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4

O πολιτισμ ς εναι ταυτοχρ νως το πιο ευασθητο, το πιο επικνδυνο και το πιο πρ σφορο πεδο -σκησης πολιτικ#ς. Γιατ
οτιδ#ποτε γνεται στο πεδο αυτ συνδεται, απ την δια τη
φση του πρ-γματος, με την αισθητικ# και την ιδεολογα, τις
νοοτροπες και τα στερε τυπα, την αυτοσυνειδησα της κοινωνας: την πολυμορφα και τις αντοχς της, τη σχση της με
την Iστορα και τις ποικλες χρ#σεις της, τη σχση της με τους
«-λλους».
Vλα αυτ- εναι οτως # -λλως βαθτατα πολιτικ-, καθ'ς
συνδονται τελικ'ς με κοινωνικς σχσειςW με την δια την οικονομα του χρ νουW με τη διαχεριση συμβ λων και συμβολισμ'νW με τη στ-ση του καθεν ς απναντι στα συλλογικ- υποκεμενα.
O λ γος περ πολιτισμο εναι συνεπ'ς λ γος εξ χως πολιτικ ς, ακ μη κι ταν εναι ανποπτος. Iδως ταν εναι ανποπτος και δ#θεν «απολιτικ ς». Vταν κατ- τρ πο ανιστ ρητο και αμαθ# θεωρε τι ακριβ'ς ως λ γος περ πολιτισμο εναι το αντθετο του λ γου περ πολιτικ#ςW ταν αυτοτοποθετεται και αυτοσυστ#νεται ως λ γος αδιαφορας για την πολιτικ# και απ στασης απ αυτ#ν.
11
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Vλα αυτ- αφορον βεβαως τ σο στον πολιτισμ ως κατ-σταση, ως μσο εππεδο της αισθητικ#ς και της τεχνολογας
του καθημερινο βου μιας εποχ#ς και μιας κοινωνας (civilisation), σο και στον πολιτισμ ως στ-ση, ως πνευματικ# καλλιργεια, ως ιδιατερο ενδιαφρον για τα γρ-μματα, τις τχνες
και την Iστορα (culture). Zσως δε η διπλ# χρ#ση της λξης πολιτισμ ς στην ελληνικ# γλ'σσα να εναι να απ τα συγκριτικ- πλεονεκτ#ματα της γλ'σσας μας ως του βασικο πολιτιστικο πεδου.
Tα πρ-γματα γνονται πολ πιο περπλοκα ταν το διο το
κρ-τος διατυπ'νει να λ γο περ πολιτισμο. Vταν το λ γο
αυτ τον διατυπ'νει ο αρμ διος υπουργ ς. Σε αντθεση με
τον προσωπικ λ γο περ πολιτισμο, που εναι εντλει λ γος
για τις αισθητικς προτιμ#σεις και τη διαμ ρφωση του γοστου, σε αντθεση με το λ γο γρω απ την προσωπικ# εμπειρα του καλλιτχνη # του συγγραφα, σε αντθεση με τον
δοκιμιακ # κριτικ # δημοσιογραφικ λ γο, σε αντθεση με
τον συνδικαλιστικ και διεκδικητικ λ γο των επαγγελματι'ν του πολιτισμο, ο πολιτικ ς λ γος του κρ-τους υπακοει
σε ιδιατερες, πολ πιο αυστηρς προδιαγραφς.
Eναι λ γος επσημος και συχν- συνιστ- απ μ νος του
μια πολιτικ# πρ-ξη. Eναι λ γος πρακτικ ς, καθ'ς συχν- συνδεται με συγκεκριμνες πρωτοβουλες. Πρωτοβουλες νομοθετικς, οργανωτικς, πολιτικς. Δηλαδ# με επιλογς. Ως εκ
τοτου εναι λ γος «ποπτος», που πρπει να σβεται διαρκ'ς και χωρς παρεκκλσεις τις αρχς του πολιτιστικο πλουραλισμο, δηλαδ# τις αρχς του κρ-τους δικαου στο πεδο
του πολιτισμο. Στ χος ιδιατερα δσκολος, εφ σον η προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς συνιστ- θεμελι'δη και
σχεδ ν αποκλειστικ# υποχρωση της πολιτεας και εφ σον η
12
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υποστ#ριξη του σγχρονου πολιτισμο προϋποθτει # π-ντως συνεπ-γεται εκ του αποτελσματος ορισμνες αισθητικς, δηλαδ# τελικ'ς ιδεολογικς, επιλογς. Aκ μη και ταν οι
επιλογς αυτς συμψηφζονται με -λλες αν-λογες # συγκεντρ'νουν τη συνανεση # την αποδοχ# «γκυρων» εκπροσ'πων της κοιν τητας των ομοτχνων, των κριτικ'ν # των διανοητικ'ς παρεπιδημοντωνW ετε αυτο χουν ετε δεν χουν
συναφ# πανεπιστημιακ# ιδι τητα και εξουσα τακτικ#ς και επ'νυμης πρ σβασης στα μσα ενημρωσης.
O λ γος μως αυτ ς δεν παει να εναι και λ γος προσωπικ ς ως προς το φος και ως προς τις αξιολογ#σεις του. Kαθ'ς μσα στη σχετικ# ευρυχωρα μιας πλουραλιστικ#ς πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς ο υπουργ ς χει πρ-γματι την ευχρεια (θα
λεγα και την υποχρωση) να δ'σει τον προσωπικ του τ νο
με τις εμπειρες του, την πολιτικ# του ασθηση, τον μορφωτικ του εξοπλισμ , τις παρ-πλευρες ιδι τητς του.
Σε αυτο του εδους, λοιπ ν, τον πολιτικ λ γο περ πολιτισμο εναι εμφανες οι πολιτικς θσεις, οι εμμονς και οι
προτεραι τητες. Eναι μως ορατο –ελπζω– και οι θεωρητικο υπαινιγμο και οι ιδεολογικς συμπαραδηλ'σεις. Aυτ
δεν μετατρπει τον πολιτικ λ γο σε δοκιμιακ . Aντθετα, τον
καθιστ- σως περισσ τερο ενσυνεδητο και γι’ αυτ περισσ τερο πολιτικ .
Tρα εναι τα ζητ#ματα που με προβλημ-τισαν περισσ τερο απ οτιδ#ποτε -λλο και συνιστον μια εγκ-ρσια τομ# σε
λα τα θματα.
Tο πρ'το εναι η βαθτατα ριζωμνη αντληψη τι το πρ'το και σως μοναδικ πρ βλημα της πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς εναι τα δημοσιονομικ- ρια της κρατικ#ς παρμβασηςW ο περιορισμνος προϋπολογισμ ς (με την ουσιαστικ# ννοια του 13
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ρου) του Yπουργεου Πολιτισμο – διαπστωση προφαν#ς και
ορθ# ως προς τα αριθμητικ- μεγθη. Πολιτικ# πολιτισμο δεν
εναι μως η πολιτικ# επιχορηγ#σεων. Πολιτικ# πολιτισμο δεν
συγκροτεται ταν (για ορισμνους: μ νον ταν) καταβ-λλονται υψηλς επιχορηγ#σεις εγκαρως και σε τακτ- διαστ#ματα.
Παρ- δε το περιορισμνο ψος των κονδυλων της δημ σιας
δαπ-νης για τον πολιτισμ , υπ-ρχουν περιθ'ρια εκλογκευσης
και καλτερης και αποτελεσματικ τερης διαχερισης. Στ χος
που συνδεται και με την αν-γκη – χι μ νο οικονομικ# αλλκαι πολιτιστικ#– να αυξηθον τα ποσοστ- των μη κρατικ'ν
κεφαλαων που επενδονται στο χ'ρο του πολιτισμο.
Tο δετερο εναι η διαρκ#ς δοκιμασα του πολιτιστικο φιλελευθερισμο. H κρατικ# παρμβαση στα πεδα του πολιτισμο γνεται δεκτ#, αφεν ς μεν γιατ διασφαλζει τον αισθητικ πλουραλισμ και την -ρση περιφερειακ'ν # -λλων ανισοτ#των, αφετρου δε γιατ διασφαλζει εμμσως ορισμνες
προδιαγραφς αισθητικ#ς ποι τητας – με λους τους κινδνους που εγγεν'ς περιχονται στη λξη αυτ#. Oι πισεις για
μα πολιτικ# με συγκεκριμνη «-ποψη» στους επιμρους τομες εναι πολ συχνς, χωρς αυτο που τις ασκον να αντιλαμβ-νονται π-ντοτε π σο επικνδυνο και ολισθηρ εναι
αυτ . Oι διοι εναι -λλωστε αυτο που συν#θως αντιδρον, ταν μια ττοια πολιτικ# συγκροτεται # διαφανεται – ακ μα
και ταν αυτ γνεται μσα στο κλυφος των εγγυ#σεων του
πολιτιστικο πλουραλισμο.
Tο τρτο εναι η υφρπουσα (πολλς φορς εξ αγαθο συνειδ τος) παρση ανθρ'πων που χουν διαθσει μεγ-λο μρος της ζω#ς τους, σως λη τους την παρξη, σε ορισμνους
τομες της πολιτιστικ#ς δημιουργας, συμπεριλαμβανομνης
και της προστασας της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς. Aυτ -λ14
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λοτε εκδηλ'νεται ως αδυναμα συνολικ#ς και κυκλωτικ#ς
προσγγισης των ζητημ-των, -λλοτε ως απαισι δοξη δι-θεση απναντι σε οποιαδ#ποτε μεταβολ# # καινοτομα και -λλοτε ως επιφυλακτικ τητα # και ως -ρνηση να γνει αποδεκτ# μια πολιτικ# (δηλαδ# μια δεδηλωμνα πολιτικ#) προσγγιση των θεμ-των αυτ'ν.
Oι ροι «διαχρονα» και «συνργεια» δηλ'νουν ταυτοχρ νως το χρονολογικ και θεματολογικ ερος και την οπτικ# γωνα προσγγισης # μ-λλον τη β-ση συν-ρθρωσης μιας
πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς. Aυτ εξηγε την –καθ λου αθ'α– επιλογ# του ττλου. Προτμησα δε τον ρο συνργεια (και χι
τους ρους συνεργασα # συνεργα) και γιατ μου εναι οικεος
απ το ποινικ δκαιο και γιατ η σημειολογικ# του αξα παραπμπει σαφστερα στην πολιτικ# ενργεια που παρ-γεται
μσα απ τη σγκλιση των προσπαθει'ν και την καλ'ς νοομενη συνενοχ# των προσ'πων. Θλω επσης να πιστεω τι αφεν ς μεν η οριστικ# νταξη της βυζαντιν#ς και μεταβυζαντιν#ς περι δου στο απ θεμα της πολιτιστικ#ς μας κληρονομι-ς, αφετρου δε η κρισιμ τητα του σγχρονου ελληνικο
πολιτισμο για τη διαμ ρφωση μιας συγκροτημνης πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς με απαλλ-σσουν απ την υποχρωση να εξηγ#σω ειδικ τερα την επιλογ# του ρου διαχρονα.
Tα κεμενα υπακοουν στην ενιαα λογικ# που επιχερησα
να παρουσι-σω στον πρ λογο αυτ . Πρ κειται μως για κεμενα που, με ελ-χιστες εξαιρσεις, προκυψαν εκ των υστρων, καθ'ς αποδδουν την απομαγνητοφ'νηση αγορεσεων
στη Bουλ#, ομιλι'ν σε συνδρια, χαιρετισμ'ν # παρεμβ-σεων
σε δημ σιες συζητ#σεις # -λλες εκδηλ'σεις. Aπ να πλ#θος
συναφ'ν κειμνων γινε προσπ-θεια να επιλεγον τα λιγ τερο συγκυριακ- #, για να το πω με θετικ# φορ-, τα πιο συστη15
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ματικ-. Φυσικ-, επειδ# κ-θε κεμενο εχε τη δικ# του αρχικ#
οικονομα και τα δικ- του αρχικ- συμφραζ μενα, η επικ-λυψη ορισμνων ιδε'ν # επιχειρημ-των εναι αναπ τρεπτη. Aγινε π-ντως προσπ-θεια οι επαναλ#ψεις να περιοριστον με
τις αναγκαες περικοπς # συντομεσεις.
Tο βιβλο αυτ αρχζει και τελει'νει με την παραδοχ# τι
καμα πολιτικ# δεν υπ-ρχει και δεν συγκροτεται χωρς θεωρητικ# υπ θεση. Kαι καμα θεωρητικ# υπ θεση δεν εναι πολιτικ'ς ανποπτη.
Eυ-γγελος Bενιζλος
Oκτ'βριος 1998

16
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O πολιτισμ ς δεν αποτελε απλ'ς να απ τα πολλ- κεφ-λαια
της κυβερνητικ#ς πολιτικ#ς οτε να απ τα πολλ- κονδλια
του κρατικο προϋπολογισμο. O πολιτισμ ς δεν εναι οτε πολυτλεια οτε δευτερεουσα και βοηθητικ# δραστηρι τητα μσα σε μα σγχρονη κοινωνα. O πολιτισμ ς εναι κατ’ αρχ-ς η
δια η ιδιοσυστασα του ελληνισμο, εναι το συγκριτικ μας
πλεονκτημα. Aπ την -λλη πλευρ-, πως μπορομε να δομε
σ#μερα χι μ νο στην ελληνικ#, αλλ- σε λες τις ευρωπαϊκς
κοινωνες, ο πολιτισμ ς εναι το βασικ στοιχεο επ του οποου
μπορε να στηριχθε η κοινωνικ# συνοχ#, η ακραιη κοινωνα
των ³/³. Γιατ πρα απ λα τα -λλα, ο πολιτισμ ς εναι η οικονομα του ελεθερου χρ νουW κι ο ελεθερος χρ νος δεν εναι ο
χρ νος της σχ λης, αλλ- αυτ ς που επιτρπει μα διαφορετικ#
προσγγιση του μγιστου προβλ#ματος της απασχ λησης και
της ανεργας. Tλος, για μα χ'ρα πως η Eλλ-δα, ο πολιτισμ ς
εναι ζωτικ ς εθνικ ς π ρος.
Πρπει, συνεπ'ς, να γνει αντιληπτ τι η οικονομα του
πολιτισμο δεν εξαντλεται οτε στη διαχεριση των κρατικ'ν
επιχορηγ#σεων προς δι-φορους δημ σιους # ιδιωτικος φο17
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ρες που αναπτσσουν δρ-ση στο χ'ρο του πολιτισμο οτε στη διαχεριση της συνηθισμνης μεμψιμοιρας οτε, τλος,
στη διαχεριση του συμβολικο κρους που απορρει απ
δραστηρι τητες πολιτιστικς-επικοινωνιακς, οι οποες διεκδικον την απ κτηση υψηλο βαθμο δημοσι τητας. H οικονομα του πολιτισμο εναι μα ουσιαστικ# παραγωγικ# δραστηρι τηταW μα δραστηρι τητα που μετατρπει την μπνευση
σε δρ-ση, σε δημιουργα, σε προϊ ν, σε απ λαυση του πολιτισμο. Kαι αυτ αφορ- στον πολιτισμ και ως κατ-σταση, δηλαδ# ως το απ θεμα της τεχνολογας και της αισθητικ#ς του
καθημερινο βου, και ως στ-ση, ετε αυτο που δημιουργε
πολιτισμ ετε εκενου που μετχει ως χρ#στης, που μετχει
δηλαδ# σε μια επικοινωνιακ# σχση πρ σληψης και απ λαυσης του πολιτιστικο αγαθο.
O πολιτισμ ς δε, ακριβ'ς επειδ# συνδεται με την παραγωγ# της ιδεολογας και με την ενστ-λαξη νοοτροπι'ν, δηλαδ# με τη συλλογικ# συνεδηση της κοινωνας μας και του θνους μας, εναι η πιο βαθι- και η πιο επικνδυνη ταυτοχρ νως εκδοχ# της πολιτικ#ς. Eναι το πεδο που μπορον να
διαμορφωθον πολ μεγ-λες συναινσεις, πολιτικς, ιδεολογικς, αισθητικς, και στο οποο πρπει μως να υπ-ρχει πολυφωνα και πλουραλισμ ς, για να μην καταλ#ξει σε καταθλιπτικ# ομοιομορφα.

Tο Yπουργεο Πολιτισμο εναι απ τη φση του να υπουργεο που χει π-ντοτε –διαρθρωτικ-– το ασθημα της αδικας.
Eναι να υπουργεο διεκδικητικ , με β-ση και τα απ λυτα
και τα συγκριτικ- μεγθη του Tακτικο Προϋπολογισμο και
του Προγρ-μματος Δημοσων Eπενδσεων. Eχα, μ-λιστα,
18
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την ευκαιρα στο τελευταο συμβολιο με τους συναδλφους
μου της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης να τους καλσω να διαμορφ'σουμε την ειδικ# αλληλεγγη των υπουργ'ν Πολιτισμο της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης στη διεκδκηση περισσ τερων π ρων
απ τους κρατικος προϋπολογισμος των χωρ'ν μας και απ τους διους π ρους της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, οι οποοι με
π-ρα πολ μεγ-λη φειδ' στρφονται προς τον πολιτισμ .
H εικ να, μως, που υπ-ρχει για τα κονδλια του πολιτισμο στον Tακτικ Προϋπολογισμ και στο Πρ γραμμα Δημοσων Eπενδσεων εναι ελλιπ#ς. Στα κονδλια του Tακτικο Προϋπολογισμο και του Προγρ-μματος Δημοσων Eπενδσεων πρπει να προστεθον οι π ροι απ το ΛOTTO, οι
π ροι του αυτοχρηματοδοτομενου Tαμεου Aρχαιολογικ'ν
Π ρων και Aπαλλοτρι'σεων, τα συγχρηματοδοτομενα προγρ-μματα του B] Kοινοτικο Πλαισου Στ#ριξης και -λλα κοινοτικ- προγρ-μματα και βεβαως οι χορηγες, οι οποες δνονται, μεταξ -λλων, και σε δημ σιους πολιτιστικος φορες.
Tο συνολικ , λοιπ ν, χρηματοδοτικ πρ γραμμα στο πεδο του πολιτισμο γνεται τσι κ-πως πιο πλοσιο, αλλ- παραμνει ββαια πολ χαμηλ και ανεπαρκς. Θα #ταν μως
λ-θος, θα #ταν υπεραπλοστευση και δημαγωγα να πομε
τι η πρ'τη αν-γκη που εμφανζεται στον τομα του πολιτισμο εναι η αν-γκη για νους, πρ σθετους π ρους.
Πρωταρχικ# εναι η αν-γκη της μπνευσης – ουσιαστικ-, δηλαδ#, η ενσχυση της αυτοεκτμησ#ς μας ως λαο και ως θνους.
Δετερη αν-γκη εναι η ορθολογικ# οργ-νωση της διοκησης και της διαχερισης του πολιτισμο. Aυτ σχετζεται και
με την επικντρωση π ρων, με την εσταση του ενδιαφροντ ς
μας σε ορισμνους τομες, γιατ υπ-ρχουν σημαντικς και αδικαιολ γητες ανισ τητες μεταξ των επιμρους τομων.
19
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Kαι τρτη αν-γκη –ζωτικ#, αλλ- τρτη– εναι η ενσχυση
των π ρων, που πρπει να γνει κοιν# θση λων των πολιτικ'ν δυν-μεων, ιδως σε μια χ'ρα πως η Eλλ-δα.

Tοτων δοθντων, εκενο που πρπει να κ-νουμε εναι πρωτστως να συμφων#σουμε στον -ξονα που πρπει να διαπερν- την πολιτιστικ# μας πολιτικ# και στο εσωτερικ και στο εξωτερικ , μσα απ τη διεθν# πολιτιστικ# παρουσα της χ'ρας μας. Kαι ο -ξονας που προτενω συνοψζεται σε δο λξεις: διαχρονα και συνργεια.
Mα πολιτικ# με -ξονα τη διαχρονα του ελληνικο πολιτισμο δεν περιορζεται στη μουσειακ# αποτμηση του β-ρους της πολιτιστικ#ς μας κληρονομι-ς, αλλ- εκτενεται μχρι
τη σγχρονη πολιτιστικ# δημιουργα και μετατρπει αυτ το
τερ-στιο πλεονκτημα της ελληνικ#ς πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, που εναι παγκ σμια, σε βωμα, σε πηγ# μπνευσης, σε
καλλιτεχνικ#, πολιτιστικ# δραστηρι τητα διεθνος σημασας.
Συνργεια δε –στη δικ# μου σκψη– εναι η σγκλιση λων
των δημιουργικ'ν, εμπνευσμνων πολιτιστικ'ν δυν-μεων αυτο του τ που σε μια ενιαα κοτη που παρ-γει να πολλαπλ-σιο αποτλεσμα. Θα φρω να απλ παρ-δειγμα: μια περιοδεα των κρατικ'ν μας σκην'ν στο εξωτερικ για την παρ-σταση αρχαου δρ-ματος μπορε να πλαισι'νεται απ εικαστικς εκθσεις, διαλξεις Eλλ#νων ειδικ'ν, εκθσεις βιβλων,
συναυλες – εκδηλ'σεις που μπορον να διαμορφ'σουν να
σνθετο, συναρπαστικ γεγον ς και τελικ- να προβ-λουν
τον ελληνισμ , την ελληνικ τητα, την ιδιοσυγκρασα αυτ#ς
της χ'ρας. Tτοιες δραστηρι τητες μπορον να αποτελσουν
το χημα για την -σκηση μιας εξωτερικ#ς πολιτικ#ς, η οποα
20
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δεν μπορε να βασζεται οτε στο φολκλ ρ οτε στην απλ#
αναζωπρωση του ρομαντικο φιλελληνισμο του 18ου και
19ου αι'να. Πρπει να βασζεται σε σγχρονη δημιουργα και
σε σγχρονο λ γο.
Aυτ# τη συνολικ# αντληψη για την πολιτιστικ# μας πολιτικ#, που βασζεται στον -ξονα της διαχρονας και της συνργειας, μπορομε να τη δομε να εξειδικεεται σε μια σειραπ πολιτικςW εξειδικεεται στη μουσειακ# μας πολιτικ#, στην
πολιτικ# εκθσεων, στην πολιτικ# προβολ#ς επιλεγμνων αρχαιολογικ'ν χ'ρωνW εξειδικεεται στις πρωτοβουλες μας για
την προ'θηση της διδασκαλας της ελληνικ#ς γλ'σσας στα
πανεπιστ#μια του εξωτερικοW εξειδικεεται επσης στην εξοικεωση του παιδιο με τον πολιτισμ μσα απ δραστηρι τητες που ξεπερνον τις συμβ-σεις και τα στερε τυπα του
αναλυτικο σχολικο προγρ-μματος και το φρνουν σε επαφ# με την τχνη και τους δημιουργος της, αποκαλπτοντας
τα ταλντα που χει στο υπ στρωμα της ψυχ#ς και του μυαλο του.
Φυσικ-, η δια αντληψη προσδιορζει και την εξωτερικ#
πολιτιστικ# μας πολιτικ#, πως φανεται σε μια σειρ- πρωτοβουλι'ν που χουμε αναλ-βει σε εππεδο Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης # περιφερειακ#ς πολιτικ#ς. Aναφρομαι, για παρ-δειγμα,
στην πρωτοβουλα μας για τη συγκρ τηση μιας -τυπης Συν δου των Yπουργ'ν Πολιτισμο της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης
στην ναρξη της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας – Θεσσαλονκη
1997, με στ χο να προτενουμε τη ρητ# εισαγωγ# της αρχ#ς
της πολιτισμικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν της Aνωσης
στο κεμενο της Συνθ#κης με το τλος της Διακυβερνητικ#ς
Δι-σκεψηςW επσης, στην πρ τασ# μας για τη σσταση Bαλκανικο Πολιτιστικο Δικτου, που θα βασζεται σε αντστοι21
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χα εθνικ- πολιτιστικ- δκτυα, πως εναι το δικ μας, το Eθνικ Πολιτιστικ Δκτυο Π λεων, το οποο χει ως κορμ του
τις πολιτιστικς πρωτοβουλες της Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης.
H πολιτικ# μας ββαια δεν μπορε να αφορ- μ νο σε θεσμος, πρωτοβουλες και μτρα δρ-σης πολιτιστικ#ς αν-πτυξης, αλλ- πρπει να συνδεται και με να κτηριολογικ πρ γραμμα, δηλαδ# με τον ιστ της τεχνικ#ς υποδομ#ς του πολιτισμο.
H Πολιτιστικ# Πρωτεουσα εναι το μεζον πολιτιστικ
γεγον ς του 1997. Tο στοχημα, μως, της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας δεν κρνεται την 1η Iανουαρου 1997. Kρνεται την
1η Iανουαρου 1998, ταν μαζ με τον απ ηχο των εκδηλ'σεων θα πρπει να κ-νουμε και την απογραφ# του πολιτιστικο
αποθματος που θα μενει στην π λη της Θεσσαλονκης και
στη χ'ρα γενικ τερα. Kαι χαρομαι, γιατ διαπιστ'νω τι αυτ #δη διαμορφ'νεται ως σνολο μεγ-λων πολιτιστικ'ν κτηρων και ως δκτυο μ νιμων θεσμ'ν πολιτισμο, που δεν χουν μα παροδικ# αξα χρ#σης, η οποα καλπτει μ νο να
χρ νο # μα εκδ#λωση, αλλ- χουν μ νιμα χαρακτηριστικ-,
αφορον στις επ μενες δεκαετες.
Για λα αυτ-, μως, που κινονται γρω απ τον -ξονα
διαχρονα και συνργεια, απαιτεται και μα συνργεια της
Bουλ#ς. Aπαιτεται μα σμπραξη των πολιτικ'ν δυν-μεων,
απαιτεται μα «συνενοχ#» γρω απ να ραμα πολιτισμο,
για το οποο ελπζω τι θα μου δοθε η ευκαιρα να μιλ#σω
πρωτστως με τους συναδλφους μου που μετχουν στην Eπιτροπ# Mορφωτικ'ν Yποθσεων, η οποα πρπει να γνει το
forum της συζ#τησης γρω απ τα θματα αυτ-.
Θλω να τελει'σω με μα σκψη που δνει το μτρο της σημασας λων αυτ'ν που λμε εδ' για τον πολιτισμ . Στο διε22
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θνς πολιτικ σκηνικ και στον παγκ σμιο καταμερισμ εργασας η Eλλ-δα χει τις διαστ-σεις μιας μεσαας ( χι μιας μικρ#ς) χ'ρας, η οποα σμφωνα με τους δεκτες κοινωνικ#ς αν-πτυξης βρσκεται σε θση αξιοζ#λευτηW αν μ-λιστα στα επσημα μεγθη, στα επσημα μακροοικονομικ- μας δεδομνα
προσθσουμε και τα δεδομνα της -τυπης οικονομας, μπορε
η θση αυτ# να εναι ακ μη καλτερη. Aυτ- μως ισχουν
στο χ'ρο της οικονομας και της πολιτικ#ς. Στο σμπαν του
πολιτισμο η Eλλ-δα εναι μα μεγ-λη δναμη. Kαι αυτ πρπει να εναι το βασικ μας ραμα, ο βασικ ς μας στ χος, η
σκψη που πρπει να καθοδηγε την πολιτικ# μας δρ-ση στα
θματα αυτ-.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

4

H

ΣXEΣH ΠOΛITIΣMOY KAI KOINΩNIKHΣ ΣYNOXHΣ EINAI ENA ΘE-

μα επικνδυνο ιδεολογικ-, πολιτικ- και κοινωνικ- και
-ρα καριο και ουσιαστικ . Tο ζ#τημα αυτ βρσκεται
στο επκεντρο του πολιτικο προβληματισμο της σγχρονης
μεταβιομηχανικ#ς κοινωναςW στο επκεντρο του προβληματισμο λων των ευρωπαϊκ'ν, λων των δυτικ'ν και δυτικ τροπων κοινωνι'ν και, στο μτρο που ο δυτικ τροπος πολιτισμ ς ασκε παγκ σμια επιρρο# και κυριαρχα, στο επκεντρο
του διεθνος προβληματισμο.
Θα επιχειρ#σω να θσω απλ'ς τους ρους του θματος,
αρχζοντας απ μα γλωσσικ# ιδιαιτερ τητα: στην ελληνικ#
γλ'σσα χρησιμοποιομε τη λξη «πολιτισμ ς» για να ορσουμε ταυτ χρονα και τον πολιτισμ ως κατ-σταση, δηλαδ# αυτ που σε -λλες ευρωπαϊκς γλ'σσες θα λεγ ταν civilisation,
και τον πολιτισμ ως ειδικ# στ-ση, δηλαδ# τον πολιτισμ ως
culture. Το γεγον ς τι εμες χουμε και για τα δο αυτ- φαιν μενα, για τις δο αυτς ννοιες, ναν ρο, τον ρο «πολιτισμ ς», δεν εναι φυσικ- τυχαο, γιατ τποτα δεν εναι τυχαο
στη γλ'σσα. Υπ-ρχει μ-λιστα μα συμπαραδ#λωση, η οποα
εναι –κατ- τη γν'μη μου– πολ σημαντικ#: Η λξη πολιτισμ ς στην ελληνικ# γλ'σσα, και ως civilisation και ως culture,
27
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παραπμπει στην ννοια της π λης, στην ννοια της πολιτικ#ς
και στο στοιχεο του πολιτικο. Παραπμπει –για να χρησιμοποι#σω τους γαλλικος ρους– και σε αυτ που θα λγαμε la
politique και σε αυτ που θα λγαμε le politique.
Θα λεγα τι κατ’ αρχ-ς μπορομε να ορσουμε τον πολιτισμ , πως τον εννοομε εδ', ως το συλλογικ αυτον ητο
μιας κοινωνας. Οτιδ#ποτε εγγρ-φεται στο συλλογικ αυτον ητο μπορε να εναι στοιχεο του πολιτισμο. Ο προβληματισμ ς μως γρω απ τον πολιτισμ και τελικ- η πολιτικ#
γρω απ τον πολιτισμ , η πολιτιστικ# πολιτικ# (γιατ η πολιτιστικ# πολιτικ# εναι η βαθτερη και κρισιμ τερη εκδοχ# της
πολιτικ#ς), συνεπ-γεται την επαναξιολ γηση, δηλαδ# την αμφισβ#τηση του αυτον ητου.
Mε αυτς, λοιπ ν, τις προϋποθσεις θα ριζα τον πολιτισμ ως κατ-σταση (civilisation) ως τον μσο ρο της τεχνολογας, της αισθητικ#ς, των πρακτικ'ν και των νοοτροπι'ν του
καθημερινο βου. Σε αυτ- περιχονται και -λλες –θα λεγα–
πιο «σκληρς» ννοιες, πως εναι η ννοια της ιδεολογας και
η ννοια των ψευδαισθ#σεων, που εναι μα πραγματικ τητα
μσα στον καθ’ ημραν βο, μσα στον κοινωνικ βο. Vλα αυτ- μως στη β-ση τους παραπμπουν σε κ-τι πολ πιο συγκεκριμνο. Παραπμπουν στην ννοια της εργασας, γιατ ο
πολιτισμ ς μπορε να γνει αντιληπτ ς, περισσ τερο απ οτιδ#ποτε -λλο, ως οικονομα του χρ νου. Δεν μπορε να γνει αντιληπτ ς, λοιπ ν, χωρς αναφορ- στην ννοια της εργασας
και -ρα της απασχ λησης και της ανεργαςW χωρς αναφορσε -λλες δημ σιες υποχρε'σεις που συνεπ-γονται δαπ-νη
χρ νου, πως τα δημ σια καθ#κοντα # οι οικιακς εργασες.
Τελικ- δεν μπορε να γνει κατανοητ ς ο πολιτισμ ς χωρς αναφορ- στην αντιδιαστολ# που κ-νουμε συν#θως αν-μεσα
28
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στο χρ νο εργασας, τον δεσμευμνο χρ νο, και στον ελεθερο χρ νο.
Απ την -λλη πλευρ-, ο πολιτισμ ς ως στ-ση, ως culture,
δημιουργε μα σειρ- απ παρεξηγ#σεις, γιατ συν#θως τον
προσεγγζουμε κατ- τρ πο πολ αθ'ο και πολ ανποπτο.
Ο πολιτισμ ς θα μποροσε να θεωρηθε υπ την ννοια αυτ#
ως η εξοικεωση και η τριβ# με τις καλς τχνες και τα γρ-μματα, κ-τι που αφορ- στους δημιουργος του πολιτισμο,
στους θεωρητικος του πολιτισμο και στους απλος χρ#στες
του πολιτισμοW θα λεγα μως τι θα αδικοσαμε και την ννοια του πολιτισμο και τον πολιτισμ ως ιστορικ φαιν μενο, ε-ν τον ταυτζαμε με τη φιλοτεχνα, με την πρ σβαση στις
καλς τχνες και τα γρ-μματα. Θα μποροσαμε επσης να
πομε τι ο πολιτισμ ς τελικ- εναι η καλλιργεια του καλο
γοστου, η αισθητικ# καλλιργεια, # τι ο πολιτισμ ς εναι η
«πνευματικ τητα», δηλαδ# μια ειδικ#, πιο επεξεργασμνη στ-ση απναντι στα μεζονα ερωτ#ματα που απασχολον τον -νθρωπο για την Ιστορα, τη ζω# και οτω καθεξ#ς.
Νομζω μως τι θα #μασταν ακριβστεροι και ρεαλιστικ τεροι, ε-ν λγαμε τι απ την -ποψη αυτ# ο πολιτισμ ς εναι το βασικ στοιχεο του κοινωνικο status. Kατ- συνπεια
συνδεται με τη λειτουργα της αγορ-ς, γιατ φυσικ- ο πολιτισμ ς και ως κατ-σταση και ως στ-ση εναι να πεδο αγορ-ς. Και φυσικ- συνδεται με τη δετερη βασικ# ννοια, που
εναι η ννοια της κοινωνικ#ς συνοχ#ς.
Αλλ- αν-μεσα στον πολιτισμ και στην κοινωνικ# συνοχ#
παρεμβ-λλεται μα -λλη ννοια. Εναι ο πολιτισμ ς ως συνεδηση, ως ειδικ# συνεδηση κ-ποιων πραγμ-τωνW κατ’ αρχ-ς
ως συνεδηση της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς –κ-τι που μας
παραπμπει ευθως στην ννοια του εθνικο πολιτισμο και
29
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της εθνικ#ς ταυτ τητας–, δηλαδ# ως συνεδηση της Ιστορας,
πως την αντιλαμβ-νεται να συλλογικ υποκεμενο, ως συνεδηση μιας ειδικ#ς σχσης με το χ'ρο, δηλαδ# ως συνεδηση μιας ειδικ#ς σχσης με την αρχαιολογα, με την αρχιτεκτονικ#, με το δομημνο # το φυσικ περιβ-λλον, ως συνεδηση,
τλος, μιας ειδικ#ς σχσης με τη γραμματολογα, με να απ θεμα γραμματολογικ που θεωρε ως συλλογικ της κεκτημνο μια κοινωνα.
Ο πολιτισμ ς ως συνεδηση προϋποθτει επσης μια ειδικ#
ασθηση του χρ νου, δηλαδ# μια απ-ντηση στο ερ'τημα ε-ν
η Iστορα εναι συνεχ#ς # ασυνεχ#ς. Kαι ε-ν πρ-γματι αναφερ μαστε σε μια κοινωνα μεταμοντρνα, που χει συνεδηση του μεταβιομηχανικο και μεταμοντρνου εαυτο της, τ τε πρπει να δεχτομε τι η κοινωνα αυτ# χει και συνεδηση
της ασυνχειας του ιστορικο χρ νου.
Επσης, ο πολιτισμ ς ως συνεδηση μας παραπμπει στη
σχση του με την εθνικ# ταυτ τητα και την παγκοσμι τητα. Η
δικ# μου -ποψη εναι τι στην εποχ# μας τποτα δεν μπορε
να εναι παγκ σμιο, γν#σια παγκ σμιο, ε-ν δεν χει πολ συγκεκριμνες εστες εθνικ#ς, τοπικ#ς και περιφερειακ#ς αναφορ-ς. Καννα λογοτεχνικ ργο και καμα κινηματογραφικ# ταινα δεν μπορον να διεκδικ#σουν παγκοσμι τητα χωρς συγκεκριμνη αναφορ-.
H τελευταα παρατ#ρηση αφορ- στη θση του πολιτισμο
στις διεθνες σχσεις, δηλαδ# ουσιαστικ- στο ρ λο του στη διεθν# κοιν τητα, στην οργ-νωση και στα προβλ#ματ- της. Στο
πλασιο, λοιπ ν, αυτ ο πολιτισμ ς γνεται συν#θως αντιληπτ ς
κατ- τρ πο αφελ# –καλ πιστο αλλ- αφελ#– ως προνομιακ ς
δαυλος επικοινωνας αν-μεσα στις κοινωνες, στους λαος και
στα κρ-τη, εν' η πραγματικ τητα εναι τι ο πολιτισμ ς εναι
30
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βασικ# πηγ# αντιθσεων, διεθν'ν και περιφερειακ'ν συγκροσεων. Γιατ οι διεθνες συγκροσεις εναι συγκροσεις με κοινωνικ# και γεωπολιτικ# β-ση, αλλ- εναι και συγκροσεις θρησκειολογικς, συγκροσεις γλωσσικς, συγκροσεις τελικ- πολιτισμικς, εφ σον διαφρουν τα συλλογικ- αυτον ητα δο
κοινωνι'ν, δο πολιτισμ'ν.
Αν αυτ- που επα δνουν να παν ραμα της ννοιας του
πολιτισμο, οφελω μα αν-λογη απ-ντηση στο ερ'τημα γιατ θτουμε αυτ- τα χρονικ- ρια στον προβληματισμ μας,
γιατ μας προβληματζει ιδιαιτρως το κατ'φλι της τρτης χιλιετας # γιατ ασκε τ σο ιδιατερη και τ σο ντονη επιρρο#
η αρχ# του 21ου αι'να και της τρτης χιλιετας.
Θα λεγα κατ’ αρχ-ς τι υπ-ρχει νας συμβολισμ ς του
2000, μα εντπωση του διπλασιασμο του χρ νου. Τα τη πια
θα π-ψουν να χουν ως πρ'το ψηφο το 1 και θα αποκτ#σουν ως πρ'το αριθμ το 2, ναν αριθμ που μας μεταφρει
σε μα ασθηση διπλασιασμο του χρ νου. Γιατ πια διπλασι-ζεται ο αρχικ ς αριθμ ς και θα λεγα τι υπ-ρχει νας φ βος απναντι στα στρογγυλ- νομερα, νας φ βος απναντι
στην αρχ# του αι'να # στο τλος του αι'να και πολ περισσ τερο απναντι στην αρχ# και στο τλος της χιλιετας, καθ'ς
αυτ- τα ακραα ρια εναι πιο κοντ- στην ασθηση της αιωνι τητας, δηλαδ# του χρ νου που δεν ορζεται. Και αυτ παρ-γει να ασθημα δους, το οποο εναι ιδεολογικ- π-ρα πολ σημαντικ . Eδ' η ευθυγρ-μμιση του χρ νου, αυτ# η συνχεια του ατελετητου χρ νου νομζω τι συναντιται με την
ννοια της τομ#ς, της στροφ#ς, και τοτο δημιουργε μια ιδεολογικ# κρση, που μας φρνει ακριβ'ς αντιμτωπους με το
βαθμ μοντερνισμο # μεταμοντερνισμο των κοινωνι'ν μας.
Ε-ν με αυτ- χω καταβ-λει την εισφορ- μου σε σχση με
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τα χρονικ- ρια του προβληματισμο, απομνει η τρτη και
κρισιμ τερη παρ-μετρος, που εναι η ννοια της κοινωνικ#ς
συνοχ#ς, για την οποα εν μρει #δη χω μιλ#σει. H κοινωνικ#
συνοχ# εναι μα ννοια ιδεολογικ#, μα ννοια πολιτικ#, μα
ννοια που παραπμπει ουσιαστικ- στο πρ βλημα της πολιτικ#ς εξουσας, στο πρ βλημα της νομιμοποησης –της legitimité–, δηλαδ# της πολιτικ#ς εξουσας που ασκεται στις σγχρονες μεταβιομηχανικς και μεταμοντρνες κοινωνες, που
εναι κοινωνες της πληροφορας, κοινωνες ηλεκτρονικς, κοινωνες που χουν -λλη σχση με τη γραφ# και -ρα με τον πολιτισμ , με τη συλλογικ# μν#μη, με τη συλλογικ# συνεδηση,
με το συλλογικ αυτον ητο.
Και πρ-γματι η κοινωνικ# συνοχ# παραπμπει στις κλασικς ννοιες της αλληλεγγης, του κοινωνικο συμβολαου και
της fraternité– για να π-ρω μα συμβατικ# αφετηρα στη Γαλλικ# επαν-σταση, απ που εκπηγ-ζουν οι θεμελι'δεις πολιτικς ννοιες της σγχρονης αστικ#ς αντιπροσωπευτικ#ς δημοκρατας. Και δεν υπ-ρχει λ γος περ πολιτικ#ς, δηλαδ# λ γος περ γενικο συμφροντος, που να μην εναι και λ γος για
τη νομιμοποηση της εξουσας, δηλαδ# να μην εναι λ γος που
τελικ- παραπμπει σε μα κ-ποια θε'ρηση για την αλληλεγγη. Vλοι τελικ'ς παραπμπουν σε μια δικ# τους θε'ρηση
για την αλληλεγγη, ετε αυτ# ορζεται ως εθνικ# ετε ορζεται
ως κοινωνικ#W γιατ νομζω τι κ-που εκε διαφοροποιονται
συνθηματικ- οι δο προσεγγσεις: η «συντηρητικ τερη» και η
«προοδευτικ τερη». Θα λεγα, εντ ς εισαγωγικ'ν π-ντα και
με πολ προσεκτικ# χρ#ση των ρων: η «αριστερ#» και η «δεξι-» προσγγιση για την ννοια της αλληλεγγης.
Και θα μποροσε πρ-γματι να θσει κανες ορισμνα πολ απλ- ερωτ#ματα: Vταν χρησιμοποιομε τον ρο «κοινω32
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νικ# συνοχ#», τελικ- εννοομε τη συνειδητ# αναπαραγωγ#
της κοινωνικ#ς δι-ρθρωσης και διαστρωμ-τωσης; Το ζητομενο εναι να διαφυλαχθε ως χει και ευρσκεται, επειδ# τυχε να εναι τσι ιστορικ-, μα συγκεκριμνη ταξικ# δι-ρθρωση της κοινωνας; Θα λεγα τι η προσγγιση αυτ# φαντ-ζει
πολ συντηρητικ# και θα αδικοσε την ννοια της κοινωνικ#ς
συνοχ#ς.
Μ#πως τελικ- η κοινωνικ# συνοχ# ταυτζεται με τον μη αποκλεισμ , δηλαδ# η κοινωνικ# συνοχ# εναι συν'νυμη με την
απαγ ρευση του κοινωνικο αποκλεισμο για λ γους πολιτικος, αισθητικος, γλωσσικος, εργασιακος # φυλετικος;
Θα μποροσε να εναι τσι, αλλ- νομζω τι αυτ εναι μια
κοιν# β-ση που την χουμε και την παραδεχ μαστε λοι μας
π-ρα πολ εκολα. Αυτ# η φιλελεθερη προσγγιση της κοινωνικ#ς συνοχ#ς εναι μα προσγγιση εξαιρετικ- εκολη για
να εναι πολιτικ- κρσιμη. Γιατ εν π-ση περιπτ'σει λοι καταγγλλουμε τον κοινωνικ αποκλεισμ , λοι καταγγλλουμε
το ρατσισμ και την ξενοφοβα, χωρς να επιλουμε τσι καννα απ τα θεμελι'δη πολιτικ- προβλ#ματα που χουν στον
πυρ#να τους οι κοινωνες μας, οι σγχρονες κοινωνες. aρα
δεν μπορε η κοινωνικ# συνοχ# να εναι απλ'ς και μ νο μα
φιλελεθερη θση.
Χρει-ζεται κ-τι -λλο. Μ#πως η κοινωνικ# συνοχ# παραπμπει στη διαφλαξη κ-ποιας δσμης εγγυ#σεων, που εναι
εγγυ#σεις δημοκρατικς, που εναι εγγυ#σεις ως προς το κρ-τος δικαου, που εναι εγγυ#σεις τελικ- ως προς το κρ-τος
προνοας;
Θα μποροσε η προσγγιση αυτ# να θεωρηθε πρ-γματι
μια προσγγιση προοδευτικ# εντ ς # εκτ ς εισαγωγικ'νW μα
προσγγιση η οποα παρ-γει συγκεκριμνο πολιτικ αποτλε33
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σμα. Εγ' θα πρ τεινα ακ μη μα τταρτη προσγγιση, γενικ τερη, που #δη την χω υπαινιχθε.
Η κοινωνικ# συνοχ# παραπμπει στην ννοια της νομιμοποησης μιας εξουσας που την θλουμε δημοκρατικ- οργανωμνη, πολιτικ- φιλελεθερη και κοινωνικ- ευασθητη, ανεξ-ρτητα απ τον συγκεκριμνο βαθμ κοινωνικ#ς ευαισθησας και τη συγκεκριμνη οργ-νωση της κοινωνικ#ς ευαισθησας, δηλαδ# ανεξ-ρτητα απ το βαθμ αποδοχ#ς του κοινωνικο κρ-τους, πως αυτ χει προκψει ιστορικ-. Ε-ν η
κοινωνικ# συνοχ# γνει αντιληπτ# ως ννοια που παραπμπει
στη δημοκρατικ# νομιμοποηση, τ τε η κοινωνικ# συνοχ# ουσιαστικ- δεν εναι τποτε -λλο απ τις ελ-χιστες αναγκαες
προϋποθσεις της κοινωνικ#ς συμβωσης, δηλαδ# τελικ- ταυτζεται η κοινωνικ# συμβωση (για να ιδεολογικοποι#σω ξαν- το λ γο μου, γιατ λα αυτ- που λμε εναι βεβαως εντλει και ιδεολογικ- ζητ#ματα) με μα ιδεολογα της κοιν#ς μορας, μα ιδεολογα τελικ- του κοινο συμφροντος.
Δεν θα δ'σω απ-ντηση στα προβλ#ματα αυτ-. Θα πω μ νο τι το πρ βλημα της κοινωνικ#ς συνοχ#ς, πως και αν το ορσει κανες, εναι το πρ βλημα που κυριαρχε και στο εσωτερικ κ-θε ευρωπαϊκ#ς κοινωνας, υπ τους ειδικ τερους οικονομικος, κοινωνικος, πολιτικος και πολιτισμικος ρους
κ-θε ευρωπαϊκ#ς κοινωνας, και στο εσωτερικ της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης ως ττοιας, δηλαδ# στο εσωτερικ εν ς μορφ'ματος διεθνος, εν ς μορφ'ματος περιφερειακο, που π-σχει
απ να λλειμμα, το οποο δεν εναι λλειμμα δημοκρατικ , πως συνηθζουμε να λμε, αλλ- εναι λλειμμα πολιτικ και ιδεολογικ , γιατ το βασικ πρ βλημα εναι η διαφ-νεια, δηλαδ# η σαφ#νεια ως προς τους συσχετισμος δυν-μεων. Στο εσωτερικ της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης γνονται κατανοητο συ34
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σχετισμο δυν-μεων διακυβερνητικο. Μσα απ τους συσχετισμος αυτος, μως, δεν γνεται αντιληπτ# η παρξη συσχετισμ'ν που να εναι κοινωνικο, που να εναι πολιτικο.
Και ταν ο πολτης της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης, αυτ ς που
πιστεει στην ννοια της ευρωπαϊκ#ς ιθαγνειας, του κοινο
ευρωπαϊκο πολιτισμο, των κοιν'ν συνταγματικ'ν παραδ σεων των κρατ'ν-μελ'ν, δεν μπορε να αντιληφθε τη θεμελι'δη δημοκρατικ# δι-κριση αν-μεσα σε πλειοψηφα και
μειοψηφα, σε πολιτικς, κοινωνικς και ιδεολογικς δυν-μεις
που κατχουν τον ν μιμο ττλο της δημοκρατικ#ς πλειοψηφας και χουν την ευθνη της διακυβρνησης και σε δυν-μεις της μειοψηφας που ασκον κριτικ# και συγκροτον την
αντιπρ τασ# τους, τ τε π-σχει απ να λλειμμα, γιατ χει
διαπαιδαγωγηθε πολιτιστικ- μσα απ τα δικ- του αυτον ητα να αντιμετωπζει τη λειτουργα του σγχρονου δημοκρατικο κρ-τους με αυτ το κριτ#ριο της δι-κρισης αν-μεσα σε πλειοψηφα και μειοψηφα.
Το πρ βλημα της κοινωνικ#ς συνοχ#ς τελικ- εναι το καριο πρ βλημα. Το πρ βλημα αυτ παραπμπει στην οικονομα του χρ νου, για να επαναλ-βω μα απ τις πρ'τες παρατηρ#σεις μου. Vλα αυτ- τα προβλ#ματα παραπμπουν τελικ- σε να ζ#τημα πολιτισμο. Φυσικ-, οι πρ'τες β-σεις του
πολιτισμο εναι οι θεσμικς του προϋποθσεις και οι ιστορικ- διαμορφωμνες θεσμικς προϋποθσεις του πολιτισμο, πως εμες δυτικ τροπα τον αντιλαμβαν μαστε, δεν εναι -λλες απ την αντιπροσωπευτικ# δημοκρατα και τον πολιτικ
φιλελευθερισμ , και σε αυτ- τα ιστορικ- πλασια οφελουμε
να δ'σουμε μα θεωρητικ# απ-ντηση, δηλαδ# μα απ-ντηση
πολιτικ#.
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4

