηκε στ�
B(μα της Kυριακ(ς (26.7.1998).

294

ΕΥΑΓΓΕΛ�Σ ΒΕΝΙJΕΛ�Σ



TO BIBΛIO T�Υ ΕΥΑΓΓΕΛ�Υ ΒΕΝΙJΕΛ�Υ

ΔΙΑDΡ�ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
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ΣTOIXEIOΘETHΘHKE ME TIMES, DIDOT & ARTE

MISIA KAI ΣEΛIΔOΠOIHΘHKE ΣTO EΠITPAΠEZIO

EKΔOTIKO ΣYΣTHMA TΩN EKΔ�ΣEΩN KAΣTA

NIΩTH. TH MAKETA TOY EcΩΦYΛΛOY ΣXEΔIA 

ΣE O ANTΩNHΣ AΓΓEΛAKHΣ. TA ΦIΛM EΓINAN

ΑΠ� ΤH «ΦΩTOΣYN» KAI TO MONTAZ AΠO THN

OYPANIA ΛYMΠEPOΠOYΛOY. Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔ�ΣΗ

ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ 2.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΑΠ� Τ�Ν XAPA

ΛAMΠO KΛAΔH KAI BIBΛIOΔEΤΗΘΗΚΕ ΑΠ� ΤH

«Θ. HΛIOΠOYΛOΣ – Π. POΔOΠOYΛOΣ O.E.» TO 

ΔEKEMBPIO TOY 1998 ΓIA ΛOΓAPIAΣMO TΩN 

EKΔOΣEΩN KAΣTANIΩTH
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