H

ΘAPPAΛEA KAI ΩΣ ENAN MEΓAΛO BAΘMO AYTOKPITIKH ΠPΩ-

τοβουλα του MEGA να οργαν'σει στη Θεσσαλονκη
το 2ο Διεθνς Συνδρι του με τον φιλ δοξο ττλο
«Τηλε ραση-Κοινωνα-Πολιτικ#» ουσιαστικ- θτει τον δ-κτυλον εις τον τπον των #λων. Tο θμα αυτ θα επιχειρ#σω
να το πραγματευθ' απ τη σκοπι- της ελληνικ#ς εμπειρας,
εστι-ζοντας τις παρατηρ#σεις μου και το ενδιαφρον μου σε
σα πια συγκροτον τη δικ# μου προσωπικ# εμπειρα: καθ'ς η τηλε ραση και η σχση της με την κοινωνα και την
πολιτικ# με καταδι'κει εδ' και αρκετ- χρ νια κατ- τη
δι-ρκεια των διαφ ρων υπουργικ'ν μου καθηκ ντων. Kατ’
αρχ-ς ως υπουργ ς Tπου #μουν ο συντ-κτης και ο εισηγητ#ς του ν μου για τη ραδιοτηλε ραση, εν ς ν μου που ισχει
και αξι'νει την εφαρμογ# του –κ-τι που εναι πολ σημαντικ . Στη συνχεια δε, ασχολ#θηκα με τα δια θματα απ -λλες οπτικς γωνες, ως υπουργ ς Μεταφορ'ν και Επικοινωνι'ν, εν πολλος αρμ διος για τα τεχνικ- προβλ#ματα της
ραδιοτηλε ρασης, και ως υπουργ ς Δικαιοσνης, καθ'ς η
δικαιοσνη και η τηλε ραση συγκροτον να πεδο ντασης
πολλαπλ- ενδιαφρον και για την κοινωνα και για την πο-
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λιτικ#. Και τ'ρα, ως υπουργ ς Πολιτισμο, εμαι και π-λι υποχρεωμνος να ασχολομαι με την τηλε ραση, με το οπτικοακουστικ προϊ ν, μια που εκε συμπυκν'νεται ο πολιτισμ ς και ως πνευματικ# στ-ση, ως culture δηλαδ#, και ως
κατ-σταση του καθ’ ημραν βου, ως civilisation.
Kατ- τη δικ# μου -ποψη, η σχση τηλε ρασης, κοινωνας
και πολιτικ#ς δεν εναι μα σχση τριγωνικ# αλλ- μα σχση
τατισης, καθ'ς και τα τρα αυτ- φαιν μενα αν-γονται σε
ναν κοιν παρονομαστ#, που εναι η ιδεολογα και η εξουσα, αν-γονται δηλαδ# στον πυρ#να του πολιτικο προβλ#ματος, που εναι π-ντοτε πρ βλημα εξουσας.
Δεν θα ξεκιν#σω απ το πρ'το σκλος, την τηλε ραση,
αλλ- απ την κοινωνα. Περ ποας μως κοινωνας γνεται
λ γος; Προφαν'ς μιλ-με για τη σγχρονη κοινωνα, για μια
κοινωνα που χει π-ψει προ πολλο να εναι κοινωνα βιομηχανικ#, δηλαδ# να υπακοει στις πολ αδρς διαιρσεις
της κοινωνικ#ς διαστρωμ-τωσης στις οποες μας εχε συνηθσει η βιομηχανικ# κοινωνα, η βασισμνη στο φορντιστικ
μοντλο παραγωγ#ς. Εδ' και δο τουλ-χιστον δεκαετες,
και π-ντως την τελευταα, μπορομε με ασφ-λεια να κ-νουμε λ γο για να -λλο μοντλο: για μα κοινωνα μεταβιομηχανικ#, εν πολλος μεταμοντρνα, καθ'ς χει μα -λλη ασθηση για τη ρο# του χρ νου και τη σχση της με το χρ νοW
για μα κοινωνα ηλεκτρονικ#, μα κοινωνα της πληροφορας.
Αυτ# η κοινωνα χει -λλη σχση με την εικ να, -λλη σχση με τη γραφ#, -ρα -λλη σχση με τη μν#μη. Γιατ εικ να
και γραφ# εναι δο φορες της μν#μης και προσδιορζουν
τον τρ πο με τον οποο η κοινωνα αντιλαμβ-νεται τον εαυτ της, δηλαδ# συνδονται με αυτ που θα μποροσαμε να
37
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ονομ-σουμε αυτοσυνειδησα και βαθμ αυτοκατ-φασης της
κοινωνας, στο μτρο που αυτ# εναι ικανοποιημνη απ την
εικ να του εαυτο της.
Vλα αυτ- αν-γονται στις προσλαμβ-νουσες παραστ-σεις που χει μια κοινωνα, στον τρ πο με τον οποο αντιλαμβ-νεται τον εαυτ της, στη σχση της με την δια την κοινωνικ# πραγματικ τητα. Γιατ πολλς φορς δεν μιλ-με για
την κοινωνικ# πραγματικ τητα κατ- κυριολεξα, αλλ- αναφερ μαστε σε μα τηλεοπτικ# ασθηση της πραγματικ τητας,
τ σο της εσωτερικ#ς σο και της διεθνος, δηλαδ# σε μα τηλεοπτικ# δι-θλαση της πραγματικ τηταςW και για να μεταφρω ναν ρο απ τη θεωρα της λογοτεχνας, σε μα περεργη τηλεοπτικ# «διακειμενικ τητα», που σημανει π-ρα
πολ απλ- το εξ#ς: τι τελικ'ς η τηλεοπτικ# πραγματικ τητα δεν συγκροτεται μσα απ την καταγραφ# της διας της
πραγματικ τητας, αλλ- μσα απ την επαν-ληψη και τσι
την εμπδωση στερεοτπων που η τηλε ραση χει δημιουργ#σει για την κοινωνα.
Δεν πρ κειται, λοιπ ν, για την τηλεοπτικ# καταγραφ# της
πραγματικ τητας, αλλ- για την τηλεοπτικ# αναπαραγωγ#
προηγομενων τηλεοπτικ'ν καταγραφ'ν της. Και αυτ# η
παρατ#ρηση ισχει και για το ειδησεογραφικ πρ γραμμα
και για τις εκπομπς λ γου και για το δραματουργικ και
ψυχαγωγικ πρ γραμμα της τηλε ρασης. Δημιουργονται
τσι πολιτιστικ- αυτον ητα, δημιουργονται κοινωνικ- αυτον ητα και τποτα δεν εναι πιο πολιτικ , πιο ιδεολογικ
και πιο εξουσιαστικ απ αυτ που θεωρεται πολιτιστικκαι -ρα κοινωνικ- αυτον ητο.
Διαμορφ'νεται τσι να περεργο φαιν μενο, το οποο
νομζω τι εναι καθοριστικ πια για την δια την εξλιξη του
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κοινωνικο και πολιτικο μας βου: η τηλεοπτικ# συνοχ# της
κοινωνας, η ενοποησ# της μσα απ την τηλε ραση. Kαι το
ερ'τημα εναι: Aυτ# η συνοχ# τι β-θος και τι αντοχ# χει;
Tην τηλεοπτικ# ενοποηση της κοινωνας μπορομε να την
δομε σε πολ απλ- πρ-γματα: στην ενοποηση της γλ'σσας – φαιν μενο που γνεται αντιληπτ περισσ τερο σε χ'ρες πως η Γερμανα και η IταλαW στην ενοποηση του τηλεοπτικο γοστουW στη διαμ ρφωση εν ς ενιαου και κοινο μτρου αξι'ν που εναι ο βαθμ ς τηλεοπτικ#ς δημοσι τητας, με το οποο υπολογζονται τα π-ντα: η πνευματικ#
συνεισφορ-, η πολιτικ# δραστηρι τητα, το ταλντο, η οικονομικ# επιτυχα. Τα π-ντα αν-γονται σε αυτ το κοιν μτρο αξι'ν και τσι διαμορφ'νεται – πως χω πει και -λλη
φορ-– μα ενιαα τηλεοπτικ# επετηρδα. «V,τι δεν υπ-ρχει
στη δικογραφα δεν υπ-ρχει στην πραγματικ τητα του κ σμου», λεγαν οι παλι τεροι νομικο. Στην εποχ# μας, ,τι
δεν υπ-ρχει στην τηλε ραση δεν υπ-ρχει στον πραγματικ
κ σμο.
Περν' τσι στο δετερο σκλος του τριγ'νου, την τηλε ραση. Kατ’ αρχ-ς, ββαια, πρπει να δομε σε ποια τηλε ραση αναφερ μαστε. Κατ- τη γν'μη μου, ως αντικεμενο
της συζ#τησ#ς μας πρπει να χουμε κατ- β-ση την εμπορικ# τηλε ραση, αυτ#ν που λειτουργε ως οικονομικ ς μηχανισμ ς, που επιδι'κει τη μεγαλτερη δυνατ# τηλεθαση και,
φυσικ-, θλει να διαφυλ-ξει την δια την εμπορικ# και επιχειρηματικ# υπ στασ# της, γιατ λες οι υπ λοιπες μορφς,
πειραματικς # και περιθωριακς, δεν αποτελον τον κορμ
της τηλεοπτικ#ς πραγματικ τητας.
Και ταν αναφρομαι στην τηλε ραση, αναφρομαι και
στις ειδ#σεις, δηλαδ# στην επιλογ# και στον φευγαλο και α39
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ποσπασματικ χαρακτ#ρα των ειδ#σεων. Αναφρομαι και
στις δραματοποιημνες ειδ#σεις και στα reality shows, δηλαδ# στην τηλεοπτικ# δραματοποηση του προσωπικο δρ-ματος, σε αυτ# τη σγχρονη μορφ# ανθρωποθυσας. Aναφρομαι και στο δραματουργικ και ψυχαγωγικ πρ γραμμα,
το οποο αναπαρ-γει και ενσταλ-ζει δι-φορα σγχρονα
στερε τυπα για τη σχση της κοινωνας με τον εαυτ της, αλλ- επσης αναπαρ-γει και εξωραbζει και στερε τυπα προηγουμνων περι δων. Αυτ συμβανει κατ- κ ρον στην Ελλ-δα με τις τηλεοπτικς ταινες κυρως της δεκαετας του ’60,
που ουσιαστικ- αναζητον τη χαμνη αθω τητα μιας εξαιρετικ- νοχης εποχ#ς, η οποα τσι αναδρομικ'ς εξωραbζεται, με αποτλεσμα να αλλοι'νεται και η μν#μη μας και η
πολιτικ# αξιολ γησ# μας για την περοδο εκενη. Aχουμε
φυσικ- και τα σγχρονα διεθν# στερε τυπα, στο βαθμ που
υπ-ρχει ενοποηση του ψυχαγωγικο προγρ-μματος απ
τις Ηνωμνες Πολιτεες της Αμερικ#ς μχρι τη Βραζιλα.
Πολλς φορς, μ-λιστα, πρ κειται για μια καρικατορα αρχαϊκ'ν ουσιαστικ- στερεοτπων, που θυμζουν τους βασικος μθους της αρχαας τραγωδας.
Vλα αυτ- συγκροτον την τηλε ραση και τη σχση της με
την κοινωνα, μ νο που η σχση αυτ# δεν εναι σχση αντστιξης. Η τηλε ραση δεν βρσκεται σε αντθεση # σε αντστιξη
προς την κοινωνα. Η τηλε ραση συμπυκν'νει την κοινωνα,
απεικονζει την κοινωνα, αλλοι'νει την εικ να της κοινωνας
ως προς τον εαυτ της, επηρε-ζει την κοινωνα – δηλαδ# ενεργε κατ- τρ πο βαθτατα πολιτικ , γιατ ,τι χει σχση με
τις νοοτροπες, με την ιδεολογα και με την αισθητικ# εναι, πως επα και προηγουμνως, κατ’ εξοχ#ν πολιτικ ζ#τημα.
Διαμορφ'νεται τσι και να νο ανθρωπολογικ εδος: ο
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-νθρωπος-τηλεθεατ#ς, που εναι, κατ- τη γν'μη μου – πως
εχα και -λλοτε την ευκαιρα να εξηγ#σω–, ως ανθρωπολογικ εδος, ως βαθμ ς γν'σης των πραγμ-των, προτιμ τερος απ τον προ-τηλεοπτικ -νθρωπο.
Και ρχομαι τ'ρα στο τελευταο σκλος αυτο του τριγ'νου, την πολιτικ#W για την ακρβεια το πολιτικ στοιχεο. Aν
και απ τον ττλο του συνεδρου φανεται η πολιτικ# να αποκτ- ναν πολ συγκεκριμνο ρ λο, να εναι κ-τι διαφορετικ
απ την τηλε ραση και την κοινωνα, στη δικ# μου αντληψη
πολιτικ εναι οτιδ#ποτε σχετζεται με την κοινωνα, οτιδ#ποτε σχετζεται με την εξουσα -μεσα # μμεσα. aρα η δικ#
μου προσγγιση εναι μα προσγγιση, θα λεγα, παν-πολιτικ#. Για λ γους μως σχηματικος, για λ γους συνενν ησης,
θα επιλξω δο προσεγγσεις, οι οποες εναι πιο πρακτικς.
Η τηλε ραση εναι, -νευ ετρου, το πεδο διεξαγωγ#ς της
πολιτικ#ς στο σνολ της, καθ'ς εικονοποιε, μετατρπει σε
εικ να και πυκν'νει πολιτικος συσχετισμος και πολιτικς
καταστ-σεις. aρα αναφερ μενοι στην τηλε ραση δεν μιλ-με πια για κ-τι απ λα σα αφορον στην πολιτικ#, αλλμιλ-με για το διο το πεδο της πολιτικ#ς.
Και δετερον και πιο προφανς, η τηλε ραση εναι νας
μηχανισμ ς εξουσας, νας ιδεολογικ ς μηχανισμ ς, που θτει π-ντοτε ζητ#ματα διαφ-νειας, πλουραλισμο, εγκυρ τητας, ποι τητας, δηλαδ# ζητ#ματα πολιτικο και δημοκρατικο ελγχου, ζητ#ματα θεσμικ'ν εγγυ#σεων, ζητ#ματα που
αντιμετωπζουν τα σγχρονα Συντ-γματα, οι διεθνες συμβ-σεις, πως η Ευρωπαϊκ# Σμβαση Δικαιωμ-των του Ανθρ'που, και οι εθνικς νομοθεσες, πως, για παρ-δειγμα, ο
δικ ς μας ν μος για τη ραδιοτηλε ραση.
Σε μα περοδο, μως, πως αυτ# που διανουμε, σε μα
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κοινωνα της πληροφορας, που χουμε την εκρηκτικ# σζευξη αν-μεσα στο τεχνολογικ εππεδο των τηλεπικοινωνι'ν, την επιστ#μη των ηλεκτρονικ'ν υπολογιστ'ν, την επιστ#μη των δικτων και την τηλεοπτικ# οθ νη και εικ να,
μπορομε πρ-γματι να μιλ-με για μα τηλεοπτικ# πολιτικ#.
Η τηλεοπτικ# πολιτικ# εναι κ-τι το αυτον ητο και το δεδομνο και προϋποθτει ναν τηλεοπτικ πολτη και ναν
τηλεοπτικ πολιτικ . Και παρ- τα προβλ#ματα ισχος, επιρρο#ς και αλλοωσης που προκαλε η τηλε ραση, παρ- το
φαιν μενο του επικοινωνιακο # τηλεοπτικο πληθωρισμο,
που πολλς φορς μσα απ την πυκν τητα και την ταχτητα της φευγαλας πληροφορας υπονομεει και διαλει την
ικαν τητα της σνθεσης και ουσιαστικ- την αναλυτικ# σκψη, παρ’ λα αυτ- η τηλεοπτικ# εποχ# εναι προτιμ τερη απ την προ-τηλεοπτικ#, για δο λ γους. Πρ'τον, γιατ προσφρει υψηλ τερο βαθμ πληροφ ρησης. Και δετερον, γιατ προσφρει υψηλ τερο βαθμ διαφ-νειας και επιτρπει
στον πολτη να κ-νει αμεσ τερη και αυστηρ τερη αξιολ γηση και των πολιτικ'ν προσ'πων και των πολιτικ'ν προτ-σεων. Zσως τα αρχεα Καραμανλ# να εχαν γραφτε με
διαφορετικ τρ πο, αν στις δεκαετες του ’50 και του ’60 κυριαρχοσε στην πολιτικ# ζω# της χ'ρας μας η τηλε ραση.
Αν αυτ- λα συγκροτον μα κριτικ# περιγραφ# της κατ-στασης, το ερ'τημα που τθεται εναι: Ποιο θα μποροσε
να εναι το επ μενο β#μα; Ποιο θα μποροσε να εναι να
πολιτικ ατημα που να μας προστατεει σε σχση με την τηλε ραση και να την καθυποτ-σσει στις αν-γκες μιας κοινωνας που εναι τηλεοπτικ#, αλλ- δεν παει να εναι δημοκρατικ#, δεν παει να αναζητ- τη συνοχ# της, δεν παει να
εναι μα κοινωνα εναγ'νια;
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Θα διατυπ'σω μα ιδα – χι να σνθημα, αλλ- μα
πρ ταση: Θα πρπει να αναζητ#σουμε μα να οικονομα
του τηλεοπτικο χρ νου, μα -λλη λογικ# κατανομ#ς και αξιοποησης χι απλ'ς και μ νο του τηλεοπτικο χρ νου, αλλ- γενικ- του χρ νου ανοιχτ#ς οθ νης, περιλαμβ-νοντας
στην ννοια αυτ# και την τηλε ραση και τα -λλα δκτυα και
τις τηλεπικοινωνες που χρησιμοποιον την οθ νη και, βεβαως, λο το τεχνολογικ πλγμα της πληροφορικ#ς.
Αυτ# η να οικονομα του τηλεοπτικο χρ νου προϋποθτει μα σο γνεται περισσ τερο αδιαμεσολ-βητη τηλε ρασηW αδιαμεσολ-βητη σε σχση με τον πολτη και σε σχση
με την πολιτικ# πως την εννοομε. Γιατ ακ μη δεν χει ανακαλυφθε μα πολιτικ# που δεν εναι δημοκρατικ#, μα πολιτικ# που δεν χει να διακβευμα πολιτικ , κοινωνικ , ιδεολογικ , και σε διεθνς και σε εθνικ εππεδο. Zσως αυτ# η
να οικονομα προς μα αδιαμεσολ-βητη τηλε ραση να απασχολε και την αγορ-, και τους παρ-γοντες της αγορ-ς
και τους μεγ-λους συντελεστς μιας αγορ-ς η οποα λειτουργε με τους δικος της καν νες ανταγωνισμο.
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ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

4

T

O MEΓAΛYTEPO ΠPOBΛHMA ΠOY EXOYME NA ANTIMETΩΠIΣOY-

με σε μια συζ#τηση γρω απ το τρπολο «μσα ενημρωσης-διανοομενοι-εξουσα» εναι η αν-γκη να υπερβομε τα στερε τυπα που διεθν'ς κυριαρχον σε παρ μοιου
τπου συζητ#σεις. Kαθ'ς, λοιπ ν, -κουγα τον κριο Iγν-τιο
Pαμον να υποστηρζει το πολ συγκροτημνο και ξυπνο
σχ#μα του, σμφωνα με το οποο ο κοιν ς παρονομαστ#ς που
συνδει τα μσα ενημρωσης, τους διανοομενους και την εξουσα εναι η ννοια της κρσης και η διαχερισ# της, εχα μα
αυτ ματη σχεδ ν αντδραση, καθ'ς π-ντα πστευα και πιστεω τι η κρση εναι να γνωσιολογικ φαιν μενο: ως κρση αντιλαμβαν μαστε μια κατ-σταση ταν δυσκολευ μαστε
να κατανο#σουμε τι εναι αυτ το οποο συμβανει και το οποο υπακοει σε κ-ποιους νους καν νες. aρα η κρση εναι
μα κατ-σταση του υποκειμνου και χι μα κατ-σταση των
πραγμ-των αυτ'ν καθ’ εαυτ'ν.
Θα ξεκιν#σω απ μα κ-πως διαφορετικ# προσγγιση, για
να καταλ#ξω σε παρ μοια συμπερ-σματα. Πιστεω τι ο κοιν ς παρονομαστ#ς που συνδει τα μσα ενημρωσης, τους
διανοομενους και την εξουσα σ#μερα, δηλαδ# στη μετανεωτερικ# κοινωνα, την κοινωνα της ψηφιακ#ς πληροφορας, ε-
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ναι – πως και #ταν π-ντα– ο δημ σιος λ γος. aρα κοιν ς παρονομαστ#ς και κοιν πεδο εναι τελικ'ς η πολιτικ#, δι τι το
πεδο του δημ σιου λ γου εναι ο δημ σιος χ'ρος: το πεδο,
το αντικεμενο και το διακβευμα της πολιτικ#ς.
Στο σχ#μα που προτενω υπ-ρχει να πρ βλημα ορισμο
μ νο για τον μεσαο παρ-γοντα του τριγ'νου, που εναι οι
διανοομενοι, καθ'ς λγο πολ και ο πολιτικ ς ρ λος των μσων ενημρωσης και ο προφαν#ς και αυτον ητα πολιτικ ς
χαρακτ#ρας της εξουσας –εδ' πια πρ κειται για ταυτολογα– δεν χρει-ζονται περαιτρω υποστ#ριξη. H προσπ-θεια
μως να ορσει κανες τον διανοομενο εναι περπου μ-ταιη.
Aχουν υποστηριχθε πολλς και δι-φορες εκδοχς. Aναρωτιμαι, λοιπ ν, ποιος εναι ο ιδε'δης τπος του διανοομενου
της σημεριν#ς μεταμοντρνας και ψηφιακ#ς κοινωνας. Eναι
ο διανοομενος νας νου τπου «ηλεκτρονικ ς λ γιος» που
χει καλς σχσεις με τα μσα ενημρωσης; Eναι ο διανοομενος ο ενεργ ς και ενσυνεδητος πολτης που μετ- λ γου
γν'σεως και με κρος –γιατ απαιτεται και να στοιχεο κρους– αμφισβητε με τον δημ σιο λ γο του την εξουσα, χι
μ νο την πολιτικ#, αλλ- και την εξουσα κ-θε μορφ#ς; Προφαν'ς ισχουν λα αυτ-. H -ποψ# μου, μως, εναι τι τελικ'ς στη σημεριν# εποχ# ο διανοομενος ορζεται ακριβ'ς σε
σχση με τα μσα ενημρωσης και σε σχση με την εξουσα.
O Eντου-ρντ Σαbντ, στο βιβλο του Διανοομενοι και Eξουσα, προβ-λλει την υπ θεση τι ο διανοομενος εναι διανοομενος επειδ# χει μα ανεπτυγμνη αφηγηματικ# ικαν τητα, δηλαδ# μα ικαν τητα αναπαρ-στασης. Kαι τι επσης
χει να κδηλο στοιχεο ερασιτεχνισμο, δηλαδ# μα απ σταση απ την «επαγγελματικ# διαστροφ#». Tο στοιχεο της
αφηγηματικ τητας # της αναπαρ-στασης παραπμπει τελικ45
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σε αυτ που επιχειρ' και εγ' να πω, δηλαδ# στην ννοια του
δημ σιου λ γου, καθ'ς τα μσα ενημρωσης «απεικονζουν»,
καθ'ς η εξουσα χει αν-γκη απ μα θεατρικ τητα για να ενισχει τη νομιμοποησ# της και καθ'ς οι διανοομενοι δεν
μπορον να υπ-ρχουν χωρς το στοιχεο της δημοσι τητας
και χωρς καμα σχση με την εξουσα.
Bασικ , -λλωστε, χαρακτηριστικ της σημεριν#ς – χι τηλεοπτικ#ς, αλλ- μετατηλεοπτικ#ς πια προ πολλο– εποχ#ς εναι τι συγκροτεται μα ενιαα επετηρδα δημοσων προσ'πων. Bρσκονται τσι καταγεγραμμνοι σε ναν ενιαο κατ-λογο πολιτικο, καλλιτχνες, διανοομενοι, ιερωμνοι και επιχειρηματες, καθ'ς κοιν μτρο των αξι'ν της κοινωνας αυτ#ς δεν εναι η αριστοκρατικ# καταγωγ# # η οικονομικ# δναμη, αλλ- κ-τι το οποο σε μα κοινωνα ευλικτη, πως η ελληνικ#, γνεται πολ εκολα αντιληπτ : εναι ο βαθμ ς δημοσι τητας. Xωρς επαρκ# βαθμ δημοσι τητας δεν μπορες να
υπ-ρξεις στον δημ σιο χ'ρο, δεν μπορες να διατυπ'νεις δημ σιο λ γο, βρσκεσαι ξω απ να πολιτικ σστημα στο οποο μετχουν και τα μσα ενημρωσης και οι διανοομενοι
και η πολιτικ# εξουσα.
E-ν πιεζ μουν ακ μη περισσ τερο να ορσω τον διανοομενο της σημεριν#ς εποχ#ς, θα λεγα τι γν#σιος διανοομενος τελικ- εναι αυτ ς που, χοντας διαμορφ'σει τις προϋποθσεις να καθιστ- χι αντιληπτ , αλλ- π-ντως ακουστ
τον δημ σιο λ γο του, χει γν'μη, και μ-λιστα γν'μη η οποα
εναι αντιρρητικ# και ανατρεπτικ#.
Aντθετα, αυτ που σ#μερα βλπουμε –και το οποο εναι
εξαιρετικ- θλιβερ – εναι το φαιν μενο εν ς δ#θεν διανοομενου, που εξασκεται σε αυτ που θα λεγα εγ' «δημαγωγα
του διανοομενου», η οποα εναι χειρ τερη απ τη δημαγω46
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γα του πολιτικο προσωπικο και λγο καλτερη απ τη δημαγωγα των μσων ενημρωσης. aλλωστε τα μσα ενημρωσης χουν, εξαιτας της διας της φσης τους και του ρ λου
που επιτελον, το προν μιο, δηλαδ# ουσιαστικ- την εξουσα,
να σχηματοποιον και να απλουστεουν τα πρ-γματα, καθ'ς πρπει να τα χωρσουν σε συγκεκριμνο χ'ρο και σε συγκεκριμνο χρ νο: τον τηλεοπτικ # τον ραδιοφωνικ χρ νο
και το χ'ρο του ντυπου μσου ενημρωσης.
Aλλ- ττοιου τπου διανοομενους, που να αντιστρατεονται την ενιαα σκψη, τη μοναδικ# και αποκλειστικ# σκψη,
δεν συναντ- κανες εκολα. Aντιθτως, νομζω τι χουμε
πληθ'ρα δημοσων προσωπικοτ#των, λογων # επιστημ νων,
που εξασκονται σε αυτ# τη δημαγωγα και αναπαρ-γουν ορισμνα στερε τυπα.
Δεν εναι επσης κατ- κυριολεξα διανοομενος αυτ ς που
διαμορφ'νει μα απλ# στ-ση υπρ του εν ς # του -λλου ρεματος σκψης. Γιατ αυτ τον δυσκολεει π-ρα πολ στο να
κατανο#σει την πολυπλοκ τητα της Iστορας. Kαμα ευθγραμμη σκψη δεν μπορε να διαμορφ'σει τον σγχρονο διανοομενο, σε μα κοινωνα που δεν εναι ευθγραμμη. Eναι
μα εξαιρετικ- καμπυλοειδ#ς και πολυτονικ# κοινωνα, μα
κοινωνα της μεταβιομηχανικ#ς εποχ#ς.
Δεν πρπει επσης στην αν-λυσ# μας αυτ# να ξεχ-σουμε
τι το αν'τερο στ-διο του διανοομενου εναι ο πολιτικ ς.
Kαι τι το κ μμα εναι, # πρπει να εναι # να φιλοδοξε να γνει, ο συλλογικ ς διανοομενος που εκφρ-ζει τη δικ# του -ποψη για την κοινωνα. O πολιτικ ς εναι το αν'τερο στ-διο
του διανοομενου, γιατ οφελει να διατυπ'νει δημ σιο λ γο,
αναλαμβ-νοντας την πολιτικ# ευθνη της -ποψ#ς του και
των πρακτικ'ν επιπτ'σεων της εφαρμογ#ς της. Vταν δε νας
47
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διανοομενος διατυπ'νει τον δημ σιο λ γο του και αναλαμβ-νει την ευθνη των λεγομνων του, μετατρπεται αυτομ-τως σε πολιτικ . Aυτ δεν σημανει τι τα πρ-γματα εναι τσι, αυτ ς μως εναι, κατ- τη γν'μη μου, ο ιδε'δης τπος
του πολιτικο λ γου, τ σο του ατομικο σο και του συλλογικο. H διαφορ-, -λλωστε, μεταξ του ιδε'δους που περιγρ-φω και της πραγματικ τητας εναι να απ τα βασικ- ατια της κρσης της πολιτικ#ς και του πολιτικο λ γου. Πρπει
π-ντως να σας υπενθυμσω τι, και στη χ'ρα μας και αλλο,
ο λ γος των πολιτικ'ν εναι πολ πιο κριτικ ς και πολ πιο επιθετικ ς απ το λ γο των «διανοομενων», δηλαδ# ορισμνων λογων, επιστημ νων # καλλιτεχν'ν που αποθησαυρζουν κρος και ενισχουν το β-ρος της υπογραφ#ς τους φιλοξενομενοι στα μσα ενημρωσης.
Aν αυτ- που λω αληθεουν, τ τε φοβομαι τι οι παρατηρ#σεις του κυρου Pαμον για τα μσα ενημρωσης εναι ακριβες, αλλ- θα λεγα τι αφορον στην προηγομενη φ-ση
απ αυτ#ν που ζομε. Yπ-ρχει πρ-γματι το φαιν μενο που
πολ συνοπτικ- εγ' θα λεγα «πληθωρισμ της ενημρωσης»: αυτ που ο κριος Pαμον ρισε ως «υπεραφθονα της
ενημρωσης» – που τποτα δεν γνεται δωρε-ν, γιατ π-ντοτε υπ-ρχει το αντ-λλαγμα της αυτοπροβολ#ς # της διαφ#μισης. Πρ κειται για να μοντλο που ακυρ'νει τη δυνατ τητα
διανοητικ#ς σνθεσης. aρα ακυρ'νει # παρεμποδζει τη γν'ση ως σνθεση. H παρεμπ διση δε της γν'σης εναι ο πιο σημαντικ ς περιορισμ ς της ελευθερας.
Vλα τα -λλα στη σημεριν# μας εποχ# –μια εποχ# στην οποα η ψηφιακ# τεχνολογα μ-ς επιτρπει να περ-σουμε σε
-λλες μορφς πληροφ ρησης, που εναι περισσ τερο προσωπικς, περισσ τερο εξατομικευμνες, ακ μη περισσ τερο πλου48
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ραλιστικς– δεν εναι αυτ- καθ’ εαυτ- προβλ#ματα: εναι δυνατ τητες, η χρ#ση των οποων εναπ κειται στο χρ#στη. H
τηλε ραση εναι ανελητη απναντι σε λους εκενους που
εμφανζονται, ετε αυτο εναι πολιτικο ετε καλλιτχνες ετε
διανοομενοι. H τηλε ραση καθσταται μσο ανεπαρκς στα
χρια των διανοομενων, ταν οι διοι οι διανοομενοι και ο
λ γος τους εναι ανεπαρκες. Vταν ο λ γος τους εναι αδι-φορος, ταν δεν εναι γοητευτικ ς και ευθβολος, φυσικ- το
μσο τους φανεται -χρηστο. Kαθσταται δε και επικνδυνο.
Σε αντθεση με την κρατοσα αντληψη, θεωρ' τι ο -νθρωπος της τηλεοπτικ#ς, και πολ περισσ τερο της μετα-τηλεοπτικ#ς εποχ#ς, εναι περισσ τερο ενημερωμνος, περισσ τερο ενσυνεδητος, χει καλτερη σχση με το χρ νο και καλτερη σχση με την Iστορα απ’ ,τι ο προ-τηλεοπτικ ς -νθρωπος, απ’ ,τι ο προ-τηλεοπτικ ς πολτης. Δεν νοσταλγ' τη
λειτουργα του πολιτικο συστ#ματος # του συστ#ματος ενημρωσης στην εποχ# πριν απ την εμφ-νιση της τηλε ρασης.
Aντθετα, πιστεω βαθτατα τι ε-ν η Iστορα των προηγουμνων δεκαετι'ν εχε γραφτε με να σγχρονο σστημα ενημρωσης παρ ν και εν λειτουργα, δηλαδ# αν τη δεκαετα του
’40, του ’50 # του ’60 στη χ'ρα μας υπ#ρχε η δια αφθονα # υπεραφθονα πληροφ ρησης, τ τε η εξλιξη των πραγμ-των
–παρ τι αυτ που λω εναι μα αναδρομικ# υπ θεση εργασας μη ιστορικ#, π-ντως δικαιομαι θεωρητικ- να την κ-νω– σως #ταν διαφορετικ#, η Iστορα μπορε να εχε γραφτε
με -λλο τρ πο.
Tα κριτ#ρια ελγχου των πολιτικ'ν εναι σ#μερα πολ πιο
αυστηρ-. H επαφ# με τα γεγον τα και τις καταστ-σεις εναι
πολ πιο συνειδητ# και πολ πιο πλ#ρης τη σημεριν# εποχ#,
και θα γνει ακ μη πληρστερη ταν θα καταργηθον οι
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φραγμο του τηλεοπτικο χρ νου. Διαμορφ'νεται μα να οικονομα «ανοιχτ#ς οθ νης», στην οποα θα χουμε ταυτ χρονα και τη γραπτ# πληροφ ρηση και την ψυχαγωγα, αλλ- και
την ικαν τητα σνθεσης πληροφορι'ν που θα αναζητονται
και θα ανακαλονται απ λες τις δυνατς πηγς. O χρ νος
«ανοιχτ#ς οθ νης» θα εναι νας χρ νος τερ-στιος, απερι ριστος, απραντος. Nομζω δε τι αυτ θα οδηγ#σει σε βελτωση της πολιτικ#ς μας ζω#ς και της κοινωνας μας.
Bεβαως, η αλ#θεια εναι τι η διεθνοποηση της οικονομας γνεται με ρους ταχτερους και αποτελεσματικ τερους
απ’ ,τι η διεθνοποηση της πολιτικ#ς. Zομε σε να διεθνς
πολιτικ και οικονομικ σστημα, που χουν προ πολλο εγκαθιδρυθε ισχυρ τατες και αποτελεσματικς δομς διεθνος
οικονομας, ιδως στη χρηματοπιστωτικ# σφαρα, εν' δεν υπ-ρχουν αντστοιχες πολιτικς εγγυ#σεις, αντστοιχοι διεθνες
πολιτικο θεσμο. Aλλ- αυτ δεν εναι να τωριν φαιν μενο,
που συνδεται με την τηλεοπτικ# # την ψηφιακ# εποχ#. Eναι
να φαιν μενο το οποο χει γνει αντιληπτ και χει αναλυθε πολιτικ- τουλ-χιστον απ τις αρχς του αι'να. Vλα αυττα οποα κατ- καιρος αρεσκ μαστε να λμε για την παγκοσμιοποηση της οικονομας και για τα να διακυβεματα που
τθενται εν'πι ν μας εναι εν πολλος κ-τι το αυτον ητο. Kαι
ο βασικ ς ρ λος του διανοομενου –πρπει δε να πω: ακ μη
περισσ τερο του πολιτικο διανοομενου– εναι να διασπαυτ το περβλημα των αυτονο#των, 'στε να προσεγγσει ναν πυρ#να που υπ-ρχει στα πρ-γματα και ο οποος καθορζεται απ την δια την εξλιξη της Iστορας.
Aναδεται να ατημα μσα απ λα αυτ-; Πρπει να σας
πω τι θα συμφων#σω με τα λ για του κυρου Pαμον, ο οποος, οτε λγο οτε πολ, ζ#τησε να θσουμε στο επκεντρο
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της προσοχ#ς μας την αν-γκη εν ς νου πολιτικο βολονταρισμοW δηλαδ# μιας νας αυτοσυνειδησας και -ρα μιας νας
λειτουργας της πολιτικ#ς εξουσας, η οποα εναι πρ-γματι η
μ νη δημοκρατικ- νομιμοποιημνη μορφ# εξουσας, η μ νη
κοινωνικ- ελεγχ μενη, τελικ-, μορφ# εξουσας. aρα απαιτεται προφαν'ς νας υψηλ τερος βαθμ ς αυτονομας της πολιτικ#ς, του πολιτικο στοιχεου: νας «βοναπαρτισμ ς» του
πολιτικο, με την τεχνικ# ννοια του ρου – για να μην παρεξηγομαι, ως προς τη χρ#ση της λξης αυτ#ς, μια που ζομε
σε μια περοδο ντονης ευελιξας σε σχση με τις λξεις και τις
ννοιες και χαρομαι γιατ αντιλαμβαν μαστε π-ρα πολ καλ- με τον τρ πο αυτ τι οι λξεις εναι τα πρ-γματα.
E-ν το ατημα πρ-γματι εναι νας υψηλ τερος βαθμ ς
βοναπαρτισμο, -ρα αυτονομας για την πολιτικ# εξουσα,
τ τε το ατημα για τα μσα ενημρωσης εναι να συνδρ-μουν
προς αυτ# την ουσιαστικ- αναπ φευκτη κατεθυνση που εναι η να οικονομα του χρ νου και του χ'ρου ανοιχτ#ς οθ νης μσα στο νο ψηφιακ περιβ-λλον.
Kαι το ατημα για τους διανοομενους εναι απλ'ς και μ νο να υπ-ρχουν, δηλαδ# να σκφτονται και να διατυπ'νουν,
αναλαμβ-νοντας κινδνους, δημ σιο λ γο.
Tο πρ βλημα στο τργωνο αυτ –μσα ενημρωσης, διανοομενοι και πολιτικ# εξουσα– εναι πως κινδνους αναλαμβ-νει μ νο η μα κορυφ# του τριγ'νου που εναι η πολιτικ#
εξουσα, το πολιτικ προσωπικ , εν' τα δο -λλα σκλη του
τριγ'νου δεν αναλαμβ-νουν κινδνους. Kινδνους ιδεολογικος, κινδνους πολιτικος, με κορυφαο τον κνδυνο να βρεθες μ νος # στη μειοψηφα. Aυτ# μως εναι και η γοητεα
του πρ-γματος.
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T

O ANTIKEIMENO THΣ ΔIAΣKEΨHΣ ΠOY APXIZEI ΣHMEPA ΣTH ΘEΣ-

σαλονκη, την Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Ευρ'πης,
υπ την αιγδα του Προδρου της Δημοκρατας και με
την οργανωτικ# φροντδα της UNESCO και της ελληνικ#ς κυβρνησης, βρσκεται στον σκληρ πυρ#να του παγκ σμιου
προβληματισμο για το περιβ-λλον και την καλλιργεια της
περιβαλλοντικ#ς ευαισθησας, καθ'ς αφορ- στην κινητοποηση των πολιτ'ν, στην παρμβαση στο εκπαιδευτικ σστημα, στην αλλαγ# αντιλ#ψεων, στην ανακατ-ταξη προτεραιοτ#των, στην ανατροπ# στερεοτπων, στη διεκδκηση μιας
νας αξιολ γησης.
aρα το πρ βλημα του περιβ-λλοντος –πρπει να το πομε ευθως– εναι πρωτστως πρ βλημα ιδεολογικ και πολιτικ . Eναι πρ βλημα πολιτικ'ν επιλογ'ν, οι οποες δεν απασχολον μ νο τα πολιτικ- συστ#ματα και τις κυβερν#σεις σε λο τον κ σμο, αλλ- φυσικ- και αυτος που υφστανται τις συνπειες των αποφ-σεων, τους διους τους πολτες. Γι’ αυτ και η δι-σκεψη αυτ# βασζεται στην ενεργ
παρουσα της κοινωνας των πολιτ'ν, στην ενεργ παρουσα μη κυβερνητικ'ν οργαν'σεων, εθνικ'ν και διεθν'ν.
Σε τι διαφρει -ραγε η δι-σκεψη που αρχζει σ#μερα στη
Θεσσαλονκη απ τη δι-σκεψη που γνεται σχεδ ν ταυτ 52
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χρονα στο Κι το; Η απ-ντηση νομζω τι εναι π-ρα πολ
απλ#. Παρ τι φαινομενικ- η δι-σκεψη στο Κι το ασχολεται με τη λ#ψη θεμελιωδ'ν αποφ-σεων, που βρσκονται στον
σκληρ πυρ#να του οικολογικο προβλ#ματος διεθν'ς, εν'
εμες κινομαστε στο εππεδο των soft μηχανισμ'ν, των #πιων μηχανισμ'ν επιρρο#ς της κοιν#ς γν'μης μσω του εκπαιδευτικο συστ#ματος # των μσων ενημρωσης, τα πρ-γματα νομζω τι εναι αντστροφα.
Εμες, που ουσιαστικ- συνδιαλεγ μαστε με την κοινωνα
των πολιτ'ν, διαμορφ'νουμε τον σκληρ πυρ#να του προβλ#ματος και πρπει να αντιμετωπσουμε με δημιουργικ
ρεαλισμ την κατ-σταση, να πομε δηλαδ# τι, εφ σον θα
εξακολουθ#σει αυτ# η διχοτ μηση αν-μεσα σε μα προσγγιση του προβλ#ματος του περιβ-λλοντος με β-ση τα μτρα,
τις δυνατ τητες και τις αξι'σεις της αγορ-ς, πως αυτ# που
γνεται στο Κι το, και σε μα αξιολ γηση της κατ-στασης με
β-ση τις ευαισθησες και τις αν-γκες της κοινωνας των πολιτ'ν, πως αυτ# που γνεται στη Θεσσαλονκη, δεν θα μπορσουμε να λσουμε ποτ το πρ βλημα. Δι τι στον διεθν#
συσχετισμ δυν-μεων εξακολουθον τα δεδομνα να εναι
αρνητικ-: η οικολογικ# ευαισθησα, η αν-γκη για την προστασα του περιβ-λλοντος και η αειφορα ως τρ πος ζω#ς
δεν χουν καταστε κ-τι που να εναι σε παγκ σμιο εππεδο
αυτον ητο. Και πρπει να παραδεχτομε τι τποτα δεν εναι πιο επαναστατικ απ το αυτον ητο, αλλ- και τποτα
δεν εναι πιο απρ σιτο.
Η προσγγισ# μας, επσης, πρπει να μην περιορζεται
στον στεν ορζοντα της δυτικ#ς # της δυτικ τροπης προσγγισης των θεμ-των αυτ'ν. Πρπει να διπεται απ μα επμονη παγκοσμι τητα, πρπει, συνεπ'ς, να αντιλαμβ-νεται
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τι τα προβλ#ματα της αν-πτυξης, του περιβ-λλοντος και
της αειφορας συνδονται ουσιαστικ- με την κρση του κοινωνικο κρ-τους διεθν'ς και με το θεμελι'δες πρ βλημα
της κοινωνικ#ς συνοχ#ς. Συνδονται –θα λεγα, συγκροονται– με τη φτ'χεια, ουσιαστικ- δηλαδ# με τους εσωτερικος συσχετισμος δυν-μεων που αναπτσσονται σε λες
τις κοινωνες.
aρα ακ μη και η παραδοχ# μου τι το Κι το προσεγγζει το πρ βλημα του περιβ-λλοντος απ την οπτικ# γωνα
της παγκ σμιας αγορ-ς, εν' εμες το προσεγγζουμε απ
την οπτικ# γωνα της κοινωνας των πολιτ'ν, δεν αληθεει.
Γιατ πως η αγορ- χει σε παγκ σμιο εππεδο μσα απ τον
διεθν# καταμερισμ τις αντιφ-σεις της, οι οποες εναι βαθτατες και εντον τατες, τσι και η κοινωνα των πολιτ'ν,
το κνημα των πολιτ'ν για το περιβ-λλον και την αειφορα
σε παγκ σμιο εππεδο δεν εναι οτε ενιαο οτε ομοιογενς,
και θλω να πιστεω τι διασκψεις πως αυτ# βοηθον
στην προσγγιση, την ενοποηση, την ομοιογενοποηση μιας
κοινωνας των πολιτ'ν που να διπεται απ τις αξες μιας
νας παγκοσμι τητας.
Αν κ-τι χει κατακτ#σει η μεταβιομηχανικ# κοινωνα, η
μεταφορντιστικ# κοινωνα, η κοινωνα που χει ξεπερ-σει το
βιομηχανικ μοντλο αν-πτυξης και την ευθγραμμη αντληψη για την εξλιξ# της, νομζω τι εναι αυτ# η γενικευμνη οικολογικ# ευαισθησα. Γιατ χει πια γνει κοιν- αντιληπτ σε αυτ# τη μεταμοντρνα κοινωνα, που εναι πιο ευλικτη, πως το πρ βλημα των σχσεων ανθρ'που και περιβ-λλοντος, ουσιαστικ- η τριγωνικ# σχση αν-μεσα στον -νθρωπο, στο περιβ-λλον του, φυσικ και πολιτιστικ , και στην
Iστορα, εναι μα σχση με το χρ νο – χι με τον συμβατικ
54

ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ιστορικ χρ νο που απασχολε πολιτικος και κυβερν#σεις,
οτε καν μ νο με τον μακρ ιστορικ χρ νο που θα μποροσε να απασχολ#σει τους επιστ#μονες, τη θεωρητικ# ρευνα, αλλ- με αυτ ν που θα μποροσαμε να ονομ-σουμε
οικουμενικ και πλανητικ χρ νο.
aρα, καθ'ς χρειαζ μαστε μα -λλη μον-δα μτρησης
του χρ νου, ουσιαστικ- χρειαζ μαστε μα -λλη μον-δα μτρησης λων των αξι'ν, μα μον-δα με ιδεολογικ- χαρακτηριστικ-. Γιατ το πρ βλημα των σχσεων της κοινωνας
με το περιβ-λλον εναι ουσιαστικ- να πρ βλημα αλληλεγγης, δηλαδ# να πρ βλημα νου ανθρωπισμο, να πρ βλημα νας ηθικ#ς, αλλ- χι μιας νας ηθικολογας, χι μιας
νας θεολογας για το περιβ-λλον. Το πρ βλημα του περιβ-λλοντος εναι να ηθικ πρακτικ πρ βλημα. Aνα πρ βλημα βαθτατα πολιτικ , καθ'ς πολιτικ# εναι το διαρκς
ερ'τημα περ του πρακτου. Πρ κειται για να πρ βλημα
αλληλεγγης μεταξ κρατ'ν και εθν'ν, για να πρ βλημα
αλληλεγγης μεταξ κοινωνικ'ν τ-ξεων, πρ βλημα δηλαδ#
κοινωνικ#ς συνοχ#ς, και φυσικ-, αφο αναφερ μαστε σε να πρ βλημα πλανητικο χρ νου, για να πρ βλημα αλληλεγγης μεταξ των γενε'ν, και τσι πρπει να το δομε.
Θα #θελα να τελει'σω την προσφ'νησ# μου με μα γλωσσικ# παρατ#ρηση: Σε αντθεση με τον αγγλικ ρο (sustainability) # με τον γαλλικ (viabilité), ο ελληνικ ς ρος, η λξη
«αειφορα» εναι μια λξη ενεργητικ#ς φορ-ς, εναι μια ενεργητικ# αντληψη για το περιβ-λλον, για την οικολογικ#
ευαισθησα, για το μλλον του πλαν#τη. Η αειφορα, πως
γνεται αντιληπτ# με β-ση το δικ μας γλωσσικ αισθητ#ριο,
δεν εναι απλ'ς η επιβωση του πλαν#τη, δεν εναι μα ννοια αμυντικ#, δεν εναι μα ννοια αποτρεπτικ#, δεν εναι
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οτε καν μα ννοια ευθγραμμη. Η αειφορα εναι μα διαρκ#ς ανθοφορα, εναι μα διαρκ#ς -νοιξη, εναι νας διαρκ#ς
σεβασμ ς της ανυπρβλητης αισθητικ#ς της φσης. Και επιπλον, ακριβ'ς επειδ# το πρ'το συνθετικ της εναι η αρχαα ελληνικ# λξη «αε», παραπμπει στην ατλειωτη δι-ρκεια, στη δι-ρκεια χωρς τλος. Ουσιαστικ-, δηλαδ#, παραπμπει σε αυτ που ελληνικ- θα λγαμε «στους αι'νες των
αι'νων», «στον αι'να τον -παντα». Αυτ# η λξη, η οποα
δεν εναι μα τυχαα γλωσσικ# επιλογ#, νομζω τι συγκροτε απ μ νη της να μ#νυμα που η δι-σκεψη της Θεσσαλονκης πρπει να εκπμψει σε λο τον κ σμο.
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

4

H

ΣXEΣH TOY YΠOYPΓEIOY ΠOΛITIΣMOY ME THN OIKONOMIA, ME

την αγορ-, με την αν-πτυξη δεν εναι π-ντοτε αυτον ητη και γνωστ#. Eντοτοις οι αναπτυξιακς δυνατ τητες του YΠΠO εναι πολ σημαντικς – σημαντικ τερες απ’
,τι πστευα κι εγ' πριν αναλ-βω τα καθ#κοντ- μου. Γι’ αυτ , λοιπ ν, και λ γω της ιδιατερης σνθεσης του ακροατηρου μου, θα επιχειρ#σω να εστι-σω τις παρατηρ#σεις μου σε
αυτ#ν ακριβ'ς τη δι-σταση του πολιτισμο.
Κατ’ αρχ-ς πιστεω πως εναι αυτον ητο τι ο πολιτισμ ς
δεν εναι μα τυπικ# και δευτερεουσα δραστηρι τητα, η οποα απασχολε μ νο εκενους που χουν μα ιδιατερη καλαισθησα, τους φιλ τεχνους. O πολιτισμ ς εναι το συγκριτικ πλεονκτημα της χ'ρας μας και, πως συμβανει παντο,
συνδεται με κοινωνικς νοοτροπες και πρακτικς.
Ε-ν η οικονομα συγκροτε ναν ιστ που καλπτει λη
την κοινωνα, κ-θε εδος κοινωνικ#ς δραστηρι τητας, τ τε
και ο πολιτισμ ς εναι νας παρ-λληλος ιστ ς που χει την δια κταση. Οτιδ#ποτε, μ-λιστα, συνιστ- οικονομικ# δραστηρι τητα συνιστ- ταυτ χρονα και πολιτιστικ# δραστηρι τητα,
ετε εκλ-βουμε τον πολιτισμ , πως μου αρσει να λω, ως κατ-σταση, δηλαδ# ως civilisation, ως το μσο εππεδο του κα57
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θημερινο βου, ως την αισθητικ# και την τεχνολογα του καθ’
ημραν βου, ετε εκλ-βουμε τον πολιτισμ ως μα ειδικ#
πνευματικ# στ-ση, ως μα ιδιατερη ευαισθησα – ετε η ευαισθησα αυτ# εναι να ταλντο παραγωγ#ς πολιτισμο, ζωγραφικ#ς, λογοτεχνας κ.λπ., ετε εναι μα ειδικ# ευαισθησα
ως προς την απ λαυση των προϊ ντων του πολιτισμο απ
αυτος που εναι λ-τρεις των εικαστικ'ν τεχν'ν # λ-τρεις της
μουσικ#ς # πολ φιλ τιμοι και δεκτικο αναγν'στες, αυτ που
ονομ-ζουμε προνομιακο για τους συγγραφες αναγν'στες.
Και στη μα και στην -λλη περπτωση ο πολιτισμ ς εναι
μα τερ-στια οικονομικ# δραστηρι τητα, πολ μεγαλτερη απ αυτ#ν που καταγρ-φουν οι εθνικο λογαριασμο, δηλαδ#
πολ μεγαλτερη απ τα ονομαστικ- μεγθη της οικονομικ#ς
δραστηρι τητας στο χ'ρο του πολιτισμο.
Αν αληθεει αυτ που επα, τι ο πολιτισμ ς εναι πρωτστως μα κατ-σταση, τ τε αρκε να σκεφτε κανες τι το βιομηχανικ σχδιο, η βιομηχανικ# διαφ#μιση, η τυποποηση των
προϊ ντων, ο τρ πος με τον οποο η ηλεκτρονικ# κοινωνα εισβ-λλει στον καθημεριν βο εναι πολιτισμ ς. Aχουμε τσι να δεκτη της οικονομικ#ς σημασας του πολιτισμο.
Απ την -λλη μερι-, διακινεται να χι ευκαταφρ νητο
τμ#μα του ακαθ-ριστου εγχ'ριου προϊ ντος σε αυτ που εναι ο πολιτισμ ς ως πνευματικ# στ-ση: η αγορ- βιβλου, η αγορ- οπτικοακουστικ'ν προϊ ντων, η αγορ- μουσικ'ν ργων, τα μσα μαζικ#ς ενημρωσης, που λειτουργον ως μσα
ενστ-λαξης νοοτροπας και διασκδασης και χι ως μσα ειδησεογραφικ- με τη στεν# ννοια του ρου, συνθτουν μα αγορ- η οποα αρχζει να γνεται π-ρα πολ σημαντικ#.
Ε-ν δε επσης αληθεει η παρατ#ρηση, που χει γνει να
απ τα στερε τυπα του πολιτικο μας λ γου –συν#θως τα
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στερε τυπα εναι εκδηλ'σεις αμηχανας σων τα χρησιμοποιον–, πως εμαστε μα κοινωνα μεταβιομηχανικ#, μα κοινωνα ηλεκτρονικ#, μα κοινωνα της πληροφορας, -ρα μα
κοινωνα ευλικτη, μεταφορντιστικ#, για να χρησιμοποι#σω ναν πιο συγκεκριμνο ρο, μα κοινωνα δηλαδ# που χει ξεπερ-σει το μοντλο της μαζικ#ς βιομηχανικ#ς παραγωγ#ς, τι εμαστε μα κοινωνα της ευλικτης εξειδκευσης, τ τε βεβαως να σημαντικ πεδο για τη δημιουργα νων θσεων εργασας, δηλαδ# για την πραγματοποηση επενδσεων εναι ο
χ'ρος των πολιτιστικ'ν αγαθ'ν: ο χ'ρος της επικοινωνας,
ο χ'ρος της εκπαδευσης, ο χ'ρος της κατ-ρτισης, ο χ'ρος
της πολιτιστικ#ς παραγωγ#ς και των πολιτιστικ'ν υπηρεσι'ν.
Και πρ-γματι, αν δει κανες τα ονομαστικ- μεγθη στα οποα προαναφρθηκα, θα διαπιστ'σει μα ροπ# αξησης των
απ λυτων μεγεθ'ν, τα οποα εναι ββαια μικρ-, αυξ-νονται
μως σημαντικ-, και -ρα μα ροπ# αξησης της συμβολ#ς
του πολιτισμο στο ακαθ-ριστο εγχ'ριο προϊ ν και στη δημιουργα νων θσεων εργασας.
Vλα αυτ-, ββαια, χουν ως επκεντρ τους παραδ ξως
(θα δομε αν αυτ το παραδ ξως αληθεει) το κρ-τος, δηλαδ# τη σχση του κρ-τους με αυτ που θα ονομ-σω πολιτιστικ# αγορ- – αγορ- με τη διπλ# ννοια του ρου: αγορ- και
με την ννοια της εμπορικ#ς αγορ-ς και με την αρχαιοελληνικ# ννοια του ρου, δηλαδ# την ννοια του δημ σιου βου,
του δημ σιου χ'ρου.
Αν, λοιπ ν, δομε ποια εναι η σχση της πολιτιστικ#ς αγορ-ς (με αυτ# τη διπλ# της σημασα) με το κρ-τος, θα διαπιστ'σουμε τι στο χ'ρο του πολιτισμο συμβανει το αντθετο
απ ,τι σε οποιαδ#ποτε -λλη σχση του κρ-τους με οικονομικ# δραστηρι τητα. Γιατ εδ' το κρ-τος λειτουργε ως εγ59
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γηση του πλουραλισμο. Eγγυ-ται τον πολιτιστικ φιλελευθερισμ , ο οποος κινδυνεει απ τις δυν-μεις της αγορ-ς, με
την επιχειρηματικ# ννοια του ρου. Οι δυν-μεις της αγορ-ς,
αν αφεθον στη φυσιολογικ# τους εξλιξη, θα συμπισουν και
θα εξαφανσουν να μεγ-λο μρος των πολιτιστικ'ν δραστηριοτ#ρων. aρα το κρ-τος ανακ πτει αυτ# την πορεα και διασφαλζει τους ρους του πολιτιστικο πλουραλισμο, του πολιτιστικο φιλελευθερισμο. Δετερον, το κρ-τος λειτουργε
ως να εδος εγγυητ# της αισθητικ#ς ποι τητας του παραγ μενου πολιτιστικο προϊ ντος, την οποα και πιστοποιε και
τυποποιε και βεβαι'νει με μια σειρ- απ διαδικασες. Γι’ αυτ –και χωρς κανες να θγεται ως προς τον πολιτιστικ του
φιλελευθερισμ – γνεται με πολ μεγ-λη μφαση λ γος για
κρατικ- βραβεα λογοτεχνας, για κρατικ- βραβεα κινηματογρ-φου, για κρατικ φεστιβ-λ κινηματογρ-φου, για κρατικοργανωμνα φεστιβ-λ μουσικ'ν εκδηλ'σεων κ.λπ.
Για να γνω σαφστερος, θα χρησιμοποι#σω να πολ απλ παρ-δειγμα. Aνα απ τα θματα που απασχολον τους
υπουργος Πολιτισμο της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης τ'ρα, εν ψει και της Διακυβερνητικ#ς Δι-σκεψης, η οποα ενδεχομνως θα τροποποι#σει το -ρθρο 128 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Kοιν τητα που ρυθμζει θματα πολιτισμο, εναι η
ενιαα τιμ# βιβλου. Aυτ σημανει πως η τιμ# του βιβλου
προσδιορζεται απ τον εκδ τη και, συνεπ'ς, ο μεγ-λος βιβλιοπ'λης δεν μπορε να κ-νει αθμιτο ανταγωνισμ στον μικρ κατεβ-ζοντας π-ρα πολ την τιμ#. Σημανει, επσης, τι
πρπει να εναι ενιαα η τιμ# του βιβλου στις διασυνοριακς
γλωσσικς ζ'νες, μεταξ Γαλλας και Βελγου # Ολλανδας
και Βελγου, για να π-ρω δο παραδεγματα.
Η ενιαα τιμ# βιβλου εναι να πολιτικ ατημα στο οποο
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πρωτοστατον οι β ρειες χ'ρες –η Γερμανα, η Ολλανδα, το
Βλγιο– και το οποο αντιβανει κατ’ αρχ-ς στη λογικ# των
καν νων του ανταγωνισμο. Αντιβανει, δηλαδ#, στη λογικ#
των -ρθρων 90 και 95 της Συνθ#κης της ΕΟΚ. Tο διο συμβανει και με τις κρατικς ενισχσεις στην κρατικ# τηλε ραση,
δηλαδ# με το περιβ ητο ζ#τημα των τελ'ν της ΕΡΤ. Παρ μοιο ζ#τημα υπ-ρχει σε λες τις ευρωπαϊκς χ'ρες που χουν
δημ σια τηλε ραση. Vλες, μ-λιστα, χουν δημ σια τηλε ραση υψηλ τερης ποσοστιαα τηλεθασης απ ,τι η ελληνικ#
κρατικ# τηλε ραση. Kι αυτ το ζ#τημα εκκρεμε εν'πιον του
Δικαστηρου του Λουξεμβοργου ως προς τη συμβατ τηττου με τους καν νες του ανταγωνισμο.
Eχαμε πρ σφατα μα -τυπη συν-ντηση των υπουργ'ν
Πολιτισμο στο Μ-αστριχτ, στην οποα παρακ-θησε χι ο επτροπος Πολιτισμο της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης, αλλ- ο επτροπος Ανταγωνισμο, ακριβ'ς για να δομε ποιες εναι οι απ ψεις της Επιτροπ#ς ως προς την αποδοχ# των δο αυτ'ν
ρυθμσεων που επιδι'κουν οι υπουργο Πολιτισμο, και μ-λιστα κατ- προτεραι τητα οι B ρειοι. Eξανστη, λοιπ ν, κ-ποια στιγμ# ο Βλγος επτροπος, ο κριος Bαν Nτερ Mιρ, με
το επιχερημα πως εναι αδιαν ητο, τη στιγμ# που πιζεται να
εφαρμ σει κατ- τρ πο -τεγκτο το δκαιο του ανταγωνισμο
σε λους τους -λλους τομες, να του ζητομε να κ-νει παρκκλιση απ την εφαρμογ# των αρχ'ν αυτ'ν στην ενιαα τιμ#
βιβλου και την ενσχυση της δημ σιας τηλε ρασης.
Φ-νηκε, πιστεω, τσι καθαρ- η διαφορ- αν-μεσα στο
ρ λο του κρ-τους και στο ρ λο της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης ως
ττοιας στη διαφλαξη του πολιτιστικο πλουραλισμο και
της ποι τητας του πολιτιστικο προϊ ντος με κ-μψη των καν νων του ανταγωνισμο στο παρ-δειγμα που σας προαν61
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φερα. Το διο μπορε να εντοπσει κανες σε μα σωρεα -λλων
θεμ-των, για να δει π σο πολπλοκα λειτουργε το κρ-τος
στο πεδο της πολιτιστικ#ς αγορ-ς.
Επανερχ μενος τ'ρα στα εθνικ- μας μεγθη και στα εθνικ- μας δεδομνα, πρπει να πω τι το κρ-τος εναι αυτ που
επωμζεται το μεγαλτερο β-ρος της επνδυσης στο χ'ρο του
πολιτισμο, εν' η ιδιωτικ# παρουσα στο χ'ρο της πολιτιστικ#ς αγορ-ς εναι τραγικ- μικρ#, μικρ τερη απ ,τι ορισμνοι
μθοι καλλιεργον.
Θα σας αναφρω τα βασικ- μεγθη, για να χετε μα εικ να περ ποου πρ-γματος πρ κειται και τι διαχειριζ μαστε ως
Υπουργεο Πολιτισμο. Ο τακτικ ς προϋπολογισμ ς του Υπουργεου Πολιτισμο χει ψος 36 δισεκατομμυρων δραχμ'ν. Απ αυτ- τα 30 εναι μισθοδοσα και ανελαστικς λειτουργικς δαπ-νες. 6 δισεκατομμρια εναι αυτ- που διατθενται για την παραγωγ# πολιτιστικο προϊ ντος, δηλαδ# για
την επιχορ#γηση των βασικ'ν νομικ'ν προσ'πων που εποπτεει το Υπουργεο Πολιτισμο, πως εναι τα κρατικ- θατρα, οι κρατικς ορχ#στρες και τα μεγ-λα μουσεα.
Σε αυτ- πρπει να προσθσει κανες περπου 11-13 δισεκατομμρια του ΛΟΤΤΟ, που εναι η ως τ'ρα συμμετοχ# του
Υπουργεου Πολιτισμο στην απ λαυση του προϊ ντος του
ΛΟΤΤΟ. 10 δισεκατομμρια, που εναι το πρ γραμμα δημοσων επενδσεων για τον πολιτισμ . 20 δισεκατομμρια (για
το 1997) του Β] Κοινοτικο Πλαισου Στ#ριξης. Και περπου 12
δισεκατομμρια καθαρ- σοδα του Ταμεου Αρχαιολογικ'ν
Π ρων και Απαλλοτρι'σεων. Eιδικ- δε για το 1997 υπ-ρχει
και να πρ σθετο κονδλιο 10 δισεκατομμυρων δραχμ'ν για
το πολιτιστικ ργο της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας – Θεσσαλονκης, κ-τι το οποο εναι τελεως παροδικ και κτακτο.
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Η δε θρυλομενη συμμετοχ# του ιδιωτικο τομα σε επνδυση κρους –γιατ υπ-ρχουν πολλ'ν ειδ'ν επενδσεις στο
χ'ρο του πολιτισμο–, δηλαδ# επνδυση επικοινωνιακ#, πως εναι η χορηγα, εναι, πως δεχνουν τα στοιχεα του Ταμεου Παρακαταθηκ'ν και Δανεων, μσω του οποου διακινονται οι χορηγες για να εκπσουν φορολογικ-, 3 δισεκατομμρια για το 1996. Υπ-ρχουν δε μεγ-λοι τομες στους οποους δεν γνεται σχεδ ν καμα επνδυση κρους, επικοινωνιακ# με τη μορφ# χορηγας, μακροπρ θεσμης απ δοσης, πως για παρ-δειγμα το αρχαιολογικ ργο – με ελ-χιστες εξαιρσεις. Υπ-ρχουν επσης τομες στους οποους δεν γνεται
καμα υπ τη στεν# ννοια του ρου επιχειρηματικ# επνδυση: δεν γνονται σοβαρς επενδσεις ιδιωτικο κεφαλαου στο
χ'ρο του θε-τρου, στο χ'ρο του κινηματογρ-φου κ.λπ.
Επενδονται 7 δισεκατομμρια στο χ'ρο του θε-τρου
–συμπεριλαμβανομνων φυσικ- των κρατικ'ν σκην'ν, που
παρνουν τη μερδα του λοντος– με ελ-χιστη ιδιωτικ# συμμετοχ#. Επενδονται 4,5 δισεκατομμρια στο χ'ρο του κινηματογρ-φου με ελ-χιστη ιδιωτικ# συμμετοχ#. Και θα λεγα τι ο τομας στον οποο επενδονται ιδιωτικ- κεφ-λαια και
στον οποο υπ-ρχει μικρ τερη κρατικ# παρμβαση εναι ο τομας του βιβλου, του ντυπου λ γου γενικ τερα, που υπ-ρχει μα κρατικ# επνδυση της τ-ξεως των 800 εκατομμυρων,
εν' υπ-ρχουν ανθοσες εκδοτικς επιχειρ#σεις και μα πολ
ενδιαφρουσα αγορ- βιβλου. Vπως υπ-ρχει και μα πολ ενδιαφρουσα και δυναμικ# αγορ- μουσικ'ν και οπτικοακουστικ'ν προϊ ντων.
Aχω, λοιπ ν, την εντπωση τι ε-ν δεν αλλ-ξει η σχση αν-μεσα στη δημ σια και την ιδιωτικ# επνδυση στο χ'ρο του
πολιτισμο, αφ#νουμε αναξιοποητο να πολ σημαντικ πε63
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δο. Σε κ-θε δε περπτωση θα #ταν τραγικ- εσφαλμνο να αντιμετωπζει κανες τον ελληνικ πολιτισμ μ νον ως πολιτιστικ# κληρονομι- και χι ως σγχρονη πολιτιστικ# αν-πτυξη.
Θα #ταν επσης τραγικ να δει κανες την πολιτιστικ#
κληρονομι- μ νον ως αντικεμενο επσκεψης των τουριστ'ν,
ως τουριστικ ακατργαστο πρωτοβ-θμιο προϊ ν και χι ως
ναν τερ-στιο πλοτο επικοινωνιακ και επιχειρηματικ , τον
οποο μπορομε να αξιοποι#σουμε.
Θα σας αναφρω τα μεγθη του τομα της πολιτιστικ#ς
κληρονομι-ς, που ενδιαφρουν -μεσα την τουριστικ# επιχερηση, παρ τι ο ελληνικ ς τουρισμ ς εναι ακ μη προσανατολισμνος στα παραθαλ-σσια μρη, εναι τουρισμ ς θεριν'ν
διακοπ'ν, δεν εναι τουρισμ ς αστικ ς, δεν εναι τουρισμ ς
πολιτιστικο β-θους, δεν εναι τουρισμ ς συνεδριακ ς, πως
λοι θλουμε να γνει. Εν π-ση περιπτ'σει μως, επικαλεται
και χρησιμοποιε το συγκριτικ πλεονκτημα της χ'ρας, που
εναι η πολιτιστικ# του ταυτ τητα.
Η συνολικ# επνδυση φτ-νει στο ψος των 20-22 δισεκατομμυρων δραχμ'ν και εναι αμιγ'ς κρατικ#. Η συμμετοχ#
του ιδιωτικο κεφαλαου στον τομα της προστασας, της αν-δειξης και της προβολ#ς της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, στο
ανασκαφικ , αναστηλωτικ και συντηρητικ ργο και στην ανγερση νων μουσεων, αρχαιολογικ'ν # βυζαντιν'ν, εναι
μηδαμιν#. Mε ελ-χιστες χορηγικς εξαιρσεις, δεν υπ-ρχει
συντονισμνη παρμβαση ιδιωτικο κεφαλαου στο χ'ρο αυτ , ο οποος χει και την προτεραι τητα, υποτθεται, απ
πλευρ-ς τουριστικ#ς πολιτικ#ς.
Bεβαως υπ-ρχουν προβλ#ματα οργανωτικ-, διοικητικ-,
γραφειοκρατικ-, υπ-ρχει μα απ σταση αν-μεσα στη νοοτροπα της Αρχαιολογικ#ς Υπηρεσας, η οποα κινεται με β-ση
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τον δικ της ιστορικ χρ νο και χι με β-ση τον τρχοντα επιχειρηματικ # τουριστικ χρ νο, και στη νοοτροπα των τουριστικ'ν επιχειρ#σεων. Πρπει, μως, να σας πω τι η νοοτροπα
αυτ# εναι εκενη που διαφλαξε το προϊ ν, δηλαδ# την πολιτιστικ# κληρονομι-, και αν δεν υπ#ρχε αυτ# η νοοτροπα τις
προηγομενες τρεις δεκαετες, δεν θα εχαμε τ'ρα διασ'σει
βασικ- στοιχεα της ελληνικ#ς πολιτιστικ#ς ταυτ τητας.
Στ χος μας εναι να δημιουργ#σουμε τις προϋποθσεις για
ταχτερη απορρ φηση κονδυλων, γιατ χουμε διαθσιμα κονδλια στον τομα αυτ . Και φυσικ- να δημιουργ#σουμε κνητρα για τη συμμετοχ# του ιδιωτικο χορηγικο κεφαλαου.
Aνα απ τα κνητρα αυτ- εναι η να ρθμιση για τη φορολ γηση των χορηγι'ν, που περιλαμβ-νεται στο νομοσχδιο που
χουμε ετοιμ-σει και καταθτουμε για τους θεσμος, τα μτρα και τις δρ-σεις της πολιτιστικ#ς αν-πτυξης.1
Θλω επσης να αναφρω την αν'νυμη εταιρεα προβολ#ς
και αν-δειξης της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, που φιλοδοξομε να δραστηριοποιηθε στο χ'ρο των εκδ σεων, στο χ'ρο
των οπτικοακουστικ'ν προϊ ντων, στο χ'ρο του βιομηχανικο σχεδου, στο χ'ρο της παραγωγ#ς αντιγρ-φων των αρχαων αντικειμνων, τσι 'στε αυτ να γνει να κμα που
μπορε να εισχωρ#σει στην παγκ σμια αγορ-. Δεν αντιλαμβ-νομαι για ποιο λ γο, τη στιγμ# που οι σκανδιναβικς, για
παρ-δειγμα, χ'ρες μετατρπουν τις ιδες τους σε βιομηχανικ προϊ ν, μετασχηματζουν δηλαδ# την αισθητικ# σε βιομηχανα με το design, δεν εμαστε σε θση εμες να ελγξουμε την
αισθητικ# ποι τητα και την επιχειρηματικ# δι-σταση του δικο μας design. Vλα δε αυτ- μπορον να γνουν μσα απ κ1. Bλ. τ'ρα -ρθρο 9 ν. 2557/1997.
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κλους συνεργασι'ν με μικρς ευλικτες επιχειρ#σεις στο χ'ρο της μεταποησης, οι οποες να βρουν τσι να πολ σημαντικ πεδο επιχειρηματικ#ς δραστηρι τητας στην Ελλ-δα και
στο εξωτερικ .
Θα χρησιμοποι#σω και εδ' να μ νο παρ-δειγμα: το ελληνικ κ σμημα. Το σγχρονο ελληνικ κ σμημα θα μποροσε να αντλ#σει πολλς νες ιδες απ τη διαχρονικ# εξλιξη
του ελληνικο κοσμ#ματος, απ τη νεολιθικ# τουλ-χιστον εποχ# μχρι τα μεταβυζαντιν- χρ νια. Θα λεγα δε τι το νεολιθικ κ σμημα, πως και τα νεολιθικ- αντικεμενα γενικ τερα, συγκροτον μα αισθητικ# αντληψη η οποα εναι μεταμοντρνα: με λιτ τητα γραμμ'ν και με λειτουργικ τητα η οποα μοι-ζει εξαιρετικ- σγχρονη. Εντοτοις υπ-ρχει μ νο
μα μεγ-λη επ'νυμη επιχερηση η οποα χει μα παραδοσιακ# σμβαση με το Ταμεο Αρχαιολογικ'ν Π ρων, μα σμβαση η οποα μνει φυσικ- ανεκμετ-λλευτη και τα σχδια τα οποα αξιοποιονται εναι ελ-χιστα. Υπ-ρχει νας πλοτος διαχρονικ ς τερ-στιος.
Σκοπεουμε να οργαν'σουμε τους προσεχες μ#νες στη
Θεσσαλονκη μα διαχρονικ# κθεση ελληνικο κοσμ#ματος,2
την πρ'τη εβδομ-δα της οποας να την αφιερ'σουμε για την
ενημρωση των ελληνικ'ν επιχειρ#σεων του χ'ρου αυτο,
που θα επισκπτονται την κθεση και θα υποβ-λλουν προτ-σεις εκμετ-λλευσης με την παραγωγ# ελεγμνων και πιστοποιημνων αντιγρ-φων. Tο δε Υπουργεο Πολιτισμο και το
Ταμεο Αρχαιολογικ'ν Π ρων κρατον υπρ του εαυτο τους
το δικαωμα να ελγχουν την ποι τητα και να πιστοποιον
2. H κθεση «Eλληνικ κ σμημα: 6.000 χρ νια παρ-δοσης» εγκαινι-στηκε στις 15.12.1997 στη Villa Bianca, σμφωνα με τις προδιαγραφς αυτς.
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την αυθεντικ τητα των αντιγρ-φων αυτ'ν, τα οποα, ταν οι
συν-δελφο μας και οι ομ λογο μας τα παρνουν με το πιστοποιητικ γνησι τητος απ το ελληνικ Υπουργεο Πολιτισμο, πρπει να σας πω τι τα υποδχονται με π-ρα πολ μεγ-λη χαρ- και με ικανοποηση, αναγνωρζοντας την αξα, αισθητικ# και ιστορικ#, του αντικειμνου το οποο τους προσφρουμε.
Summa summarum: Tο Υπουργεο Πολιτισμο διαχειρζεται
ναν τομα ο οποος εναι π-ρα πολ σημαντικ ς απ την -ποψη αυτ#. Και βεβαως διαχειρζεται ναν τομα αναπτυξιακ πολ κλασικ . Δι τι εναι το υπουργεο που διαχειρζεται
πολιτικ- και νομικ- σημαντικος περιορισμος του δικαι'ματος της ατομικ#ς ιδιοκτησας. Zσως εναι, απ την -ποψη
αυτ#, το κρισιμ τερο ως προς τη διαχεριση π ρων γης μετ- το
Υπουργεο Περιβ-λλοντος και το Υπουργεο Γεωργας. Γιατ,
πως γνωρζετε, οι τρεις αλλεπ-λληλοι διοικητικο φραγμο
στους οποους προσκροει οποιαδ#ποτε εκμετ-λλευση γης εναι η πολεοδομικ# νομοθεσα, η νομοθεσα περ δασ'ν και η
νομοθεσα περ αρχαιοτ#των. Σημαντικ# επσης εναι και η
συμμετοχ# του Υπουργεου Πολιτισμο στη ρο# λων των μεγ-λων τεχνικ'ν ργων. Θα χετε, φαντ-ζομαι, εντοπσει τη
συμμετοχ# του Υπουργεου Πολιτισμο σε λα τα μεγ-λα ργα, πως εναι το αεροδρ μιο των Σπ-των, η Εγνατα, ο αυτοκινητ δρομος Πατρ'ν-Αθην'ν-Θεσσαλονκης κ.λπ., που βεβαως ο ρ λος μας εναι διπλ ς. Oφελουμε να ενεργομε στο
πλασιο της κυβερνητικ#ς πολιτικ#ς, δηλαδ# με μα αναπτυξιακ# λογικ#. Αλλ- ταυτ χρονα και ως θεματοφλακες μιας
ειδικ#ς πολιτιστικ#ς, ιστορικ#ς και αρχαιολογικ#ς ευαισθησας, η οποα εναι μακροπροθσμως πολυτιμ τερη απ την απλ# και μονοδι-στατη «αναπτυξιακ#» προσγγιση.
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Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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προστασα και την προβολ# της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς και η νταξ# της σε μια συνολικ# πολιτιστικ#
πολιτικ# δεν εναι εκολο εγχερημα.Τους τρεις μ#νες που ασκ' τα καθ#κοντ- μου στο Υπουργεο Πολιτισμο, χω επιχειρ#σει να προτενω μα ττοια πολιτικ#, την οποα χω εξαγγελει στη Bουλ#, στη συζ#τηση για τον προϋπολογισμ ,
καθ'ς και σε -λλες μου ομιλες. Βασικ ς στ χος μου εναι αφεν ς μεν να ξεπεραστον οι αγκυλ'σεις που υπ#ρχαν στην
προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, αφετρου δε να απαλλαγε αυτ που θα ον μαζα αυτοσυνειδησα του ελληνικο πολιτισμο απ στοιχεα πνευματικο επαρχιωτισμο,
φολκλορισμο και –δκην επετεας– αναζ#τησης του φιλελληνισμο, που πολλς φορς διακρνει κυρως τη δραστηρι τητ- μας στο εξωτερικ .
Aσφαλ'ς το Υπουργεο Πολιτισμο ως διοικητικ# δομ#
περιχει και ανισ τητες και ανορθολογισμος. Δεν εναι μως αυτ το ζ#τημα το οποο θα μας απασχολ#σει τ'ρα. Εκενο που μας ενδιαφρει κατ’ αρχ-ς εναι η ιδεολογικ# προϋπ θεση επ της οποας μπορε να βασιστε μα συνολικ# πολιτικ# για τα πολιτιστικ- μας πρ-γματα. Kι αυτ# συνοψζε71
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ται κατ- τη γν'μη μου σε δο λξεις: στη λξη διαχρονα και
στη λξη συνργεια.
Tο στοιχεο της διαχρονας του ελληνικο πολιτισμο ως
β-ση και -ξονας της πολιτιστικ#ς μας πολιτικ#ς σημανει τι για μας, για το Yπουργεο Πολιτισμο και την Aρχαιολογικ# του Yπηρεσα, η πολιτιστικ# κληρονομι-, το αρχαιολογικο ενδιαφροντος αντικεμενο δεν εναι να εδος απλ'ς και
μ νο μουσειακ , να αντικεμενο ιδιατερης ανασκαφικ#ς #
αναστηλωτικ#ς μριμνας και μουσειακ#ς προβολ#ς, αλλ- λειτουργε ως βωμα μσα στον σγχρονο ελληνικ πολιτισμ ,
ως πηγ# μπνευσης και πολλς φορς και ως στοιχεο του
καθ’ ημραν βου. O -ξονας της διαχρονας εναι κ-τι που με
απασχολε ιδιαιτρως, στο βαθμ μ-λιστα που συνδεται με
τη μουσειακ# και την εκθεσιακ# πολιτικ#, με την προβολ#
του ελληνικο πολιτισμο στο εξωτερικ , με τη συνεργασα
των υπηρεσι'ν και των εποπτευομνων φορων κ.ο.κ.
O δετερος -ξονας εναι η συνργεια, η σγκλιση, δηλαδ#, των επιμρους πτυχ'ν της δραστηρι τητ-ς μας στον πολιτισμ –και αναφρομαι εδ' και στο κρ-τος με τα εποπτευ μεν- του νομικ- πρ σωπα και στον ιδιωτικ τομα–,
τσι 'στε μσα απ τη συνργεια (επτηδες ο ρος παραπμπει αφεν ς μεν στο ποινικ δκαιο, αφετρου δε στην ενργεια) να επιτυγχ-νεται να πολλαπλ-σιο αποτλεσμα. Kαι
αυτ ς ο -ξονας επσης διαπερν- λες τις επιμρους πολιτικς που θλουμε να εφαρμ σουμε στο χ'ρο της Αρχαιολογικ#ς Υπηρεσας και της προστασας των αρχαων: απ την
απλ# μουσειακ# πολιτικ# μχρι τη νομοθετικ# μας πολιτικ#
στο χ'ρο αυτ , δηλαδ# την επεξεργασα εν ς νομοσχεδου
για την προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, εν ς νου
αρχαιολογικο ν μου.
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Αυτ# εναι η σλληψη, απλ# και –θλω να ελπζω– σαφ#ς, μσα στην οποα κινομαστε, χι μ νο σε ζητ#ματα που
αφορον την Aρχαιολογικ# Yπηρεσα, αλλ- και σε ζητ#ματα που αφορον τη Γενικ# Διεθυνση της Πολιτιστικ#ς Αν-πτυξης, δηλαδ# τις δραστηρι τητες του σγχρονου πολιτισμο, και π-νω σε αυτ# τη β-ση θα δομε τα επιμρους
θματα της σσκεψης.

Προχωρ' τ'ρα στα θματα της ημερδας, αφο μως κ-νω
πρ'τα μα παρατ#ρηση. Nομζω τι να εδος κρατισμο
που ενδημε στην Αρχαιολογικ# Υπηρεσα εναι ευεργετικ
ως να βαθμ : αφεν ς μεν δι τι υποδηλ'νει τη συνχεια του
κρ-τους, αφετρου δε γιατ μας υπενθυμζει τι χουμε μια
ιδιατερη κρατικ#, δηλαδ# πολιτικ#, ευθνη για την προστασα και τη διαχεριση της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς.
Το αρχαο –για να χρησιμοποι#σω μα νομικ# ννοια–, ετε εναι κινητ ετε ακνητο, εναι ββαια να αντικεμενο του
δικο σας επιστημονικο # υπηρεσιακο ενδιαφροντος. Aλλ- γνωρζετε καλτερα απ κ-θε -λλον τι δεν υπ-ρχει χ-ριν της υπ στασης και της προοπτικ#ς της Yπηρεσας, οτε
χ-ριν της επιστημονικ#ς διαδρομ#ς του αρχαιολ γου, ετε
αυτ ς εναι ανασκαφες ετε εναι επιμελητ#ς των εκθσεων
και των μουσεων. Tο αρχαο εναι κατ’ αρχ-ς στοιχεο της εθνικ#ς κληρονομι-ςW εναι να στοιχεο, υπ την ννοια αυτ#,
κοιν χρηστο. Ο στ χος μας, λοιπ ν, πρπει να εναι βεβαως
η απ δοση του μνημεου στο χρ#στη, δηλαδ# η απ δοση του
μνημεου στην ενεργ μν#μη. Aυτ# η απ δοση στην κοιν#
χρ#ση μπορε να γνεται με πολλος και δι-φορους τρ πους
– και για να μην υπ-ρξει καμα παρεξ#γηση, πρπει να δη73
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λ'σω τι δεν προτ-σσω αυτος που συνδονται με την τουριστικ# αξιοποηση # εκμετ-λλευση του μνημεου.
H ανασκαφικ# πολιτικ# και η πολιτικ# των αναστηλ'σεων εναι να ζ#τημα το οποο δεν χει αντιμετωπιστε ως
τ'ρα συστηματικ-. Το αντιμετωπζουμε μως στο πλασιο
του νομοσχεδου για την προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, θλοντας ουσιαστικ- να παροτρνουμε την Αρχαιολογικ# Υπηρεσα –αυτ το γνωρζει η δια πολ καλ- στη
συλλογικ# της συνεδηση και μν#μη– να ολοκληρ'νεται η ανασκαφ# με τη δημοσευσ# της. Γνωρζω π σο καθυστερημνες εναι οι δημοσιεσεις που γνονται με τη μριμνα του
ΤΑΠ και θλω να ελπζω τι με τη βο#θει- σας θα β-λουμε
μα τ-ξη στο θμα αυτ W με δεδομνο, π-ντως, τι στ χος
μας εναι να μην υπ-ρχει πια αυτ το ασθημα ιδιοκτησας
στη σχση του ανασκαφα με την ανασκαφ# του.
Aνα θμα το οποο επσης χει αντιμετωπιστε αποσπασματικ- και συγκυριακ- εναι η σχση της Υπηρεσας με τα
ξνα ιδρματα. Η γραμμ# που εγ' τουλ-χιστον εκφρ-ζω εναι μα γραμμ# αξιοπρπειας και ευπρεπος συνεργασας με
τις ξνες αρχαιολογικς σχολς. Γι’ αυτ και θτω στους ομολ γους μου, που μου δνεται η ευκαιρα, το ζ#τημα της δρυσης Ελληνικ#ς Αρχαιολογικ#ς Σχολ#ς στη χ'ρα τους, ιδως μ-λιστα στις χ'ρες για τις οποες χουμε ιδιατερο ενδιαφρον, αρχ#ς γενομνης απ την Aγυπτο και την Ιταλα
– θεωρ' δε περεργη λλειψη το γεγον ς τι η Ελλ-δα δεν
εκπροσωπεται με Αρχαιολογικ# Σχολ#, με Ινστιτοτο # με
αν-λογο Zδρυμα στη Ρ'μη.
Απ την -λλη μερι-, να εδος παρσης η οποα εναι ιστορικ- συνδεδεμνη με την παρουσα των ξνων αρχαιολογικ'ν σχολ'ν στην Ελλ-δα, #δη απ τον περασμνο αι'74
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να, νομζω τι χει κατασταλε επαρκ'ς, χ-ρη και στη συμπεριφορ- της Yπηρεσας, η οποα απ την -ποψη αυτ# εναι απολτως ομ λογη των δικ'ν μου πεποιθ#σεων για τα
θματα αυτ-, χωρς ββαια η στ-ση αυτ# να σημανει παρακ'λυση # απουσα δι-θεσης συνεργασας, οτε λλειψη
πρακτικ τητας και αποτελεσματικ τητας. H δρυση εν ς ευρωπαϊκο # και διεθνος Iνστιτοτου Aρχαιολογας –ομοσπονδιακο χαρακτ#ρα, με τη συμμετοχ# του Yπουργεου
Πολιτισμο και λων των ξνων σχολ'ν που εναι εγκατεστημνες στην Eλλ-δα– πιστεω τι θα διαμ ρφωνε να πολ ενδιαφρον forum συνεργασας.
Θεωρ' επσης τι χει εν πολλος διευθετηθε η σχση της
Yπηρεσας με την Αρχαιολογικ# Εταιρεα. Παραμνει, μως,
ανοιχτ να ζ#τημα το οποο πρπει να αντιμετωπσουμε πιο
συστηματικ- και ριζοσπαστικ-. Εναι η σχση μας με τα Αν'τατα Εκπαιδευτικ- Ιδρματα και τις πανεπιστημιακς ανασκαφς, αρχ#ς γενομνης απ επ'νυμα μνημεα, τα οποα ασκον και μια πολιτικ# –με την ευρεα ννοια του ρου– επιρρο#. Aχω, για παρ-δειγμα, υπ ψη μου το πρ βλημα της Βεργνας, το οποο θα αντιμετωπιστε και σε ειδικ# σσκεψη, ιδως
μετ- την ειδικ# ονομασα του μνημεου απ την UNESCO.
Με την ανασκαφικ# πολιτικ# δεν συνδεται μ νο ο ρ λος
του ανασκαφα # η σχση της Υπηρεσας με τοπικς προκαταλ#ψεις και ιδιωτικ- συμφροντα τα οποα συμπλκονται
με την ανασκαφ#, αλλ- και η σχση μας με μεγ-λους δημ σιους φορες – με πρ'τους τους Οργανισμος Τοπικ#ς Αυτοδιοκησης. Kατ- την -ποψ# μου, στις προγραμματικς
μας συμβ-σεις με τους Oργανισμος Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης πρπει να συμφωνομε, στο μτρο του δυνατο, μ νο
τον καθορισμ των προτεραιοτ#των του ανασκαφικο και
75
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αναστηλωτικο ργου, χωρς να απαλλοτρι'νουμε τα στοιχεα που αφορον την αρμοδι τητα του κρ-τους, δηλαδ#
της κεντρικ#ς εξουσας, για την προστασα των αρχαων.
Μπορομε μως, και πρπει και οφελουμε, να αναγνωρσουμε στην τοπικ# κοινωνα δικαωμα λ γου και γν'μης με
επιρρο# ως προς τις προτεραι τητες που η δια θλει να τ-ξει για την προστασα των μνημεων, η οποα πρπει να εναι
ολοκληρωμνη και τελικ- να απευθνεται στο χρ#στη και χι μ νο στον ειδικ επιστ#μονα.
Η ανασκαφικ# πολιτικ#, απ την -λλη μερι-, εναι μια
πολ σοβαρ# -σκηση του φους της δημ σιας διοκησης,
στο βαθμ που φρνει σε επαφ# την Aρχαιολογικ# Yπηρεσα, ως δημ σια υπηρεσα, με τον διοικομενο, κυρως σον
αφορ- στις σωστικς ανασκαφς. Η Αρχαιολογικ# Υπηρεσα, η οποα μετρ-ει το χρ νο ως ιστορικ χρ νο, χει -λλη
ασθηση του χρ νου απ τον ιδι'τη που ασκε τα δικαι'ματ- του # προστατεει τα ννομα συμφροντ- του. Aν θλουμε, λοιπ ν, να διαφυλ-ξουμε την αποτελεσματικ# λειτουργα και το κρος του κρ-τους και, ουσιαστικ-, το σκοπ της Yπηρεσας, πρπει να ασκομε μια καλ# δημ σια
διοκηση, πρ-γμα που σημανει χι απλ'ς και μ νο μια ευπροσ#γορη και ευγενικ# διοκηση, οτε μια αιτιολογημνη
στις απ ψεις της και επιστημονικ- -ρτια διοκηση, αλλ- και
αυτ#ν που δνει λσεις πρακτικς στο μτρο του δυνατο. Κι
αυτ νομζω τι εναι πολ καλ- αντιληπτ , ιδως στον τομα των σωστικ'ν ανασκαφ'ν, οι οποες πρπει να καταλ#γουν σε μα ψχραιμη αξιολ γηση και επακριβ# –οτε μαξιμαλιστικ# οτε μινιμαλιστικ#– εκτμηση των ευρημ-των, προς
αποφυγ#ν δημιουργας περιττ'ν δημοσιογραφικ'ν εντυπ'σεων, που αυτς συμβανει να δημιουργηθον.
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Η ανασκαφικ# πολιτικ# συνδεται με δι-φορα προβλ#ματα χωροταξικο και πολεοδομικο σχεδιασμο και με ορισμνα απ τα μεγ-λα ργα. Το χουμε ζ#σει αυτ στο Μετρ , το ζομε στο Ζ-γανι και στο αεροδρ μιο των Σπ-των,
το ζομε στα ργα οδοποιας. Νομζω τι η στ-ση της Aρχαιολογικ#ς Υπηρεσας και του Κεντρικο Αρχαιολογικο
Συμβουλου χει βελτι'σει το ποσοστ συμμετοχ#ς του Υπουργεου Πολιτισμο στη διαχεριση των θεμ-των αυτ'ν.
Θα #ταν λ-θος να μην ομολογ#σουμε τι συχν- διαμορφ'νονται τετελεσμνες καταστ-σεις, οι οποες εν πολλος υπαγορεουν # οριοθετον πολ αυστηρ-, ασφυκτικ- μερικς
φορς, τις επιλογς της Αρχαιολογικ#ς Υπηρεσας και του
Κεντρικο Αρχαιολογικο Συμβουλου και του υπουργο.
Αλλ- νομζω τι, μσα απ μα πρακτικ# η οποα εναι επιστημονικ- ευσυνεδητη, χει αναδειχθε η αρχ# της αυτοτλειας του λ γου που πρπει να χει το Υπουργεο Πολιτισμο στα θματα αυτ-: δηλαδ# η παρξη μιας αυτοτελος
παραμτρου που εναι η προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, η οποα, λγο # πολ, γνεται δεκτ#, χωρς φυσικ- να
διολισθανει σε φαιν μενα τα οποα χω ονομ-σει –και ελπζω να μην παρεξηγηθ'– φαιν μενα «αρχαιολογικο φονταμενταλισμο». Δι τι ο φονταμενταλισμ ς χει πολλς και
δι-φορες εκδοχς, μα απ τις οποες μπορε να εναι και η
αρχαιολογικ#, πως επσης, για να μη θεωρ#σετε τι εμαι
μονομερ#ς, υπ-ρχουν και φαιν μενα ακραου νομικο φορμαλισμο, που εναι ο νομικ ς φονταμενταλισμ ς.
Tο λω αυτ , δι τι νι'θω την ειδικ# ευθνη του υπουργο που δεν χρησιμοποιε το Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο ως -λλοθι, ως μηχανισμ , δηλαδ#, δι-χυσης της ευθνης και, συνεπ'ς, απ κρυψης της ευθνης του υπουργο.
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Kαι δεν χω διστ-σει να αναπμψω θματα. Tο χω κ-νει #δη σε τρεις σοβαρς περιπτ'σεις –συμπτωματικ- εναι περιπτ'σεις βυζαντιν'ν μνημεων: στην περπτωση του Επταπυργου, στην περπτωση της Αγινας, στην περπτωση της
Ροτ ντας– και θα το κ-νω κι -λλες φορς. Vπως, επσης,
δεν χω διστ-σει να προσθσω ρους περαιτρω προστασας του βλαπτομνου μνημεου στους ρους που χει προτενει το Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο.
Ββαια το πιο κρσιμο θμα μακροπρ θεσμα εναι η πολιτικ# απαλλοτρι'σεων. Aχω απευθνει μα οδηγα, σμφωνα με την οποα οι απαλλοτρι'σεις για τις αν-γκες του
Υπουργεου Πολιτισμο (ανασκαφικς ρευνες, ανεγρσεις
μουσεων κ.λπ.) θα ενταχθον σε ετ#σιο πρ γραμμα που θα
επαναξιολογεται στο τλος του πρ'του εξαμ#νου. Κατ πιν
αυτο, δεν θα εισ-γονται στο Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο μεμονωμνα και αποσπασματικ- τα ζητ#ματα αυτ-.
Vλα τα συναφ# θματα θα εγγραφον σε ειδικ# ημερ#σια
δι-ταξη και θα κριθον συνολικ- με β-ση την αρχαιολογικ#
πολιτικ# και τις -λλες αν-γκες του υπουργεου. Συνεπ'ς, οι
απαλλοτρι'σεις θα αποφασζονται εν ψει των οικονομικ'ν δυνατοτ#των του υπουργεου και του ΤΑΠ και με τα
κριτ#ρια που προανφερα, πρ-γμα που σημανει τι θα ξρουμε γιατ κ-νουμε τις απαλλοτρι'σεις, σε ποια ανασκαφικ# πολιτικ# τις εντ-σσουμε, σε ποια πολιτικ# αξιοποησης
των μνημεων εγγρ-φονται λα αυτ- και ποιο εναι το επ μενο β#μα που κ-νουμε.

Tα πρ'τα μτρα που εξ#γγειλα, με την αν-ληψη των καθηκ ντων μου, αφοροσαν στη μουσειακ# πολιτικ#, την πολι78
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τικ# εκθσεων και την προστασα των ανοιχτ'ν αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Tο ζ#τημα αυτ με απασχολε π-ρα πολ, γιατ
συνδεται με την κοιν# γν'μη και με το διεθνς πρ σωπο
της χ'ρας. Συνδεται με την υποχρωσ# μας να αξιοποι#σουμε την τουριστικ# αγορ- και να την αποσυνδσουμε απ
τον φθην και περιορισμνο χρονικ- τουρισμ των διακοπ'ν, μετακιν'ντας την προς τον αστικ τουρισμ , που εναι
διαρκεας και που θυμζει περισσ τερο το ιταλικ –και χι
το ισπανικ – μοντλο οργ-νωσης του τουρισμο. Και συνδεται βεβαως και με το βωμα που πρπει να χει ο κ-θε
Aλληνας σε σχση με την πολιτιστικ# του κληρονομι-.
Πρ θεσ# μου εναι, με τον νο οργανισμ του υπουργεου και με τον νο αρχαιολογικ ν μο, να αποσυνδεθε η διοκηση των μεγ-λων μουσεων και των σημαντικ τερων αρχαιολογικ'ν χ'ρων απ τη διοκηση των εφορει'ν. Δεν μπορε η διοκηση του μουσεου και η -σκηση μιας ενεργο μουσειακ#ς πολιτικ#ς με επκεντρο το μουσεο, που αναπτσσει
πολλς και ποικλες πολιτιστικς δραστηρι τητες, να εναι να απ τα πολλ- ργα, σως και π-ρεργο, της αντστοιχης εφορεας. Aυτ , λοιπ ν, που χει γνει με το Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσεο και με το Βυζαντιν Μουσεο της Αθ#νας
πρπει να γνει και με -λλα μεγ-λα μουσεα. Και θα γνει.
Σε κ-θε περπτωση, δεν νοεται κτ#ριο μουσεου το οποο
να εναι τ'ρα υπ μελτη, υπ δημοπρ-τηση # υπ διαμ ρφωση που να μην χει επαρκες και -νετους χ'ρους για την
υποδοχ# των επισκεπτ'ν, αμφιθατρο # αθουσα πολλαπλ'ν εκδηλ'σεων και χ'ρο περιοδικ'ν εκθσεων, στις οποες μπορε να αποτυπ'νεται η διαχρονα και η συνργεια
του πολιτισμο, δηλαδ# εκθσεων με ευρ#ματα -λλων περι δων # -λλων καλλιτεχνικ'ν αγαθ'ν (παραδεγματος χ-79
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ριν, ζωγραφικο πνακες # σγχρονη γλυπτικ# σε αντστιξη
με αρχαιολογικ- ευρ#ματα). Επσης, δεν νοεται σγχρονο
μουσεο χωρς προσεγμνο και πλοσιο πωλητ#ριο των ειδ'ν και των βιβλων του ΤΑΠ και χωρς -νετο χ'ρο αναψυχ#ς των επισκεπτ'ν με κυλικεο, που μπορε να εναι και κ-τι πιο οργανωμνο στα μεγ-λα μουσεα – κ-τι που υπ-ρχει
ακ μη και σε μικρ- ιδιωτικ- μουσεα σε -λλες χ'ρες.
Επιλξαμε με τη βο#θεια της κεντρικ#ς υπηρεσας δ'δεκα μουσεα, στα οποα θα αρχσει αμσως η πειραματικ#
–πιλοτικ#, πως χει επικρατ#σει να λγεται– εφαρμογ# αυτο του σχεδου. Tα μουσεα αυτ-, στα οποα περιλαμβ-νονται τα μεγ-λα μουσεα της Αθ#νας και της Θεσσαλονκης,
το Aρχαιολογικ Mουσεο των Iωανννων, το Mουσεο των
Xανων και -λλα, πρπει να λειτουργ#σουν με αυτ# τη λογικ#. Στ χος τους θα εναι με τη διοργ-νωση, για παρ-δειγμα,
μουσικ'ν εκδηλ'σεων # περιοδικ'ν εκθσεων -λλων περι δων και -λλης αντληψης, να προβ-λουν αυτ# την ψη
τους προς την τοπικ# κοινωνα, δημιουργ'ντας τσι και γεγον τα δημοσιογραφικ'ς εκμεταλλεσιμα, τα οποα προκαλον # ανανε'νουν το ενδιαφρον για το μουσεο.
Αυτ# η αντληψη πρπει, κατ- τη γν'μη μου –στο μτρο
που αυτ# εναι θεμιτ#, δηλαδ# στο μτρο που αποτελε πολιτικ# οδηγα και χι παρμβαση στην επιστημονικ# κρση των
υπευθνων–, να διπει και τη φιλοσοφα των μονμων συλλογ'ν. H φιλοσοφα της κλασικ#ς γερμανικ#ς γλυπτοθ#κης,
που καταλαμβ-νει τερ-στιους χ'ρους με μεμονωμνα αντικεμενα, χωρς να αποδδει μα ασθηση σνθεσης ετε τ πων
ετε περι δων ετε διαδρομ'ν, εναι μια αντληψη, για μνα
τουλ-χιστον, ξεπερασμνη. Στο Αρχαιολογικ Μουσεο της
Θεσσαλονκης, για παρ-δειγμα, μπορε κανες να δει πολ
80
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καθαρ- την πρακτικ# σημασα που χουν οι διαφορετικς αντιλ#ψεις ως προς τη συγκρ τηση των μονμων εκθσεων στο
ενδιαφρον του επισκπτη για την αθουσα των ευρημ-των
της Βεργνας # της Σνδου και στην αδιαφορα του για τις μεγ-λες και συν#θως -δειες αθουσες στις οποες υπ-ρχουν τα
μεμονωμνα αντικεμενα, η κλασικ# γλυπτοθ#κη.
Η δε περφημη κθεση για τους Aλληνες στη Δση, που
διοργαν'θηκε στη Βενετα, στο Παλ-τσο Γκρ-σι, εναι μια
κθεση η οποα αποδδει την τχνη της αποικας, δηλαδ# της
εσχ-της επαρχας, μα τχνη κατ- καν να κατ'τερης ποι τητας απ αυτ#ν του μητροπολιτικο κντρου, μα τχνη με
αναχρονισμος, με οπισθοπροοπτικ# θε'ρηση της Iστορας,
πως λμε, μα τχνη τελικ- #σσονος σημασας. Η κθεση, μως, αποκτ- μεζονα σημασα γιατ γνεται στη Βενετα, γιατ γνεται στο Παλ-τσο Γκρ-σι, γιατ το Παλ-τσο Γκρ-σι εναι θυγατρικ# της FIAT με μεγ-λες οικονομικς δυνατ τητες,
γιατ χει πλοσιο κατ-λογο, γιατ υπ-ρχει η προβολ# απ τα
μσα ενημρωσης, γιατ την αντιμετωπζουμε με τον δικ μας
πνευματικ επαρχιωτισμ , ο οποος εκστασι-ζεται μπροστσε οτιδ#ποτε συμβανει εις την αλλοδαπ#ν, αλλ- και δι τι οι
Ιταλο χουν κ-νει μα -ριστη μουσειογραφικ# σνθεση. Τα
εκθματα παρνουν τη θση τους σε να σνολο, το οποο υποδεικνεται στον επισκπτη. Και αν εξαιρσει κανες τον ακραο διδακτισμ που αποπνει η κθεση αυτ#, η οποα εναι
ουσιαστικ- μια εκπαιδευτικ# κθεση με πολλ- κεμενα, με
πολλς υποδεξεις, με πολλ- και ντονα χρ'ματα, εναι μια
κθεση η οποα συνθτει διαδρομς, δηλαδ# δκτυα επικοινωνας αν-μεσα στη μητροπολιτικ# Ελλ-δα και στις αποικες της Mεγ-λης Ελλ-δας, και αυτ εναι μια αντληψη μουσειολογικ#, η οποα διαμορφ'νει να πολιτιστικ γεγον ς.
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Ττοια πρ-γματα εναι αδιαν ητο να μη γνονται στην
Ελλ-δα. Και χουν γνει με επιτυχα σε κ-ποιες περι δους
της δραστηρι τητας της Αρχαιολογικ#ς Υπηρεσας. H αντληψη αυτ# αφορ- στις μ νιμες εκθσεις, αφορ- στις περιοδικς εκθσεις, οι οποες αναζωπυρ'νουν το ενδιαφρον για
τις μ νιμες εκθσεις και τονζουν τη λειτουργα του μουσεου, αφορ- στα -λλα πολιτιστικ- γεγον τα, πως επα, αφορ- στα πωλητ#ρια, αφορ- σε λη τη λειτουργα του μουσεου και βεβαως αφορ- και στην πολιτικ# εκθσεων στο εξωτερικ , η οποα πρπει να υπαγορεεται και απ εμ-ς και
χι μ νο απ τις αν-γκες των προσκαλοντων. Μπορομε
κι εμες να χουμε δικς μας πρωτοβουλες, αξιοποι'ντας
βεβαως τα μεγ-λα θματα, τα αρχετυπικο χαρακτ#ρα θματα, τα οποα ξρετε.
Περν' τ'ρα στους ανοιχτος αρχαιολογικος χ'ρους.
Kαι ο Πρωθυπουργ ς και εγ' χουμε αναφερθε σε να
πρ γραμμα για εβδομ#ντα επιλεγμνους αρχαιολογικος χ'ρους. Πρ-γματι, οι αριθμο χουν μια συμβολικ# σημασα,
που εξυπηρετε την πρακτικ# της προβολ#ς του λου σχεδου, με την αν-δειξη ευ-ριθμων και επ'νυμων αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Πρ κειται για μα επμβαση η οποα εναι λγο
μεγαλτερη απ το ελ-χιστο γενικ εππεδο της προστασας
και προβολ#ς των αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Εννο', δηλαδ#,
τι για κ-θε επισκψιμο αρχαιολογικ χ'ρο –ετε αυτ ς εναι οργανωμνος και προϋποθτει καταβολ# εισιτηρου ετε
χι– πρπει να υπ-ρχει νας ελ-χιστος κοιν ς παρονομαστ#ς ευπρπειας. Πρπει να υπ-ρχει η περφραξη, το περπτερο της εισ δου, το περπτερο των ξεναγ'ν, οι χ'ροι
υγιειν#ς, το εκθετ#ριο. Σε ορισμνους μ-λιστα πρπει να υπ-ρχουν επιπλον και ειδικ- ντυπα, ειδικ# σ#μανση και υ82
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π δειξη ειδικ'ν αρχαιολογικ'ν διαδρομ'ν # περιπ-των,
που να δνουν την ασθηση της εν τητας του χ'ρου.
Αυτ το θμα της σ#μανσης των αρχαιολογικ'ν χ'ρων,
που εναι ργο της κεντρικ#ς υπηρεσας και των αρμ διων εφορει'ν, το μελετ- επσης και μα επιστημονικ# ομ-δα –π-ντα σε συνεργασα με την Aρχαιολογικ# Yπηρεσα–, η οποα
λειτουργε στο Πανεπιστ#μιο Θεσσαλονκης, με τη συμμετοχ# και του συναδλφου σας και συναδλφου μου στη Βουλ#
και στο Πανεπιστ#μιο κυρου Δ. Παντερμαλ#.
Η ενοποηση των αρχαιολογικ'ν χ'ρων της Aθ#νας εναι να σνθετο σχδιο το οποο προβλπει πολλς παρεμβ-σεις, ετε απ το ΥΠΕΧΩΔΕ ετε απ εμ-ς, παρεμβ-σεις
που χουν κ στος και απαιτον χρ νο. Aχουν #δη ανατεθε
οι ξι συνθετικς μελτες οι οποες θα γνουν για τους χ'ρους αυτος και θα συγκροτηθε η αν'νυμη εταιρεα που χει ως ργο της την ενοποηση. Παρ-λληλα, μως, μπορομε
να προωθ#σουμε και μια «#πια» αντληψη για την ενοποηση των αρχαιολογικ'ν χ'ρων, κ-τι που σημανει τι μπορομε να κ-νουμε μα ενιαα σ#μανση, να υποδεξουμε διαδρομς, να εκδ'σουμε χ-ρτες και ενιαο φυλλ-διο παραπμποντας απ τον να τ πο στον -λλο.
Το τργωνο Πλλα-Βεργνα-Δον αποτελε να ττοιο παρ-δειγμα. Aχει εκπονηθε να χωροταξικ σχδιο για την
Πελλαα χ'ρα και υπ-ρχει η φιλοδοξα να κατασκευαστε να νο σστημα επικοινωνας με δρ μους οι οποοι θα διανοιγον. Ανεξ-ρτητα μως απ αυτ το μακροπρ θεσμο
σχδιο, εφ σον και δρ μοι υπ-ρχουν και οι τ ποι λειτουργον, πρπει να υπ-ρξει στο εππεδο της σ#μανσης ενοποηση των χαρτ'ν, της αλληλοπαραπομπ#ς, της συνεργασας.
Aχω παρακαλσει τις αρμ διες εφορεες και τη Διεθυνση
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να το κ-νουν αυτ . Κι αυτ προϋποθτει και σπ-σιμο των
στεγαν'ν που υπ-ρχουν αν-μεσα στις υπηρεσες των προϊστορικ'ν και κλασικ'ν αρχαιοτ#των και τις υπηρεσες των
βυζαντιν'ν και μεταβυζαντιν'ν μνημεων. Aυτ θα γνει και
σε σχση με τους οργανωμνους αρχαιολογικος χ'ρους.

Tο επ μενο κεφ-λαιο αφορ- στη νομοθεσα. Αρχζω απ το
πιο βασικ . Σας επα προηγουμνως τι το Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο δεν το εκλαμβ-νω ως να συλλογικ -λλοθι δι- του οποου διαχεται η ευθνη του υπουργο, αλλοτε και η ευθνη της Yπηρεσας. Αυτ σημανει τι ανεξ-ρτητα απ την επεξεργασα του νου ν μου για την πολιτιστικ# κληρονομι- και ανεξ-ρτητα απ την επεξεργασα
του νου οργανισμο, η λειτουργα του Kεντρικο Aρχαιολογικο Συμβουλου μπορε, οτως # -λλως, να αναμορφωθε με την αν-ληψη μεγαλτερης και πιο εξατομικευμνης
ευθνης και απ τις μον-δες της κεντρικ#ς υπηρεσας και απ τις περιφερειακς υπηρεσες και απ τα τοπικ- συμβολια και τελικ- απ το διο το Κεντρικ Αρχαιολογικ Συμβολιο. Kαταφραμε και μετρ#σαμε π σα εναι τα εκκρεμ# θματα εδ' και αρκετ- χρ νια και τ'ρα κ-νουμε μια
προσπ-θεια, με τη συνεργασα του γενικο γραμματα, που
προεδρεει, και των υπηρεσιακ'ν μελ'ν του Κεντρικο Αρχαιολογικο Συμβουλου, για μα γρηγορ τερη και πιο ορθολογικ# διεκπεραωση των θεμ-των αυτ'ν, τα οποα πρπει να εγγρ-φονται στην ημερ#σια δι-ταξη κατ- λογικς εν τητες και να διεκπεραι'νονται ως ττοιες. Αλλ- πρπει να
αποσυμφορηθε το Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο και
δεν μπορε αυτ να εναι μα μυθικ# ννοια, η οποα χρησι84
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μοποιεται ελαστικ- και κατ- το δοκον. Vπως και δεν εναι
δυνατ ν λα αυτ- να καταλ#γουν στην αναδρομικ# κδοση
πρ-ξεων, δηλαδ# στην κδοση πρ-ξεων του υπουργο για
πρ-γματα τα οποα χουν συμβε στο παρελθ ν.

Η μουσειακ# πολιτικ#, η πολιτικ# εκθσεων, λα αυτ- που
συνδονται με τη διαχρονα και τη συνργεια εναι η πρ'τη
εμμον# μου. Η -λλη αφορ- στην εξοικεωση του παιδιο με
την πολιτιστικ# κληρονομι-: τα εκπαιδευτικ- προγρ-μματα
του Υπουργεου Πολιτισμο.
Aχουν #δη συγκροτηθε αρκετς συσκψεις και με τη δικ# μου συμμετοχ#. Γνωρζω τι κ-νει το Κντρο Εκπαιδευτικ'ν Προγραμμ-των της Διεθυνσης Προϊστορικ'ν και Κλασικ'ν Αρχαιοτ#των. Γνωρζω τι εκπαιδευτικ- προγρ-μματα αναπτσσουν οι εφορεες και τα μουσεα απ μ να τους
ετε σε συνεργασα με το Κντρο Εκπαιδευτικ'ν Προγραμμ-των. Συνυπολογζω το τι κ-νει η Διεθυνση Βυζαντιν'ν
και Μεταβυζαντιν'ν Μνημεων και οι εφορεες. Δεν εναι μως μ νο αυτ . Πρπει να δετε το ζ#τημα απ τη δικ# μου
οπτικ# γωνα και να προσθσετε το τι κ-νει το Εθνικ Θατρο, το τι κ-νει το Κρατικ Θατρο Βορεου Ελλ-δος, τι κ-νει η Λυρικ# Σκην#, τι κ-νουν οι κρατικς # οι επιχορηγομενες ορχ#στρες, τι κ-νουν τα δι-φορα θεατρικ- σχ#ματα
των ΔΗΠΕΘΕ, τι γνεται σε -λλους τομες, πως εναι η φωτογραφα, ο κινηματογρ-φος, τα οπτικοακουστικ-. Και να
τα δετε λα αυτ- στη συνργει- τους, για να αντιληφθετε
π σο μεγ-λο εκπαιδευτικ ργο μπορε να παραχθε απ το
Υπουργεο Πολιτισμο και απ τους εποπτευ μενους φορες. Vλο αυτ μπορε να συνδεται και με ορισμνες δρα85
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στηρι τητες των μουσεων, μπορε να συνδεται με την Τοπικ# Αυτοδιοκηση και τις προγραμματικς συμβ-σεις, μπορε
να συνδεται με -λλους φορες του Υπουργεου Πολιτισμο
που εδρεουν στην π λη σας και με τους οποους μπορε εσες να μην χετε ως τ'ρα καμα επαφ#. Δηλαδ# μπορε, για
να π-ρω ως ακραο παρ-δειγμα την Aθ#να, η οποα χει τα
π-ντα, να μην χουν αξιοποιηθε ποτ οι κρατικς ορχ#στρες # οι ορχ#στρες που επιχορηγονται για κ-ποια μικρμουσικ- γεγον τα σε χ'ρους μουσειακος # αρχαιολογικος. Tο διο ισχει και για το οπτικοακουστικ υλικ που χει το Υπουργεο Πολιτισμο, το Τμ#μα Κινηματογρ-φου #
το Eλληνικ Κντρο Κινηματογρ-φου.
Vλα αυτ- δεν αρκε μως να γνονται αποσπασματικ-.
Πρπει και να τα σχεδι-ζουμε κατ- τρ πο συστηματικ και
να τα εντ-σσουμε σε μα λογικ# ενιαα. Eλπζω δε τι θα μας
βοηθ#σει το Yπουργεο Παιδεας να εφαρμ σουμε τα δικμας προγρ-μματα, τα οποα υπερβανουν το αναλυτικ πρ γραμμα των σχολεων. Tποτα που αναπαρ-γει τη δομ# της
σχολικ#ς τ-ξης δεν εναι ευπρ σδεκτο απ τα παιδι-. Oτιδ#ποτε εναι εκτ ς της συμβατικ#ς σχσης της σχολικ#ς τ-ξης εναι αποτελεσματικ τερο παιδαγωγικ- και προσλαμβ-νεται κατ- τρ πο ταχτερο και καλτερο.
Για λα αυτ- –και λα τα -λλα που σχεδι-ζουμε και επιδι'κουμε– υπολογζω στη βο#θεια και στην ενεργ συμμετοχ# σας.
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σ#μερα, για πρ'τη φορ- τα τελευταα πολλ- χρ νια,
αυτ# η εκδ#λωση για την παρουσαση του συνολικο
ργου του Yπουργεου Πολιτισμο μσα στο 1997 στον τομα
της προστασας και της αν-δειξης της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς.
Ποια ειναι η καινοτομα της σημεριν#ς σναξης; Γιατ αυτ# η συν-ντηση διαφρει απ τις ποικλες συναντ#σεις που
οργαν'νονται για την παρουσαση του αρχαιολογικο ργου,
απ τις συναντ#σεις που οργαν'νονται σε περιφερειακ εππεδο, απ τις συναντ#σεις που οργαν'νει η εν Aθ#ναις Aρχαιολογικ# Eταιρεα, απ τις συναντ#σεις που οργαν'νει, πως βλπω τ'ρα τελευταα, με εντατικ τρ πο ο Σλλογος
Eλλ#νων Aρχαιολ γων, απ δι-φορες -λλες ομηγρεις που
συγκροτονται κατ- περπτωση για να εμφανιστε το ργο
των υπηρεσιακ'ν μον-δων του Yπουργεου Πολιτισμο;
Tο καινοργιο στοιχεο εναι η προσπ-θεια που κατεβλ#θη, νομζω με πολ μεγ-λη επιτυχα, να συγκεντρωθον επ
τσσερις μρες σε ναν χ'ρο εδ', στο κεντρικ κτ#ριο του Yπουργεου Πολιτισμο, λα τα στελχη, # εν π-ση περιπτ'σει
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νας πολ μεγ-λος και εξ ορισμο αντιπροσωπευτικ ς αριθμ ς στελεχ'ν της Aρχαιολογικ#ς Yπηρεσας, μαζ με επτιμα
στελχη της υπηρεσας αυτ#ς, μαζ με τους εκπροσ'πους των
ξνων αρχαιολογικ'ν σχολ'ν, μαζ με τους εκπροσ'πους μουσειακ'ν οργανισμ'ν που συνδονται -μεσα με το ργο και
τις δραστηρι τητες του Yπουργεου Πολιτισμο, μαζ με φορες που παζουν για ιστορικος αλλ- και λειτουργικος λ γους καθοριστικ ρ λο στην αρχαιολογικ# ρευνα, πρα απ
το Yπουργεο Πολιτισμο, τσι 'στε να δημιουργηθε λη εκενη η κρσιμη διανοητικ# και πληροφοριακ# μ-ζα που εναι αναγκαα για να ελεγχθον τα πορσματα που θα ανακοινωθον απ τον καθνα που πραγματοποιε αρχαιολογικ
ργο στους ομοτχνους του. Γιατ μ νο μσα απ αυτ# την ανακονωση και την αμφισβ#τηση, δι- του διαλ γου, του επιστημονικο ργου μπορε να προσεγγσει κανες την αλ#θεια,
δηλαδ# να οδηγηθε σε νες διαψεσεις. Kαθ'ς μ νο μσα απ την αλληλουχα των διαψεσεων προσεγγζει κανες καττρ πο προσωριν και αββαιο αυτ που λγεται επιστημονικ# πληροφορα, επιστημονικ# αλ#θεια.
Yπ-ρχει ββαια κι να -λλο στοιχεο, το οποο πρπει ευθς εξαρχ#ς να ομολογ#σουμε. H πρωτοβουλα αυτ# του Yπουργεου Πολιτισμο εναι και μια πρωτοβουλα επικοινωνιακ#, μια πρωτοβουλα πολιτικ#. Aνα ργο το οποο παρ-γεται δεν πρπει να παρ-γεται αθορβως, δεν πρπει να θεωρεται αυτον ητο. Πρπει το ργο αυτ να προβ-λλεται, πρπει το ργο αυτ να συντθεται σε μεγ-λες εν τητες, για να εναι δυνατ ς ο λεγχος της συνοχ#ς και της συστηματικ τητας
της αρχαιολογικ#ς μας πολιτικ#ς. Γιατ τποτα δεν μπορε να
βρει τη θση του μσα στο χ-ρτη των πεπραγμνων μας, ε-ν
δεν υπακοει τελικ- σε μια ενιαα λογικ#, την οποα χουμε ε88
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πιχειρ#σει να προβ-λουμε και στην εφαρμογ# της οποας επιμνουμε, ορισμνες φορς ασφυκτικ-, και ο κριος γενικ ς
γραμματας και οι -λλοι συνεργ-τες μου και εγ' προσωπικ-.
Yπ-ρχει κι νας τρτος λ γος για τον οποο π#ραμε την
πρωτοβουλα αυτ#: η διπλ# φση των υπηρεσι'ν του Yπουργεου Πολιτισμο και κατ’ εξοχ#ν της Aρχαιολογικ#ς του Yπηρεσας, των αναστηλωτικ'ν του υπηρεσι'ν, των υπηρεσι'ν συντ#ρησης, γενικ τερα λων των υπηρεσι'ν που σχετζονται με την αν-δειξη, την προστασα και την προβολ# της
πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς χωρς δι-κριση περι δων. H φση
των υπηρεσι'ν αυτ'ν εναι εξ ορισμο, εκ γενετ#ς, για λ γους που αν-γονται στον διο τον τρ πο συγκρ τησης του
Yπουργεου Πολιτισμο, διπλ#. Πρ κειται βεβαως για διοικητικς υπηρεσες, πρ κειται για υπηρεσες εντεταγμνες στο
σστημα και τη νοοτροπα του stricto sensu Δημοσου. Eδ'
παρουσι-ζουμε -λλωστε το ργο των υπηρεσι'ν του Yπουργεου Πολιτισμο και του Tαμεου Aρχαιολογικ'ν Π ρων,
που εναι να νομικ πρ σωπο δημοσου δικαου, και ορισμνων συγγεν'ν θεσμ'ν που μπορε να εναι νομικ- πρ σωπα
ιδιωτικο δικαου, αλλ- δεν παουν να εναι κρατικ- νομικπρ σωπα ιδιωτικο δικαου. Για λ γους ιστορικος, για λ γους γενετικος, μως, π-ντοτε οι υπηρεσες αυτς λειτουργοσαν αφεν ς μεν ως δημ σιες υπηρεσες, αφετρου δε ως επιστημονικο οργανισμο, ως επιστημονικο μηχανισμο. H φση της Aρχαιολογικ#ς Yπηρεσας, της Aναστηλωτικ#ς Yπηρεσας, της Yπηρεσας Συντ#ρησης #ταν π-ντοτε διοικητικ# και
επιστημονικ#. Tι σημανει αυτ # τι πρπει να σημανει; Aυτ
σημανει μια διαφορετικ# νοοτροπα, μια διαφορετικ# προσγγιση, μια διαφορετικ# γενναιοδωρα, τελικ-, ως προς τον
τρ πο αντιμετ'πισης λων των θεμ-των.
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Mπορε ορισμνα πρ-γματα να μας φανονται σ#μερα απλ- και αυτον ητα, αλλ- η αλ#θεια εναι πως αν δεν εχε κυριαρχ#σει ο επιστημονικ ς χαρακτ#ρας των υπηρεσι'ν προστασας της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, εδ' και εκατ ν εξ#ντα περπου χρ νια, η εικ να της χ'ρας μας θα #ταν διαφορετικ#. Vταν πρωτοξεκνησαν αυτ-, δεν υπ#ρχαν οικολογικς και περιβαλλοντικς ευαισθησες. O διος ο τρ πος πρ σληψης της αρχαι τητας, της ννοιας του αρχαου, της ννοιας της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς απ την κοινωνα της εποχ#ς, #ταν τελεως διαφορετικ ς. Πρ-γματα που τ'ρα βρσκονται μσα στη λογικ# και τη γλ'σσα του καθ’ ημραν βου,
τ τε #ταν παρ-δοξα, πολλς φορς εκκεντρικ-, και χρειαζ ταν μεγ-λη επιμον#, μεγ-λη δναμη αντστασης για να διαφυλαχθε ο πολιτιστικ ς πλοτος, για να οργανωθε και να εμπεδωθε αυτ# η συνεδηση προστασας της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, που εναι τελικ- απ μ νη της να συγκεκριμνο
και συγκροτημνο μοντλο αν-πτυξης του τ που αυτο.
Aυτ ββαια γινε με π-ρα πολλς εκπτ'σεις, με π-ρα
πολλς αποκλσεις, με π-ρα πολλς παλινδρομ#σεις, αλλ- εντλει γινε. Kαι σε πολ μεγ-λο βαθμ αυτ γινε χ-ρη στους
αρχαιολ γους, χ-ρη στους αναστηλωτς, χ-ρη στους συντηρητς, χ-ρη στους ανθρ'πους που επενδουν τη γν'ση τους
και το μερ-κι τους στην προσπ-θεια αυτ#.
Γιατ, πως επα και προηγουμνως, χρει-ζεται μια γενναι δωρη σχση με το αντικεμενο για να μπορσουν να προχωρ#σουν λες αυτς οι πρωτοβουλες του Yπουργεου Πολιτισμο. Mια κλασικ#, γραφειοκρατικ#, αγκυλωμνη δημοσιοϋπαλληλικ# προσγγιση, μια προσγγιση που κινεται μσα
στα ρια του δημοσιοϋπαλληλικο κ'δικα και του οργανισμο του Yπουργεου Πολιτισμο, παλαιο # καινοργιου, δεν
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χει σημασα, δεν φτ-νει για να μπορσουμε να διεκπεραι'σουμε λο αυτ το ργο. Aνα ργο που το οφελουμε τελικστην ιδιατερη θση που κατχει η Eλλ-δα μσα στην παγκ σμια πολιτιστικ# κληρονομι-.
Kαι το λω αυτ γιατ θλω μεταξ μας να ομολογ#σουμε
κ-τι, το οποο επσης εναι αυτον ητο, αλλ- το να διατυπ'νει
κανες το αυτον ητο, χει πει ο Aντ νιο Γκρ-μσι, εναι επαναστατικ : το γεγον ς τι η Aρχαιολογικ# Yπηρεσα εναι μα
διπλ#ς φσης υπηρεσα, τι το Yπουργεο Πολιτισμο, πως
εναι τ'ρα ως αυτοτελς υπουργεο και πως #ταν πριν ως υπηρεσα εντεταγμνη σε -λλα υπουργεα, στο Yπουργεο Παιδεας # στο Yπουργεο Προεδρας της Kυβρνησης, διαχειρζεται πολιτικ- την αρχαιολογικ# ρευνα, την αρχαιογνωστικ#
ρευνα, γιατ διεθν'ς η πολιτικ# διαχεριση της αρχαιολογικ#ς ρευνας συνιστ- στοιχεο της εθνικ#ς κυριαρχας. Kαι συνιστ- στοιχεο της εθνικ#ς κυριαρχας επειδ# εναι επιρρεπ#ς
σε μια ιδεολογικο και πολιτικο χαρακτ#ρα χρ#ση. H πολιτικ# διαχεριση της αρχαιογνωστικ#ς ρευνας οφελει να μη
λειτουργε μ νον ως παρ-γων εθνικ#ς αυτοσυνειδησας, αλλνα λειτουργε ταυτ χρονα και ως εγγυητ#ς του επιστημονικο και ερευνητικο πλουραλισμο σε διεθνς εππεδο.
aρα το κρ-τος επωμζεται στον τομα αυτ καθ#κοντα πολ πιο εκλεπτυσμνα και πολ πιο δσκολα στην εκτλεσ# τους
απ αυτ- που εχε μερικς δεκαετες προηγουμνως. Aυτ# εναι
χι πλον η διπλ# φση της υπηρεσας, διοικητικ# και επιστημονικ#, αλλ- η διπλ# φση του κρ-τους, που πρπει να αποδεικνει στον τομα αυτ και την ετοιμ τητ- του αλλ- και την
πλουραλιστικ#, δηλαδ# την πολιτικ- φιλελεθερη, δι-θεσ# του.
Aλλ- για να προστατευθε ο γκος των πληροφορι'ν και
των αντικειμνων, ο πλοτος της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς,
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πρπει η κρατικ# εξουσα να εναι παροσα και τοιμη να λειτουργ#σει ως διοκηση, με τις δυνατ τητες που εμπεριχει η
ννοια αυτ#, δηλαδ# δρ'ντας αυτογνωμ νως, πως λμε στο
δημ σιο δκαιο. Kαι το λω αυτ γιατ ο νομοθετικ ς εξοπλισμ ς της Aρχαιολογικ#ς Yπηρεσας και των -λλων υπηρεσι'ν που εναι ενταγμνες στην εξυπηρτηση αυτο του σκοπο, της προστασας και της προβολ#ς της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, εναι επαρκ#ς και με το ν μο 2557/1997 χει γνει πολ επαρκστερος – θα τα εξηγ#σουμε αυτ- ταν ρθει η 'ρα.
Kαι θλω να πιστεω τι ο νος αρχαιολογικ ς ν μος θα λσει πολλ- νομικ- και οργανωτικ- προβλ#ματα και θα μας επιτρπει να κινομαστε με ρυθμος οι οποοι εναι αναγκαοι
στην εποχ# μας, μια εποχ# που εναι -κρως απαιτητικ#.

Θλω, λοιπ ν, και εγ' να συγχαρ' τις διευθνσεις της κεντρικ#ς υπηρεσας, την οργανωτικ# επιτροπ#, λους εκενους
που ανλαβαν το φορτο της προετοιμασας αυτ#ς εδ' της
σναξης και απδειξαν την ικαν τητ- τους με δο τρ πους:
Πρ'τον, με την παρουσα λων ημ'ν εδ'W γιατ απ μ νη
της συνιστ- ναν παρ-γοντα επιτυχας της λης διοργ-νωσης. Kαι δετερον, με το πρ'το αυτ εκδοτικ π νημα, με την
περληψη του ργου λων των οργανωτικ'ν μον-δων, εν ευρεα εννοα, του Yπουργεου Πολιτισμο κατ- το τος που πρασε, κατ- το 1997. H κδοση αυτ# απ μ νη της αρκε για να
υποκαταστ#σει τις ελλεψεις που θα υπ#ρχαν στον αντστοιχο τ μο του Aρχαιολογικο Δελτου του τους 1997. Δι τι αν
κρνω απ προηγομενες χρονις, εναι πολλς οι υπηρεσιακς μον-δες που απουσι-ζουν απ το Aρχαιολογικ Δελτο.
Δεν καταγρ-φεται το ργο τους, προφαν'ς γιατ δεν φτασε
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εγκαρως στην υπηρεσα δημοσιευμ-των του Tαμεου Aρχαιολογικ'ν Π ρων. Kαι το γεγον ς τι κατστη εφικτ# η κδοση
αυτ# αποδεικνει τι η υπηρεσα –υπ την ευρεα ννοια του
ρου– εναι σε θση να τα κ-νει αυτ-, ε-ν θλει και ε-ν πιζεται επαρκ'ς. Tο στοιχεο της επαρκος πεσης εναι -λλωστε βασικ στοιχεο της πολιτικ#ς του Yπουργεου Πολιτισμο. Tο δε corpus των πρακτικ'ν της σναξης αυτ#ς, πως
μαγνητοφωνεται και θα απομαγνητοφωνηθε και θα δημοσιευθε σε ναν μεγ-λο ενιαο τ μο, εναι η πλ#ρης παρουσαση του ργου του Yπουργεου Πολιτισμο στον τομα της προστασας της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς.
Aτσι μπορον να ξεπεραστον αγκυλ'σεις, εμπ δια, που
οφελονται σε ρυθμος και νοοτροπες που τ'ρα πια δεν εναι
επαρκες #, για να το πω διαφορετικ-, δεν εναι ανεκτς. Kαι
τσι αποδεικνονται οι δυνατ τητες χι μ νο της υπηρεσας,
αλλ- και του μηχανισμο του Tαμεου Aρχαιολογικ'ν Π ρων, το οποο, βοηθομενο πια απ την ευελιξα της Aν'νυμης Eταιρεας για την Προστασα και την Προβολ# της Πολιτιστικ#ς Kληρονομι-ς, εναι σε θση να κ-νει π-ρα πολλπρ-γματα, χι μ νο κατ- το επιστημονικ σκλος, αλλ- και
κατ- το σκλος των εκδ σεων και των -λλων δραστηριοτ#των του που προσεγγζουν ευθως την ευρτερη κοιν# γν'μη.

Ξεκιν-ω απ το σημεο αυτ τις επ της ουσας παρατηρ#σεις
μου. H πολιτικ# που εφαρμ ζουμε στο Yπουργεο Πολιτισμο, με τα δικ- μας πολιτικ- κριτ#ρια, τα οποα τθενται υπ τον δικ σας επιστημονικ λεγχο (αλλ- το υπουργεο δεν
εναι ερευνητικ κντρο # πανεπιστ#μιοW χει μια πολιτικ# εδραιωμνη στη δικ# του θεσμικ# υπ σταση και τη δημοκρα93
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τικ# του νομιμοποηση), εναι η λεγ μενη ολοκληρωμνη χρ#ση των μνημεων, η ολοκληρωμνη προσγγιση της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς.
aρα η επαφ# με την κοιν# γν'μη, η προσπελασιμ τητα
του αντικειμνου της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς εναι για μας
κεντρικ σημεο της πολιτικ#ς μας. Kαι πρπει π-ντοτε να
βρσκουμε την κατ-λληλη ισορροπα αν-μεσα στην επιστημονικ#, σε β-θος και με -νεση χρ νου, προσγγιση του αντικειμνου μας –ετε αυτ εναι αρχαιολογικ ετε εναι αναστηλωτικ ετε χει σχση με τη συντ#ρηση– και την αν-γκη το αντικεμενο αυτ να εναι προσιτ , να εναι αξιοποι#σιμο, να εναι επισκψιμο, με την ευρτερη δυνατ# ννοια του ρου. Γιατ ε-ν δεν διασφαλζουμε τους ρους αυτος, δεν επιτελομε
τον κοινωνικ και πολιτικ μας ρ λο και δεν γνεται κατανοητ αυτ που κ-νουμε. Oι δραστηρι τητες της υπηρεσας
του Yπουργεου Πολιτισμο δικαι'νονται σε μεγ-λο βαθμ
μ νο ταν εναι αντιληπτ , μ νο ταν εναι κατανοητ το ργο τους. Kαι πρπει να σας πω τι να πολ μεγ-λο μρος της
δραστηρι τητ-ς μας –της δραστηρι τητ-ς σας, δηλαδ#, υπ
τη δικ# μας επνδυση και εγγηση– δεν γνεται αντιληπτ , ταν δεν ρχεται σε επαφ# με τις προσλαμβ-νουσες παραστ-σεις και τις εμπειρες του απλο και καλ πιστου ανθρ'που, ο
οποος χει μια παρεξηγημνη και ετεροβαρ# αντληψη για το
τι σημανει Yπουργεο Πολιτισμο, για το τι σημανει Aρχαιολογικ# Yπηρεσα. Kαθ'ς γι’ αυτ ν η Aρχαιολογικ# Yπηρεσα
συνδεται συν#θως με τους περιορισμος στην -σκηση του ατομικο δικαι'ματος της ιδιοκτησας, ετε με την καθυστρηση στην καταβολ# αποζημι'σεων για απαλλοτρι'σεις ετε με
την καθυστρηση στην παροχ# αδει'ν για την εκτλεση οικοδομικ'ν ργων.
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Eναι πολ σημαντικ να αντιστρψουμε την αντληψη αυτ#, και χι μ νο για τους Aλληνες, αλλ- φυσικ- και για τους
πολυ-ριθμους ξνους επισκπτες των αρχαιολογικ'ν χ'ρων
και των μουσεων της πατρδας μας. Tο λω αυτ γιατ πρ'τη
υποχρωση μιας υπηρεσας πως η υπηρεσα του Yπουργεου
Πολιτισμο, που στεγ-ζει τ σο μεγ-λο αριθμ επωνμων και
καταξιωμνων επιστημ νων, εναι να προσφρει και μιας -λλης ποι τητας διοκηση. E-ν το Yπουργεο Πολιτισμο, που χει στους κ λπους του τ σο εκλεκτος και τ σο πολλος επιστ#μονες, δεν μπορε να οργαν'σει και να εμπεδ'σει μια -λλη αντληψη για το τι σημανει δημ σια διοκηση, τ τε φοβομαι τι καννας τομας της δημ σιας διοκησης δεν μπορε να το κατορθ'σει αυτ .
Kαι χουμε την υποχρωση σε ναν τομα που λειτουργομε κατ’ εξοχ#ν εκπαιδευτικ-, παιδαγωγικ-, δηλαδ# ιδεολογικ-, να εμαστε σε θση να πεθουμε και με την ποι τητα
της διοικητικ#ς μας αντληψης και της διοικητικ#ς μας δρ-σης. Aυτ εναι εξαιρετικ- σημαντικ και αφορ- στις σχσεις
των επιστημ νων του Yπουργεου Πολιτισμο μεταξ τους,
τις σχσεις τους με την υπηρεσα τους, τις σχσεις τους με -λλες συσσωματ'σεις επιστημ νων, πως τα πανεπιστ#μια, οι
επιστημονικς εταιρεες, οι ξνες αρχαιολογικς σχολς, και
κυρως τη σχση τους με την τοπικ# κοινωνα, με την Tοπικ#
Aυτοδιοκηση, με τους χρ#στες τελικ- λων αυτ'ν των αγαθ'ν και των υπηρεσι'ν που προσπαθομε να συγκροτ#σουμε και να προωθ#σουμε ως Yπουργεο Πολιτισμο. Xωρς τη
συμμετοχ#, χωρς την αγαθ# «συνενοχ#» της τοπικ#ς κοινωνας και αυτ'ν που την εκπροσωπον, δεν μπορε η Aρχαιολογικ# Yπηρεσα να επιτελσει το καθ#κον της.
Kαι φυσικ- αυτ χει και μια -λλη δι-σταση, εξαιρετικ- λε95
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πτ#, δημοκρατικ# αλλ- πολλς φορς παρεξηγ#σιμη, που εναι
η σχση με τα μσα ενημρωσης, με τη ρο# της ενημρωσης. H
ρο# της ενημρωσης πρπει, επσης, να εναι συστηματικ#, να
συνδει κ-θε επιμρους γεγον ς με τη συνολικ# πολιτικ# και
να μην αρκεται σε μια αποσπασματικ#, θεαματικ# προσγγιση
των θεμ-των αυτ'ν, που εναι εκ των πραγμ-των επιφανειακ#, που εναι εκ των πραγμ-των παροδικ#, που δεν εντ-σσεται
σε να σστημα ενεργει'ν, καθ'ς απλ'ς προβ-λλονται ορισμνες προσωπικς ενργειες και να πολ συγκεκριμνο μοντλο επιστημονικ#ς δρ-σης στο Yπουργεο Πολιτισμο.
Aχουμε επιχειρ#σει –και δεν εναι η πρ'τη φορ-, γιατ δεν
ανακαλπτουμε την πυρτιδα– να συγκροτ#σουμε τους τελευταους εκοσι μ#νες στο Yπουργεο Πολιτισμο μια συνολικ# αρχαιολογικ# πολιτικ#W μα πολιτικ# για την πολιτιστικ#
κληρονομι-, η οποα διακλαδ'νεται σε πολλ- επιμρους κεφ-λαια: μια πολιτικ# ανασκαφ'ν, μια πολιτικ# αναστηλ'σεων και στερε'σεων, μια πολιτικ# μουσεων, μια πολιτικ#
εκθσεων, μια πολιτικ# εκπαιδευτικ'ν προγραμμ-των, μια
πολιτικ# διεπιστημονικ#ς υποστ#ριξης της ρευνας που γνεται εδ', μια πολιτικ# ηλεκτρονικ#ς υποστ#ριξης της δραστηρι τητας του Yπουργεου Πολιτισμο, μια πολιτικ# επικοινωνιακ#ς υποστ#ριξης της δραστηρι τητας αυτ#ς.
Aυτ σημανει τι απ τη δραστηρι τητ- μας πρπει να αναδεται να μοντλο στελχους του Yπουργεου Πολιτισμο,
που δεν εναι απλ'ς και μ νο ο αρχαιολ γος-ανασκαφας
που χει τη μεγ-λη τχη # τη μεγ-λη ικαν τητα να κ-νει τη
να μεγ-λη αρχαιολογικ# ανακ-λυψη, την οποα και προβ-λλει δι- των μσων ενημρωσης. Eναι κι αυτ να θεμιτ
και αναγκαο μοντλο, αλλ- δεν εναι το μοναδικ .
Για το λ γο αυτ , πως γνωρζετε, χουμε λ-βει ορισμνες
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αποφ-σεις που αφορον –για παρ-δειγμα– στην αναστολ#
της διενργειας των συστηματικ'ν ανασκαφ'ν του Yπουργεου Πολιτισμο για να χρονικ δι-στημα, χι δι τι πρ-γματι διακ πτονται οι συστηματικς ανασκαφς, αλλ- γιατ το
κντρο β-ρους τους θλουμε να μετατεθε συμβολικ-, παιδαγωγικ- σο αυτ εναι δυνατ ν, απ το σκ-μμα στη διαδικασα της επεξεργασας και της δημοσευσης. Γιατ θλουμε να
μεταφερθομε απ τη συστηματικ# ανασκαφ# που συνδεται
εν πολλος με προσωπικ- –θεμιτ- αλλ- προσωπικ-– ερευνητικ- ενδιαφροντα, σε μεγαλτερης κλμακας ρευνες, που συγκροτον τον αρχαιολογικ χ-ρτη της χ'ρας και υπακον σε
μια υπ θεση εργασας.
Tο διο συμβανει και με την πολιτικ# αναστηλ'σεων και
με την πολιτικ# των μεγ-λων ργων συντ#ρησης. Γνωρζετε
τι επιχειρ#σαμε με τον πρ σφατο ν μο 2557/1997 να αλλ-ξουμε το καθεστ'ς του Tαμεου Διαχερισης των Πιστ'σεων
για την Eκτλεση των Aρχαιολογικ'ν Aργων, να προωθ#σουμε να νο κανονιστικ πλασιο για τη σχση αν-μεσα στις
επιτροπς που διευθνουν τα μεγ-λα ργα συντ#ρησης και
στις υπηρεσες του Yπουργεου Πολιτισμο και στο Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο. Στα δο δε πιο υποδειγματικ-,
πρ τυπα # προβληματικ- λ γω της σημασας τους, ργα, που
εναι τα ργα της Aκρ πολης και τα ργα της συντ#ρησης στο
aγιον Vρος, χουμε προβλψει την κδοση ειδικ'ν Προεδρικ'ν Διαταγμ-των, με τα οποα καταργεται κ-θε αντσταση
διοικητικο # γραφειοκρατικο # οργανωτικο χαρακτ#ρα
και, εν π-ση περιπτ'σει, ακυρ'νεται κ-θε σχετικ# νσταση #
κ-θε σχετικ επιχερημα, τσι 'στε να προχωρ#σουν με -λλους ρυθμος τα ργα αυτ-, τα οποα μπορον να προχωρ#σουν μ νο αν οι -νθρωποι που τα διαχειρζονται –και αυτ
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συμβανει επ π-ρα πολλ- χρ νια– τα αντιμετωπζουν απερσπαστοι, 'στε το μερ-κι τους, η γν'ση τους και η αφοσωσ#
τους να μπορον να αποδ'σουν πρακτικ- αποτελσματα,
χωρς να προσκροουν σε φραγμος διοικητικος, γραφειοκρατικος, οικονομικος # -λλους. Kαι εν π-ση περιπτ'σει,
τ'ρα με μεγαλτερη -νεση μπορομε να βρεθομε ο νας εν'πιον του -λλου στα θματα αυτ-.
Στον τομα των μουσεων χουμε επιχειρ#σει να συγκροτ#σουμε να κτηριολογικ πρ γραμμα, που υπακοει σε μια αντληψη για το τι εναι μουσεο, σε μια μουσειολογικ# πολιτικ#
που επηρε-ζει το κτηριολογικ πρ γραμμα και το πρ γραμμα
κθεσης και που αγωνζεται να θσει στη δι-θεση της κοινωνας τοιμα εδ' και χρ νια κτ#ρια μουσεων, τα οποα παραμνουν ως απλ- κελφη χωρς νες εκθσεις. Γιατ δεν προωθεται με τους ρυθμος που πρπει το πρ γραμμα κθεσης, καθ'ς εχε επικρατ#σει στο παρελθ ν η αντληψη πως πρπει να
ολοκληρωθε το κτ#ριο, να παραδοθε, να αρχσει να λειτουργε στεγ-ζοντας γραφεα και αποθ#κες και μετ-, με «-νεση»,
να επεξεργαστομε μια μελτη για την κθεση στο χ'ρο αυτ ,
εν' λα αυτ- θα μποροσαν να προχωρον ταυτοχρ νως, παραλλ#λως, ταχυρρθμως και να χουμε -λλα αποτελσματα.
Kαι με την πεσ# μου και τον καταναγκασμ τον δικ μου και
του γενικο γραμματα ελπζω τι σε ελογο χρονικ δι-στημα θα μπορσουν να ανοξουν τα μουσεα στα aβδηρα, στις
Mυκ#νες και στην Aιαν#, για να μνημονεσω μ νο λγα παραδεγματα. Xαρομαι ββαια γιατ εγκαινι-σαμε # εγκαινι-ζουμε σε λγες ημρες τα μουσεα της Λρου, της Aστυπ-λαιας,
της Δρ-μας, της Aταλ-ντης. Eπτηδες επμενα πριν απ λγες
μρες στην ενημρωσ# μου προς τους εκπροσ'πους του Tπου στο γεγον ς τι βρσκονται σε εξλιξη τρι-ντα καινοργια
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μουσεα στην Eλλ-δα και υπ επκταση # ανακανιση -λλα
τρι-ντα μουσεα, για να δετε τον γκο του κτηριολογικο μας
προγρ-μματος, σε μια χ'ρα η οποα χει πληθωρισμ μουσεων απ να σημεο και μετ-, καθ'ς δεν μπορε να αξιοποι#σει λα αυτ- τα κτ#ρια ως σνθετα πολιτιστικ- κντρα, ως σημεα αναφορ-ς και ως εφαλτ#ρια για την τοπικ# αν-πτυξη,
γιατ το μουσεο εναι πολλ- πρ-γματα ταυτοχρ νως.
Στο πλασιο αυτ εντ-σσονται και οι εξαγγελες που κ-ναμε για την ανακανιση και την επκταση του Eθνικο Aρχαιολογικο Mουσεου, που εναι το μουσεο των μουσεων,
που εναι σως το κορυφαο διεθν'ς μουσεο. Σε αυτ το πλασιο εντ-σσονται οι εξαγγελες που κ-ναμε για το Mουσεο της
Πλλας και της Bεργνας, που εγκρθηκαν ως κτηριολογικπρογρ-μματα απ το Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο,
καθ'ς αυτ δεν εχε συμβε στο παρελθ ν. Tα δε μουσεα της
Aλεξανδροπολης και του Διδυμοτεχου βρσκονται στο στ-διο επιλογ#ς των μελετητ'ν. Σε αυτ το σχεδιασμ εντ-σσονται οι επεκτ-σεις και οι ανακαινσεις πολ σημαντικ'ν μουσεων, κατ- το μτρο των εκθεμ-των τους και κατ- το μτρο
του αριθμο των επισκεπτ'ν που δχονται κ-θε χρ νο. Kαι
πρπει να πω για μια ακ μη φορ-, σ’ εσ-ς που τα γνωρζετε
κ-λλιον εμο, τι ο αριθμ ς των επισκεπτ'ν των μουσεων εναι ξι φορς μικρ τερος απ τον αριθμ των επισκεπτ'ν των
ανοικτ'ν αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Γι’ αυτ προωθομε μια πολιτικ# ενιαου εισιτηρου μουσεου και αρχαιολογικο χ'ρου
εκε που βρσκονται σε εγγτητα ο χ'ρος με το μουσεο, πως συμβανει για παρ-δειγμα στους Δελφος, που εναι υποδειγματικ# η σχση αυτ#, # στην Aρχαα Oλυμπα. Πολ
περισσ τερο δε αυτ συμβανει με το παλι εν λειτουργα
Mουσεο της Aκρ πολης κ.ο.κ. Γι’ αυτ προωθομε μια πολι99
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τικ# εισιτηρων μσω του TAΠ, η οποα δεν διευκολνει μ νο
οικονομικ- και λειτουργικ- – αυτ εναι το δετερο ζητομενο. Tο πρ'το ζητομενο εναι η επαναπρο'θηση της σχσης
του επισκπτη με το χ'ρο, του χ'ρου με το μουσεο και του
μουσεου με το χ'ρο. Eναι πολ δυσ-ρεστη εμπειρα να επισκπτεται κανες το Mουσεο των Δελφ'ν, για παρ-δειγμα,
να βλπει τα πολ σημαντικ- αντικεμενα τα οποα υπ-ρχουν
εκε, με γαλλικ (για λ γους ιστορικος προφαν'ς) και χι με
αγγλικ υποτιτλισμ , και να μην εναι σε θση να δει φωτογραφες με το αντικεμενο τοποθετημνο σε να χ'ρο τον οποο κατ- π-σα πιθαν τητα ο επισκπτης θα επισκεφθε μετ- απ λγα λεπτ-.
Aυτ- που λω τ'ρα ως λογικ# επεκτενονται φυσικ- και
στις υπ λοιπες δραστηρι τητς μας, αυτς στις οποες επιμνουμε: στις πολ ωραες πολιτιστικς εκδηλ'σεις που φιλοξεν#θηκαν σε αρχαιολογικος χ'ρους και μουσεα # στα εκπαιδευτικ- προγρ-μματα και στα εκπαιδευτικ- πολιτιστικδκτυα που προωθε το Yπουργεο Πολιτισμο, επιτλους με
τη συνεργασα του Yπουργεου Παιδεας, με το οποο επεξεργαζ μαστε μια κοιν# εγκκλιο, τσι 'στε το Yπουργεο Πολιτισμο, λοι εσες δηλαδ#, να γνετε μια μ#τρα τοιμη να υποδεχθε τους μαθητς οι οποοι θα δεξουν ενδιαφρον μαζ
με τους δασκ-λους τους για τα θματα αυτ-.
Aυτ- προωθομε στη λεγ μενη διεπιστημονικ# υποστ#ριξη της αρχαιολογικ#ς ρευνας και φυσικ- αυτ- προωθομε
και μσω του κ μβου «Oδυσσας», του κ μβου «Aλξανδρος» και γενικ τερα του Eνιαου Πληροφοριακο Πολιτιστικο Συστ#ματος, που θα χουμε τη δυνατ τητα να το ξανααντιμετωπσουμε ως ζ#τημα σε λγες μρες με την παρουσαση του νου περιεχομνου του κ μβου «Oδυσσας».
100

ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

aφησα τελευταο το ζ#τημα των αρχαιολογικ'ν χ'ρων,
γιατ το ζ#τημα αυτ εναι το σταυρικ σημεο, ιδως για τους
καλοκαιρινος μ#νες. Γνωρζετε τι #δη σε τρι-ντα επτ- μουσεα και αρχαιολογικος χ'ρους επιχειρ#σαμε να διασφαλσουμε να ωρ-ριο θεριν#ς περι δου, που να αρχζει στις οκτ' το πρω και να τελει'νει στις οκτ' το βρ-δυ. Aυτ το απλ μτρο που πρσι το εφαρμ σαμε τους δο καλοκαιρινος
μ#νες, Iολιο και Aγουστο και να τμ#μα του Σεπτεμβρου,
δεν εναι καθ λου απλ . Συνεπ-γεται μια εππονη διαπραγμ-τευση, προϋποθτει την καταβολ# σημαντικ'ν ποσ'ν και
κυρως προϋποθτει τη διαθεσιμ τητα μονμων στελεχ'ν της
υπηρεσας του Yπουργεου Πολιτισμο, σε εππεδο χαμηλ τερο του επιστημονικο προσωπικο αλλ- καριο για τη λειτουργα των αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Eναι πολ σημαντικ το
γεγον ς τι φτος, πριν απ το καθολικ Π-σχα, εχαμε τη
δυνατ τητα να ανακοιν'σουμε και να εφαρμ σουμε το νο
ωρ-ριο των χ'ρων αυτ'ν, που υποδχονται να ποσοστ υψηλ τερο του 80% του συν λου των επισκεπτ'ν των αρχαιολογικ'ν χ'ρων και μουσεων της χ'ρας.
Aλλ- ββαια ο κ-θε αρχαιολογικ ς χ'ρος, ο οποος εναι
νας συμπυκνωμνος πλοτος πληροφορι'ν, γν'σεων, ευαισθησας, προϋποθτει απλς κιν#σεις, προϋποθτει τον εξωραϊσμ , την καθαρι τητ- του, την περισχονισ# του, τη σ#μανσ# του, την προβολ# του. Kι αυτ μπορε να γνει χωρς
τερ-στια κονδλια, αλλ- με απλ- πρ-γματα, με απλ- μσα.
Γιατ ξρετε τι πσω απ λα αυτ- τελικ- αναζητομε μια εικ να ανθρ'που με ιδες, με ζση, με μερ-κι, που εναι αφοσιωμνος στη δουλει- του και προσπαθε να βρει απλος τρ πους για να αντιμετωπσει λα αυτ- τα προβλ#ματα.
Aυτ# εναι η εικ να, η υπ-ρχουσα, του επιστ#μονα της υ101
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πηρεσας του Yπουργεου Πολιτισμο. H διαφορ- εντοπζεται στις προτεραι τητες και στην ετοιμ τητα που πρπει να χουμε. Oι προτεραι τητες οι δικς μας, οι προτεραι τητες της
εκ-στοτε πολιτικ#ς ηγεσας εναι περισσ τερο συνδεδεμνες
με τις αν-γκες του ευρτερου κοινο, του τελικο χρ#στη λων των προσπαθει'ν μας. Oι προτεραι τητες εν ς επιστ#μονα, που εναι για χρ νια αφοσιωμνος στο αντικεμεν του,
εναι λογικ να εναι διαφορετικς, να εναι ερευνητικς, να
εναι ανασκαφικς # να εναι η προετοιμασα μιας δημοσευσης. H ασθηση του ρυθμο που χει να μ νιμο στλεχος του
Yπουργεου Πολιτισμο εναι διαφορετικ# απ την ασθηση
του ρυθμο που χει ο υπουργ ς # ο γενικ ς γραμματας. H
ασθηση του χρ νου εναι διαφορετικ#. H ασθηση του χρ νου, μως, εναι καθοριστικ ζ#τημα για τη σχση μας με την
κοιν# γν'μη, για τη σχση μας με τους επισκπτες των μουσεων και των αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Aυτ εναι το πρ βλημα της ετοιμ τητας και το πρ βλημα των προτεραιοτ#των.
Bεβαως και εναι προτεραι τητα η ρευνα, η συστηματικ#
ανασκαφ#, η δημοσευση. Aλλ- πρ'τη προτεραι τητα εναι η
παρμβαση η σωστικ#, η στερεωτικ# για να μην καταρρεσει
νας μικρ ς αναλημματικ ς τοχος και προκληθε να «σκ-νδαλο» δημοσιογραφικ , το οποο υπονομεει το κρος και την
αποτελεσματικ τητα της υπηρεσας και την αδικε βαθτατα,
γιατ εναι να αποσπασματικ και εν πολλος τυχαο γεγον ς,
που επισκι-ζει το μγεθος του κ που που καταβ-λλεται στα
ζητ#ματα αυτ-. Προτεραι τητα εναι η προβολ# των χ'ρων,
η ασφ-λει- τους, ο εξωραϊσμ ς τους, η καθαρι τητ- τους, η
σ#μανσ# τους, η διαμ ρφωση των αρχαιολογικ'ν διαδρομ'ν,
η παραγωγ# υλικο το οποο να εναι προσιτ και στον πολτη, στον απλ χρ#στη του δηλαδ#, και χι μ νο υλικο το ο102
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ποο να εναι διαθσιμο στην επιστημονικ# κοιν τητα. Kαι δεν
αποδχομαι πως οι συγγραφες εγκρων οδηγ'ν που εκδδονται απ ιδιωτικος εκδοτικος οκους και που βρσκονται μεταξ των στελεχ'ν της υπηρεσας του Yπουργεου Πολιτισμο
δεν μπορον να κ-νουν το διο πρ-γμα ως υπηρεσιακ καθ#κον, τσι 'στε να εναι πλ#ρεις οι εκδ σεις του TAΠ στα μικραυτ- ντυπα πληροφ ρησης # στους μεγαλτερους οδηγος
ευρεας καταν-λωσης. Γιατ αποδεικνεται με πολλος και
δι-φορους τρ πους τι υπ-ρχει και το υλικ , υπ-ρχει και η ικαν τητα. Kαι μ νο η κδοση αυτ#, που παρουσασε πριν απ λγο η οργανωτικ# επιτροπ# και που χετε στους φακλους
σας, αποδεικνει του λ γου το ασφαλς.

Vλα αυτ- γνονται και λα αυτ- παρουσι-ζονται σ#μερα. H
παρουσαση του ργου του Yπουργεου Πολιτισμο στον τομα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, συμπεριλαμβανομνων και
των νεοτρων μνημεων, σημανει παρουσαση της αρχαιολογικ#ς ρευνας, του ανασκαφικο ργου, του σωστικο ργου,
του στερεωτικο ργου, του αναστηλωτικο ργου, του εκπαιδευτικο και γενικ τερα παιδαγωγικο ργου, των παρεμβ-σεων στον τομα της πληροφορικ#ς και της ηλεκτρονικ#ς
ενημρωσης.
Πρπει να παρουσι-σουμε με την δια βαρτητα, την δια
σοβαρ τητα και την δια ευαισθησα λους αυτος τους τομες, γιατ λοι αυτο οι τομες συγκροτον την ολοκληρωμνη εικ να των δρ-σεων και των λειτουργι'ν μας και εμφανζουν ναν γκο δουλει-ς, ο οποος οφελεται στα στελχη του
Yπουργεου Πολιτισμο, οφελεται δηλαδ# στην πλειοψηφα
των παρευρισκομνων εδ'.
103
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Aυτο του εδους η εκδ#λωση, που μας επιτρπει να παρουσι-σουμε τα πρ-γματα, να τα θσουμε υπ λεγχο και να
ελγξουμε τη συστηματικ τητα και τη συνπει- τους, εναι
μια εκδ#λωση η οποα για μνα χει τερ-στια σημασα. Kαι
θλω να πιστεω τι χει τερ-στια σημασα για λους τους
παρευρισκομνους εδ'. Δεν ξρω αν σ#μερα εγκαινι-ζουμε
να θεσμ . Mπορε αυτ να ισχσει, ε-ν ξαναγνει του χρ νου
και αν συνεχσει να γνεται κ-θε φορ- και αν πρ-γματι με την
πρωτοβουλα αυτ# αναπληρ'νουμε να κεν στις εκδ σεις
του TAΠ # διευκολνουμε το Tαμεο να κ-νει με ρυθμ ταχτερο και με μεγαλτερη αποτελεσματικ τητα τις εκδ σεις αυτς – ως προς το υλικ , χι ως προς την τεχνικ# δι-σταση του
θματος, που το Tαμεο εναι επαρκστερο. Tα π-ντα εξαρτ'νται απ τη δι-θεση να εργαστομε και να αποδ'σουμε αποτελσματα.
Kαι θα κλεσω με μια εξομολ γηση. Aχω πλ#ρη συνεδηση
του γεγον τος τι σας πιζουμε π-ρα πολ, τι εμαστε αυστηρο, απαιτητικο, επμονοι, ορισμνες φορς ασφυκτικο.
Eναι μια ασθηση που την χουμε και ο γενικ ς γραμματας
και η ειδικ# γραμματας και εγ' προσωπικ-, αλλ- πρπει να
σας πω τι δεν πρ κειται να αποστομε απ την αντληψη
αυτ#. Aτσι θα συνεχσει το πρ-γμα. Vσοι εχαν τη φροδα ελπδα τι θα μας περ-σει η θληση αυτ#, το πρ'το τρμηνο #
το πρ'το εξ-μηνο # τον πρ'το χρ νο, διαψεστηκαν, καθ'ς
σε λγο κλενω εγ' προσωπικ- τα δο χρ νια παρουσας στο
Yπουργεο Πολιτισμο. Nομζω τι εναι αισθητ# και απτ# η
μεταβολ# ορισμνων καταστ-σεων και θλω να πιστεω τι
του χρ νου, ταν θα κ-νουμε τη δετερη εκδ#λωση παρουσασης του ργου του Yπουργεου Πολιτισμο, θα χουμε ακ μη περισσ τερα πρ-γματα να πομε. Θα χετε εσες μ-λ104
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λον ακ μη περισσ τερα πρ-γματα να πετε. H δικ# μας δουλει-, η δικ# μας δημοκρατικ# αποστολ#, εναι να διαμορφ'νουμε τις προϋποθσεις για να παρ-γεται, να συντθεται και
να προβ-λλεται το ργο αυτ .
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κληρονομι-ς, νας νος αρχαιολογικ ς ν μος, το πρ'το
συστηματικ και ολοκληρωμνο νομοθτημα μετ- το
1932, χει μια ιδιατερη συμβολικ# σημασα: H Eλλ-δα εναι
μα χ'ρα που στην κοιν# συνεδηση διεθν'ς κατχει προνομιακ# θση στο παγκ σμιο πολιτιστικ απ θεμα. aρα, πρα
απ την εσωτερικ# συμβολικ# και πρακτικ# σημασα του, να
ττοιο νομοσχδιο εξαποστλλει να διεθνς μ#νυμα, να μ#νυμα πλ#ρους σεβασμο και ενσωμ-τωσης των καν νων και
των αρχ'ν του διεθνος δικαου σε σχση με τη μεταχεριση
των πολιτιστικ'ν αγαθ'ν. Kαι επειδ# βασικ ς -ξονας της
πολιτικ#ς μας εναι ο σεβασμ ς της διεθνος νομιμ τητας στα
θματα αυτ-, με αιχμ# το ζ#τημα των Mαρμ-ρων του Παρθεν'νος αλλ- χι μ νο, μια ττοια ελληνικ# νομοθετικ# πρωτοβουλα χει πρ δηλη σημασα και πολλς συμπαραδηλ'σεις, τις οποες πρπει να τονσουμε με κ-θε τρ πο.
Bβαια το πλασιο μσα στο οποο κινεται ο Aλληνας νομοθτης εναι σχετικ- στεν , δι τι υπ-ρχουν συνταγματικ106
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και διεθν# ρια, τα οποα εμαστε υποχρεωμνοι να σεβαστομε και τα σεβ μαστε ευχαρστως. H προστασα των πολιτιστικ'ν αγαθ'ν, κατ- το Σνταγμα και σμφωνα με τις
διεθνες συμβ-σεις που χει υπογρ-ψει και κυρ'σει η Eλλ-δα, εναι σχετικ- πλ#ρης. Πρπει δε να σημειωθε τι δεν εναι ακριβς να κ-νουμε λ γο για νομοθεσα του 1932 ( πως
αυτ# αποσπασματικ- συμπληρ'θηκε), γιατ η αλ#θεια εναι
πως η νομολογιακ# επεξεργασα των ισχυ ντων καν νων δημιουργε να σ'μα ρυθμσεων περ αρχαιοτ#των και περ πολιτιστικ'ν αγαθ'ν το οποο εναι αρκετ- αναλυτικ και στις
περισσ τερες περιπτ'σεις επαρκς. Vμως η λλειψη συστηματοποησης, η λλειψη κωδικοποησης, η λλειψη εν τητας
ορισμνες φορς προκαλε νομολογιακς αντιφ-σεις και παρ-γει ασθημα ανασφ-λειας δικαου.
Tο γεγον ς, λοιπ ν, τι μπορομε τ'ρα να κωδικοποι#σουμε και να συστηματοποι#σουμε λο το υλικ , να αναδεξουμε τις γενικς αρχς που διπουν την προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς και να υποτ-ξουμε λες τις επιμρους
διατ-ξεις σε ορισμνες γενικς αρχς, οι οποες εναι σμφωνες με το Σνταγμα και με το διεθνς δκαιο, εναι π-ρα πολ
σημαντικ . Vχι μ νο γιατ μας επιτρπει να εξαποστελουμε
τα μηνματα στα οποα #δη αναφερθ#καμε, αλλ- και γιατ
μας επιτρπει να εγκαθιδρσουμε το αναγκαο ασθημα ασφ-λειας δικαου. Aυτ ισχει δι τι να ττοιο νομοσχδιο
ρυθμζει τις σχσεις του πολτη με την Aρχαιολογικ# Yπηρεσα και με το κρ-τος γενικ τερα. Pυθμζει ακ μη τη σχση
των αρχαιολ γων, των συντηρητ'ν, των αναστηλωτ'ν και
γενικ τερα λων των ειδικ'ν επιστημ νων, λης της επιστημονικ#ς κοιν τητας, με το Yπουργεο Πολιτισμο και με το
κρ-τος γενικ τερα. Kαι, επσης, στο π-ρα πολ κρσιμο οικο107
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νομικ-, αναπτυξιακ- και περιβαλλοντικ- πεδο των χρ#σεων
γης, το νομοσχδιο αυτ ρυθμζει και αποσαφηνζει τις σχσεις μεταξ των Yπουργεων Πολιτισμο και Περιβ-λλοντος,
Xωροταξας και Δημοσων Aργων, τσι 'στε ο πολτης να
γνωρζει ποιο εναι το πλασιο μσα στο οποο κινεται και να
μην πφτει θμα των επιμρους αντιφ-σεων του διοικητικο
μηχανισμο.
Eναι επσης προφανς τι να ττοιο νομοσχδιο εναι π-ρα πολ σημαντικ για τις σχσεις της Aρχαιολογικ#ς Yπηρεσας, που εναι μια υπηρεσα διοικητικ# αλλ- και επιστημονικ#, με τις ξνες αρχαιολογικς σχολς και με τα ελληνικ- πανεπιστ#μια και ερευνητικ- ιδρματα, κ-τι το οποο εναι απολτως αναγκαο να ρυθμιστε με σαφ#νεια, καθ'ς η επιστημονικ# κοιν τητα των ασχολουμνων με την προστασα,
την αν-δειξη και την προβολ# της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς
δεν αποτελεται μ νο απ επιστ#μονες κρατικος υπαλλ#λους, αλλ- και απ επιστ#μονες οι οποοι κινονται στο χ'ρο
του πανεπιστημου # -λλων ακαδημαϊκ'ν ιδρυμ-των, ελληνικ'ν # ξνων.

Tο νομοσχδιο καλεται να υπηρετ#σει λους αυτος τους
στ χους και να απαντ#σει σε μια σειρ- απ κρσιμα ερωτ#ματα, τα οποα χουν τεθε απ τη νομολογα, τη διοικητικ#
πρακτικ#, τις διεθνες τ-σεις και τον επιστημονικ δι-λογο
(αρχαιολογικ και νομικ ) γρω απ τα συναφ# θματα:
1. Tο πρ'το ερ'τημα αφορ- στην κταση του πεδου εφαρμογ#ς του ν μου αν-λογα με την ιστορικ# περοδο στην
οποα αν#κουν τα κινητ- # ακνητα πρ-γματα που μπορον
και πρπει να χαρακτηρισθον ως μνημεα. Πρ βλημα δεν υ108
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π-ρχει ως προς τα απ'τατα ρια και για την περοδο των
προϊστορικ'ν, κλασικ'ν και βυζαντιν'ν χρ νων μχρι το
1453. Aντιθτως, εξακολουθον να υπ-ρχουν ασ-φειες και αντιφ-σεις (ιδως στη νομολογα) ως προς τη μεταβυζαντιν#
περοδο (1453-1830). Στο παρελθ ν εχε προταθε η ενιαα μεταχεριση κινητ'ν και ακιν#των με αν'τατο ριο το 1700 # η
διατ#ρηση της σημεριν#ς κατ-στασης με ριο το 1830, αλλμε πολλς εσωτερικς διαφοροποι#σεις και αποχρ'σεις. Πιστεουμε τι η απ-ντηση που δνει το νομοσχδιο εναι σαφ#ς ως προς το χρονικ ριο και δκαιη ως προς τη μεταχεριση αφεν ς μεν των ακιν#των, αφετρου δε των κινητ'ν, τα
οποα διαφοροποιονται με κριτ#ριο τον τρ πο ανερεσ#ς
τους, την πιθαν# σχση τους με ακνητο μνημεο και την εκκλησιαστικ# # μη χρ#ση τους.
2. Tο δετερο ερ'τημα αφορ- στη δυνατ τητα απ κτησης
κυρι τητας επ μνημεων # στην εμμον# στη δυνατ τητα να υπ-ρχει μ νο δικαωμα κατοχ#ς, με συγκντρωση του δικαι'ματος κυρι τητας στο κρ-τος. Vλες οι επιμρους εκδοχς με
κριτ#ριο τον κινητ # ακνητο χαρακτ#ρα του μνημεου και
τη χρονολ γησ# του εναι δυνατς. Tο βασικ , μως, εναι να
γνει σαφς τι μεταξ «κυρι τητας με περιορισμος» και
«κατοχ#ς με αυξημνες εγγυ#σεις» (π.χ. μεταββαση # κληρονομα) δεν υπ-ρχει ουσιαστικ# διαφορ-. aρα σημασα δεν χουν οι γενικο χαρακτηρισμο, αλλ- οι επιμρους ρυθμσεις.
3. Tο τρτο ερ'τημα αφορ- στη μεταχεριση των συλλεκτ'ν. Tο ζ#τημα εναι αν ο ν μος θα αναγνωρζει τη δυνατ τητα των συλλεκτ'ν να εφ-πτονται με λαθρανασκαφες και
αρχαιοπ'λες # χι. Πιστεουμε τι η απ-ντηση του νομοσχεδου, εν ψει των σημεριν'ν διεθν'ν συνθηκ'ν αν-πτυξης
της αρχαιολογικ#ς ρευνας, εναι σαφ#ς και δκαιη. O συλλ109
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κτης μπορε να βρσκει τα αντικεμενα που τον ενδιαφρουν
μ νο νομμως.
4. Tο τταρτο ερ'τημα αφορ- στους περιορισμος του δικαι'ματος της ιδιοκτησας για λ γους προστασας των μνημεων και των αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Tο ζ#τημα εναι αν θα
πρπει να ενεργε κατ- το δοκον κ-θε επιμρους διοικητικ# υπηρεσα (αρχαιολογικ# υπηρεσα, πολεοδομικ# υπηρεσα
κ.λπ.) # αν πρπει να τεθον σαφες και ενιαοι καν νες. Tο
νομοσχδιο επιχειρε το δετερο.

Πιο συγκεκριμνα, οι -ξονες του σχεδου εναι οι ακ λουθοι:
1. Tο πεδο εφαρμογ#ς του ν μου καλπτει λα τα πολιτιστικ- αγαθ- απ τους αρχαιοτ-τους χρ νους ως σ#μερα.
aρα δεν υπ-ρχει απ'τατο ριο. Tο απ'τατο ριο το καθορζει κ-θε φορ- η επιστ#μη. Tα ρια στο παρελθ ν μετατθενται συνεχ'ς, λο και βαθτερα. H δε προστασα εκτενεται
μχρι και το σ#μερα.
Mα δετερη καινοτομα εναι η ρητ# υπαγωγ# στο πεδο εφαρμογ#ς του ν μου χι μ νο των ενσ'ματων, των εμπρ-γματων, αλλ- και των -υλων πολιτιστικ'ν αγαθ'ν. O προφορικ ς
πολιτισμ ς, η προφορικ# Iστορα, οι παραδ σεις, τα λαϊκ- δρ'μενα χουν την δια προστασα με τα υλικ- πολιτιστικ- αγαθ-.
Πρπει επσης να τονιστε τι στο πεδο εφαρμογ#ς του
ν μου εντ-σσονται και τα εντ ς ελληνικ#ς επικρατεας στοιχεα -λλων πολιτισμ'ν, που χουν σημασα για την ελληνικ#
πολιτιστικ# κληρονομι- και τα οποα χουμε υποχρωση εκ
του διεθνος δικαου να σεβ μαστε, να προστατεουμε και
να αναδεικνουμε, πως ακριβ'ς και τα στοιχεα της ελληνικ#ς πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς.
110
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H αρχ# απ την οποα εκκινε το σχδιο ν μου εναι τι τα
πολιτιστικ- αγαθ- εναι κοινωνικ- αγαθ-, τα οποα ενσωματ'νουν και κωδικοποιον την ιστορικ# μν#μη. H δε προστασα τους εναι απολτως αναγκαα για την αναβ-θμιση του
πολιτιστικο περιβ-λλοντος και για τη μετ-δοση των πολιτιστικ'ν αξι'ν στις μελλοντικς γενες. Aυτ το ασθημα της
συνχειας και της διαχρονας διαπερν- λες τις διατ-ξεις του
σχεδου.
2. Tο πιο σημαντικ ββαια στοιχεο, το κρισιμ τερο στοιχεο του ν μου, η μ#τρα λων των υπολοπων ρυθμσεων, εναι η περιοδολ γηση της προστασας. Kατ’ αρχ-ς, ο ν μος
χαρακτηρζει ως μνημεα λα τα πολιτιστικ- αγαθ-, με πολλς επιμρους διακρσεις, εκ των οποων οι σημαντικ τερες
εναι οι διακρσεις των μνημεων αφεν ς μεν σε αρχαα και
νε τερα αφετρου δε σε κινητ- και ακνητα:
I. α. Aρχαα μνημεα εναι αυτ- που χρονολογονται απ
τα απ'τατα χρ νια ως και το 1830.
β. Nε τερα μνημεα εναι αυτ- που χρονολογονται απ
το 1830 ως και τα εκ-στοτε τελευταα 30 χρ νια.
II. Mε β-ση, λοιπ ν, αυτ# την τυπολογα των μνημεων σε
αρχαα και νε τερα, χουμε τις εξ#ς ειδικ τερες κατηγορες
ακιν#των και κινητ'ν:
α. Tα ακνητα αρχαα μνημεα προστατεονται λα εκ του
ν μου εφ σον χρονολογονται μχρι και το 1830. Tα νε τερα ακνητα μνημεα, απ το 1830 ως και τα εκ-στοτε 100 τελευταα
χρ νια, προστατεονται ως μνημεα εφ σον χαρακτηρζονται
ως ττοια, λ γω της αρχιτεκτονικ#ς, πολεοδομικ#ς, κοινωνικ#ς,
εθνολογικ#ς, λαογραφικ#ς, θρησκευτικ#ς, τεχνικ#ς, βιομηχανικ#ς # εν γνει ιστορικ#ς, καλλιτεχνικ#ς # επιστημονικ#ς σημασας τους. Oτως # -λλως κ-θε επμβαση σε ακνητα αυτ#ς της
111
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ηλικας προϋποθτει προηγομενη -δεια του Yπουργεου Πολιτισμο. Tα ακνητα μνημεα τα μεταγενστερα των εκ-στοτε
τελευταων 100 ετ'ν και προγενστερα των τελευταων 30 ετ'ν
χαρακτηρζονται ως μνημεα λ γω της ιδιατερης –και χι της
απλ#ς– αρχιτεκτονικ#ς, πολεοδομικ#ς, κοινωνικ#ς, εθνολογικ#ς, λαογραφικ#ς, θρησκευτικ#ς, τεχνικ#ς, βιομηχανικ#ς # εν
γνει ιστορικ#ς, καλλιτεχνικ#ς # επιστημονικ#ς σημασας.
aρα δεν υπ-ρχει -λλο terminus. Mχρι το 1830 τα ακνητα
μνημεα εναι «αρχαα», συμπεριλαμβανομνων λων των ακιν#των βυζαντιν'ν και μεταβυζαντιν'ν μνημεων. Στα δε
νε τερα μνημεα η δι-κριση γνεται μεταξ αφεν ς μεν αυτ'ν
που χρονολογονται απ το 1830 ως τα 100 τελευταα τη ( που ο χαρακτηρισμ ς γνεται με πρ-ξη του υπουργο, λ γω
της σημασας του μνημεου), αφετρου δε αυτ'ν που χρονολογονται απ τα τελευταα 100 ως τα τελευταα 30 χρ νια
δηλαδ# στο δι-στημα των 70 κρσιμων ετ'ν, οπ τε ο χαρακτηρισμ ς απαιτεται να θεμελι'νεται στην εξαιρετικ# σημασα του μνημεου.
β. Ως προς τα κινητ-: Vσα χρονολογονται ως και το 1453
εναι λα μνημεα εκ του ν μου. Tα μεταγενστερα του 1453 ως και το 1830, δηλαδ# τα μεταβυζαντιν-, εναι εκ του ν μου
μνημεα που προστατεονται χωρς να απαιτεται χαρακτηρισμ ς, εφ σον αποτελον ευρ#ματα ανασκαφ'ν, εφ σον αποσπ-στηκαν απ ακνητα μνημεα και εφ σον εναι εικ νες #
-λλα θρησκευτικ- λειτουργικ- αντικεμενα. Aυτς οι τρεις κατηγορες μεταβυζαντιν'ν κινητ'ν εναι εκ του ν μου προστατευ μενα μνημεα χωρς να απαιτεται διοικητικ# πρ-ξη χαρακτηρισμο.
Tα υπ λοιπα μεταβυζαντιν- κινητ- της περι δου 14531830 πρπει να χαρακτηριστον ως μνημεα. Vσα, συνεπ'ς,
112

ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

δεν εναι ευρ#ματα ανασκαφ'ν, σα δεν χουν αποσπαστε
απ ακνητα μνημεα και σα δεν εναι εικ νες # -λλα θρησκευτικ- λειτουργικ- αντικεμενα, πρπει να χαρακτηρισθον
ως ττοια, εφ σον αυτ εναι αναγκαο λ γω της ιστορικ#ς
τους σημασας.
H δια μεταχεριση ακριβ'ς γνεται και ως προς τα νε τερα κινητ- μνημεα απ το 1830 ως και τα τελευταα εκ-στοτε 100 χρ νια. Aυτ- που χαρακτηρζονται ως μνημεα λ γω
της σημασας τους εμππτουν στο πεδο προστασας του ν μου. Tα νε τερα των τελευταων 100 χρ νων ως και τα εκ-στοτε τελευταα 30 τη χαρακτηρζονται επσης ως μνημεα
και προστατεονται, αλλ- εκε δεν αρκε η συν#θης σημασα,
πρπει να υπ-ρχει εξαιρετικ# σημασα, -ρα πρπει να υπ-ρχει ιδιατερη και πιο αναλυτικ# αιτιολογα.
Tο νομοσχδιο προβλπει τι τα αποτελσματα του χαρακτηρισμο επρχονται απ την κοινοποηση της εισ#γησης, -ρα και πριν εκδοθε η τελικ# πρ-ξη. Προβλπει δε επσης τη
δυνατ τητα χαρακτηρισμο κατ- κατηγορες: δεν χρει-ζεται
να εναι ο χαρακτηρισμ ς ατομικ ς για κ-θε κινητ μνημεο,
αλλ- μπορε να περιληφθον στην προστασα ολ κληρες κατηγορες μνημεων με μα πρ-ξη κανονιστικο χαρακτ#ρα.
3. Tο δετερο μεγ-λο ζ#τημα εναι η σχση μεταξ ιδιοκτησας-κατοχ#ς και περιορισμ'ν. Kαι εδ' οι καν νες εναι διαφορετικο για τα ακνητα και διαφορετικο για τα κινητ- μνημεα:
α. Ως προς τα ακνητα αρχαα, δηλαδ# σα χρονολογονται ως και το 1453, η κυρι της αν#κει στο κρ-τος, τα αντικεμενα εναι εκτ ς συναλλαγ#ς και ανεπδεκτα χρησικτησας. Eξαρεση προβλπεται για το δικαωμα κυρι τητας που
αναγνωρζεται στα εκκλησιαστικ- νομικ- πρ σωπα.
β. Στα μεταβυζαντιν- και νε τερα ακνητα μνημεα εναι
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δυνατ ν να χουμε κυρι τητα υπ αυστηρος ρους και περιορισμος και π-ντοτε υπ τον διαρκ# και αυστηρ λεγχο
των υπηρεσι'ν του Yπουργεου Πολιτισμο.
γ. Tα κινητ-, εφ σον εναι αρχαα μνημεα, δηλαδ# χρονολογονται ως το 1453, αν#κουν στο κρ-τος κατ- κυρι τητα, εναι πρ-γματα εκτ ς συναλλαγ#ς και ανεπδεκτα χρησικτησας.
Yπ-ρχουν μως οι εξ#ς αποκλσεις στο σημεο αυτ : Eισαχθντα αρχαα κινητ- που χρονολογονται ως το 1453 μπορον να μεταβιβ-ζονται αιτα θαν-του, εφ σον μως ο κληρον μος χει τα προσ ντα του κατ χου και αναγνωρζεται ως ττοιος απ το Yπουργεο Πολιτισμο. H κυρι της μως των εισαχθντων αρχαων κινητ'ν αναγνωρζεται και διατηρεται υπ
δο πολ αυστηρς προϋποθσεις: Eφ σον αυτ- δεν χουν εξαχθε απ τη χ'ρα την τελευταα 50ετα πριν απ την εισαγωγ# τους και εφ σον δεν εναι προϊ ν κλοπ#ς # λαθρανασκαφ#ς.
δ. Mε τα αρχαα κινητ- μνημεα εξομοι'νονται λα τα μεταβυζαντιν- (1453-1830) κινητ- που εναι προϊ ντα ανασκαφ#ς, χουν αποσπασθε απ ακνητα μνημεα # εναι εικ νες
# -λλου εδους θρησκευτικ- λειτουργικ- σκεη, καθ'ς και λα τα μεταβυζαντιν- # νε τερα κινητ- μνημεα που χουν χαρακτηρισθε ως ττοια ατομικ- # κατ- κατηγορες. Στις περιπτ'σεις μως αυτς εναι δυνατ# η κυρι της κινητ'ν μνημεων υπ ρους και υπ τον λεγχο του YΠΠO και η μεταββασ# τους εφ σον ο προς ον η μεταββαση χει τα προσ ντα του
κατ χου. Eιδικ# μνεα γνεται και π-λι στη διατ#ρηση της κυρι τητας επ εκκλησιαστικ'ν μνημεων εκ μρους των εκκλησιαστικ'ν νομικ'ν προσ'πων (ιερς μονς κ.λπ.).
4. Aντστοιχες και πολ πιο αυστηρς διατ-ξεις υπ-ρχουν
για τις ιδι τητες του συλλκτη, του αρχαιοπ'λη και του εμπ ρου νεοτρων μνημεων.
114

ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρπει ειδικ'ς να τονιστε τι το νομοσχδιο ενθαρρνει
να μοντλο συλλκτη που φροντζει για την εισαγωγ# στη
χ'ρα μνημεων που εχαν εξαχθε πριν απ 50 τουλ-χιστον
χρ νια, εν' αποκλεει το μοντλο του συλλκτη που συναλλ-σσεται με λαθρανασκαφες και αρχαιοκ-πηλους, πως συμβανει κατ- την ισχουσα νομοθεσα.
O ν μος προβλπει επσης τι υπ προϋποθσεις εναι δυνατ#, για λ γους πολιτιστικ'ν ανταλλαγ'ν, η εισαγωγ# # η
προσωριν# εξαγωγ# πολιτιστικ'ν αγαθ'ν και ο δανεισμ ς #
η ανταλλαγ# μνημεων που αν#κουν στο κρ-τος.
5. Tο νομοσχδιο προβλπει τη σσταση του Eθνικο Aρχεου Mνημεων. Eγκαθιδρει δε μα εξαιρετικ- αναλυτικ#
διαδικασα χαρακτηρισμο μνημεων, η οποα σβεται την αν-γκη προστασας των πολιτιστικ'ν αγαθ'ν αλλ- και τον
πολτη, ο οποος γνωρζει πλον με ακρβεια ποια εναι η διαδικασα χαρακτηρισμο. H εισ#γηση κοινοποιεται στον διο
τον ενδιαφερ μενο, στον οικεο Oργανισμ Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης και την οικεα Πολεοδομικ# Aρχ#, ο δε αποχαρακτηρισμ ς εναι δυνατ ς μ νο για πλ-νη περ τα πρ-γματα.
6. Tο νομοσχδιο:
– Kωδικοποιε και κ-νει αυστηρ τερες τις προϋποθσεις
δ#λωσης και υπ δειξης ακιν#των και κινητ'ν αρχαων και
προβλπει τις περιπτ'σεις αμοιβ#ς.
– Eπιβ-λλει συγκεκριμνους καν νες διατ#ρησης των ακιν#των αρχαων.
– Aπαγορεει κ-θε επμβαση στα ακνητα μνημεα και
στο περιβ-λλον τους χωρς -δεια της Yπηρεσας.
– Προβλπει ειδικ# διαδικασα για την -ρση των ετοιμορροπι'ν των νεοτρων ακιν#των μνημεων.
– Aπαγορεει τις λατομικς # μεταλλευτικς δραστηρι τη115
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τες σε απ σταση εν ς χιλιομτρου απ το μνημεο και την οριοθτηση λατομικ'ν περιοχ'ν σε απ σταση δο χιλιομτρων, καθ'ς και κ-θε παραγωγικ# # εμπορικ# δραστηρι τητα πλησον μνημεου χωρς -δεια.
– Kωδικοποιε τις διατ-ξεις για την απαλλοτρωση και την
αποζημωση λ γω στρησης # περιορισμο χρ#σης μνημεου.
7. Tο σχδιο κατηγοριοποιε με πολ μεγ-λη σαφ#νεια τις
κρσιμες ννοιες που ταλαιπωρον και τις υπηρεσες του Yπουργεου Πολιτισμο και τους πολτες, δηλαδ# την ννοια
του ακιν#του μνημεου και του περιβ-λλοντος χ'ρου, που εναι η θεμελι'δης ννοια, και την ννοια του αρχαιολογικο
χ'ρου, καθ'ς προβλπει τι μσα σε πντε χρ νια πρπει να
γνει η οριστικ# οριοθτηση των αρχαιολογικ'ν χ'ρων σε λη την επικρ-τεια για να υπ-ρξει ο οριστικ ς –πλην νων ανακαλψεων– αρχαιολογικ ς χ-ρτης της χ'ρας. Προβλπει
μως, στη διαδικασα σνταξης του Γενικο Πολεοδομικο
Σχεδου # του Σχεδου Xωρικ#ς και Oικιστικ#ς Oργ-νωσης
Aνοιχτ#ς Π λης, την προσωριν# οριοθτηση αρχαιολογικ'ν
χ'ρων με πρ-ξη της οικεας εφορεας, η οποα και ισχει ως
του γνει η οριστικ# οριοθτηση του αρχαιολογικο χ'ρου.
Oι ιστορικο τ ποι αντιμετωπζονται πως και οι αρχαιολογικο χ'ροι, -ρα αν#κουν στη δικαιοδοσα, σμφωνα με τη
ρθμιση αυτ#, του Yπουργεου Πολιτισμο.Yπ-ρχουν επσης
ειδικς διατ-ξεις για τα αρχιτεκτονικ- σνολα, τα οποα αν#κουν στη δικαιοδοσα και του Yπουργεου Πολιτισμο και
του Yπουργεου ΠEXΩΔE. E-ν να αρχιτεκτονικ σνολο εναι χαρακτηρισμνο και ως αρχαιολογικ ς χ'ρος # ιστορικ ς
τ πος, προχει και προτ-σσεται η προστασα του κατ- τον
αρχαιολογικ ν μο.
Γρω απ τα μνημεα και τους αρχαιολογικος χ'ρους ε116
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γκαθιδρεται η ννοια της Z'νης Προστασας (A] αδ μητη
και B] δ μησης υπ ρους). Oι Z'νες Προστασας περιβ-λλουν ναν αρχαιολογικ χ'ρο # να μνημεο πραν του στενο περιβ-λλοντος χ'ρου του.
Vλα δε αυτ- συντθενται με τη μορφ# των ειδικ'ν σχεδων πολιτιστικ#ς προστασας, τα οποα εναι κανονιστικς
πρ-ξεις που εκδδονται αν- περιοχ#, τσι 'στε να ξρουμε
ποιο εναι το συνολικ σχδιο μσα στο οποο κινομαστε για
την προστασα, την προβολ#, την αν-δειξη των μνημεων, των
αρχαιολογικ'ν χ'ρων, των ιστορικ'ν τ πων, των αρχιτεκτονικ'ν συν λων και των ζων'ν προστασας.
Θλω να πιστεω τι η ενδοκυβερνητικ# επεξεργασα με
το Yπουργεο ΠEXΩΔE και τις υπηρεσες του θα εναι εκολη,
καθ'ς επιχειρ#σαμε να σεβαστομε το ρ λο και των δο υπουργεων, ο δε πρ εδρος της Eπιτροπ#ς του Aρχαιολογικο
N μου, ο σμβουλος Eπικρατεας κριος N. P ζος, εναι και
πρ εδρος της αντστοιχης Eπιτροπ#ς του YΠEXΩΔE. Eναι,
κατ- τη γν'μη μου, π-ρα πολ σημαντικ να αποσαφηνιστον πλ#ρως και οριστικ- οι εκατρωθεν σχσεις. Δι τι υπ-ρχει μια ιστορικ# διελκυστνδα, η οποα χει ταλαιπωρ#σει
πολ και τις υπηρεσες και τους πολτες.
8. Tο νομοσχδιο περιλαμβ-νει αναλυτικς διατ-ξεις για
τις ανασκαφς, συστηματικς και σωστικς, για τη διεθυνση
των ανασκαφ'ν, για τις ανασκαφς των πανεπιστημων και
των ξνων ιδρυμ-των και για τη δημοσευση των ανασκαφ'ν
με σντμηση του χρ νου μσα στον οποο υπ-ρχει υποχρωση δημοσευσης.
9. Tο νομοσχδιο κωδικοποιε τις διατ-ξεις περ μουσεων
στο πνεμα του ν μου 2557/97, περιλαμβ-νει κνητρα για τους
κυρους μνημεων των οποων η οικονομικ# αξα μει'νεται,
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διατηρε τη δι-κριση των συλλογικ'ν οργ-νων σε τοπικ- συμβολια, Kεντρικ Aρχαιολογικ Συμβολιο, Kεντρικ Συμβολιο Nεοτρων Mνημεων, μει'νοντας ελαφρ'ς τον αριθμ των μελ'ν, 'στε τα ργανα να εναι πιο λειτουργικ-, και
αναθτοντας σημαντικς αρμοδι τητες στα τοπικ- συμβολια, 'στε ο ρ λος των κεντρικ'ν συμβουλων να εναι πραγματικ- κεντρικ ς, εθνικο επιπδου.
10. Tο νομοσχδιο ολοκληρ'νεται με να αναλυτικ κεφ-λαιο ειδικ'ν ποινικ'ν διατ-ξεων, οι οποες προβλπουν μια
σειρ- απ ειδικ- εγκλ#ματα για την κλοπ#, την υπεξαρεση
και τη φθορ- μνημεου, για την αποδοχ# # τη δι-θεση μνημεου που αποτελε προϊ ν εγκλ#ματος, για την παραβαση της υποχρωσης δ#λωσης, για την παρ-νομη μεταββαση, την παρ-νομη επμβαση # εκτλεση ργων σε μνημεο, την παρ-νομη
μη επιστροφ# πολιτιστικ'ν αγαθ'ν, την παρ-νομη υποβ-θμιση της αξας μνημεου, την πλημμελ# φλαξη, διατ#ρηση # συντ#ρηση μνημεου. Προβλπει ακ μη ειδικς ποινικς ευθνες
για τα ργανα του κρ-τους και αρμοδι τητα του εφετεου ταν τα εγκλ#ματα τελονται σε βαθμ κακουργ#ματος.
Στο κεφ-λαιο για τις ποινικς διατ-ξεις προβλπεται και
μα μεταβατικ# δι-ταξη τπου «σεισ-χθειας»: σε περπτωση
παρ-νομης κατοχ#ς, ε-ν η δ#λωση γνει σε να χρ νο απ τη
δημοσευση του ν μου, ο δρ-στης απαλλ-σσεται απ την
ποινικ# δωξη.
11. Πιστεω τι το σχδιο ν μου ανανε'νει και συστηματοποιε την αρχαιολογικ# μας νομοθεσα και μας εξοπλζει με
ναν σοβαρ μηχανισμ προστασας και αν-δειξης της πολιτιστικ#ς μας κληρονομι-ς.
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O YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY KAI EΓΩ ΠPOΣΩΠIKA ANTAΠOKPIΘH-

καμε στην πρ ταση και την πρωτοβουλα, τη διακριτικπιεστικ#, της καθηγ#τριας κυρας Ματολας Σκαλτσ-, η
οποα συνλαβε την αρχικ# ιδα της διοργ-νωσης εν ς διεθνος συμποσου μουσειολογας που θα μποροσε να συγκεντρ'σει σε να ενιαο forum Aλληνες και ξνους ειδικος, ανθρ'πους που κομζουν την επαγγελματικ# τους εμπειρα γρω
απ την οργ-νωση και λειτουργα των μουσεων, ειδικος επιστ#μονες που ασχολονται θεωρητικ- με το αντικεμενο αυτ .
Και ενθαρρναμε και στηρξαμε την πρωτοβουλα αυτ#, γιατ χουμε θσει σαν μα απ τις βασικς προτεραι τητες του Yπουργεου Πολιτισμο να αναδεξουμε μα να αντληψη για τη μουσειακ# πολιτικ# και μα να ομ λογη αντληψη για την αν-δειξη, την προβολ# και τη λειτουργα των αρχαιολογικ'ν χ'ρων.
Tο Yπουργεο Πολιτισμο, χωρς να χει την τυπικ# αρμοδι τητα, αλλ- χοντας ουσιαστικ ενδιαφρον, ενθαρρνει τη
συγκρ τηση διατμηματικ'ν προγραμμ-των μεταπτυχιακο
(στο μλλον και προπτυχιακο) επιπδου, με βασικ αντικεμεν τους τη μουσειολογα. Το διο δε κ-νει και σε σχση με
την αναστ#λωση και τη συντ#ρηση, τσι 'στε τα βασικ- εν119
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διαφροντ- μας και οι θεμελι'δεις προτεραι τητες της πολιτικ#ς μας –θα λεγα καλτερα: οι ζωτικς αν-γκες της καθημεριν#ς πολιτικ#ς του Υπουργεου Πολιτισμο– να χουν ανταν-κλαση στα προγρ-μματα σπουδ'ν των ελληνικ'ν πανεπιστημων, μια που χουμε πιεστικ# αν-γκη απ εξειδικευμνα στελχη στους τρεις αυτος τομες κυρως: τη μουσειολογα, τη συντ#ρηση και την αναστ#λωση.
Χαρομαι, επσης, γιατ στο συμπ σιο αυτ συνυπ-ρχουν
λες οι επιστημονικς ειδικ τητες που εναι αναγκαες για να
ανθ#σει το φαιν μενο που λγεται μουσεο. Η πρωτοβουλα
αυτ# επισφραγζει και επισημοποιε, θα λεγα, τη μετ-βαση
απ μα εμπειρικ# – χι εμπειροτεχνικ#– αντιμετ'πιση του μουσεου σε μα επιστημονικ-, δηλαδ# διανοητικ-, οργανωμνη
αντιμετ'πισ# του. Aτσι η μουσειακ# πολιτικ# μετατρπεται
απ δευτερεουσα απασχ ληση # απ π-ρεργο σε κριο αντικεμενο για το Υπουργεο Πολιτισμο, για τις υπηρεσες
του και για τα μουσεα που εποπτεει, ετε αυτ- εναι κρατικ- νομικ- πρ σωπα ετε εναι πολ σημαντικς ιδιωτικς και
κοινωνικς πρωτοβουλες # πρωτοβουλες των τοπικ'ν κοινωνι'ν, της Τοπικ#ς Αυτοδιοκησης.
Τα ελληνικ- μουσεα –και αναφρομαι συλλ#βδην στα αρχαιολογικ- και τα βυζαντιν- μουσεα, στα λαογραφικ-, τα εθνολογικ- και ιστορικ- μουσεα και στα ειδικ- μουσεα– υπ-ρχουν εδ' και πολλς δεκαετες και στεγ-ζουν τον πλοτο της
πολιτιστικ#ς μας κληρονομι-ς χ-ρις στους κ πους, στη φροντδα, την ευαισθησα, τη διασθηση πολλς φορς του επιστημονικο προσωπικο του Υπουργεου Πολιτισμο: κατ- β-ση του
αρχαιολογικο μας δυναμικο, κατ- δετερο δε λ γο, χ-ρις
στις προσπ-θειες του δυναμικο της Διεθυνσης Λαϊκο Πολιτισμο και της Διεθυνσης Πολιτιστικ'ν Eκδηλ'σεων.
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Το ελληνικ μ-λιστα τμ#μα του ICOM, που προεδρεεται
τ'ρα απ την κυρα Χατζηνικολ-ου και συμπρ-ττει στη
διοργ-νωση του συμποσου αυτο, χει αναλ-βει εξαιρετικσημαντικς μουσειολογικς πρωτοβουλες, χει αναδεξει τον
προβληματισμ αυτ ν και τον χει συνδσει με -λλους πολ
σημαντικος προβληματισμος που χουν καταστε προτεραι τητα της πολιτικ#ς του Υπουργεου Πολιτισμο. Και αναφρομαι κυρως στα εκπαιδευτικ- προγρ-μματα, στην παιδαγωγικ# λειτουργα των μουσεων, τ'ρα πια στα Εκπαιδευτικ- Πολιτιστικ- Δκτυα, δηλαδ# σε μια δραστηρι τητα που
εναι σμφυτη με την παρξη και τη λειτουργα του μουσεου
και ζωτικ# αν-γκη για τη σνδεση του μουσεου με τον κοινωνικ του περγυρο.
Vμως, για να τα συζητ#σουμε λα αυτ-, πρπει να χουμε
συμφων#σει σε ορισμνες προτεραι τητες, σε ορισμνες παραδοχς, σε ορισμνα προτ-γματα θα λεγα καλτερα, που
εναι προτ-γματα επιστημονικ-, αλλ- και προτ-γματα πολιτικ-, χωρς να διολισθανουμε σε μα ιδεολογικ# χρ#ση της
πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, -ρα και σε μα ιδεολογικ# χρ#ση
του μουσεου ως οργανωμνου κιβωτου της Iστορας.
Το μουσεο –κι αυτ# εναι η πρ'τη παραδοχ#– φυσικ- δεν
εναι μα πολυτελ#ς αρχαιολογικ# αποθ#κη. Και φυσικ- δεν
εναι να π-ρεργο των -λλων δραστηριοτ#των, ανασκαφικ'ν
και ερευνητικ'ν, της Yπηρεσας μας. Εναι να πολυδναμο
πολιτιστικ κντρο, που αναπτσσει πλ#θος δραστηριοτ#των
και αυτ επηρε-ζει το κτηριολογικ πρ γραμμα των μουσεων, τη χωροταξικ# τους κατανομ#, το χαρακτ#ρα τους και
τη στελχωσ# τους.
Γι’ αυτ στο Υπουργεο Πολιτισμο χουμε καταρτσει να
μεσοπρ θεσμο χωροταξικ πρ γραμμα, μια που ο προϋπολο121
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γισμ ς μας εναι π-ντα περιορισμνος και τα αιτ#ματα πληθωρικ- και πιεστικ-, καθ'ς κ-θε μικρ# π λη, θα λεγα κ-θε
δ#μος με β-ση τα να δεδομνα του προγρ-μματος «Καποδστριας», αξι'νει την δρυση εν ς μεγ-λου μουσεου, και μ-λιστα εν ς μουσεου το οποο εναι συν#θως μ νο αρχαιολογικ .
Κατ- την δια λογικ#, χουμε διαμορφ'σει να κτηριολογικ πρ γραμμα με τη συνεργασα και τη βο#θεια των δο
συναφ'ν Διευθνσεων, που εναι στελεχωμνες απ μπειρο
επιστημονικ και τεχνικ προσωπικ , της Διεθυνσης Μελετ'ν Μουσεων και της Διεθυνσης Εκτλεσης Aργων Μουσεων, που να αναδεικνει τις νες λειτουργες: δηλαδ# τις αθουσες περιοδικ'ν εκδηλ'σεων, τις αθουσες που στεγ-ζουν
εκπαιδευτικ- προγρ-μματα, τους χ'ρους αναψυχ#ς του μουσεου, που πρπει να υποδχεται το κοιν του κατ- τρ πο αξιοπρεπ#, και τους χ'ρους πωλητων ειδ'ν, δηλαδ# το βιβλιοπωλεο και την αθουσα των μικροαντικειμνων, που πρπει να υπ-ρχουν σε κ-θε μουσεο. Και αυτ πλον εφαρμ ζεται χωρς παρκκλιση απ το Κεντρικ Αρχαιολογικ Συμβολιο και απ εμνα ως αρμ διο υπουργ .
Στην δια λογικ# κινονται και οι οδηγες μας για τη λειτουργα των μουσεων, κυρως σε ,τι αφορ- –πρα απ τα
παιδαγωγικ- προγρ-μματα στα οποα αναφρθηκα– στη λογικ# των μονμων εκθσεων, στη λογικ# των περιοδικ'ν εκθσεων και στη λογικ# των παρ-πλευρων εκδηλ'σεων που
στεγ-ζονται στα μουσεα.
H αντληψη για τις μ νιμες εκθσεις των μουσεων χει απομακρυνθε προ πολλο απ την αντληψη της κλασικ#ς
γερμανικ#ς γλυπτοθ#κης. Η επδειξη μεμονωμνων αντικειμνων δεν μπορε να οικει'σει τον επισκπτη με αυτ που λγεται πολιστικ# κληρονομι-. Xρει-ζονται ευρτερες συνθ122
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σεις, οι οποες να χουν ντονο παιδαγωγικ στοιχεο, χωρς
μως να καταφεγουν στον στερο διδακτισμ , που λειτουργε εξσου απωθητικ- με την κλασικ# γερμανικ# γλυπτοθ#κη
στις μρες μας.
Οι μ νιμες εκθσεις συνδονται και με την αναλογα μεταξ των αποθεμ-των των αποθηκ'ν των μουσεων απ τη μια
μερι- και των εκτιθμενων αντικειμνων απ την -λλη. Οι αποθ#κες χρει-ζονται τις δικς τους συστηματικς ανασκαφς,
προκειμνου να δεξουν τον πλοτο τους, η δε εναλλαγ#, η αξιοποηση λου αυτο του δυναμικο επιτρπει στο μουσεο
να εναι π-ντα στην πρ'τη γραμμ# της επικαιρ τητας. Γιατ
ταν επαφιμεθα σε μ νιμες εκθσεις μακρ τατης χρονικ#ς
δι-ρκειας, φυσικ- περιορζουμε τις επικοινωνιακς δυνατ τητες του μουσεου και το ενδιαφρον του κοινο για τις μ νιμες συλλογς.
Τα πρ-γματα εναι πολ πιο εκολα ως προς τις περιοδικς εκθσεις, οι οποες πρπει να χουν τον δικ τους χ'ρο
και να ξεπερνον τα ρια της χρονικ#ς ταυτ τητας του μουσεου. Aυτ# εναι μα -λλη επιλογ# του Υπουργεου Πολιτισμο: η προσπ-θει- μας να σπ-σουμε τα στεγαν- αν-μεσα
στα αρχαιολογικ-, τα βυζαντιν- και τα μουσεα που αφορον
στον λαϊκ πολιτισμ # ειδικ τερες εκφ-νσεις του πολιτισμο. Γι’ αυτ επιχειρομε παντο τα να μουσεα να εναι
διαχρονικ-, χωρς αυτ να εναι εκολο, καθ'ς υπ-ρχουν παλις και ισχουσες ακ μη αγκυλ'σεις στον τομα αυτ .
Aνα -λλο στοιχεο το οποο μας απασχολε ιδιατερα και
#δη το υπαινχθηκα εναι οι παρ-πλευρες εκδηλ'σεις: δηλαδ# η προσπ-θει- μας να καταστ#σουμε το μουσεο ναν ευχ-ριστο και λειτουργικ χ'ρο υποδοχ#ς πολιτιστικ'ν εκδηλ'σεων πρα απ τον εκθεσιακ χαρακτ#ρα του μουσεου
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και τα χρονικ- του ρια. Aυτ σημανει τι μικρς μουσικς
εκδηλ'σεις, διαλξεις, σνθετα οπτικοακουστικ- θε-ματα και
ακρο-ματα πρπει να βρσκουν τη θση τους στο μουσεο και
πρπει να προσελκουν την προσοχ# του κοινο, κυρως των
παιδι'ν των σχολικ'ν ηλικι'ν.
Και θλω να πιστεω τι τα παιδαγωγικ- προγρ-μματα
που αναπτσσονται στο πλασιο του προγρ-μματος «Μελνα», αυτ- που αναπτσσονται απ το Κντρο Εκπαιδευτικ'ν
Προγραμμ-των της Διεθυνσης Προϊστορικ'ν και Κλασικ'ν
Αρχαιοτ#των, αυτ- που αναπτσσονται απ τα βυζαντινμας μουσεα και τη Διεθυνση Βυζαντιν'ν και Μεταβυζαντιν'ν Μνημει'ν, αυτ- που αναπτσσονται απ τη Διεθυνση
Λαϊκο Πολιτισμο, αλλ- και απ μεγ-λα μη κρατικ- μουσεα, πως το Μουσεο Κυκλαδικ#ς Τχνης του Ιδρματος
Γουλανδρ# # το Μουσεο Φυσικ#ς Ιστορας του -λλου Ιδρματος Γουλανδρ#, εναι προγρ-μματα τα οποα χουν καταξιωθε. Και για να μην αφ#σω παραπονεμνη τη Θεσσαλονκη, θα αναφερθ' στη συνεχ# και αδι-λειπτη επαφ# που χει
το Τεχνικ Μουσεο Θεσσαλονκης με τα παιδι- της π λης, με
τις σχολικς ηλικες της π λης, πολλς δε φορς αυτ γνεται
με τη βο#θεια των υπηρεσι'ν του Υπουργεου Πολιτισμο.
Το διο συμβανει και στο αχανς και εξαιρετικ- ενδιαφρον πεδο των αρχαιολογικ'ν χ'ρων. Στη χ'ρα μας μ-λιστα,
εκ των πραγμ-των, το ενδιαφρον μας για τους αρχαιολογικος χ'ρους προτ-σσεται του ενδιαφροντ ς μας για τα μουσεα, για ναν π-ρα πολ απλ λ γο: γιατ το ενδιαφρον του
επισκπτη, το ενδιαφρον του διεθνος κοινο, στρφεται πολλαπλασως προς τους ανοιχτος αρχαιολογικος χ'ρους και
δευτερευ ντως προς τα μουσεα. Η αναλογα εναι εντυπωσιακ#, καθ'ς περπου νας στους ξι επισκπτες αρχαιολογι124
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κο χ'ρου γνεται και επισκπτης εν ς μουσεου, ακ μη κι ταν το μουσεο εναι απολτως συνδεδεμνο με τον αρχαιολογικ αυτ χ'ρο.
Δεν θλω να επαναλ-βω σα κατ- καιρος χω εξαγγελει
για την πολιτικ# αν-δειξης και προβολ#ς των αρχαιολογικ'ν
χ'ρων, μια πολιτικ# στην οποα μας βοηθ-ει σημαντικ τατα
η επιστημονικ# ερευνητικ# ομ-δα του συναδλφου στη Βουλ# και στο Πανεπιστ#μιο καθηγητ# Δ. Παντερμαλ#, του συναδλφου κυρου Καραδδου κι -λλων συναδλφων του Πανεπιστημου Θεσσαλονκης. Πρπει μως να πω τι λα αυτ-,
τα οποα επιχειρομε να τα μετουσι'σουμε σε καθημεριν#
πρ-ξη, αποκτον, με το νομοσχδιο που ψηφζεται τις μρες
αυτς στην ολομλεια της Βουλ#ς, μια πολ σημαντικ# νομικ# υπ σταση. Aχουμε πια το πρ'το νομικ ρεισμα για μια
αυτοτελ# και συγκροτημνη μουσειακ# πολιτικ#.
Θα μνημονεσω μ νο τρα μτρα και με αυτ- θα κλεσω.
Το πρ'το εναι η συγκρ τηση εν ς συμβουλου μουσειακ#ς
πολιτικ#ς, που επιχειρε να συγκεντρ'σει γρω απ να κοιν τραπζι συσκψεων λη την ελληνικ# εμπειρα, υπηρεσιακ# και επιστημονικ#, σπ-ζοντας τους φραγμος που υπ-ρχουν αν-μεσα στις δι-φορες κατηγορες μουσεων, τσι 'στε
να υπ-ρχει να γκυρο συμβουλευτικ ργανο, χι μ νο αρχαιολογικο χαρακτ#ρα –γι’ αυτ και δεν αναθσαμε την ευθνη αυτ# στο Κεντρικ Αρχαιολογικ Συμβολιο– αλλ- αμιγ'ς μουσειολογικο χαρακτ#ρα, καθ'ς δεν περιορζεται η
ευθνη του μ νο στα ρια των αρχαιολογικ'ν και των βυζαντιν'ν μουσεων.1
1. Bλ. τ'ρα -ρθρο 6 παρ. 1 ν. 2557/1997 «Θεσμο, μτρα και δρ-σεις πολιτιστικ#ς αν-πτυξης» (A] 271).
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Το δετερο μτρο εναι η αν-γκη να αποχωρσουμε μερικακ μη μεγ-λα μουσεα μας, που λειτουργον π-ντα ως δημ σιες υπηρεσες, απ τις αντστοιχες εφορεες αρχαιοτ#των, τσι 'στε να χουμε επιστημονικ προσωπικ αφοσιωμνο
πλ#ρως στην υποστ#ριξη, τη διοκηση και τη διαχεριση του
μουσεου. Αυτ που χει γνει πριν απ πολλς δεκαετες με
το Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσεο, το μεγαλτερο σως μουσεο του κ σμου, και το Βυζαντιν και Χριστιανικ Μουσεο
Αθην'ν, πρπει να το ολοκληρ'σουμε στα δο αυτ- μουσεα
και να το επεκτενουμε και σε ορισμνα -λλα, με πρ'το σως
παρ-δειγμα το Μουσεο Βυζαντινο Πολιτισμο της Θεσσαλονκης, το οποο γνεται και η δρα, εκ των πραγμ-των, του
Ευρωπαϊκο Κντρου Μελτης των Βυζαντιν'ν και Μεταβυζαντιν'ν Μνημεων που ιδρεται με το νομοσχδιο αυτ .2
Το τρτο μτρο εναι η πρ βλεψη για την κδοση εν ς Προεδρικο Διατ-γματος που θα τυποποιε τα προσ ντα των μουσεων, θα εγκαθιδρει μα διαδικασα πιστοποησης μ νιμων
εκθεσιακ'ν χ'ρων ως μουσεων και θα θτει τη λειτουργα
των μουσεων αυτ'ν υπ την επιστημονικ# μριμνα και αιγδα του Υπουργεου Πολιτισμο, τσι 'στε να μην εκππτει ο
ρος μουσεο μσα απ την αλ γιστη και –θα λεγα– επιπ λαια χρ#ση που γνεται πολλς φορς απ ανθρ'πους που χουν μερ-κι, που εναι ρκτες, που χουν συνεισφρει π-ρα
πολλ- στην προστασα ιδως του λαϊκο πολιτισμο, αλλπου δεν χουν την επιστημονικ# γν'ση και την εμπειρα που
απαιτε η οργ-νωση, η διοκηση, η διαχεριση και η προβολ#
εν ς μουσεου.3
2. Bλ. τ'ρα -ρθρο 6 παρ. 3 και -ρθρο 7 παρ. 15 ν. 2557/1997.
3. Bλ. τ'ρα -ρθρο 6 παρ. 1 εδ. β] ν. 2557/1997.
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Ελπζω να σας πεισα τι το ενδιαφρον του Υπουργεου
Πολιτισμο για τα ζητ#ματα αυτ- εναι ντονο και διαρκς
και τι λα σα θα συζητ#σετε χουν -μεσο πρακτικ αντκρισμα, γιατ θα επηρε-σουν μα πολιτικ# μουσεων και αρχαιολογικ'ν χ'ρων που εφαρμ ζεται και βρσκεται εν εξελξει στο πλασιο της γενικ τερης πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς του Υπουργεου Πολιτισμο.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

4

H

ΠPΩTOBOYΛIA ΣAΣ NA OPΓANΩΣETE ENA ΣYMΠOΣIO ΓIA TON

πολιτισμ και να προτ-ξετε ως ατημα και επιμθιο
του συμποσου αυτο την αν-γκη επιστροφ#ς των
Μαρμ-ρων του Παρθεν'να αποδεικνει, νομζω, τον δυναμικ και πολλς φορς κεντρικ ρ λο της Τοπικ#ς Αυτοδιοκησης στα ζητ#ματα του σχεδιασμο και της εφαρμογ#ς της
πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς.
Η ελληνικ# πολιτιστικ# πολιτικ#, εκ των πραγμ-των, κινεται σε δο διακεκριμνα αλλ- συνδεδεμνα εππεδα. Tο
πρ'το εναι το εππεδο της προστασας της πολιτιστικ#ς
κληρονομι-ς, δηλαδ# το εππεδο ουσιαστικ- της αρχαιολογικ#ς μας πολιτικ#ς, που αν#κει στην αρμοδι τητα του κρ-τους. Πρ κειται για το εππεδο της πολιτικ#ς που αφορστις ανασκαφς, στην αν-δειξη και προβολ# των αρχαιολογικ'ν χ'ρων, στα μουσεα, στις εκθσεις, στο βωμα του ελληνικο πολιτισμο, στη διαχρονα του, χωρς την εξαρεση
καμας περι δου, απ τα προϊστορικ- χρ νια μχρι και τη
μεταβυζαντιν# περοδο, μχρι ουσιαστικ- τη δημιουργα του
νου ελληνικο κρ-τους. Χαρομαι, λοιπ ν, ταν διαπιστ'νω τι υπ-ρχει δι-θεση συμμετοχ#ς και βο#θειας, δηλαδ#
128

ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

συνργειας, της Τοπικ#ς Αυτοδιοκησης και σε αυτ το εππεδο, που αν#κει στην κρατικ# αρμοδι τητα. Το δετερο εππεδο εναι αυτ της πολιτιστικ#ς αν-πτυξης, του καθημερινο πολιτισμο, ο οποος για μας δεν εναι νοητ ς παρμ νο μσα απ το ενεργ βωμα της ιστορας ολ κληρου του
ελληνικο πολιτισμο.
Το Υπουργεο Πολιτισμο ενθαρρνει, οργαν'νει και
προωθε τη συνεργασα με την Tοπικ# Aυτοδιοκηση, με
πολλος και δι-φορους τρ πους. Πριν απ λγους μ#νες,
στις 18 Ιανουαρου στη Θεσσαλονκη, εχαμε την ευκαιρα
να συζητ#σουμε γρω απ τη σγκλιση λων αυτ'ν των
προσπαθει'ν σε να ενιαο εθνικ πολιτιστικ δκτυο, που λαβε το νομα Επικρ-τεια Πολιτισμο, καθ'ς η Ελλ-δα εναι αυτ ακριβ'ς, μα επικρ-τεια πολιτισμο, μα επικρ-τεια ιδε'ν, μα επικρ-τεια ιστορικ#ς μν#μης.
Διαπιστ'νω με πολ μεγ-λη χαρ- τι ο Δ#μος Χαλανδρου, το Δημοτικ του Συμβολιο και η Τοπικ# Οργ-νωση
του Συνασπισμο –φαντ-ζομαι και οι -λλες πολιτικς δυν-μεις εδ', ακ μη και η τοπικ# αγορ-, καθ'ς βλπω μα ντονη παρουσα τοπικ'ν χορηγ'ν, που υποστηρζουν την προσπ-θεια αυτ#– αφομοι'νουν αυτ το μ#νυμα και το μετουσι'νουν σε πολ συγκεκριμνες πρωτοβουλες, πως αυτ#
που γνεται σ#μερα εδ'.
Πρπει, ββαια, να πω τι η διαμ ρφωση μιας ενιαας πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς στο πλασιο της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης,
μσα στο οποο κινομαστε, προσκροει σε πολλος και δι-φορους φραγμος. Η Ελλ-δα δεν προσρχεται στη συζ#τηση αυτ# επικαλομενη επιχειρ#ματα ιστορικ#ς και δεδομνης υπεροχ#ς της. Η Ελλ-δα προσρχεται επικαλομενη την
αρχ# της πολιτιστικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν, τη ρητ#
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συμπερληψη της οποας προτενουμε στο σ'μα της Συνθ#κης για την Ευρωπαϊκ# Aνωση, στο -ρθρο 128.
Στη Θεσσαλονκη – Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Ευρ'πης, πριν απ λγες εβδομ-δες, στις 11 και 12 Απριλου, εχαμε τη δυνατ τητα να συγκεντρ'σουμε, σε συνεργασα με
το Κντρο Δελφ'ν και το Πανεπιστ#μιο της Ευρ'πης, πλει-δα Ελλ#νων και ξνων διανοουμνων, με τους οποους προβληματιστ#καμε γρω απ τον πολιτισμ και την κοινωνικ#
συνοχ# στο κατ'φλι του 21ου αι'να και της τρτης χιλιετας
και καταλ#ξαμε σε μα Χ-ρτα για τον Πολιτισμ , σε μα
Χ-ρτα «Pro-Cultura», πως ονομ-στηκε λατινιστ.
Aυτ το κεμενο φιλοδοξομε να αποτελσει τη β-ση της
συζ#τησης σε δι-φορα διεθν# fora, ακριβ'ς για τη διαμ ρφωση μιας πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς που δεν θα εκλαμβ-νει
τον πολιτισμ ως μα δευτερεουσα και πολυτελ# δραστηρι τητα, ως φιλοκαλα # φιλοτεχνα, αλλ- θα τον εκλαμβ-νει ως αυτ που πρ-γματι εναι, δηλαδ# ως στοιχεο της εθνικ#ς, της ευρωπαϊκ#ς και της παγκ σμιας αυτογνωσαςW
ως οικονομα του ελεθερου χρ νουW ως βασικ και θεμελι'δες στοιχεο της κοινωνικ#ς συνοχ#ς, καθ'ς το αιτομενο στις μρες μας εναι ακριβ'ς η διαφλαξ# της.
Aρχεται τ'ρα η δικ# σας εκδ#λωση να τα συνδσει λα
αυτ- με να συγκεκριμνο και χειροπιαστ ατημα της ελληνικ#ς εξωτερικ#ς πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς, που εναι η αν-γκη
της επιστροφ#ς των Μαρμ-ρων του Παρθεν'να. Μου παρχετε σ#μερα την ευκαιρα να κ-νω κ-τι που #θελα να κ-νω,
και που βρσκω π-ντοτε και αποζητ' τις ευκαιρες για να το
κ-νω: να ευχαριστ#σω ορισμνους ανθρ'πους που βρσκονται εδ' και προσδδουν στο συμπ σιο αυτ ναν καριο και
πρακτικ χαρακτ#ρα. Να ευχαριστ#σω πρ'τα τον Ζυλ Ντασ130
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σν, τον πρ εδρο του Ιδρματος «Μελνα Μερκορη», τον
βασικ συνεργ-τη μου και συμπαραστ-τη μου στη διαμ ρφωση της πολιτιστικ#ς μας πολιτικ#ς στα δο κρσιμα κεφ-λαι- της, που εναι η επιστροφ# των Μαρμ-ρων και η κατασκευ# –επιτλους– του νου Μουσεου της Ακρ πολης. Θλω
να ευχαριστ#σω τον δι-δοχο του καθηγητ# Robert Browning,
τον νο πρ εδρο της Βρετανικ#ς Επιτροπ#ς για την Επιστροφ# των Μαρμ-ρων, κριο Graham Binns, για την παρουσα
του, για τη συμπαρ-στασ# του, για την ενθουσι'δη συμμετοχ# του στην προσπ-θει- μας αυτ#. Θλω να χαιρετσω επσης
και να ευχαριστ#σω τη γραμματα της Βρετανικ#ς Επιτροπ#ς, κυρα Helen Cubitt, που εναι η καρδι- της προσπ-θειας
αυτ#ς και η οποα κινε πολλος και δι-φορους μηχανισμος
κατ- τρ πο ακοραστο εδ' και π-ρα πολλ- χρ νια
Πρπει να σας πω τι το Zδρυμα «Μελνα Μερκορη», η
ελληνικ# επιστημονικ# κοιν τητα, η διεθν#ς επιστημονικ#
κοιν τητα και ιδως η Βρετανικ# Επιτροπ# για την Επιστροφ# των Μαρμ-ρων εναι οι βασικο πυλ'νες της προσπ-θει-ς μας αυτ#ς. Aχουμε σχεδι-σει μα στρατηγικ# η οποα εναι ψχραιμη, μακροπρ θεσμη, η οποα θεμελι'νεται
στη βαθι- διεσδυση των απ ψε'ν μας στη βρετανικ# και τη
διεθν# κοιν# γν'μη, στον υψηλ βαθμ αποδοχ#ς των θσε'ν μας απ τη διεθν# επιστημονικ# κοιν τητα, στον υψηλ βαθμ αποδοχ#ς των θσε'ν μας απ Βρετανος κοινοβουλευτικος, απ Βρετανος βουλευτς και ευρωβουλευτς, στον υψηλ βαθμ διεσδυσης των θσε'ν μας, χ-ρη
στην προσπ-θεια των Ελλ#νων ευρωβουλευτ'ν, αν-μεσα
στα μλη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου.
Γνωρζετε π-ρα πολ καλ- τι η προσπ-θεια αυτ# απαιτε επιμον# και συστηματικ τητα. Aχουμε ολοκληρ'σει τη
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νομικ# και την ιστορικο-φιλολογικ# επεξεργασα του θματος και θα επιτρψετε να διατηρ#σουμε εμες, δηλαδ# η Ελλ-δα, τον λεγχο του χρονοδιαγρ-μματος και του ρυθμο
της προσπ-θειας αυτ#ς. Aυτ θα μας επιτρψει να κ-νουμε
την προσπ-θει- μας αποτελεσματικ# και να ανοξουμε ναν
ουσιαστικ και –θλω να ελπζω– καρποφ ρο δι-λογο με τη
βρετανικ# κυβρνηση. Οι βιαστικς ερωτ#σεις προκαλον
βιαστικς και αμελτητες απαντ#σεις, τις οποες εγ' δεν θεωρ' οτε πλ#ρεις οτε οριστικς.
Aχω #δη διαμηνσει, μσω του κυρου πρσβη του Ηνωμνου Βασιλεου στην Ελλ-δα, τι επιθυμ' να συναντηθ'
με τον Βρεταν ομ λογ μου στο πλασιο του Συμβουλου
Υπουργ'ν Πολιτισμο της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης στις 30 Ιουνου, και ως τ τε το ζ#τημα θα το χουμε θσει και με σχετικ# επιστολ#. Πρπει δε να σας πω τι πριν απ τη συν-ντηση αυτ#, πριν απ την επσημη επαφ# των δο κυβερν#σεων,
λα εναι πρ ωρα και βεβιασμνα. Εναι δε παρ-κλησ# μου
να εναρμονζονται και να συντονζονται λες οι καλ πιστες
και δημιουργικς προσπ-θειες προς την κατεθυνση αυτ#.
Φυσικ-, δεν μπορομε οτε να ελγξουμε οτε να ανακ ψουμε μα διεθν# κνηση, να διεθνς ρεμα, μα φων# που
αναβλζει μσα απ την αν-γκη του σεβασμο της παγκ σμιας πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς.
Και εμες, στα θματα αυτ-, δεν μιλ-με με τη φων# της ελληνικ#ς κυβρνησης # του ελληνικο πολιτισμο #, αν θλετε, μας κ-ποιας ελληνικ#ς υπεροψας – που δεν πρπει να υπ-ρχει, γιατ υποδηλ'νει μα ιδεολογικ# αντληψη της Iστορας. Εμες μιλ-με στα θματα αυτ- με τη φων# του ακρωτηριασμνου μνημεου. Ο Παρθεν'νας εναι ακρωτηριασμνος, χ-σκει, ζητ-ει την επιστροφ# των γλυπτ'ν του. Και δεν
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ζητ-ει μ νο την επιστροφ# γλυπτ'ν διακοσμητικ'ν στοιχεων, της μετ πης και της ζωφ ρου. Ζητ-ει την επιστροφ#
αρχιτεκτονικ'ν στοιχεων και στοιχεων αναγκαων για τη
στατικ# επ-ρκεια του μνημεου. Η πορεα της αναστ#λωσης
των κι νων του Προν-ου αποδεικνει τι ο Aλγιν αφαρεσε
σπονδλους και κιον κρανο, τα οποα εναι αναγκαα για τη
στατικ# επ-ρκεια του μνημεου. Vχι απλ'ς και μ νο για την
περικαλλ# διακ σμησ# του, που γινε ειδικ- για τον Παρθεν'να και εναι αναπ σπαστο στοιχεο του μνημεου. Η φων#
του χ-σκοντος μνημεου εναι αυτ# που ζητ-ει την επιστροφ# των Μαρμ-ρων. Αυτ προοιωνζεται και τον τρ πο με
τον οποο θα χειριστομε τα θματα αυτ- σε λα τα εππεδα.
Aρχομαι τ'ρα στο περιβ ητο ζ#τημα του Μουσεου της
Aκρ πολης. Το Μουσεο της Ακρ πολης εναι νας παλι ς
στ χος, να ραμα της Μελνας Μερκορη, που συνεχζουμε, θα λεγα, με την δια πστη και την δια εμμον#, τουλ-χιστον ο Ζυλ Ντασσν, το Zδρυμα «Μελνα Μερκορη», ο Οργανισμ ς για την Ανγερση του Μουσεου και το Υπουργεο
Πολιτισμο.
Χαρομαι δε, γιατ μπορ' να πω τι τους τελευταους μ#νες, για τους οποους χω και μια σαφστερη και αμεσ τερη
εικ να, καταφραμε να απεμπλξουμε το ζ#τημα αυτ και
να επιταχνουμε τις διαδικασες. Θλω δε να πιστεω τι με
την αυγ# του ερχ μενου αι'να, το 2001, θα εναι τοιμο και
το κτ#ριο του μουσεου επ τη β-σει των σχεδων των Ιταλ'ν αρχιτεκτ νων, που προχωρον τη δουλει- τους, τσι 'στε σντομα να εμαστε σε θση να δομε τη δημοπρ-τηση
του ργου αυτο και την εγκατ-σταση του εργολ-βου, με
αντιξο τητες που π-ντα υπ-ρχουν αλλ- με ρυθμος οι οποοι εναι ταχτεροι και ασφαλστεροι.
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Πρπει δε να σας πω τι το Μουσεο της Ακρ πολης χρηματοδοτεται απ τον ελληνικ λα και απ τον κρατικ
προϋπολογισμ , με μικρ# κοινοτικ# συμμετοχ#, ευπρ σδεκτη αλλ- μικρ#, την οποα διατηρομε χι τ σο για λ γους
οικονομικος σο για λ γους πολιτικος και συμβολικος,
μα συμμετοχ# που δεν ξεπερν-ει το 18%. Εμαστε δε ανοικτο και στη διεθν# συμμετοχ# και τη διεθν# χορηγα, χι
γιατ η Ελλ-δα χει οικονομικ πρ βλημα, αλλ- γιατ η Ελλ-δα θλει να αποδ'σει την τιμ# της συμμετοχ#ς στη διεθν#
αυτ# χορηγα, στην παγκ σμια κοιν τητα και σε σους θλουν να μετ-σχουν για να χουν την τιμ# της συμμετοχ#ς
και χι επειδ# εμες χουμε την αν-γκη της συμβολ#ς αυτ#ς.
Το Μουσεο της Ακρ πολης, μως, δεν εναι κ λα εξετ-σεων που δνουμε εμες εν'πιον της βρετανικ#ς κυβερν#σεως. Ε-ν ο λ ρδος Aλγιν εχε ζητ#σει απ το υπ δουλο ελληνικ θνος, ταν κανε τη διαρπαγ#, να κατασκευαστε
μουσεο, προκειμνου να μην π-ρει τα Μ-ρμαρα, τ τε θα
μποροσε σως να τεθε να ττοιο ζ#τημα. Αλλ- επειδ# δεν
εχε εκφρ-σει ττοιον ρο και κανε τη διαρπαγ# ωμ-, τσι
και εμες κ-νουμε το μουσεο, επειδ# εμες το χρειαζ μαστε
και χι επειδ# πρπει να δ'σουμε επικοινωνιακς εξετ-σεις
καλ#ς συμπεριφορ-ς. Δεν θλω να μπω σε λεπτομρειες, θα
μιλ#σουν -λλοι ειδικ τεροι εμο, αλλ- πρπει να σας πω τι αυτ# εναι η νοοτροπα με την οποα εμες αντιμετωπζουμε τα θματα.
Δεν αντιδικομε με τη βρετανικ# κυβρνηση. Πρ κειται
για μα φλη χ'ρα, για ναν εταρο στην Ευρωπαϊκ# Aνωση,
για μα χ'ρα με την οποα χουμε παραδοσιακος δεσμος
στο πλασιο της δυτικ#ς και δυτικ στροφης πορεας του τ που μας στις τελευταες π-ρα πολλς δεκαετες. Yπ-ρχουν,
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μως, αξι'σεις του μνημεου και αξι'σεις σεβασμο της παγκ σμιας πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς. Υπολογζω δε στην ευαισθησα της βρετανικ#ς κοινωνας, και -ρα του βρετανικο
πολιτικο συστ#ματος, το οποο οφελει να λ-βει σοβαρ- υπ ψη του αυτς τις αξι'σεις.
Με αυτς τις σκψεις, σας ευχαριστ' γιατ π#ρατε την
πρωτοβουλα αυτ# και μας δ'σατε την ευκαιρα να βρεθομε εδ' και να πομε σα λμε τ'ρα. Ευχαριστ' για μα ακ μη φορ- λους τους ξνους προσκεκλημνους και συμμετχοντες στο συμπ σιο αυτ , λους τους συμμετχοντες, αδιακρτως. Και σας ευχαριστ' γιατ στεγ-ζετε αυτ τον
προβληματισμ , ο οποος ξεπερν-ει φυσικ- κατ- πολ τα ρια της Αθ#νας, καθ'ς εναι νας προβληματισμ ς παγκ σμιος.
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υποδχομαι στη γενθλια π λη μου με διπλ# ιδι τητα:
του υπουργο του Πολιτισμο και του πολτη της π λης αυτ#ς. H δετερη ιδι τητα, πιο μ νιμη και απολτως προσωπικ#, καθ'ς πρ κειται για ιδι τητα βιωματικ#, που δεν εξαρτ-ται απ -λλες συγκυρες, εναι αυτ# που με κ-νει πολ
πιο περ#φανο και συγκινημνο λ γω της σημεριν#ς παρουσας σας εδ'.
H Θεσσαλονκη χει αναγνωριστε στη συνεδηση των ευρωπαϊκ'ν θεσμ'ν, και σιγ- σιγ- στη συνεδηση των ευρωπαϊκ'ν μσων ενημρωσης, ως πρωτεουσα του πολιτισμο
της Eυρ'πης για το 1997. Tο βασικ ερ'τημα, το μ νο σως ερ'τημα που εκκρεμε, εναι αν, ξεπερν'ντας μεμψιμοιρες,
συμπλγματα, αντιδρ-σεις και μα δι-θεση αυτοϋποτμησης
που μας διακρνει και που την χουμε καταστ#σει βασικ
στοιχεο της εθνικ#ς μας ιδιοσυγκρασας, θα αναγνωρσουμε
στον εαυτ μας το δικαωμα να διαχειριζ μαστε θεσμος παρ μοιας εμβλειας και να τους μετατρπουμε σε μ νιμα στοιχεα της φυσιογνωμας μας. Γιατ, σε τελευταα αν-λυση, η
Eλλ-δα εναι αυτ# που κατ’ εξοχ#ν νομιμοποιεται ιστορικνα αναπτσσει παρ μοια δραστηρι τητα. Στο πεδο του πολιτισμο η Eλλ-δα δεν εναι μια μεσαα χ'ρα. Eναι μια μεγ-139
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λη δναμη, που μπορε να καταστ#σει τον πολιτισμ χημα,
χι μ νο για την αυτογνωσα της, αλλ- και για την προβολ#
της στο εξωτερικ .
H Θεσσαλονκη θα αποκτ#σει την επσημη ιδι τητα της
Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας σε λγες ημρες, με τις μεγ-λες εκδηλ'σεις των εγκαινων και τις πολιτικς συναντ#σεις που
οργαν'νουμε στις 30 και 31 Iανουαρου και την 1η Φεβρουαρου, παρουσα του Προδρου της Δημοκρατας. Σε αυτς τις
συναντ#σεις χουν κληθε οι ομ λογο μου λων των χωρ'ν
της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, λων των συνδεδεμνων με την Eυρωπαϊκ# Aνωση χωρ'ν, λων των βαλκανικ'ν χωρ'ν, λων
των χωρ'ν της λεκ-νης της Mεσογεου που μετχουν στην
Eυρωμεσογειακ# Συνεργασα, καθ'ς και λων των χωρ'ν
της Παραευξενιας Συνεργασας.
Tο μεζον, μως, πρ δρομο γεγον ς πολιτικ#ς πολιτισμο
εναι η δικ# σας παρουσα εδ'. H σνθεση της αθουσας αυτ#ς, στην οποα βρσκονται οι δ#μαρχοι των πρωτευουσ'ν
των νομ'ν και λων των π λεων που χουν προγραμματικ#
σχση συνεργασας με το Yπουργεο Πολιτισμο, οι εκπρ σωποι των Tοπικ'ν Eν'σεων Δ#μων και Kοινοτ#των και της
KEΔKE, οι εκπρ σωποι των Πολιτιστικ'ν Eπιχειρ#σεων της
Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης, καθ'ς και -νθρωποι του πολιτισμο, εκενοι που διαχειρζονται τον πολιτισμ , τ σο ως πολιτιστικ# κληρονομι- σο και ως ενεργ και ζ'σα πραγματικ τητα με τη σγχρονη μορφ# της, αποτυπ'νει τη δικ# μας αντληψη για τη συνεργασα στα πεδα του πολιτισμο. Mε τη
συν-ντησ# μας αυτ# θτουμε #δη σε κνηση τα πολλαπλ- δκτυα πολιτισμο που υπ-ρχουν στη χ'ρα μας.
Tο Yπουργεο Πολιτισμο χει προνομιακ# σχση με την
Tοπικ# Aυτοδιοκηση, γιατ ο πολιτισμ ς εναι το προνομιακ
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πεδο στο οποο η Tοπικ# Aυτοδιοκηση –και ταν λω Tοπικ# Aυτοδιοκηση, εννο' τους αιρετος εκπροσ'πους της–
μπορε να αναπτξει τη δραστηρι τητ- της, καθ'ς ο πολιτισμ ς δεν εναι να οποιοδ#ποτε κεφ-λαιο της πολιτικ#ς της
Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης, πως δεν εναι να οποιοδ#ποτε κεφ-λαιο της κυβερνητικ#ς πολιτικ#ς.
O πολιτισμ ς εναι το βασικ στοιχεο της εθνικ#ς μας ιδιοσυστασας, εναι το αποδεικτικ στοιχεο της εθνικ#ς μας
ταυτ τητας, εναι το βασικ μας συγκριτικ πλεονκτημα.
Στις μρες μας ιδως, δηλαδ# την εποχ# της πολπλοκης μεταβιομηχανικ#ς κοινωνας, ο πολιτισμ ς εναι το βασικ στοιχεο επ του οποου μπορε να θεμελιωθε η κοινωνικ# συνοχ#,
γιατ, περισσ τερο απ οτιδ#ποτε -λλο, ο πολιτισμ ς εναι η
οικονομα του ελεθερου χρ νου. Δεν εναι μα πολυτελ#ς,
μα δευτερεουσα, μα αδι-φορη πολιτικ- και κοινωνικ- δραστηρι τητα, η οποα κινεται απλ'ς και μ νο στο πεδο της αισθητικ#ς απ λαυσης. aλλωστε, ακ μη κι αν #ταν τσι, θα
μποροσα να πω τι, μετ- την κατ-ρρευση του υπαρκτο σοσιαλισμο, σως οι αισθητικς επιλογς και οι αισθητικς αντιθσεις να εναι οι μεζονες ιδεολογικς και πολιτικς διαφορς.
O πολιτισμ ς εναι η δια η β-ση του καθημερινο μας
βου. Δεν εναι απλ'ς και μ νο μα πολ συγκεκριμνη στ-ση
πνευματικ τητας, ετε αυτ# αφορ- στο δημιουργ ετε αφορστο χρ#στη του πολιτιστικο προϊ ντος. O πολιτισμ ς εναι
κατ-σταση, συγκεκριμνο απ θεμα τεχνολογας, αισθητικ#ς,
πρακτικ#ς, νοοτροπι'ν, που συγκροτον αυτ που αποκαλομε πολιτιστικ σμπαν.
Aτσι, λοιπ ν, ο πολιτισμ ς συνδεται με τις τοπικς προτεραι τητες, συνδεται με τις τοπικς αναπτυξιακς αν-γκες, με τα
τοπικ- συγκριτικ- πλεονεκτ#ματα που μπορον να αξιοποιη141
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θον, γιατ η αν-πτυξη αυτ'ν των τοπικ'ν συγκριτικ'ν πλεονεκτημ-των εναι προϋπ θεση οικονομικ#ς και κοινωνικ#ς επιβωσης. Σε -λλες, μεγαλτερες και πιο ανεπτυγμνες περιοχς,
εναι προϋπ θεση για την καλλιργεια της αυτοπεποθησης του
τοπικο πληθυσμο και του τοπικο δυναμικο. Kαι, τλος, για
λες τις περιοχς της χ'ρας, εναι προϋπ θεση αν-πτυξης.
Xαρομαι, γιατ μας δνεται σ#μερα η ευκαιρα να συζητ#σουμε λο το φ-σμα των θεμ-των, ακ μη και θματα για τα
οποα συν#θως δεν γνεται συζ#τηση αν-μεσα στο Yπουργεο
Πολιτισμο και στους φορες της Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης. H
πολιτιστικ# κληρονομι- –για να αναφερθ' στο κρισιμ τερο
απ τα ζητ#ματα αυτ-–, η προστασα δηλαδ# του αρχαιολογικο μας πλοτου, εναι κατ’ εξοχ#ν κρατικ# αρμοδι τητα,
για την οποα μως το Yπουργεο Πολιτισμο, που τη διαχειρζεται, επιζητε π-ντοτε τη σμπραξη και τη συμμετοχ# των
τοπικ'ν κοινωνι'ν.
Πολ συχν-, ταν μιλ-με στην Eλλ-δα για πολιτισμ , εννοομε την πολιτιστικ# κληρονομι-. M νο που δεν εμαστε
θεματοφλακες και διαχειριστς εν ς μουσειακο εδους. Eμαστε θεματοφλακες μιας βιωματικ#ς σχσης, που πρπει
και μπορε να λειτουργ#σει –και λειτουργε– ως στοιχεο μπνευσης για τη σγχρονη πολιτιστικ# δημιουργα. Γι’ αυτ
στο Yπουργεο Πολιτισμο μας ενδιαφρει η αν-δειξη και η
προβολ# της διαχρονας του ελληνικο πολιτισμο. Kαι σε
αυτ# την προσπ-θει- μας, στην προσπ-θει- μας να προβ-λουμε τη διαχρονα του ελληνικο πολιτισμο, η συμμετοχ#, η
συνανεση, η σμπραξη, η συνενοχ# της Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης εναι ρος αναγκαος.
Δεν αρκε μως η διαχρονα, πως χω πει κατ’ επαν-ληψη. Aπαιτεται και η συνργεια. Πρπει ο καθνας απ εσ-ς
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να γνει συνεργ ς και αντιλ#πτωρ αυτ#ς της προσπ-θειας.
Γιατ μ νο η συνργεια λων των φορων που ασχολονται με
τον πολιτισμ , των φορων που αναπτσσουν τη δραστηρι τητ- τους σε λες τις μορφς πολιτιστικ#ς δραστηρι τητας, επιτρπει να αναδεξουμε τον πλοτο του σγχρονου ελληνικο πολιτισμο και να πολλαπλασι-σουμε το παραγ μενο αποτλεσμα – αποτλεσμα το οποο μπορε να προκψει απ τη
διοργ-νωση μιας μουσικ#ς εκδ#λωσης στους χ'ρους αυτο
του ωραου μουσεου, απ τη διοργ-νωση παρ-λληλων εκθεσιακ'ν γεγον των που καλπτουν -λλες περι δους, απ τη
συνεργασα των μεγ-λων κρατικ'ν φορων του θεατρικο
χ'ρου με τα ΔHΠEΘE, απ τη συνεργασα των μουσικ'ν σχημ-των των δ#μων με τις μεγ-λες κρατικς ορχ#στρες κ.ο.κ.
Xαρομαι, γιατ θα μας δοθε η ευκαιρα τις δο αυτς ημρες να αποτυπ'σουμε το χ-ρτη των δικτων που χουν δημιουργηθε, πολλ- απ τα οποα εναι επ'νυμα και ορατ- διγυμνο οφθαλμο.Yπ-ρχουν, μως, και δκτυα τα οποα εναι
υπολανθ-νοντα και τα οποα πρπει να αξιοποι#σουμε, να
τους δ'σουμε τη δυναμικ# τους. Nα διαμορφ'σουμε το ενιαο
εθνικ δκτυο πολιτισμο, να προκαλσουμε τη σγκλιση των
δικτων αυτ'ν σε ενιαα κοτη, στην οποα θλουμε να δ'σουμε να νομα –γιατ τα ον ματα κ-νουν τα πρ-γματα,
γιατ υπ-ρχει υλικ# δναμη στις λξεις και τις ιδες– και το νομα αυτ εναι «Eπικρ-τεια Πολιτισμο». H Eλλ-δα εναι η
μ νη επικρ-τεια που δικαιοται, ιστορικ' τω λ γω και τω
ττλω, να λγεται Eπικρ-τεια Πολιτισμο.
Θα μιλ#σουμε για το χ-ρτη των δικτων, θα μιλ#σουμε
δηλαδ# για τα υφιστ-μενα δκτυα, για τα Δημοτικ- Περιφερειακ- Θατρα, για τις προγραμματικς συμβ-σεις που μας
συνδουν με τις Πολιτιστικς Eπιχειρ#σεις των δ#μων, πολλς
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απ τις οποες αναπτσσουν πολ σημαντικ# δραστηρι τητα,
κυρως στο πεδο της πολιτιστικ#ς κατ-ρτισης.
Θα μιλ#σουμε για το μεζον απ τα υφιστ-μενα δκτυα,
που εναι το Eθνικ Πολιτιστικ Δκτυο Π λεων, που πρπει
να ξανασκεφθε το ρ λο του και να ξαναβρε τους ρυθμος
του και τον προσανατολισμ του, αξιοποι'ντας την πολ μεγ-λη δουλει- που χει γνει.
Θα μιλ#σουμε για το Δκτυο Kινηματογρ-φων, που δεν εναι μ νο το δκτυο των αιθουσ'ν, χειμεριν'ν και θεριν'ν,
που διαχειρζονται οι δ#μοι σε συνεργασα με το υπουργεο,
αλλ- εναι και να δκτυο που συγκροτε το Eλληνικ Kντρο
Kινηματογρ-φου.
Θα μιλ#σουμε για τα Eικαστικ- Eργαστ#ρια, που πρπει να
βρουν τη σχση τους με την Eθνικ# Πινακοθ#κη και με τα δο
μουσεα σγχρονης τχνης που ιδρει το Yπουργεο Πολιτισμο,
το Eθνικ Mουσεο στην Aθ#να και το Kρατικ Mουσεο εδ'
στη Θεσσαλονκη, σε συνεργασα με τον Oργανισμ της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας, στο βιομηχανοστ-σιο της YΦANET.
Θα μιλ#σουμε για τις προγραμματικς συμβ-σεις που χουν πολλο δ#μοι με το Tαμεο Aρχαιολογικ'ν Π ρων και
Aπαλλοτρι'σεων, δηλαδ# ουσιαστικ- με την Aρχαιολογικ#
Yπηρεσα. Aλλ- και για λανθ-νοντα στοιχεα, πως εναι το
Δκτυο Δημοτικ'ν Bιβλιοθηκ'ν, που ενισχεται απ το Eθνικ Kντρο Bιβλου.
Yπ-ρχουν φυσικ- και κ-ποιες -λλες πρακτικς μορφς
συνεργασας, που πρπει να τις καταγρ-ψουμε και να τις αξιολογ#σουμε: H συνεργασα μας με τους θεσμος της τοπικ#ς πολιτιστικ#ς εκπαδευσης που διαχειρζονται οι δ#μοι, πως εναι τα δημοτικ- ωδεα. H συνεργασα μας με μεγ-λα
μουσικ- σχ#ματα που διαχειρζονται οι δ#μοι, πως για πα144

ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ρ-δειγμα η Συμφωνικ# Oρχ#στρα του Δ#μου Θεσσαλονκης.
H συνεργασα μας με τις μεγ-λες πολιτιστικς εκδηλ'σεις, πως εναι τα φεστιβ-λ, τα συνδρια και οι εκθσεις. H συνεργασα μας σε σχση με τη χρηματοδ τηση των πολιτιστικ'ν
κτιρων απ δι-φορες πηγς. H συνεργασα μας για τη δημιουργα βασικ'ν πολιτιστικ'ν θεσμ'ν. Kαι κυρως η συνεργασα μας σε ,τι αφορ- στις εκπαιδευτικς δραστηρι τητες
στο χ'ρο του πολιτισμο, αυτς που «υπονομεουν» δημιουργικ- τη δομ# της σχολικ#ς τ-ξης και προκαλον πολ
μεγαλτερο ενδιαφρον στο παιδ, ετε πρ κειται για δραστηρι τητες υποστ#ριξης του αναλυτικο προγρ-μματος, πως
το πρ γραμμα «Mελνα», ετε για δραστηρι τητες που πηγ-ζουν απ πρωτοβουλες της Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης ( πως
σχολικ- φεστιβ-λ, που οργαν'νουν πολλο δ#μοι, # -λλες
δραστηρι τητες), ετε για δραστηρι τητες που αναπτσσουν
η Aρχαιολογικ# Yπηρεσα και -λλοι φορες του Yπουργεου
Πολιτισμο. Για λα αυτ- θα μιλ#σουμε μετ- απ ενδελεχστερες εισηγ#σεις, που θα γνουν σ#μερα και αριο απ τα απολτως αρμ δια πρ σωπα.
Δεν αρκε μως να αποτυπ'σουμε τα δεδομνα, να κ-νουμε ναν αξι πιστο χ-ρτη των δικτων, που εναι πολ μικρ τερος απ τον πραγματικ πολιτιστικ χ-ρτη της χ'ρας.
Πρπει να θσουμε τα δκτυα σε κνηση. Tο να θσει κανες τα
δκτυα σε κνηση σημανει να διασφαλσει τη συζ#τηση αν-μεσα στους φορες που μετχουν σε να δκτυο, τις ανταλλαγς εμπειρι'ν και επισκψεων, την αλληλοενημρωση, τις κοινς παραγωγς, τις κοινς εμφανσεις στο εξωτερικ , την νταξη στο δκτυο των μεγ-λων πολεοδομικ'ν συγκροτημ-των της Aθ#νας και της Θεσσαλονκης.
Kαι ββαια να δομε π'ς λα αυτ- τελικ- θα επεκταθον
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στο χ'ρο, δηλαδ# π'ς θα μετ-σχουμε στο Bαλκανικ Δκτυο
Π λεων και το Bαλκανικ Δκτυο Tεχν'ν, που εναι το βασικ αντικεμενο συζ#τησης που θα χω με τους ομολ γους
μου, τους υπουργος Πολιτισμο των βαλκανικ'ν χωρ'ν,
στις 30 Iανουαρου, εδ', στην π λη της Θεσσαλονκης. Για να
γνει αυτ , για να τεθον τα δκτυα σε κνηση και να διασφαλιστε η επκτασ# τους, πρπει να διασφαλιστε η σγκλισ#
τους στην ενιαα κοτη, που συνιστ- τη βασικ# πρ ταση του
υπουργεου στη σημεριν# και την αυριαν# συν-ντησ# μας.
Tο Yπουργεο Πολιτισμο χει διασφαλσει #δη και λες
τις οργανωτικς προϋποθσεις, διαμορφ'νοντας στην κεντρικ# του υπηρεσα ενιαο γραφεο εξυπηρτησης των Oργανισμ'ν Tοπικ#ς Aυτοδιοκησης, οι οποοι μπορον με μια επσκεψ# τους να χουν την απαρατητη ενημρωση για τις σχσεις τους με λο το φ-σμα των υπηρεσι'ν και των εποπτευ μενων φορων του Yπουργεου Πολιτισμο και να ελγχουν
τη ρο# της χρηματοδ τησης στους επιμρους δ#μους και στις
δημοτικς επιχειρ#σεις.
Θα μιλ#σουμε, λοιπ ν, για τις σχσεις σας με το Yπουργεο
Πολιτισμο, για τη σχση μας με τη Nομαρχιακ# Aυτοδιοκηση και τις περιφερειακς υπηρεσες του κρ-τους. Θα μιλ#σουμε για τη σχση μας με τους χορηγος, με τον ιδιωτικ τομα, για τη σχση σας με τις επενδσεις κεφαλαου στο χ'ρο
αυτ , δηλαδ# με μα οικονομα πολιτισμο, η οποα διαμορφ'νεται και διακινε πολ σημαντικ- κεφ-λαια.
Θα #ταν, μως, σφ-λμα να πει κανες τι το πρ'το πρ βλημα στο χ'ρο του πολιτισμο εναι το πρ βλημα των π ρων.
Πρπει να φγουμε απ την αντληψη που θλει τον πολιτισμ
και την πολιτιστικ# πολιτικ# ταυτισμνη με την πολιτικ# επιχορηγ#σεων – ετε η πολιτικ# αυτ# εναι τυποποιημνη ετε βασ146
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ζεται στην επιτηδει τητα κ-ποιων που μπορον να προσπορζονται περισσ τερους π ρους απ -λλους. H αναζ#τηση της μπνευσης, η αναζ#τηση κατ-λληλων και ταλαντοχων ανθρ'πων εναι στ χοι που προηγονται στη δικ# μου συνεδηση απ το στ χο της αναζ#τησης των απαρατητων π ρων.
Yπ-ρχει να παρ-δοξο φαιν μενο στην Eλλ-δα. O πολιτισμ ς εναι ταυτισμνος με την πολυμορφα, εναι ταυτισμνος
με αυτ που επιμνω να ονομ-ζω πολιτιστικ φιλελευθερισμ , ο οποος δεν χει καμα –μα καμα απολτως– σχση με
τον οικονομικ νεοφιλελευθερισμ .
Tο παρ-δοξο, λοιπ ν, εναι τι στην Eλλ-δα, για λ γους
που εξηγονται ιστορικ'ς και με τους οποους δεν θα σας απασχολ#σω σ#μερα, το κρ-τος εναι πολ πιο ανεκτικ , πολ
πιο πλουραλιστικ , πολ πιο φιλελεθερο πολιτικ-, πολ πιο
ανεξθρησκο απ ,τι εναι η δια η πολιτιστικ# αγορ-, απ
,τι εναι ο ιδιωτικ ς τομας στο χ'ρο του πολιτισμο.
H συνεργασα του Yπουργεου Πολιτισμο και των φορων
που εποπτεονται απ αυτ με την Tοπικ# Aυτοδιοκηση, δηλαδ# η συνεργασα λων των επιμρους πτυχ'ν και ψεων
του ευρτατου δημ σιου τομα στον πολιτισμ , μας επιτρπει
χι μ νο να θσουμε τους δικος μας δεκτες στη διαδρομ#
του πολιτισμο, δεκτες μν#μης, δεκτες εθνικ#ς ποι τητας,
αλλ- επιπλον να γνουμε και να εδος καθοδηγητ# – με την
ννοια του leader, που εναι πιο κοντ- στη σγχρονη οικονομικ# ορολογα. Mπορε τσι να παρ-γεται αποτλεσμα το οποο να εναι αισθητικ- -ρτιο, να εναι πολιτικ- φιλελεθερο,
να καλπτει το ευρτερο δυνατ φ-σμα, να κινητοποιε τις
δυν-μεις που πρπει να κινητοποιηθον, να προσφρει αυτ
που χουμε πρωτστως αν-γκη: αυτογνωσα, ασθηση δηλαδ#
συλλογικ#ς μν#μης και συλλογικ#ς αξιοπρπειας.
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4

T

O YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΣTHN EΛΛAΔA EXEI MIA ΠOΛY ΣY-

γκεκριμνη και μικρ# ιστορα. Γενν#θηκε στην τελευταα φ-ση της δικτατορας και προκυψε απ τη συννωση της Aρχαιολογικ#ς Yπηρεσας –η οποα εχε μα ιστορα
ση σε μ#κος με την ιστορα του νου ελληνικο κρ-τους, καθ'ς στεγ-στηκε εξαρχ#ς στο Υπουργεο Εθνικ#ς Παιδεας
και Θρησκευμ-των και στη συνχεια στο μεγ-λο και ενιαο
τ τε Υπουργεο Προεδρας της Κυβερν#σεως– με υπηρεσες
πολ νε τερες, οι οποες εχαν κδηλο προπαγανδιστικ # λογοκριτικ χαρακτ#ρα, καθ'ς εχαν προκψει με τη συγκεκριμνη τους μορφ# κυρως σε περι δους πολιτικ'ν ανωμαλι'ν,
σε πολιτικς περι δους που δεν εχαν δημοκρατικ# νομιμοποηση και αναγωγ#. Αυτ δε εναι να γενετικ πρ βλημα
του Υπουργεου Πολιτισμο, το οποο επιχειρε να συνεν'σει
δο διαφορετικ#ς διαδρομ#ς πρ-γματα: την Aρχαιολογικ#
του Yπηρεσα, συμπεριλαμβανομνων και των αναστηλωτικ'ν του υπηρεσι'ν, απ τη μια μερι-, και τις υπηρεσες της
πολιτιστικ#ς αν-πτυξης, του σγχρονου δηλαδ# πολιτισμο,
απ την -λλη.
Πρπει δε επσης να αναφρω τι αν δει κανες τη φυσιογνωμα των Υπουργεων Πολιτισμο των χωρ'ν της Ευρω-
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παϊκ#ς Aνωσης, θα διαπιστ'σει τι στις περισσ τερες υπ-ρχει πρ-γματι να αυτοτελς Υπουργεο Πολιτισμο. Δο μ λις
εναι οι χ'ρες που συνδουν το Υπουργεο Πολιτισμο με το
Υπουργεο Παιδεας – αυτ συμβανει και στην Κπρο, για
λ γους μως που αν-γονται και στο κυπριακ Σνταγμα του
1960. Στις υπ λοιπες γνεται μα λανθ-νουσα αλλ- πολ ενδιαφρουσα δι-κριση αν-μεσα στα υπουργεα που ρχνουν
το β-ρος τους σε αυτ που λγεται πολιτιστικ# κληρονομικαι σε εκενα που ρχνουν το β-ρος τους στις τχνες. Πρ κειται για να πρ βλημα εθνικ#ς αυτοσυνειδησας της κ-θε χ'ρας.
Εμες χουμε σε αυξημνο βαθμ το πρ βλημα αυτ , στο
οποο νομζω τι οφελω να αναφερθ'. Εννο' τι και το Υπουργεο Πολιτισμο και ο Οργανισμ ς του και το Υπουργεο
Παιδεας και το εκπαιδευτικ μας σστημα, -ρα και το αναλυτικ πρ γραμμα, εναι λα δσμια μιας ιδεολογικ#ς χρ#σης
και μιας ιδεολογικ#ς πρ σληψης της ελληνικ#ς ιστορας και
λα αυτ- αν-γονται στον τρ πο διαμ ρφωσης του νου ελληνικο κρ-τους και στις συνθ#κες με τις οποες απκτησε
την ανεξαρτησα του και στη συνχεια συγκροτ#θηκε ως πολιτειακ# οντ τητα.
Ο κλασικ ς πολιτισμ ς ως ιδεολ γημα καταπεσε τη διαχρονα του ελληνικο πολιτισμο και σε αυτ οφελεται σε
πολ μεγ-λο βαθμ η υποτμηση του Βυζαντου και της μεταβυζαντιν#ς περι δου, που ταυτστηκε με τους σκοτεινος
χρ νους, με αποτλεσμα μορφς τχνης και αποθματα πολιτισμο εξ ορισμο να υποβαθμιστον και να ταπεινωθον.
H αντληψη αυτ# καθ ρισε και τον τρ πο συγκρ τησης
του αναλυτικο προγρ-μματος, το οποο επιπλον π-σχει και
απ μα μεζονα δουλεα, που αναφρεται στη σχση του σχο149
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λικο μας συστ#ματος με τον τρ πο εισαγωγ#ς στα Aν'τατα
Eκπαιδευτικ- Iδρματα. Δεν εναι δυνατ ν να γνει καμα
ουσιαστικ# αναμ ρφωση του εκπαιδευτικο μας συστ#ματος,
ε-ν δεν αποκτ#σει το σχολεο, αρχ#ς γενομνης απ το λκειο, αυτοτλεια. Δεν εναι δυνατ ν να γνουν ουσιαστικς αλλαγς στο αναλυτικ πρ γραμμα, ε-ν λα εναι διαδοχικ'ς υποτεταγμνα στο στ χο της εισ δου στο πανεπιστ#μιο. Kαι
αυτ# η κατ-σταση οφελεται στην δια τη φση και την κινητικ τητα της ελληνικ#ς κοινωνας, η οποα ζητ-ει ορισμνες
φορμαλιστικς εγγυ#σεις για να συγκροτηθε ως κοινωνα, επειδ# χει να πρ βλημα δι-χυσης και ευελιξας. Ακριβ'ς δε
επειδ# η εισδοχ# στην αν'τατη εκπαδευση λειτοργησε και
λειτουργε –ευτυχ'ς– στην Ελλ-δα ως μηχανισμ ς κοινωνικ#ς ανακατ-ταξης, κοινωνικ#ς νταξης, βελτωσης δηλαδ#
των ρων νταξης στον κοινωνικ ιστ , ε-ν δεν αντιμετωπσουμε λο το ζ#τημα διαφορετικ-, αν δεν αλλ-ξουμε δηλαδ#
συμβολισμος ως προς το status του σχολεου, τη σημασα των
εισαγωγικ'ν εξετ-σεων και τη γενικ τερη λειτουργα του εκπαιδευτικο μας συστ#ματος σε σχση με αυτ που λγεται
κοινωνικ# θση και κοινωνικ# τοποθτηση, εναι ββαιο τι
ποτ δεν θα μπορσουμε να κ-νουμε μα ριζοσπαστικ# επανεξταση και επαναξιολ γηση του αναλυτικο προγρ-μματοςW ποτ δεν θα ξεφγουμε απ τη λογικ# των τυπικ'ν κριτηρων και των τυπικ'ν προσ ντων.
Δεν υπ-ρχει, νομζω, καννα -λλο εκπαιδευτικ σστημα
με τ σο υψηλ βαθμ τυποποησης και ομοιομορφας. Αυτ ς
ο υψηλ ς βαθμ ς τυποποησης και ομοιομορφας, στην πρ'τη φ-ση συγκρ τησης του νου ελληνικο κρ-τους και στη
συνχεια συγκρ τησης της νας ελληνικ#ς κοινωνας –γιατ
στην Ελλ-δα προηγεται η συγκρ τηση του κρ-τους και πε150
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ται η συγκρ τηση της κοινωνας–, παιξε ναν ευεργετικ ρ λο, δι τι διασφ-λισε τον εκπαιδευτικ εξισωτισμ . Ο εκπαιδευτικ ς εξισωτισμ ς #ταν αναγκαος για να διασφαλιστε
μια κοινωνικ# κινητικ τητα, που με τη σειρ- της διασφ-λιζε
τη συνοχ# της κοινωνας αυτ#ς, δινε ελπδα βελτωσης της
κοινωνικ#ς θσης.
Στη συνχεια, μως, ο εκπαιδευτικ ς εξισωτισμ ς και ο
φορμαλισμ ς με τον οποο αυτ ς συνδεται δημιουργε προβλ#ματα: καταπιζει τη φαντασα και το ταλντο, δεν αναζητ- πηγς μπνευσης και, φυσικ-, αφυδατ'νει και εξουδετερ'νει τη σχολικ# πρ-ξη. Αυτ ισχει σε λα τα μαθ#ματα,
κατ’ εξοχ#ν μως σε αυτ που ονομ-ζουμε καλλιτεχνικ# εκπαδευση, οικεωση με τον πολιτισμ κ.ο.κ.
Υπ-ρχουν λοιπ ν κ μβοι στο λο σστημα, τους οποους
μπορομε να εντοπσουμε. Aχω απαριθμ#σει δο: τις εισαγωγικς εξετ-σεις στο πανεπιστ#μιο και τον υψηλ φορμαλισμ
και την τυποποηση, την ομοιομορφα του αναλυτικο προγρ-μματος της πρωτοβ-θμιας και της δευτεροβ-θμιας εκπαδευσης. Aυτ- βρσκονται στην αφετηρα του λου προβλ#ματος, εναι η μ#τρα του.
Ββαια, αυτ δεν σημανει τι πρπει μα προσγγιση κατ’
εξοχ#ν πολιτιστικ# να κατακλσει το Υπουργεο Παιδεας.
Διεθν'ς διεξ-γεται μα συζ#τηση για τη σχση του εκπαιδευτικο συστ#ματος με αυτ που λγεται οργ-νωση του πολιτισμο και πολιτικ# πολιτισμο. Υπ-ρχει δε διεθν'ς νας φ βος για την τατιση των δο αυτ'ν δραστηριοτ#των, ακριβ'ς
επειδ# η νταξη της πολιτιστικ#ς εξοικεωσης –για να μη χρησιμοποι#σω οτε τον ρο παιδεα οτε τον ρο εκπαδευση–
στις δομς του αναλυτικο προγρ-μματος κινδυνεει να καταστ#σει απεχθς για το παιδ αυτ που λγεται πολιτισμ ς
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και τχνη, καθ'ς η αυστηρ# δι-ρθρωση της σχολικ#ς τ-ξης,
που η εξουσα του δασκ-λου εναι εμφαν#ς σε σχση με τη
θση του μαθητ#, δεν εναι πρ σφορο δαφος για να αναπτυχθε αυτ# η εξοικεωση με τον πολιτισμ – και κυρως να προσελκυσθε ο μαθητ#ς που χει ταλντο σε μα σχση μαθητεας, η οποα εναι βεβαως εξουσιαστικ#, αλλ- δεν εναι τυπικ#, γιατ εναι μα σχση μαθητεας εργαστηριακο τπου,
δηλαδ#, θα λεγα, του τπου μιας κοιν τητας, πως ακριβ'ς
συμβανει, για παρ-δειγμα, με τα εργαστ#ρια των σχολ'ν
Καλ'ν Τεχν'ν.
Τοτων δοθντων, πρπει να σας πω τι το Υπουργεο Πολιτισμο αναπτσσει εκπαιδευτικο χαρακτ#ρα δραστηρι τητες πολυσχιδες, περισσ τερες απ σες μπορε να διαγν'σει κανες δι- γυμνο οφθαλμο. Πρπει ββαια να διευκρινσω, προ π-σης αναφορ-ς στις δραστηρι τητες αυτς, τι αναφρομαι στον πολιτισμ ως ιδιατερη πνευματικ# στ-ση,
δηλαδ# στον πολιτισμ ως culture. Δεν αναφρομαι στον πολιτισμ ως civilisation, δηλαδ# στον πολιτισμ ως κατ-σταση,
ως μσο εππεδο της τεχνολογας και της αισθητικ#ς του καθ’
ημραν βου. Και κ-νω αυτ# τη δι-κριση, δι τι εμες χουμε
το πολ μεγ-λο πλεονκτημα τελικ-, χ-ρις στον Αδαμ-ντιο
Κορα#, να χουμε τη λξη «πολιτισμ ς» ως λξη διπλ#ς χρ#σης, η οποα παραπμπει μσα απ την αξα της τη σημειωτικ# και στην ννοια της π λης και στην ννοιας της πολιτεας
και στην ννοια του πολτη, κ-τι το οποο δεν γνεται π-ντοτε με τις αποδ σεις των εννοι'ν αυτ'ν σε -λλες γλ'σσες.
Yπ-ρχουν, μ-λιστα, προσεγγσεις που κατατ-σσουν πολιτιστικ- κοινωνικος σχηματισμος, κοινωνες ολ κληρες με
κριτ#ριο το αν εννοον τον πολιτισμ ως civilisation # ως
culture, κ-τι που χει π-ρα πολ μεγ-λη σημασα. Εμες αυτ152
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τα συνθτουμε σε μα λξη, που χει να κ-νει τελικ'ς με το μεγ-λο συγκριτικ πλεονκτημα του ιστορικο β-θους και της
διαχρονας του ελληνικο πολιτισμο, ε-ν χουμε ββαια συνεδηση αυτ#ς της διαχρονας και αν δεν βαρανει τις πλ-τες
μας ως βρ-χος ο κλασικ ς ελληνικ ς πολιτισμ ς.
Το Υπουργεο Πολιτισμο, λοιπ ν, χει, πρ'τον, οργανωμνες εκπαιδευτικο χαρακτ#ρα δραστηρι τητες των υπηρεσι'ν του. Οι εκπαιδευτικς δραστηρι τητες των υπηρεσι'ν
του Υπουργεου Πολιτισμο εναι εκτεταμνες και εξαιρετικενδιαφρουσες, αν και εν πολλος -γνωστες. Αναφρομαι, για
παρ-δειγμα, στο Kντρο Eκπαιδευτικ'ν Προγραμμ-των της
Διεθυνσης Προϊστορικ'ν και Kλασικ'ν Aρχαιοτ#των του
Υπουργεου Πολιτισμο, που στεγ-ζεται στην Πλ-κα. Αναφρομαι στις εκπαιδευτικς δραστηρι τητες λων των μουσεων μας –αρχαιολογικ'ν, βυζαντιν'ν, λαογραφικ'ν, εθνολογικ'ν, εθνογραφικ'ν κ.ο.κ.– σε λη την Ελλ-δα, δι- μσου
των εφορει'ν προϊστορικ'ν και κλασικ'ν αρχαιοτ#των και
βυζαντιν'ν αρχαιοτ#των, που χουν σχση και με την τοπικ#
μαθητικ# κοιν τητα. Αναφρομαι σε δραστηρι τητες πως το
«μουσεο-σχολεο», το οποο εναι και μα θεμελι'δης δραστηρι τητα του ΙCΟΜ. Tτοιες δε δραστηρι τητες αναπτσσουν και ιδιωτικ- μουσεα, μουσεα εποπτευ μενα χαλαρ- απ το Υπουργεο Πολιτισμο, πως εναι για παρ-δειγμα το
Mουσεο Μπεν-κη. Υπ-ρχουν επσης πολιτιστικς δραστηρι τητες εκπαιδευτικο χαρακτ#ρα των οργανισμ'ν που εποπτεει # χρηματοδοτε συστηματικ- το Υπουργεο Πολιτισμο. Και πολιτιστικς δρ-σεις με κριο αποδκτη τις σχολικς ηλικες, πως εναι οι παιδικς θεατρικς σκηνς του Εθνικο Θε-τρου και του Κρατικο Θε-τρου Βορεου Ελλ-δος, οι παιδικς παραστ-σεις της Εθνικ#ς Λυρικ#ς Σκην#ς,
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τα προγρ-μματα του Μεγ-ρου Μουσικ#ς, που εναι φορας
δημ σιου χαρακτ#ρα, καθ'ς χρηματοδοτεται απ το κρ-τος
και εξυπηρετε γενικο συμφροντος σκοπος, κ.ο.κ.
Το δετερο μεγ-λο κεφ-λαιο της εκπαιδευτικ#ς δραστηρι τητας του Υπουργεου Πολιτισμο εναι η εξωσχολικ# τυπικ# πολιτιστικ# εκπαδευση, που οργαν'νεται και εποπτεεται απ το Υπουργεο Πολιτισμο. Αναφρομαι στα -πειρα ιδιωτικ- και δημοτικ- ωδεα και στις μουσικς σχολς, στις -πειρες δραματικς σχολς και στο νο εδος των θεατρικ'ν
εργαστηρων ελευθρων σπουδ'ν, στις πολ σημαντικς σχολς χορο που υπ-ρχουν και που εναι πιστοποιημνες. Οι
δραστηρι τητες αυτς εναι κατ- β-ση ιδιωτικς # δημοτικς,
με εξαρεση το Κρατικ Ωδεο Θεσσαλονκης, την Κρατικ#
Σχολ# Ορχηστρικ#ς Τχνης και τις Δραματικς Σχολς του
Εθνικο Θε-τρου και του Κρατικο Θε-τρου Βορεου Ελλ-δος.
Το τρτο κεφ-λαιο της εκπαιδευτικ#ς μας δραστηρι τητας
εναι η συστηματικ# υποστ#ριξη, αισθητικ# και καλλιτεχνικ#,
του αναλυτικο σχολικο προγρ-μματος. Aναφρομαι στο
πρ γραμμα «Μελνα». Το πρ γραμμα αυτ , που εναι μα κοιν# δρ-ση των Υπουργεων Πολιτισμο και Παιδεας σε συνεργασα με τη Γενικ# Γραμματεα Λαϊκ#ς Επιμ ρφωσης, εναι να εκτεταμνο πειραματικ πρ γραμμα που υποστηρζει
αισθητικ- την αγωγ# του παιδιο, χωρς να διασπ- τις δομς
και τις προδιαγραφς του αναλυτικο προγρ-μματος. Αλλαυτ γνεται σε ναν μικρ αριθμ σχολεων, με πολ θετικαποτελσματα, χωρς ακ μη να χει εξασφαλιστε η δι-χυση
που πρπει. Eναι πολ μεγ-λη, μως, τ'ρα πια η δυνατ τητα πρ σβασης σε πολιτιστικο χαρακτ#ρα πληροφορες, μσα
απ τα CD-ROM, μσα απ τα video, μσα απ το ηλεκτρονικ
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απ θεμα κωδικοποιημνης γν'σης. Mπορομε τσι να διοχετεσουμε πολλς πληροφορες σε ακραα σημεα της ελληνικ#ς επικρ-τειας και στον απ δημο ελληνισμ – κ-τι που #δη
κ-νει και το Υπουργεο Πολιτισμο και το Υπουργεο Παιδεας.
Ο τταρτος μεγ-λος κλ-δος, απ την -ποψη αυτ#, εναι
οι δραστηρι τητες του Υπουργεου Πολιτισμο, ερ#μην του
Υπουργεου Παιδεας, που υπονομεουν δημιουργικ- το αναλυτικ πρ γραμμα των σχολεων της πρωτοβ-θμιας και
της δευτεροβ-θμιας εκπαδευσης. Aχουμε δε αποφασσει να
οργαν'σουμε δο μεγ-λες δραστηρι τητες. H πρ'τη, η οποα οργαν'νεται απ το Eθνικ Kντρο Bιβλου, εναι μα
σκυταλοδρομα –χρησιμοποι' τον ρο συμβατικ-– αν-γνωσης εξωσχολικο βιβλου, κυρως για τους μαθητς του δημοτικο σχολεου, που ουσιαστικ- διασπ- τη λογικ# του εν ς βιβλου στο δημοτικ και καταρρακ'νει το αναγνωστικ και τα
αναγν'σματα των νεοελληνικ'ν, τα οποα εναι σε εππεδο
αποκαρδιωτικ . Με τη σκυταλοδρομα αν-γνωσης εξωσχολικο βιβλου επιχειρομε να φρουμε το παιδ σε επαφ# με να σμπαν το οποο ελγχει το διο, ως προνομιακ ς αναγν'στης του βιβλου που επιλγει. Και η δετερη ιδα την οποα
προωθομε –και την οποα χω συζητ#σει #δη με τον συν-δελφ μου υπουργ Παιδεας– εναι τα Eκπαιδευτικ- Πολιτιστικ- Δκτυα. Tο καθνα απ αυτ- εναι να δκτυο σχολεων με επκεντρο και σημεο αναφορ-ς ναν συγκεκριμνο
φορα του Υπουργεου Πολιτισμο, τσι 'στε και το σχολεο
να αποκτ- ναν επ'νυμο χαρακτ#ρα, μα ιδιατερη προσωπικ τητα. Θα υπ-ρχει, λοιπ ν, να δκτυο σχολεων που συνδονται με την Κρατικ# Ορχ#στρα Αθην'ν, να δκτυο σχολεων που συνδονται προνομιακ- με τη Λυρικ# Σκην#, να
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δκτυο σχολεων που συνδονται προνομιακ- με την Εθνικ#
Πινακοθ#κη κ.ο.κ. – τσι 'στε το παιδ να ξρει τι η εγγραφ# του και η φοτησ# του στο συγκεκριμνο σχολεο συνεπ-γεται ορισμνα ειδικ- πλεονεκτ#ματα, πως η προνομιακ# επαφ# του με ναν φορα του Υπουργεου Πολιτισμο.
Ο πμπτος κλ-δος της εκπαιδευτικ#ς μας δραστηρι τητας
εναι η ενθ-ρρυνση των Ανωτ-των Εκπαιδευτικ'ν Ιδρυμ-των και των Τεχνολογικ'ν Εκπαιδευτικ'ν Ιδρυμ-των για τη
δημιουργα συγκεκριμνων προπτυχιακ'ν και μεταπτυχιακ'ν προγραμμ-των. fδη, για παρ-δειγμα, η πρωτοβουλα
των ΤΕΙ να ιδρσουν Tμ#μα Συντηρητ'ν Aρχαιοτ#των χει
ευδοκιμ#σει, καθ'ς υπ-ρχουν απ φοιτοι με προοπτικς επαγγελματικ#ς αποκατ-στασης εξαιρετικ- σημαντικς. Μας
ενδιαφρει, μως, επσης η οργ-νωση μεταπτυχιακ'ν προγραμμ-των για αναστηλωτς μνημεωνW μας ενδιαφρει η οργ-νωση μεταπτυχιακο διατμηματικο προγρ-μματος μουσειολογας, με τη συμμετοχ# αρχαιολ γων, αρχιτεκτ νων,
διαχειριστ'ν του πολιτισμο κ.ο.κ.W μας ενδιαφρει η εκπαδευση διαχειριστ'ν του πολιτισμο κυρως μσα απ τα τμ#ματα επικοινωνας. Tο δε νομοσχδιο που χουμε καταρτσει
και χουμε δ'σει στη δημοσι τητα προβλπει την οργ-νωση
της αν'τατης κινηματογραφικ#ς εκπαδευσης πρακτικο και
θεωρητικο χαρακτ#ρα, σε συνεργασα φυσικ- με τα πανεπιστ#μια και με το Υπουργεο Παιδεας.
Ο κτος κλ-δος εναι οι δραστηρι τητες επαγγελματικ#ς
κατ-ρτισης, που πρπει να οργανωθε απ το διο το Υπουργεο Πολιτισμο και η οποα δεν θα εναι μια τυπικ# εκπαδευση αλλ- επαγγελματικο αμιγ'ς χαρακτ#ρα εξειδκευση
με κντρο β-ρους τα δια θματα που #δη ανφερα, δηλαδ#
κυρως τη συντ#ρηση, την αναστ#λωση, τη μουσειολογα και
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τη διαχεριση των πολιτιστικ'ν φορων. Θυμζω εδ' τι υπ-ρχουν κλ-σεις αποφοτων της Eθνικ#ς Σχολ#ς Δημ σιας
Διοκησης που χουν αποφοιτ#σει με τη βεβαωση τι εναι
πολιτιστικο ακ λουθοι, χωρς να χουν κληθε στην πρ-ξη
ποτ να δοκιμ-σουν και να επιβεβαι'σουν αυτ τον χαρακτηρισμ .
Ο επ μενος κλ-δος της δραστηρι τητ-ς μας, ο βδομος,
εναι οι ερευνητικς δραστηρι τητες που αναπτσσουμε σε
συνεργασα με τα πανεπιστημιακ- τμ#ματα που παρχουν
οργανωμνη πολιτιστικ# εκπαδευση, δηλαδ# σε συνεργασα
με την Aνωτ-τη Σχολ# Καλ'ν Τεχν'ν και με το Tμ#μα Eικαστικ'ν Tεχν'ν του Πανεπιστημου Θεσσαλονκης, σε συνεργασα με τα Tμ#ματα Θε-τρου, με τα Tμ#ματα Μσων Μαζικ#ς Ενημρωσης κ.ο.κ. Αυτ το επιστημονικ δυναμικ τροφοδοτε επιτροπς, ομ-δες εργασας και ερευνητικ- προγρ-μματα του Υπουργεου Πολιτισμο, τα οποα νομζω τι
συνιστον σε πολλς περιπτ'σεις, θα λεγα, τον πυρ#να της
δραστηρι τητ-ς του, καθ'ς λα αυτ- επηρε-ζουν τη διαμ ρφωση της πολιτικ#ς πολιτισμο.
Η δικ# μου, λοιπ ν, προσγγιση εναι μα προσγγιση πιο
αισι δοξη μσα απ την πρακτικ τητ- της. Γνονται πρ-γματα που δεν τα γνωρζουμε και μπορον να γνουν πολ περισσ τερα, ε-ν διαμορφ'σουμε τις προϋποθσεις της συνργει-ς μαςW δηλαδ# αν λοι οι φορες, για παρ-δειγμα, που ασχολονται με τις πολιτιστικς και τις εκπαιδευτικς # παιδαγωγικς δραστηρι τητες ανταλλ-σσουν τις πληροφορες τους
και εν'σουν τις προσπ-θεις τους.
Νομζω πως στην κατεθυνση αυτ# μια σναξη πως η
σημεριν#, μια εσπερδα, βοηθ-ει, γιατ, αν μη τι -λλο, μας παρακινε.
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ΘΕΣΜΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4

T

O NOMOΣXEΔIO ΠOY ΣYZHTA ΣHMEPA H BOYΛH KAΛYΠTEI TO

σνολο της λης του Yπουργεου Πολιτισμο –με εξαρεση τον αρχαιολογικ ν μο, που θα αποτελε αντικεμενο της δετερης μεγ-λης νομοθετικ#ς μας πρωτοβουλας–,
καθ'ς εκτενεται σε λο το φ-σμα του σγχρονου πολιτισμο
και σε να μεγ-λο τμ#μα της πολιτικ#ς προστασας και αν-δειξης της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, σε εκενο το τμ#μα που
δεν αν#κει στον κορμ του αρχαιολογικο ν μου και πρπει
να ρυθμισθε με την εισαγωγ# νων διατ-ξεων και θεσμ'ν.
Πρ κειται λοιπ ν –εφ σον χει επικρατ#σει αυτ ς ο ρος–
πρ-γματι για να «πολυνομοσχδιο», το οποο χει συζητηθε
διεξοδικ- στην αρμ δια Διαρκ# Kοινοβουλευτικ# Eπιτροπ#,
στην Eπιτροπ# Mορφωτικ'ν Yποθσεων, σε τσσερις πολωρες συνεδρι-σεις, στις οποες γινε και εκτεν#ς ακρ αση δκα
και πλον εξωκοινοβουλευτικ'ν προσ'πων. Kαι φυσικ-, και
πριν απ την κατ-θεσ# του στη Bουλ# και κατ- τη δι-ρκεια
των συζητ#σεων στην Eπιτροπ# Mορφωτικ'ν Yποθσεων, ο
δι-λογος που γινε με λους τους ενδιαφερομνους, συνδικαλιστικος, κατ- β-ση, εκπροσ'πους, #ταν μακρ τατος, φιλικ ς και παραγωγικ ς. Aλλ- πρπει να συμφων#σουμε λοι τι η νομοθετικ# πολιτικ# και κυρως η πολιτικ# πολιτισμο
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δεν εναι οτε η καταγραφ# οτε ο συμψηφισμ ς των επιμρους συνδικαλιστικ'ν # συντεχνιακ'ν συμφερ ντων και προσεγγσεων. Kαι βεβαως ο ρ λος μας εδ' ως εκπροσ'πων του
ελληνικο λαο και του θνους δεν εναι να αρκομαστε απλ'ς στη μεταφορ- αποσπασματικ'ν παρατηρ#σεων # αιτημ-των επιμρους ομ-δων. Πολιτικ# πολιτισμο, φυσικ-, δεν
εναι η πολιτικ# επιχορηγ#σεων, αλλ- κ-τι πολ πιο σνθετο
και συστηματικ , πως εχα και -λλοτε την ευκαιρα να αναπτξω.
Στο χ'ρο της πολιτικ#ς πολιτισμο διακρνουμε δο πεδα, τα οποα αντιμετωπζονται απ το κρ-τος με διαφορετικ τρ πο. Στο πεδο της προστασας της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, η ευθνη του κρ-τους εναι κεντρικ#, σε πολλς δε περιπτ'σεις εναι και αποκλειστικ#. Στον τομα αυτ η πολιτιστικ# πολιτικ# ασκεται κατ- β-ση απ το Yπουργεο Πολιτισμο και τις υπηρεσες του # απ κρατικ- νομικ- πρ σωπα
που τελον υπ την εποπτεα του. Aυτ , -λλωστε, επιβ-λλει
και η σχετικ# συνταγματικ# δι-ταξη του -ρθρου 24 του Συντ-γματος και η δια η φση του πρ-γματος, γιατ εμες εμαστε απλο θεματοφλακες μιας πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς που
δεν αν#κει καν στο θνος αυτ , αν#κει στο σμπαν του πολιτισμο, αν#κει στην παγκ σμια πολιτιστικ# κληρονομι-, στο
απ θεμα πολιτισμο που χει ο κ σμος. Στο πεδο, λοιπ ν,
αυτ η πρωτοβουλα των κιν#σεων, οι επιλογς, οι χειρισμο,
οι προτεραι τητες αν#κουν στην πολιτεα.
Στο -λλο πεδο, που χει επικρατ#σει να ονομ-ζεται τομας της πολιτιστικ#ς αν-πτυξης, στο πεδο του σγχρονου
πολιτισμο, η πρωτοβουλα αν#κει στην δια την κοινωνα.
Aν#κει στα φυσικ- πρ σωπα με το ταλντο, την προσωπικ τητα και την μπνευση, που εναι οι δημιουργο # χρ#στες του
159
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πολιτισμο – γιατ ο χρ#στης του πολιτισμο μετχει εξσου
στο πολιτιστικ γγνεσθαι ως αποδκτης εν ς μηνματος που
απαιτε την εγκαθδρυση μιας σχσης αν-μεσα στον καλλιτχνη και σε αυτ ν που απολαμβ-νει την καλλιτεχνικ# δημιουργα. Aν#κει επσης στις εν'σεις προσ'πων, στα σωματεα,
στους συλλ γους, στα δι-φορα ιδιωτικ- νομικ- πρ σωπα τα
οποα εγκαθιδρονται. Aν#κει, τλος, στις τοπικς κοινωνες,
στην Tοπικ# Aυτοδιοκηση, στους τοπικος πολιτιστικος φορες. Στο πεδο αυτ ο ρ λος του κρ-τους εναι τελεως διαφορετικ ς. Tο κρ-τος παρεμβανει προκειμνου να διασφαλσει δο πρ-γματα: Πρ'τον, για να διασφαλσει τον πλουραλισμ , την πολυφωνα, την -ρση τοπικ'ν # κοινωνικ'ν ανισοτ#των. Kαι δετερον, για να θεσπσει κριτ#ρια και διαδικασες πιστοποησης κ-ποιων δραστηριοτ#των, ουσιαστικδηλαδ# διασφ-λισης και εγγησης εν ς μσου επιπδου αισθητικ#ς ποι τητας, που δεν μπορε να διασφαλισθε με τους
ν μους της αγορ-ς, δεν μπορε να διασφαλισθε μσα απ τη
λειτουργα της διας της κοινωνας των πολιτ'ν.
Σε αυτ το πλασιο εντ-σσονται φαιν μενα πως τα κρατικ- βραβεα λογοτεχνας # κινηματογρ-φου, καθ'ς και παρεμβατικο θεσμο, πως εναι το Kντρο Kινηματογρ-φου,
το Eθνικ Kντρο Bιβλου # τα κρατικ- μουσεα, τα οποα
διαμορφ'νουν σε μεγ-λο βαθμ το γοστο, την εικαστικ# αισθητικ#. H παρουσα του κρ-τους γνεται αποδεκτ# σε παρ μοιες διαδικασες, ακριβ'ς επειδ#, σε αντθεση με ,τι συμβανει σε -λλους τομες του κοινωνικο βου, η πολυφωνα,
δηλαδ# ο πολιτιστικ ς φιλελευθερισμ ς, διασφαλζεται μσα
απ την κρατικ# παρμβαση, πως επιτυγχ-νεται και η -ρση
ανισοτ#των που εκ των πραγμ-των αναδονται μσα απ τη
λειτουργα της ιδιωτικ#ς κοινωνας, της κοινωνας των πολι160
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τ'ν. Για το λ γο αυτ ν το κρ-τος αναλαμβ-νει ευθνες, οι οποες εναι και εξαιρετικ- παρακινδυνευμνες ορισμνες φορς, ταν περικλεουν επιλογς αισθητικς # ιδεολογικς, πως εναι, για παρ-δειγμα, η αν-δειξη του καλτερου πεζογραφ#ματος # του καλτερου κινηματογραφικο ργου με
μα κρατικ# πιστοποηση.

Tο νομοσχδιο που συζητομε σ#μερα, πως επα και στην
αρχ#, εναι φιλ δοξο, χει μεγ-λο ερος και καλεται να ρυθμσει π-ρα πολλ- θματα, χι μως και το σνολο των πολιτιστικ'ν μας πραγμ-των. Eναι πολ περισσ τερα αυτ- που
γνονται και τα οποα δεν χουν αν-γκη νομοθετικ#ς ρθμισης, καθ'ς εξελσσονται ομαλ- και εναι η συντεταγμνη πολιτικ# του Yπουργεου Πολιτισμο, την οποα εχα την ευκαιρα κατ- κ ρον να παρουσι-σω και στην Eπιτροπ# Mορφωτικ'ν Yποθσεων και με -λλες ευκαιρες.
Δεν χρειαζ μαστε δι-ταξη για να αναπτξουμε την πολιτικ# προβολ#ς των σημαντικ'ν αρχαιολογικ'ν μας χ'ρων #
για να επεκτενουμε το ωρ-ρι τους, πως το κ-ναμε, προκειμνου να αυξ#σουμε τον αριθμ των επισκεπτ'ν. Δεν χρειαζ μαστε δι-ταξη για να αλλ-ξουμε τη νοοτροπα της μουσειολογικ#ς πολιτικ#ς και για να εντ-ξουμε στο κτηριολογικ μας
πρ γραμμα να μεγ-λα μουσεα, πως εναι, για παρ-δειγμα,
το Mουσεο της Aκρ πολης, της Bεργνας και της Πλλας,
# την ανακανιση και επκταση του Eθνικο Aρχαιολογικο
Mουσεου.
Δεν χρειαζ μαστε δι-ταξη στο νο νομοσχδιο για να αναπτξουμε τα εκπαιδευτικ- πολιτιστικ- δκτυα, που εναι
μα σημαντικ# καινοτομα της πολιτικ#ς μας. Δεν χρειαζ μα161
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στε δι-ταξη, παρ τι και αυτ# υπ-ρχει, για να οργαν'σουμε
την Eπικρ-τεια Πολιτισμο, δηλαδ# την ενιαα κοτη λων
των δικτων, που οργαν'νει, στεγ-ζει και τροφοδοτε το
Yπουργεο Πολιτισμο, πως εναι το Eθνικ Πολιτιστικ Δκτυο Π λεων, το Δκτυο των Eικαστικ'ν Eργαστηρων, το
Δκτυο των Kινηματογρ-φων, το Δκτυο των Δημοτικ'ν Περιφερειακ'ν Θε-τρων. Δεν χρειαζ μαστε δι-ταξη ν μου για
να αναπτξουμε μα πολυεππεδη εξωτερικ# πολιτιστικ# πολιτικ# στο πλασιο της UNESCO, της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, του
Bαλκανικο και του Παραευξενιου Δκτυου και της Mεσογειακ#ς Συνεργασας.
Δεν χρειαζ μαστε, τλος, δι-ταξη ν μου για να οργαν'σουμε τη να σημαντικ# ιδα της Πολιτιστικ#ς Oλυμπι-δας,
που πρπει να προσλ-βει τη μορφ# εν ς διεθνος μη κυβερνητικο οργανισμο με μ νιμη δρα στην Eλλ-δα. Kαι θα
μποροσαν τα παραδεγματα αυτ- να εναι -πειρα, αν δεν υπ#ρχε το ασφυκτικ πλασιο του κοινοβουλευτικο χρ νου.
aρα, λοιπ ν, το νομοσχδιο εναι μα πολ σημαντικ# στιγμ# μιας συστηματικ#ς και συνολικ#ς πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς, η
οποα εξελσσεται διαρκ'ς, ελγχεται, επιβεβαι'νεται, τσι 'στε να παρ-γονται συγκεκριμνα αποτελσματα.

Περν'ντας τ'ρα στις επιμρους διατ-ξεις του νομοσχεδου,
θλω να ξεκιν#σω απ αυτς που προκ-λεσαν τη μεγαλτερη
συζ#τηση και οι οποες αφορον στην δρυση νομικ'ν προσ'πων ιδιωτικο δικαου στην Aθ#να και τη Θεσσαλονκη.
Πρπει, λοιπ ν, να επαναλ-βω κ-ποιες διευκρινσεις, οι οποες, κατ- τη γν'μη μου, εναι αυτον ητες. Oι νοι κρατικο
πολιτιστικο θεσμο που ιδρονται, για λ γους καθαρ- νομι162
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κος και οργανωτικος, πως συμβανει με τη μεγ-λη πλειοψηφα των κρατικ'ν νομικ'ν προσ'πων, ακολουθον τον
νομικ τπο του νομικο προσ'που ιδιωτικο δικαου. Aλλτα νομικ- πρ σωπα ιδιωτικο δικαου εναι δο κατηγορι'ν:
εναι τα ιδιωτικ- νομικ- πρ σωπα ιδιωτικο δικαου και τα
κρατικ- νομικ- πρ σωπα ιδιωτικο δικαου, τα οποα υπ-γονται στον δημ σιο τομα και τα οποα επιλγονται ως μορφ# οργ-νωσης και λειτουργας του κρ-τους για λ γους δημοσιονομικος και για λ γους αποτελεσματικ τητας στην -σκηση της κρατικ#ς πολιτικ#ς. Vλα δε αυτ- τα κρατικ- νομικ- πρ σωπα, φυσικ-, υπ-γονται στις διατ-ξεις του ν μου
2190 και στις διατ-ξεις για τα ργα, τις προμ#θειες και λα τα
συναφ#, τα οποα χουν προβλεφθε στη νομοθεσα περ προσλ#ψεων, περ ργων και προμηθει'ν. Kαι εναι αυτον ητο
τι που δεν υπ-ρχει απ κλιση με ειδικ# δι-ταξη ν μου, ισχει η γενικ# νομοθεσα. Παρ’ λα αυτ- στο υπ συζ#τηση
νομοσχδιο, ως εκ του περισσο, υπ-ρχουν και ειδικς ρ#τρες
υπαγωγ#ς στις διατ-ξεις αυτς.
H μεγαλτερη μως παρεξ#γηση –αλλ- απ να σημεο
και μετ- ηθελημνη παρεξ#γηση– εναι αυτ# που αφορ- στην
Aν'νυμη Eταιρεα Προβολ#ς της Πολιτιστικ#ς Kληρονομι-ς.
Aρχομαι, λοιπ ν, να εξηγ#σω για πολλοστ# φορ- τι δεν υπ-ρχει πιο σημαντικ β#μα εκσυγχρονισμο του Tαμεου Aρχαιολογικ'ν Π ρων απ τη δυνατ τητα που του παρχει το
νομοσχδιο να συστ#σει το νομικ αυτ πρ σωπο δημοσου
δικαου, ως μ νος και αποκλειστικ ς μτοχος, μα δικ# του αν'νυμη εταιρεα, η οποα να το βοηθ#σει στην -σκηση της εμπορικ#ς του δραστηρι τητας, η οποα εναι ως τ'ρα σχεδ ν
ανπαρκτη. Δι τι εναι αδιαν ητο, εν' εμαστε η χ'ρα που
χειρζεται αυτ το τερ-στιο πολιτιστικ απ θεμα, εν' κυ163
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ριαρχομε στο χ'ρο του παγκ σμιου πολιτισμο και χουμε
περισσ τερους απ δκα εκατομμρια επισκπτες το χρ νο
στους αρχαιολογικος μας χ'ρους, τα σοδα του TAΠ απ ντυπα να εναι 120.000.000 δραχμς το χρ νο, απ δε τα εκμαγεα 180.000.000 δραχμς. Δι τι να νομικ πρ σωπο δημοσου
δικαου, χωρς ναν μοχλ πολιτικ#ς, πως εναι μα αν'νυμη
εταιρεα, μα δικ# του κρατικ# εταιρεα, δεν μπορε να παρμβει στην αγορ- και κυρως στη διεθν# αγορ-, καθ'ς δεν
χει τους μηχανισμος αλλ- και τη νομικ# μορφ# που του επιτρπει να αναπτξει τη δραστηρι τητα αυτ#. Θυμζω τι το
κατ’ εξοχ#ν διασφαλισμνο συνταγματικ- νομικ πρ σωπο
δημοσου δικαου, που εναι το πανεπιστ#μιο, χει #δη απ το
1982 ιδρσει –το κ-θε πανεπιστ#μιο, το κ-θε AEI– αν'νυμη εταιρεα αξιοποησης της περιουσας του, ακριβ'ς επειδ# αυτ #ταν απολτως αναγκαο νομικ και οργανωτικ εργαλεο. Σε σους θεωρον δε τι μα αν'νυμη εταιρεα δεν μπορε να ενεργοποιηθε στο χ'ρο της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς,
πρπει να επισημ-νω το γεγον ς τι οι περισσ τερες απ τις
ξνες αρχαιολογικς σχολς, που αναπτσσουν πολ σημαντικ αρχαιολογικ ργο στη χ'ρα μας, εναι σωματεα # ιδρματα ιδιωτικο δικαου των χωρ'ν προλευσ#ς τους.
Προφαν'ς σοι ασχολονται με το ζ#τημα αυτ χουν λησμον#σει τι τα μεγαλτερα αναστηλωτικ- ργα στην Eλλ-δα,
πως η Aκρ πολη, οι Mυκ#νες και ο Eπικορειος, βρσκονται
υπ τη δικαιοδοσα και τον λεγχο του Tαμεου Διαχερισης
Πιστ'σεων για την Eκτλεση Aρχαιολογικ'ν Aργων, που εναι νομικ πρ σωπο ιδιωτικο δικαου, και επιτροπ'ν που αποτελονται εν πολλος απ ιδι'τες, απ μη υπηρεσιακος παρ-γοντες. Kαι αυτ γινε το 1992, δι τι τον λεγχο λων αυτ'ν
των δραστηριοτ#των τον εχε ως τ τε η εν Aθ#ναις Aρχαιολο164
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γικ# Eταιρεα, που εναι επσης σωματεο του αστικο κ'δικα,
δηλαδ# νομικ πρ σωπο ιδιωτικο δικαου.
Eπαναλαμβ-νω, λοιπ ν, για μα ακ μη φορ- τι και τ'ρα
πολ σημαντικς αρχαιολογικς δραστηρι τητες αναπτσσονται μσω συλλ γων και σωματεων –γιατ αυτ επιβ-λλει η
ταχτητα και η ευελιξα–, πως εναι το ICOM # -λλοι παρ μοιοι φορες, οι σλλογοι φλων των μουσεων κ.λπ., και το
μ νο που συνεισφρει η αν'νυμη εταιρεα εναι αποτελεσματικ τητα και διαφ-νεια. Δι τι μα αν'νυμη εταιρεα του δημ σιου τομα υπ κειται σε λους τους δυνατος ελγχους
που προβλπει η νομοθεσα των ανωνμων εταιρει'ν και η
γενικ# νομοθεσα για τη χρ#ση του δημοσου χρ#ματος, χωρς
κανναν απολτως περιορισμ ως προς την -σκηση των ελγχων. Oι λεγχοι εναι πολλαπλο και βαθτατοι.
Aκπληξη μου δημιοργησαν και οι αντιρρ#σεις που διατυπ'θηκαν για τη δι-ταξη που ορζει τι τα διοικητικ- συμβολια
των φορων αυτ'ν θα τα διορζει ο υπουργ ς Πολιτισμο. Kατ’
αρχ-ς, ελπζω να μην πιστεει κανες τι χω την ψευδασθηση
πως θα εμαι εγ' π-ντα υπουργ ς Πολιτισμο. Aχω πολ ντονη την ασθηση του χρ νου σε λες μου τις δραστηρι τητες.
Yπουργ ς Πολιτισμο εναι ο δημοκρατικ- νομιμοποιημνος
εκπρ σωπος της πολιτεας που υπ κειται σε κοινοβουλευτικ λεγχο. O μ νος που υπ κειται σε κοινοβουλευτικ λεγχο.
Πρπει, λοιπ ν, να πω τι κατ- την κεμενη νομοθεσα ο υπουργ ς Πολιτισμο εναι αρμ διος να διορζει πλει-δα συμβουλων μ νος του. Aχω διορσει π-ρα πολλ- πρ σωπα σε
διοικητικ- συμβολια πολλ'ν πολιτιστικ'ν φορων, χωρς να
χει ασκηθε ποτ κοινοβουλευτικ ς λεγχος, με τη μορφ# στω απλ#ς ερ'τησης, για επιλογς προσ'πων που χουν γνει
σε πολλος και ποικλους πολιτιστικος φορες. Mπορε μως
165
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ο καθνας να θσει το ζ#τημα και να ασκ#σει λεγχο υπ συνθ#κες κοινοβουλευτικ#ς και δημοκρατικ#ς διαφ-νειας και πολιτικ#ς ευθνης, δι τι δεν υπ-ρχει στη δημοκρατικ- οργανωμνη πολιτεα -λλη μθοδος αν-ληψης της ευθνης. O υπουργ ς δεν εναι ο σημεριν ς υπουργ ς της συγκεκριμνης
κυβρνησης του ΠAΣOK. Eναι νας θεσμ ς του πολιτεματος
και δεν εναι μ νο να πρ σωπο- ργανο.Yπ κειται σε να σστημα συλλογικ#ς ευθνης και συλλογικο ελγχου. Aν θλουμε να διαφυλ-ξουμε το κρος της πολιτικ#ς, του πολιτικο συστ#ματος, των κομμ-των και των πολιτικ'ν στελεχ'ν,
πρπει να αναγνωρσουμε αυτ- τα θεσμικ- χαρακτηριστικτου υπουργο ως θεσμο.
H τελευταα παρατ#ρηση στο κεφ-λαιο αυτ αφορ- στους
νους θεσμος που ιδρονται με το νομοσχδιο στη Θεσσαλονκη ως προϊ ν της δραστηρι τητας της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας και ως μ νιμο απ θεμα που κατατθεται με τη λ#ξη
της. Δι τι η Πολιτιστικ# Πρωτεουσα του 1997 δεν #ταν μα
σειρ- εκδηλ'σεων, που σημεωσαν μεγαλτερη # μικρ τερη
επιτυχα, αλλ- #ταν να συγκεκριμνο πρ γραμμα κτηριακ'ν
ργων και θεσμικ'ν παρεμβ-σεων. Kαι αυτ που μνει στη
Θεσσαλονκη την καθιστ- μ νιμη πολιτιστικ# μητρ πολη για
την ευρτερη περιοχ# και χι μ νο για την ελληνικ# επικρ-τεια. Vλοι αυτο οι θεσμο υπ-ρχουν και λειτουργον, χουν
διασφαλισμνη τη στγη τους μσα απ το κτηριολογικ πρ γραμμα, και το νομοσχδιο ρχεται να τους τυποποι#σει και
να τους επισημοποι#σει, δι τι αν δεν νομιμοποιηθον οι θεσμο αυτο, με τη δι-λυση του Oργανισμο της Πολιτιστικ#ς
Πρωτεουσας, δεν θα χουν καννα νομικ ρεισμα και, ουσιαστικ-, θα κινονται στο χ'ρο της νομικ#ς ανυπαρξας.
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Στον λγο χρ νο που μου απομνει πρπει να κ-νω μα πολ
γρ#γορη περιδι-βαση στο περιεχ μενο του νομοσχεδου, για
να γνει αντιληπτ το ερος της παρμβασης και η ενιαα αντληψη που την διπει.
Στο χ'ρο του βιβλου και της λογοτεχνας ρυθμζεται,
πρ'τον, σε νες β-σεις το λο σστημα απονομ#ς των λογοτεχνικ'ν βραβεων, με πρ βλεψη επιτροπ'ν που συγκροτονται στερα απ πρ ταση των οικεων επιστημονικ'ν και λογοτεχνικ'ν φορων, κατ- τρ πο διαφαν# και ισορροπημνο.
O υπουργ ς επιλγει τα μλη των επιτροπ'ν μσα απ τους
καταλ γους των προτεινομνων.
Δετερον, εισ-γεται η γενικ# αρμοδι τητα του Yπουργεου
Πολιτισμο να συντονζει την πολιτικ# βιβλου, η οποα ασκεται και απ -λλα υπουργεα, πως εναι το Yπουργεο
Παιδεας, το Yπουργεο Eθνικ#ς aμυνας, το Yπουργεο Eργασας κ.ο.κ.
Tρτον, εισ-γεται η μεγ-λη νομοθετικ# καινοτομα της ενιαας τιμ#ς βιβλου, που αποκαθαρει την αγορ- βιβλου και
ανταποκρνεται σε π-γιο και επμονο ατημα λων των παραγ ντων της. Tο διο συμβανει και με τα CD-ROM που αναπαρ-γουν περιεχ μενο βιβλου.
Eισ-γεται, τταρτον, ο θεσμ ς του depôt légal, που προβλπει χι απλ'ς την κατ-θεση αντιτπων του κ-θε βιβλου
που εκδδεται στην Eθνικ# Bιβλιοθ#κη, αλλ- και την κατ-θεση βεβαι'σεως για τον αριθμ των αντιτπων κ-θε κδοσης,
'στε, μσα απ το μηχανογραφικ σστημα του Yπουργεου
Oικονομικ'ν, να εναι δυνατ ς ο λεγχος της αποθ#κης και η
πλ#ρης διαφ-νεια ως προς τον αριθμ των εκδ σεων.
Πμπτον, ιδρεται το Λογοτεχνικ Aρχεο Θεσσαλονκης,
το οποο υπ-ρχει και εναι εγκατεστημνο σε συγκεκριμνο
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κτ#ριο στην aνω Π λη της Θεσσαλονκης – δι τι εθνικο θεσμο δεν μπορε να γνονται μ νο στην πρωτεουσα.
Στο χ'ρο της εικαστικ#ς πολιτικ#ς: Για πρ'τη φορ- η χ'ρα αποκτ- δο κρατικ- μουσεα σγχρονης τχνης: το Eθνικ
Mουσεο Σγχρονης Tχνης στην Aθ#να, με διασφαλισμνη
την δρα του στο ΦIΞ στη Συγγρο, και το Kρατικ Mουσεο
Σγχρονης Tχνης της Θεσσαλονκης με δρα στην YΦANET.
Tα δο μουσεα χουν αντστοιχα Kντρα Σγχρονης Tχνης.
Eπιπλον δε στο Kρατικ Mουσεο εντ-σσονται ως αυτοτελ# τμ#ματ- του το Mουσεο Φωτογραφας και το Mουσεο
Bιομηχανικ#ς Aισθητικ#ς (το Mουσεο Design), χωρς να εναι αυτοτελ# νομικ- πρ σωπα, αλλ- ως ιδιατερα τμ#ματα εν ς ενιαου νομικο προσ'που.
Eισ-γεται στη νομοθεσα για την Eθνικ# Πινακοθ#κη το
αυτοτελς κεφ-λαιο διαχερισης αγορ'ν ργων τχνης.
Προβλπεται για πρ'τη φορ- τι ο φ ρος κληρονομας #
δωρε-ς, ταν αυτ# αφορ- σε εικαστικ- ργα τχνης, μπορε
να καταβ-λλεται και εις εδος, in natura, τσι 'στε να διευκολυνθον οι ενδιαφερ μενοι, αλλ- και το κρ-τος, που θα αποκτ#σει μα πολ μεγ-λη συλλογ# εικαστικ'ν ργων τχνης.
Kαι το κρισιμ τερο: Eισ-γεται η δι-ταξη τι το 1% της
συμβατικ#ς δαπ-νης για την ανγερση δημοσων κτηρων και
τη διαμ ρφωση του περιβ-λλοντος χ'ρου διατθεται για την
αγορ- # την κατασκευ# # τη διαμ ρφωση εικαστικ'ν ργων
στο κτ#ριο και το χ'ρο αυτ . H ρθμιση αυτ# αποτελε μα
σημαντικ# καινοτομα, μα μεγ-λη 'θηση της εικαστικ#ς τχνης, γιατ η παλαι- δι-ταξη του 1989, που προβλεπε τη δι-θεση 1 δισεκατομμυρου δραχμ'ν το χρ νο για την αγορ- ργων τχνης απ το Δημ σιο, φυσικ- και χει μενει απολτως
ανενεργ ς.
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Στο χ'ρο του θε-τρου, του χορο και των -λλων παραστατικ'ν τεχν'ν: Oργαν'νεται σε νες β-σεις η Kρατικ#
Σχολ# Oρχηστρικ#ς Tχνης.
Pυθμζονται λες οι εκκρεμ τητες απ προβλ#ματα της
παλαι τερης νομοθεσας σε σχση με τις συντ-ξεις των συγγραφων και καλλιτεχν'ν και με τα βοηθ#ματα που δνουν
τα Tαμεα Aρωγ#ς aσματος και Xορο.
Θεσπζονται τα κρατικ- βραβεα συγγραφ#ς παιδικο ργου, το βραβεο «Mελνα Mερκορη» για τους νους καλλιτχνες και τα βραβεα χορο.
Eισ-γεται μα πολ σημαντικ# καινοτομα: η αν-θεση συγγραφ#ς νεοελληνικ'ν θεατρικ'ν ργων, που αποτελε να
πρ γραμμα προ'θησης του νεοελληνικο θεατρικο ργου.
Oργαν'νεται νομικ- η Vπερα Δωματου στη Θεσσαλονκη, χι ως αυτοτελς νομικ πρ σωπο, αλλ- ως τμ#μα του
Kρατικο Θε-τρου Bορεου Eλλ-δος. Kαι φυσικ- εκτ ς του
νομοσχεδου, καθ'ς δεν χουν αν-γκη νας νομοθετικ#ς παρμβασης, υπ-ρχουν και λειτουργον οι πολ σημαντικο θεσμο των επιχορηγ#σεων του μη κρατικο θε-τρου, των Δημοτικ'ν Περιφερειακ'ν Θε-τρων, του Kρατικο Θε-τρου
Bορεου Eλλ-δος, του Eθνικο Θε-τρου, εν' η ετ#σια δαπ-νη για το θατρο υπερβανει τα 7 δισεκατομμρια δραχμς.
H δαπ-νη δε για τον κινηματογρ-φο υπερβανει τα 4 δισεκατομμρια δραχμς το χρ νο, για μα κινηματογραφικ#
παραγωγ# σε ελληνικ# γλ'σσα, η οποα δεν ξεπερν- τις δεκαπντε ταινες το χρ νο. Kαι πρπει να αποκτ#σουμε για
πρ'τη φορ- πολιτικ# κινηματογρ-φου, γιατ ως τ'ρα χουμε μ νο πολιτικ# για τον ελληνικ κινηματογρ-φο, εν' πλον
ο κ σμος γυρζει στις αθουσες, επενδονται κεφ-λαια στις
αθουσες και στον κινηματογρ-φο και πρπει να εκτιμ#σουμε
169

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τα να δεδομνα, που αφορον στον πιο διαδεδομνο και λαϊκ τρ πο διασκδασης, και μ-λιστα των νων ανθρ'πων.
Για πρ'τη φορ-, λοιπ ν, οργαν'νεται το Φεστιβ-λ Kινηματογρ-φου Θεσσαλονκης ως νομικ πρ σωπο ιδιωτικο δικαου, με αυτ νομη, ιδι κτητη, πολυτελ# στγη στο ανακαινισμνο «Oλμπιον», του οποου γνεται κριος. Στο Φεστιβ-λ εντ-σσεται και το Mουσεο Kινηματογρ-φου, που χει τη δικ#
του στγη στις εγκαταστ-σεις του Oργανισμο Λιμνος Θεσσαλονκης. O θεσμ ς του Φεστιβ-λ διασταυρ'νεται με το θεσμ των κρατικ'ν βραβεων κινηματογρ-φου, που απονμονται πλον χι απ μικρς επιτροπς ειδικ'ν του κινηματογρ-φου, που μπορε να συγκροτον και παρες, αλλ- απ επιτροπ# πεν#ντα μελ'ν, με την εκπροσ'πηση λων των παραγ ντων και των θεατ'ν, δι τι και αυτο πρπει να χουν λ γο.
Tθεται η νομοθετικ# β-ση για τη ρθμιση της κινηματογραφικ#ς εκπαδευσης, παρχεται η νομοθετικ# εξουσιοδ τηση προκειμνου να αποκτ#σει μια να, πολ πιο ευλικτη μορφ# το Eλληνικ Kντρο Kινηματογρ-φου –και χω δεσμευθε
τι το σχδιο Προεδρικο Διατ-γματος θα συζητηθε στην
Eπιτροπ# Mορφωτικ'ν Yποθσεων– και εισ-γονται δο σημαντικο θεσμο: η γενναα ενσχυση των αιθουσ'ν, ταν προβ-λλουν ελληνικς ταινες, και η γενναα ενσχυση των γραφεων διανομ#ς, ταν διανμουν ελληνικς ταινες.
Στο χ'ρο των ορχηστρ'ν και της μουσικ#ς εκπαδευσης
οργαν'νεται –κ-τι που θα ολοκληρωθε με τα Προεδρικ- Διατ-γματα– η ανεξλεγκτη κατ-σταση που υπ-ρχει στη μουσικ# εκπαδευση και η οποα αφορ- μεγ-λο αριθμ παιδι'ν.
Προβλπεται η τυποποηση της μουσικ#ς εκπαδευσης, η δι-κριση σε βασικ# και αν'τερη και η θσπιση καν νων σοβαρ τητας του παρεχ μενου εκπαιδευτικο ργου. Eπιπλον
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δε, τα δο ταμεα οργ-νωσης συναυλι'ν, της KOA και της
KOΘ, γνονται ευλικτοι θεσμο, εν' ειδικ- το Tαμεο Oργ-νωσης Συναυλι'ν της KOA αναλαμβ-νει επσης και τη διαχεριση εν ς μεγ-λου πολιτιστικο χ'ρου, κεντρικο και εξαιρετικ- σημαντικο, που εναι το «Παλλ-ς» στην οδ Bουκουρεστου, το οποο πρπει να γνει να αυτοτελς σημεο πολιτιστικ#ς αναφορ-ς με συγκεκριμνο χαρακτ#ρα – κ-τι που #δη γνεται τους μ#νες που λειτουργε το «Παλλ-ς» υπ την εποπτεα του Yπουργεου Πολιτισμο.
Στο χ'ρο των πνευματικ'ν και συγγενικ'ν δικαιωμ-των
εκσυγχρονζεται πλ#ρως η νομοθεσα μας και εναρμονζεται
με τις κοινοτικς οδηγες και τις σχετικς διεθνες πολυμερες
συμβ-σεις που χουμε υπογρ-ψει ως μλη του Παγκ σμιου
Oργανισμο Πνευματικ#ς Iδιοκτησας.
Για λα αυτ- τα θματα ετε δεν υπ#ρξαν αντιρρ#σεις ετε #ταν εστιασμνες σε δευτερεοντα σημεα, απ μα λογικ#
προ-σπισης συγκεκριμνων συμφερ ντων. Δι τι, φυσικ-, οι ιδιοκτ#τες των μουσικ'ν σχολ'ν, για παρ-δειγμα, δεν θλουν
καμα παρμβαση στο χ'ρο τους. Aλλ- δεν γνωρζω καμι- αντρρηση που να αφορ- στο βιβλο, στα εικαστικ- # στο θατρο.
Tελει'νω με τις ρυθμσεις στον τομα της προβολ#ς και αν-δειξης της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς. Aχω #δη αναφερθε
στην Aν'νυμη Eταιρεα Προβολ#ς της Eλληνικ#ς Πολιτιστικ#ς Kληρονομι-ς. Eπσης, θεσπζεται για πρ'τη φορ- ργανο χ-ραξης ενιαας μουσειακ#ς πολιτικ#ς, τσι 'στε να μπορσουν να οργανωθον τα -πειρα λαογραφικ- και ιστορικμουσεα, τα μη κρατικ-, στα οποα δεν μπορομε να προσφρουμε π-ντοτε χρ#μα, αλλ- μπορομε να προσφρουμε μθοδο, τεχνογνωσα και υποστ#ριξη.
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Iδρεται ακ μη το Eυρωπαϊκ Kντρο Bυζαντιν'ν και
Mεταβυζαντιν'ν Mνημεων με πρ βλεψη συμμετοχ#ς της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και -λλων διεθν'ν οργανισμ'ν. Παρχεται η δυνατ τητα να ιδρυθον ελληνικ- αρχαιολογικ- ινστιτοτα στο εξωτερικ , γιατ ως τ'ρα δεν εχαμε οτε νομικ ρεισμα για να ιδρσουμε ελληνικ- ινστιτοτα, εν' χουμε δεκαπντε ξνα στην Eλλ-δα. Kαι χω προτενει στους δεκαπντε διευθυντς των ξνων αρχαιολογικ'ν σχολ'ν να συστ#σουμε εδ' το Διεθνς Iνστιτοτο Aρχαιολογας με μια νομικ# μορφ#, η οποα θα χει ως δρα την Eλλ-δα.
Eισ-γονται ειδικς διατ-ξεις, 'στε να επιταχυνθον λα
τα μεγ-λα αρχαιολογικ- ργα που διαχειρζεται το Tαμεο
Διαχερισης Πιστ'σεων για την Eκτλεση Aρχαιολογικ'ν
Aργων, που εναι νομικ πρ σωπο ιδιωτικο δικαου. Aναφρομαι κυρως στα δο μεζονα ργα, που εναι η Aκρ πολη
και το aγιο Vρος.
Θεσπζονται κνητρα για τους ιδιοκτ#τες των διατηρητων
κτηρων τα οποα χουν αν-γκη απ ανακανιση και υπ-γονται
στον αναπτυξιακ ν μο του Yπουργεου Eθνικ#ς Oικονομας.
Eισ-γεται η πολ σημαντικ# δι-ταξη για τη φορολογικ#
μεταχεριση των χορηγι'ν, σμφωνα με την οποα το προϊ ν
της αυτοτελος φορολ γησης επιστρφεται στο Yπουργεο
Πολιτισμο, σε ειδικ κωδικ και διατθεται για τις πολιτιστικς δραστηρι τητες του υπουργεου.
Φυσικ- δεν αναφρομαι σε -λλες διατ-ξεις δευτερεουσας σως σημασας, που αφορον στην οργ-νωση και τη λειτουργα των υπηρεσι'ν του υπουργεου και των εποπτευομνων νομικ'ν προσ'πων.
Aυτ εναι το ερος του νομοσχεδου, αυτ# εναι η αιτιολογικ# του β-ση. Πρ κειται για μα παρμβαση, που θα μου
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επιτρψετε να πω –και μπορε φυσικ- να σφ-λλω– τι δεν
προσφρεται για την -σκηση κλασικο τπου αντιπολτευσης, δι τι γνονται να πρ-γματα, ανογουν νες διαδικασες,
εγκαθιδρονται νοι θεσμο, παρχεται 'θηση σε λα τα πεδα της πολιτιστικ#ς δραστηρι τητας, η οποα θα ασκ#σει ευεργετικ# επδραση στο πολιτιστικ γγνεσθαι.
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ:
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΩΣ ΣΥΜΠΑΝ

4

¶

APOTI ZOYME ΣTHN EΠOXH THΣ KOINΩNIAΣ THΣ ΠΛHPOΦO-

ρας, στη μεταμοντρνα και ηλεκτρονικ# εποχ#, το βιβλο εξακολουθε να εναι το πολυτιμ τερο και το βασικ τερο πολιτισμικ αγαθ . H γραφ#, που επανρχεται με τη
μορφ# της επεξεργασας του κειμνου στην ηλεκτρονικ# οθ νη, εξακολουθε να εναι αναντικατ-στατη, γιατ συμπυκν'νει σχσεις εξουσας, αλλ- κυρως διαφυλ-σσει τη μν#μη, χωρς την οποα δεν υπ-ρχει οτε Iστορα οτε πολιτισμ ς.
Kατ- τη γν'μη μου, μ-λιστα, το μεγαλτερο επικοινωνιακ πλεονκτημα που χει σ#μερα, την εποχ# της κοινωνας
της πληροφορας, το βιβλο εναι το βαθτατο ασθημα ενοχ#ς που παρ-γει στο κοιν ο πολιτισμ ς της εικ νας. Aναπτσσεται να ασθημα ενοχ#ς, ακ μη βαθτερα φ βου, απναντι στον οπτικοακουστικ πολιτισμ , ο οποος δεν εναι νας προφορικ ς πολιτισμ ς, πως φανεται σε μα πρωτοβ-θμια προσγγιση, αλλ- εναι νας καταγραφ μενος πολιτισμ ς
και -ρα δεν απχει πολ απ τον πολιτισμ της γραφ#ς και
,τι σημανει η γραφ# για τη διαμ ρφωση εξουσιαστικ'ν σχσεων. Υπ-ρχει, λοιπ ν, μα ενοχ# και νας φ βος που αφορστην απ'λεια της μν#μης, της ατομικ#ς και της συλλογικ#ς.
Αυτ το στοιχεο πρπει να το εκμεταλλευτομε, πως πρπει
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να αξιοποι#σουμε τη σχση που χει το βιβλο με την οπτικοακουστικ# παραγωγ#.
Aνα -λλο στοιχεο που πρπει να σημει'σουμε εναι τι το
βιβλο περικλεει μα σχση: μα σχση ατομικ# και μοναχικ#
του αναγν'στη με το συγγραφα, αλλ- και μα σχση κοινωνικ#, με την ευρτερη δυνατ# ννοια του ρου, καθ'ς φρνει
σε επαφ# λη την κοιν τητα των αναγνωστ'ν με το συγγραφα και τον κ-θε αναγν'στη με το συναναγν'στη του. Aκριβ'ς, λοιπ ν, επειδ# το βιβλο εναι μα διανοητικ# και συναισθηματικ# πρ σκληση για τη συν-ντηση του συγγραφα με
τον αναγν'στη, γι’ αυτ οι επικοινωνιακς πρακτικς που διευκολνουν την πραγματοποηση αυτ#ς της συν-ντησης πρπει
να αξιοποιηθον μσα στα δεδομνα συμφραζ μενα της κοινωνας της πληροφορας.
Στο πλασιο της πολιτικ#ς που ακολουθε το Υπουργεο
Πολιτισμο για την παρ-λληλη και ταυτ χρονη προ'θηση
και υποστ#ριξη λων των τομων της σγχρονης πολιτιστικ#ς
δημιουργας, η θση που κατχει το βιβλο και η αν-γνωση εναι προνομιακ#. Αλλ-, οικονομικ-, τα κονδλια που διαθτουμε για το βιβλο και την αν-γνωση εναι εκνευριστικ'ς πενιχρ- σε σχση με αυτ- που διατθενται σε -λλους τομες της
σγχρονης πολιτιστικ#ς δημιουργας. Tους τελευταους μ#νες
στο Υπουργεο Πολιτισμο διπλασι-σαμε τη συνολικ# δαπ-νη για το βιβλο και την αν-γνωση, ακ μη μως αυτ# δεν χει
φτ-σει στα εππεδα που πρπει.
Στο θεσμικ πεδο, οι δυνατ τητς μας εναι πολ μεγαλτερες. Γι’ αυτ το νο νομοσχδιο του Υπουργεου Πολιτισμο, για τους θεσμος, τα μτρα και τις δρ-σεις πολιτισμικ#ς
αν-πτυξης, αρχζει με το κεφ-λαιο για το βιβλο. Θλω δε να
πιστεω τι οι καινοτομες που εισ-γονται, η να ρθμιση για
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τα κρατικ- βραβεα, οι νες μορφς βραβεων που προωθον
δραστηρι τητες στο χ'ρο του βιβλου, και κυρως η ενιαα τιμ# του βιβλου ως μτρο εξυγανσης της βιβλιαγορ-ς, θα συγκεντρ'σουν την ευρτερη δυνατ# συνανεση.
Βασικ ργανο -σκησης της πολιτικ#ς μας στο χ'ρο του
βιβλου εναι οι δραστηρι τητες του Εθνικο Κντρου Βιβλου,
τα προγρ-μματ- του, οι ρευνς του, η προσπ-θει- του να
εκσυγχρονσει τις υποδομς της βιβλιαγορ-ς. Θλω να μνημονεσω μ νο τα προγρ-μματα που συνδονται με τις σχολικς ηλικες, δηλαδ# με τη διαδικασα εξοικεωσης των παιδι'ν με αυτ που λγεται εξωσχολικ βιβλο, με το βιβλο που
βρσκεται ξω απ τις δομς και τους καταναγκασμος της
τ-ξης και της σχολικ#ς πειθαρχας. Η να ννοια που χουμε
θσει σε κνηση στο πλασιο της Επικρ-τειας Πολιτισμο εναι η ννοια των Εκπαιδευτικ'ν Πολιτιστικ'ν Δικτων, τσι
'στε κ-θε σχολεο να αποκτ#σει μα προνομιακ# και διαρκ#
σχση με κ-ποιους πολιτιστικος θεσμος, κ-ποιες πολιτιστικς δραστηρι τητες. Θλω να πιστεω τι γρω απ το Εθνικ Κντρο Βιβλου θα δημιουργηθον τα περισσ τερα και τα
πιο δυναμικ- και ευλικτα εκπαιδευτικ- πολιτιστικ- δκτυα.
Kαι ελπζω τι η σκυταλοδρομα αν-γνωσης εξωσχολικο βιβλου, που θα βρει τη συμπαρ-σταση του Υπουργεου Παιδεας και των σχολικ'ν μον-δων, θα μας δ'σει πολ σημαντικ- πορσματα, πολ σημαντικς ενδεξεις, για τη συμπεριφορ- των νων αναγνωστ'ν. Vλες, -λλωστε, οι καμπ-νιες
προ'θησης του βιβλου και της αν-γνωσης του Εθνικο Κντρου Βιβλου χουν στο επκεντρ τους το παιδ ως δυναμικ και προνομιακ αναγν'στη.
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H παρουσα στο Φεστιβ-λ Bιβλου λου του πολιτικο κ σμου δεν εναι μα τυπικ# πρ-ξη δημοσων σχσεων. Εναι
μα πολιτικ# δ#λωση αναγν'ρισης της σημασας του βιβλου
και της αν-γνωσης και υποστ#ριξης των φορων και των παραγ ντων της βιβλιαγορ-ς, χωρς τους οποους δεν μπορε να
υπ-ρχει βιβλο.
Το βιβλιοπωλεο εναι το πιο κλασικ , το πιο παραδοσιακ , το πιο μ νιμο και το πιο σγουρο κντρο πολιτισμο. Και
αυτ δεν συμβανει μ νο στην Αθ#να # στα μεγ-λα πολεοδομικ- συγκροτ#ματα, αλλ- και σε μικρς π λεις, που υπ-ρχουν λγες εστες παρ μοιας πολιτιστικ#ς αναπνο#ς και αν-τασης.
Γι’ αυτ χουμε την υποχρωση να παρακολουθομε τις εξελξεις στη βιβλιαγορ-, εξελξεις γρ#γορες και εντυπωσιακς, που αλλ-ζουν τα αριθμητικ- μεγθη, καθ'ς, για παρ-δειγμα, η αξηση της βιβλιοπαραγωγ#ς δυσχερανει την αφομοωση των νων ττλων και τσι ουσιαστικ- δημιουργε κινδνους για την προστασα της πνευματικ#ς δημιουργας.
Θλω, μως, να πιστεω τι τα προγρ-μματα που χουμε
επεξεργαστε και κυρως η πολ καλ# συνεργασα μας με
τους φορες του βιβλου και της βιβλιαγορ-ς, χ-ρη στη Διεθυνση Γραμμ-των και στο Eθνικ Kντρο Bιβλου, θα μας επιτρψει να χουμε τα καλτερα δυνατ- αποτελσματα.
Και κλενω με μα υπενθμιση. Επιλογ# μας σε ανποπτο
χρ νο #ταν να διεκδικ#σει η Ελλ-δα τη θση της τιμ'μενης
χ'ρας στη Διεθν# Aκθεση Βιβλου της Φρανκφορτης του
2001, τσι 'στε η να χιλιετα να ξεκιν#σει για το χ'ρο της παγκ σμιας βιβλιαγορ-ς με επκεντρο την Ελλ-δα και την ελληνικ# βιβλιοπαραγωγ#, την ελληνικ# γλ'σσα με τους φραγμος της αλλ- και με το μεγαλεο της και, γενικ-, με επκεντρο
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τον ελληνικ πολιτισμ . H επιλογ# μας αυτ# αποκτ- πρ σθετες και πολ προκλητικς διαστ-σεις, μετ- την αν-θεση των
Ολυμπιακ'ν Αγ'νων του 2004 στην Αθ#να. Γι’ αυτ και η ελληνικ# κεντρικ# συμμετοχ# στην Aκθεση της Φρανκφορτης
του 2001 θα ενταχθε στην Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα, στο μεγ-λο τ ξο των πολιτιστικ'ν γεγον των που ανογουν το 2000
στο Σδνεϋ για να κορυφωθον στην Αθ#να το 2004, εγκαθιδροντας στο πρασμ- τους μ νιμους πολιτισμικος θεσμος.
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4

¶

PEΠEI NA OMOΛOΓHΣΩ OTI EINAI ΔYΣKOΛO ΓIA TON YΠOYPΓO

Πολιτισμο να καλεται να επικυρ'σει τυπικ- την απονομ# λογοτεχνικ'ν βραβεων # -λλων βραβεων στο
χ'ρο της πολιτιστικ#ς δραστηρι τητας, ταν χει τις δικς
του πεποιθ#σεις περ του θματος και ταν τις χει διαμορφ'σει σε χρ νο ανποπτο. fμουνα π-ντοτε πολ επιφυλακτικ ς, θα λεγα μερικς φορς μφοβος, μπροστ- στο θεσμ
των Kρατικ'ν Λογοτεχνικ'ν Βραβεων. Κι αυτ νομζω τι
εναι ευν ητο, γιατ ο θεσμ ς αυτ ς, που χει καθιερωθε και
χει συγκεντρ'σει μεγ-λο κρος, αφορ- σε βραβεα, -ρα εναι μα φιλοφρ νηση, μα τιμ# στους αναγνωρισμνους και
καταξιωμνους παλαι τερους λογοτχνες # μα ενθ-ρρυνση
για τους νε τερους. Πρ κειται μως για βραβεα κρατικ-,
δηλαδ# για βραβεα επσημα και γκυρα, που πρπει να εναι
πολιτικ'ς φιλελεθερα, ιδεολογικ'ς ανεξθρησκα και αισθητικ'ς να κινονται σε πολ υψηλ εππεδο.
Bβαια, ο θεσμ ς των Κρατικ'ν Βραβεων, πως και κ-θε
θεσμ ς που συνεπ-γεται συναγωνισμ και επιλογ#, εναι νας
θεσμ ς που προκαλε αμφισβητ#σεις και γι’ αυτ αγωνζεται
π-ντοτε να συγκεντρ'σει και να κεφαλαιοποι#σει μεγαλτερο κρος. Γι’ αυτ θεωρ' πολ σημαντικ το γεγον ς τι τα
Kρατικ- Λογοτεχνικ- Βραβεα απονμονται απ επιτροπς
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που δεν αντλον το κρος τους εξ ορισμο, δηλαδ# εκ του
διορισμο τους, οτε εκ της αρμοδι τητ ς τους, αλλ- εξ αποτελσματος, δηλαδ# απ το βαθμ αποδοχ#ς των επιλογ'ν
τους. Και χαρομαι, γιατ διαπιστ'νω τι και φτος τα βραβεα γιναν ευμεν'ς δεκτ-, πρ-γμα που σημανει τι η κοιν#
γν'μη των ομοτχνων και, τελικ-, το κοιν των αναγνωστ'ν,
που προσλαμβ-νει και υποδχεται τα βιβλα αυτ-, αναγνωρζει το αποτλεσμα της κρσης της επιτροπ#ς.
Παρ’ λα αυτ- νομζω τι ειδικ- για το θεσμ αυτ χουμε τη δυνατ τητα να κ-νουμε ακ μη πολλς βελτιωτικς παρεμβ-σεις: κυρως πρπει να ενισχσουμε το εκ του αποτελσματος κρος του ργου των επιτροπ'ν, με τη συγκρ τησ#
τους, με την κατανομ# του ργου στα μλη τους, με την υλικοτεχνικ# διευκ λυνση της δουλει-ς τους, η οποα εναι πολ
μεγ-λη σε γκο ε-ν θλει να ανιχνεσει λη την παραγωγ#,
να διεξλθει λο τον ντυπο πλοτο της χρονι-ς και να διαλξει απροκατ-ληπτα, διεισδυτικ- τα καλτερα ργα # τα
πλον αντιπροσωπευτικ-. Μσα δε στις προθσεις μου εναι,
στο επικεμενο να κατατεθε νομοσχδιο για τους θεσμος και
τις δρ-σεις της πολιτιστικ#ς αν-πτυξης, να διαχωριστον τα
βραβεα σε αυτ- που θα αφορον στη λογοτεχνικ# παραγωγ# του τους και σε εκενα που θα αποδδουν την οφειλ μενη
τιμ# στο σνολο του ργου καταξιωμνων λογοτεχν'ν, οι οποοι χουν διαγρ-ψει μια τροχι- αντιληπτ# και αναγνωρσιμη μσα στο σμπαν της λογοτεχνας.1
1. Bλ. #δη το -ρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2557/1997 «Θεσμο, μτρα και δρ-σεις
πολιτιστικ#ς αν-πτυξης», που οργαν'νει σε να β-ση το θεσμ των λογοτεχνικ'ν βραβεων (κατηγορες βραβεων και τρ πος συγκρ τησης των επιτροπ'ν).
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Ββαια τα βραβεα δεν εναι μα ελληνικ# ευρεσιτεχνα #
μονομανα. Κρατικ- # αν-λογα βραβεα υπ-ρχουν σε πολλς
-λλες χ'ρες. Μ-λιστα η κοιν# πολιτικ# της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης στο χ'ρο της αν-γνωσης και του βιβλου και της προ'θησ#ς του ιδως δι- μσου των μεταφρ-σεων, πως αυτ# τυποποιεται #, μ-λλον, μλλει να τυποποιηθε με το πρ γραμμα
«ARIANNE», περιλαμβ-νει και την καθιρωση βραβεου, του
«Aριστεου», που επιμερζεται σε Eυρωπαϊκ Βραβεο Λογοτεχνας και σε Eυρωπαϊκ Βραβεο Mετ-φρασης. Κατ- παρ-δοση δε πλον η διαδικασα της απονομ#ς του οργαν'νεται απ την εκ-στοτε Πολιτιστικ# ΠρωτεουσαW -ρα το 1997
η διοργ-νωση της απονομ#ς του «Aριστεου» ανατθεται στην
π λη της Θεσσαλονκης – Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της
Ευρ'πης,2 και ελπζω τι η διαδικασα της απονομ#ς αυτο
του «Aριστεου» θα γνει με τρ πο λαμπρ , με τρ πο που να
δικαιολογε τον ευρωπαϊκ χαρακτ#ρα του βραβεου, ο οποος καταξι'νεται ταν απονμεται στον τ πο που ομιλεται η ελληνικ# γλ'σσα.
Το δε Υπουργεο Πολιτισμο χει τη βαρι- ευθνη να επιλξει και να προτενει τα ργα τα οποα, ως ελληνικ# πρ ταση, -ρα κατ- τεκμ#ριο ελληνικ- # ελλην γλωσσα ργα, θα
π-ρουν μρος σε αυτ το συναγωνισμ , που θλουμε να λ-βει σο γνεται μεγαλτερες και λαμπρ τερες διαστ-σειςW γι’
αυτ χει #δη διαμορφωθε στη Θεσσαλονκη, σε συνεργασα
με το Υπουργεο Πολιτισμο και με το Εθνικ Κντρο Βιβλου,
2. Tο Eυρωπαϊκ Bραβεο Λογοτεχνας και το Eυρωπαϊκ Bραβεο Mετ-φρασης «Aριστεον» για το 1997 απονεμ#θηκαν στη Θεσσαλονκη, στις
7.12.1997, παρουσα και του γενικο διευθυντ# της UNESCO, κ. Federico
Mayor.

181

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

η υποδομ# που θα επιτρψει να εξελιχθε λη η διαδικασα
αυτ# κατ- τον καλτερο τρ πο.

Θλω τ'ρα να εκμεταλλευθ' την περσταση για να συνοψσω ορισμνες διαμορφωμνες #δη παρεμβ-σεις στο χ'ρο της
πολιτικ#ς βιβλου, σο γνεται συντομ τερα.
Η εθνικ# πολιτικ# βιβλου, η οποα χει οργανωθε με τον
πιο συστηματικ και εντατικ τρ πο, χ-ρη στις προσπ-θειες
των προκατ χων μου στο Υπουργεο Πολιτισμο και χ-ρη
στη Διεθυνση Γραμμ-των και στο Εθνικ Κντρο Βιβλου,
βρσκεται σε πλ#ρη εξλιξη και αποδδει #δη πολ συγκεκριμνους καρπος.
Ββαια, και η Διεθυνση Γραμμ-των και το Εθνικ Κντρο Βιβλου με τις πολλαπλς τους δραστηρι τητες χουν αν-γκη απ ναν προϋπολογισμ που να εναι επαρκ#ς και ευπρεπ#ς. Και χωρς να αναφρω συγκεκριμνους αριθμος, δεσμευτικος και καταπιεστικος για τον εκ-στοτε υπουργ ,
θλω να σας πω πως θα καταβ-λω με τους συνεργ-τες μου
κ-θε δυνατ# προσπ-θεια, 'στε ο προϋπολογισμ ς αυτ ς για
το 1997 να εναι αισθητ- υψηλ τερος απ τον προηγομενο.
Για να δ'σουμε δε και μα συμβολικ# δι-σταση, μεσοπρ θεσμη, σε λον αυτ το σχεδιασμ , #δη χουμε ανακοιν'σει
δημ σια την αποδοχ# της πρ τασης της Πανελλ#νιας Ομοσπονδας Εκδοτ'ν-Βιβλιοπωλ'ν να μετ-σχει η Ελλ-δα στη
Διεθν# Aκθεση Βιβλου της Φρανκφορτης του 2001 ως τιμ'μενη χ'ρα. H δ#λωση αυτ# συνεπ-γεται την αν-ληψη εν ς μεγ-λου οργανωτικο κ στους απ το ελληνικ Δημ σιο,
κ στους που το Υπουργεο Πολιτισμο ελπζει να το μοιραστε με -λλα υπουργεα, που μπορον να ωφεληθον αντα182
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ποδοτικ- απ τη συμμετοχ# της χ'ρας σε μια παρ μοια διοργ-νωση με αυτ# την κορυφαα ιδι τητα, πως εναι το Υπουργεο Τουρισμο, το Υπουργεο Τπου και Μσων Μαζικ#ς Ενημρωσης και το Υπουργεο Εθνικ#ς Οικονομας, εν'
και ο Οργανισμ ς Προ'θησης Εξαγωγ'ν θα μποροσε να
συμβ-λει αποφασιστικ- στη διοργ-νωση της ελληνικ#ς παρουσας στην Aκθεση με σκοπ την προ'θηση της ελληνικ#ς
βιβλιοπαραγωγ#ς στο εξωτερικ .
Εκτ ς απ αυτ-, πολ σημαντικ# για την πολιτικ# που εφαρμ ζουμε στο πεδο του βιβλου εναι η εναρμ νιση των
πρακτικ'ν που ακολουθονται και απ υπουργεα τα οποα
δεν εναι μεν τυπικ- αρμ δια, αλλ- εκ των πραγμ-των ασκον πολ μεγ-λη επιρρο# με την πολιτικ# τους στο χ'ρο
του βιβλου, καθ'ς και απ οργανισμος του ευρτερου δημ σιου τομα, που επσης επηρε-ζουν την πολιτικ# αυτ#.3
Aχω #δη απευθνει γγραφα με τα οποα καλ' λα τα -λλα
υπουργεα και τους οργανισμος του δημ σιου τομα σε να
συντονισμ της πρακτικ#ς τους, για να συγκεντρ'νεται αυτ#
η κρσιμη μ-ζα σε μα κοτη ενιαα ως προς τα κριτ#ρι- της
και ως προς την απαιτομενη διαφ-νεια. aλλωστε, ταν το
κρ-τος -μεσα # μμεσα εφαρμ ζει μα πολιτικ# βιβλου, πρπει να δεχνει ιδιατερη προσοχ# και ευλ-βεια, γιατ πρπει να
διασφαλζει την πολυμρεια και την ποι τητα, χωρς να θγει
καννα απ τα στοιχεα εκενα που εναι συστατικ- της ελευθερας της γν'μης, της ελευθερας του λ γου, της ελευθερας
της τχνης.
Aχω #δη ανακοιν'σει τι στις προθσεις της νομοθετικ#ς
μας πολιτικ#ς εναι η καθιρωση της ενιαας τιμ#ς βιβλου,
3. Bλ. #δη -ρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2557/1997.
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χι ως παν-κειας, αλλ- ως μσου διαφ-νειας, εκλογκευσης
της αγορ-ς και προφλαξης, κατ- το μτρο του δυνατο, των
μικρ τερων βιβλιοπωλεων, τα οποα λειτουργον ως μικρκντρα πολιτιστικ#ς αναφορ-ς, ιδως στην περιφρεια, προκειμνου να διασφαλζεται η ποικιλα των βιβλων που προσφρουν στο αναγνωστικ κοιν .4 Στο τελευταο, μ-λιστα,
συμβολιο των Yπουργ'ν Πολιτισμο της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης η πιο ζωηρ# και σημαντικ# συζ#τηση αφοροσε ακριβ'ς
στην ενιαα τιμ# βιβλου, που ως εθνικ# πολιτικ# τενει να γνει δεκτ# απ τις υπηρεσες της Eυρωπαϊκ#ς Eπιτροπ#ς, με
τη σκψη τι μια ττοια μεταχεριση εν ς πολιτιστικο αγαθο, φυσικ-, δεν προσκροει στους περιορισμος του δικαου
του ανταγωνισμο, δηλαδ# στους περιορισμος του -ρθρου
85 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Aνωση.
Ο επ μενος -ξονας της πολιτικ#ς μας αφορ- στη δι-χυση
της σχσης με το βιβλο, με την προ'θηση δηλαδ# του βιβλου
και της αν-γνωσης κυρως στο χ'ρο των παιδι'νW και χαρομαι, γιατ χω βρει μια ττοια υποδομ# και μια ττοια προπαιδεα φτιαγμνη απ το Eθνικ Kντρο Bιβλου. fδη χουμε
προτενει στο Υπουργεο Εθνικ#ς Παιδεας και Θρησκευμ-των να οργαν'σουμε για λα τα δημοτικ- σχολεα της χ'ρας
μια σκυταλοδρομα αν-γνωσης,5 να εφαλτ#ριο επαφ#ς και
οικεωσης των μικρ'ν μαθητ'ν με το εξωσχολικ βιβλο, υπονομεοντας τη σοβαροφ-νεια και το απωθητικ κρος του αναλυτικο προγρ-μματος των δημοτικ'ν σχολεων, 'στε να
φρουμε το παιδ κοντ- στο βιβλο ως προϊ ν πολιτισμο, ως
4. Bλ. #δη -ρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2557/1997.
5. Eφαρμ στηκε #δη πιλοτικ- στο νομ Aβρου στο πλασιο της συνερ-

γασας της Nομαρχιακ#ς Aυτοδιοκησης Aβρου και του EKEBI.
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αγωγ πολιτισμο, τελικ- δηλαδ# ως αποτπωμα του πολιτισμο. Και αυτ χει ιδιατερη σημασα, μσα στις προσλαμβ-νουσες παραστ-σεις της κοινωνας της πληροφορας, του
πολιτισμο δηλαδ# του #χου και της εικ ναςW μσα σε αυτ#
την καταπιεστικ# ατμ σφαιρα πρπει να διαφυλ-ξουμε π-ση
θυσα, με πολ συγκεκριμνες παρεμβ-σεις και καταβ-λλοντας, που χρει-ζεται, το κ στος, τον πολιτισμ της γραφ#ς
και της αν-γνωσης, που εναι στοιχεο πολτιμο για την δια
την υπ στασ# μας, δηλαδ# για την ανθρωπολογα μας.
Αυτς και -λλες πολλς εναι οι δραστηρι τητες και οι
πρωτοβουλες του Υπουργεου Πολιτισμο, του Εθνικο Κντρου Βιβλου και του Ινστιτοτου Βιβλου και Αν-γνωσης,
που εδρεει στην Κοζ-νη και εναι θεσμ ς του Εθνικο Πολιτιστικο Δικτου Π λεων. Υπαινχθηκα επσης μερικς απ
τις πολλαπλς και καριες δραστηρι τητες που χει οργαν'σει η Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Ευρ'πης-Θεσσαλονκη
1997 στο χ'ρο του βιβλου, της αν-γνωσης, της λογοτεχνας
και της παρμβασης στο παιδαγωγικ σστημα.

Eρχ μαστε, λοιπ ν, τ'ρα να βραβεσουμε σους αξι'θηκαν
αυτ#ς της τιμ#ς κατ- την κρση των επιτροπ'ν, κυρως μως
να τιμ#σουμε την πνευματικ# δημιουργα και τον πνευματικ
δημιουργ , που εναι στο επκεντρο λης αυτ#ς της πολιτικ#ς
για το βιβλο.
Ο συγγραφας, πως χω πει και -λλοτε, μσα στη μοναξι- του αναζητ-ει τον προνομιακ του αναγν'στη. Aχει βεβαως την -νεση της φαντασας, του ταλντου και της αφηγηματικ#ς του ικαν τητας, εναι μως και να κοινωνικ ον, χει
αν-γκη απ προϋποθσεις διαβωσης και επιβωσης, γι’ αυτ
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το ζ#τημα της προστασας των συγγραφικ'ν δικαιωμ-των χει για εμ-ς ζωτικ# σημασα.
Χαρομαι, γιατ τους λγους μ#νες που εμαι στο Υπουργεο
Πολιτισμο προχ'ρησε η διαδικασα για τη σσταση του Οργανισμο Συλλογικ#ς Διαχερισης των Συγγραφικ'ν Δικαιωμ-των, ο δε Οργανισμ ς Πνευματικ#ς Ιδιοκτησας, που επσης εποπτεεται απ το Υπουργεο Πολιτισμο, χει αναλ-βει
με τους γρηγορ τερους δυνατος ρυθμος να ολοκληρ'σει
τη διαδικασα αυτ#, τσι 'στε να αποδ'σει καρπος.
Συναφ#ς εναι και η διερενηση που κ-νουμε για τον τρ πο
με τον οποο πρπει να διαχειριζ μαστε τα πνευματικ- δικαι'ματα για τα ργα εκενα που ξεπερνον το χρονικ ριο της ειδικ#ς προστασας, δηλαδ# το ριο των εβδομ#ντα ετ'ν. Aχω δε
#δη ζητ#σει απ την γκυρη επιστημονικ- διοκηση του Οργανισμο Πνευματικ#ς Ιδιοκτησας να ετοιμ-σει σχετικ# μελτη, τσι
'στε κι εμες με τη σειρ- μας να ετοιμ-σουμε σχετικ# δι-ταξη ν μου, την οποα και να προτενουμε στη Βουλ# των Ελλ#νων.6
Oι εξελξεις οι οποες συντελονται στη Γενεη, στη Διπλωματικ# Δι-σκεψη του Παγκ σμιου Οργανισμο Πνευματικ#ς Ιδιοκτησας, κατ- το να μρος τους αφορον και στο
βιβλο, οι οδηγες δε που χει η ελληνικ# αντιπροσωπεα, η οποα συγκροτεται απ τους αρμοδους του Οργανισμο Πνευματικ#ς Ιδιοκτησας, εναι αν-λογες με αυτ-.
Θλω να με συγχωρ#σετε για την πρωτοβουλα μου να αξιοποι#σω την περσταση για να πω σα σας επα. Kαι θλω
να εκλ-βετε ως γν#σια τη δ#λωση των ευχαριστι'ν και της τιμ#ς μου προς τα μλη των επιτροπ'ν και των συγχαρητηρων
μου προς τους τιμ'μενους σ#μερα.
6. Bλ. #δη το -ρθρο 8 του ν. 2557/1997.
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ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2557/1997
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

4

K

ATA THN ΠEPΣINH TEΛETH AΠONOMHΣ TΩN KPATIKΩN ΛOΓO-

τεχνικ'ν Bραβεων εχα την ευκαιρα να διατυπ'σω
τους φ βους μου γρω απ το θεσμ . Εχα πει τι ο θεσμ ς αυτ ς εναι παρ-δοξος, αντιφατικ ς και ριψοκνδυνος,
καθ'ς εναι πραγματικ- περεργο να υπ-ρχει ευρεα συνανεση γρω απ την κρατικ# αρμοδι τητα στον τομα της απονομ#ς βραβεων για τη λογοτεχνικ# δημιουργα. Aυτ# η
συνανεση μως εξηγεται, γιατ –θλω να πιστεω– χει γνει
κοιν'ς αποδεκτ τι το κρ-τος, το οποο στο χ'ρο της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς χει το μονοπ'λιο και την πρωτοβουλα, στον τομα του σγχρονου πολιτισμο κινεται υπηρετ'ντας δο αρχς: Πρ'τον, τη διασφ-λιση του πολιτιστικο και
αισθητικο πλουραλισμο, της πολυφωνας, του πολιτιστικο
δηλαδ# φιλελευθερισμο, που εναι στοιχεο της κοινωνας
μας. Και δετερον, τη διασφ-λιση εν ς μσου επιπδου ποι τητας, που να γνεται κοιν'ς αποδεκτ – και, π-ντως, εν ς επιπδου ποι τητας που λειτουργε παιδαγωγικ-, χωρς ιδεολογικο χαρακτ#ρα αποκλεισμος, επιλογς # προτεραι τητες.
Γι’ αυτ με χαρ- βλπω να αναπτσσονται και πρωτοβουλες της κοινωνας των πολιτ'ν, πρωτοβουλες της αγορ-ς, με
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την αρχαα ελληνικ# ννοια του ρου, σε τομες που κατπαρ-δοση χει αναπτξει πολ σημαντικς δραστηρι τητες
και χει διαμορφ'σει θεσμος το Υπουργεο Πολιτισμο. Aτσι, θεωρομε βραβεα περιωπ#ς τα Κρατικ- ΛογοτεχνικBραβεα, αλλ- χουμε σε πολ μεγ-λη υπ ληψη αν-λογες μη
κρατικς δραστηρι τητες, εθνικς # και διεθνες, τις οποες επιχειρομε να ενθαρρνουμε και να στηρξουμε στο μτρο
του δυνατο.
Εχαμε, πριν απ λγες μρες, την ευκαιρα στη Θεσσαλονκη σε μα πολ σημαντικ# τελετ#, παρουσα του γενικο
γραμματα της UNESCO, κυρου Federico Mayor, να απονεμουμε ως φιλοξενοσα χ'ρα το Ευρωπαϊκ Βραβεο Λογοτεχνας «Αριστεον» και το Ευρωπαϊκ Βραβεο Μετ-φρασης για το 1997. Και λγες ημρες αργ τερα εχα την ευκαιρα
να απονεμω, στο πλασιο μιας διοργ-νωσης που εχε ιδιωτικ , π-ντως μη κρατικ χαρακτ#ρα, τα πρ'τα ΛογοτεχνικΒραβεα στο πλασιο του δικτου Balkanica, στο οποο μετχουν βαλκανικς εκδοτικς επιχειρ#σεις που καλπτουν λες
τις χ'ρες οι οποες αυτοπροσδιορζονται ως βαλκανικς.
Τχη αγαθ#, η φετιν# τελετ#, που πραγματοποιεται στον
φιλ ξενο χ'ρο της αθουσας της Φιλεκπαιδευτικ#ς Εταιρεας, σε αυτ τον ζωνταν χ'ρο βιβλου που εναι η Στοτου Βιβλου, συμππτει με την ημρα κατ- την οποα στην ολομλεια της Βουλ#ς των Ελλ#νων ψηφστηκε στο σνολ
του το σχδιο ν μου «Θεσμο, μτρα και δρ-σεις πολιτιστικ#ς
αν-πτυξης», το οποο κατστη ν μος του κρ-τους. Το πρ'το
κεφ-λαιο του ν μου αυτο εναι αφιερωμνο στη συνολικ#
και συστηματικ# πολιτικ# βιβλου. Και χαρομαι, γιατ σε νομοθετικ τουλ-χιστον εππεδο, με την ψ#φιση και τη θση σε
ισχ του νου αυτο ν μου, εμαι σε θση σε μεγ-λο βαθμ ,
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αν χι πλ#ρως, να ανταποκριθ' στις περσινς μου εξαγγελες
και υποσχσεις. aλλωστε οι υπουργο, ταν κλενουν περισσ τερους απ δ'δεκα μ#νες στη θση που κατχουν, κινδυνεουν να βρσκονται αντιμτωποι, καθ'ς οι εκδηλ'σεις επαναλαμβ-νονται συν#θως αν- τος, με δηλ'σεις και εξαγγελες που χουν κ-νει και για τις οποες απ να σημεο και
μετ- ελγχονται.
Το νομοσχδιο αυτ , ο ν μος του κρ-τους πλον, αναδιοργαν'νει συνολικ- και συστηματικ- το θεσμ των Κρατικ'ν Λογοτεχνικ'ν Βραβεων. Προβλπονται πλον διακεκριμνες κατηγορες Bραβεων κατ- κυριολεξα Λογοτεχνικ'ν,
ειδικ- για το μυθιστ ρημα, το δι#γημα και την ποηση. Προβλπεται η κατηγορα των Βραβεων Μαρτυρας-Δοκιμου,
που καλπτει το δοκμιο, τη μαρτυρα, την αυτοβιογραφα, τις
ταξιδιωτικς εντυπ'σεις. Προβλπεται το Βραβεο Μετ-φρασης απ και προς την ελληνικ# γλ'σσα. Eισ-γεται επιπλον
το μεγ-λο Eτ#σιο Bραβεο Λογοτεχνας για το σνολο του ργου εν ς λογοτχνη ανεξ-ρτητα απ προηγομενες βραβεσεις. Προβλπονται επσης δο ειδικς πολ σημαντικς κατηγορες Bραβεων για το Παιδικ Λογοτεχνικ Bιβλο, και
ειδικ- για την εικονογρ-φησ# του, καθ'ς η σχση λ γου και
εικ νας εναι καθοριστικ# κυρως για τις νες γενις, τις εξοικειωμνες με την οπτικοακουστικ# πλευρ- του πολιτισμο
και χι με το β-θος της γραφ#ς, -ρα με το β-θος του λ γου.
Kαι τλος –και αυτ σως εναι η πιο σημαντικ# καινοτομα
ως προς τα βραβεα– ρυθμζεται ο συστηματικ ς και διαφαν#ς τρ πος συγκρ τησης των εννεαμελ'ν επιτροπ'ν που τα
απονμουν και οι οποες επσης υποδεικνουν και την ελληνικ# συμμετοχ# στο Ευρωπαϊκ Βραβεο Λογοτεχνας και
στο Ευρωπαϊκ Βραβεο Μετ-φρασης.
189

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

H σημαντικ τερη παρμβαση που κ-νει ο νος ν μος στο
χ'ρο του βιβλου εναι η αν-ληψη απ το Υπουργεο Πολιτισμο της γενικ#ς αρμοδι τητας για το συντονισμ της πολιτικ#ς βιβλου που ασκεται απ τους δημ σιους φορες. Τ'ρα
πλον το Υπουργεο Πολιτισμο χει εκ του ν μου τη γενικ#
αρμοδι τητα χ-ραξης και συντονισμο της πολιτικ#ς βιβλου.
Η πιο καρια μως παρμβαση στην αγορ- υπ τη διπλ#
ννοια του ρου, στην αγορ- ως χ'ρο, αλλ- και στην αγορως οικονομικ μγεθος, εναι η εισαγωγ# της ενιαας τιμ#ς βιβλου, με λες τις διασφαλσεις που η εφαρμογ# της νας αυτ#ς ρθμισης αξι'νει και προϋποθτει.
Η ενιαα τιμ# βιβλου συνοδεεται απ να -λλο πολ σημαντικ μτρο, την καθιρωση της υποχρωσης των εκδοτ'ν
να πληροφορον την Εθνικ# Βιβλιοθ#κη, τη Βιβλιοθ#κη της
Βουλ#ς και το Εθνικ Κντρο Βιβλου για τις εκδ σεις τους αποστλλοντας να ανττυπο, αλλ- και την καθιρωση της αυτοτελος υποχρωσης του τελευταου στην αλυσδα της παραγωγ#ς, του βιβλιοδτη, να καταθτει υπεθυνη δ#λωση για
τον αριθμ των αντιτπων κ-θε εκτπωσης, με την τεχνικ#,
την τυπογραφικ# ννοια του ρου, δηλαδ# κ-θε «τραβ#γματος». H ρθμιση αυτ# σκοπ χει να υπ-ρχει απ λυτη διαφ-νεια ως προς τη λειτουργα της αγορ-ς, ως προς τις αποθ#κες
των εκδοτικ'ν επιχειρ#σεων, ως προς τον αριθμ των εκδ σεων που πραγματοποιον τα βιβλα λων των κατηγορι'ν.
Τα μτρα αυτ- νομζω τι συγκροτον μα σημαντικ# παρμβαση στο χ'ρο του βιβλου. Και φυσικ- συνδονται με λα τα -λλα μτρα, τις πρωτοβουλες και τις δραστηρι τητς
μας στο χ'ρο αυτ , με τα πολλ- και ποικλα προγρ-μματα
του Εθνικο Κντρου Βιβλου, με τις δραστηρι τητες της Διεθυνσης Γραμμ-των, με την προ'θηση του προγρ-μματος με190
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τ-φρασης των ελληνικ'ν βιβλων στο εξωτερικ , με τη συστηματικ# προετοιμασα της παρουσας της Eλλ-δας, ως τιμ'μενης χ'ρας, στη Διεθν# Aκθεση Bιβλου της Φρανκφορτης το 2001 καθ'ς και με πλ#θος -λλων παρεμβ-σεων.
Τελευταο δε μτρο που προβλπει ο ν μος εναι η δημιουργα εν ς νου λογοτεχνικο θεσμο, του Λογοτεχνικο Αρχεου Θεσσαλονκης, που χει εκπηγ-σει απ τις δραστηρι τητες της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας. Mε διασφαλισμνη ιδι κτητη στγη σε νεοκλασικ ανακαινισμνο κτ#ριο της aνω
Π λης, το Λογοτεχνικ Aρχεο Θεσσαλονκης θα διασφαλσει τη διαρκ# και συστηματικ# συνεργασα αν-μεσα στο Εθνικ Κντρο Βιβλου, το Ινστιτοτο Βιβλου και Αν-γνωσης
της Κοζ-νης, το οποο εναι θεσμ ς του Εθνικο Πολιτιστικο Δικτου Π λεων, και σε λα τα Λογοτεχνικ- Σωματεα,
χι μ νο της Μακεδονας και της Θρ-κης, αλλ- λης της χ'ρας. Θα εναι δε εξοπλισμνο και με το πολ σημαντικ τυπογραφικ εργαστ#ριο που χει διαμορφ'σει ο Οργανισμ ς
Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας και το οποο θα κληροδοτηθε
στον νο αυτ φορα, που θα χει τη μορφ# της αστικ#ς μη
κερδοσκοπικ#ς εταιρεας.
Σταματ' εδ' την περι#γησ# μου στις πολιτικς πρωτοβουλες με μα παρατ#ρηση: H χ'ρα αυτ# χει πολλ- συγκριτικ- πλεονεκτ#ματαW να απ τα σημαντικ τερα εναι η γλ'σσα της, δηλαδ# ο κ σμος της, η σχση της με το λ γο. Kαι δεν
εναι δυνατ ν να αποκτ#σει μα κοινωνα, πως η σγχρονη
ελληνικ# κοινωνα, την αυτοσυνειδησα της, την αυτογνωσα
της, την αληθιν# και γν#σια εικ να του εαυτο της, χωρς να
αναπτσσεται μα εθνικ# λογοτεχνα, η οποα απηχε την εμπειρα, την αξιοπρπεια και την ιστορικ# συνεδηση αυτο
του τ που.
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Xαρομαι, λοιπ ν, γιατ σ#μερα μπορ' να υποδεχθ' και
να χαιρετσω εκ μρους της πολιτεας το ταλντο των Ελλ#νων λογοτεχν'ν, των πεζογρ-φων, των διηγηματογρ-φων,
των ποιητ'ν μας, των συγγραφων των παιδικ'ν βιβλων, αυτ'ν που καταθτουν τη μαρτυρα της ψυχ#ς τους μσα απ
αυτοβιογραφες # -λλα δοκμια. Εναι για μνα μεγ-λο προν μιο της ιδι τητας του υπουργο Πολιτισμο το γεγον ς τι
μπορ' εδ' εν'πι ν σας να κ-νω αυτ# την ειλικριν# και απλ#
δ#λωση εκ μρους του κρ-τους, τι σας ευχαριστομε και σας
σεβ μαστε για την προσφορ- σας. Γνωρζω, ββαια, π-ρα
πολ καλ- τι η προσωπικ τητα του καθεν ς απ αυτος
που εισρχονται στο πεδο της κριτικ#ς, του ανταγωνισμο,
στη διαδικασα απονομ#ς των Κρατικ'ν Λογοτεχνικ'ν Βραβεων, πολλς φορς δεν του επιτρπει να αποδεχθε το γεγον ς τι μα επιτροπ#, που συγκροτεται με πρωτοβουλα του
κρ-τους, προβανει σε αξιολογ#σεις του λογοτεχνικο του ργου και κ-νει τη μα # την -λλη επιλογ#. Αυτ- εναι ως να
βαθμ αναπ φευκτα. Σημασα χει εδ' να πυκν'σουμε την
ευαισθησα μας και να αποδεχθομε να κοιν πλασιο αναφορ-ς. Και νομζω τι το κοιν πλασιο αναφορ-ς εναι ακριβ'ς η εικ να και η αυτοπεποθηση του τ που αυτο. Αυτ νομζω τι εναι το βασικ περιεχ μενο του θεσμο των
Κρατικ'ν Λογοτεχνικ'ν Βραβεων.
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Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4

O

TIΔHΠOTE ΣXETIZETAI ME TH ΓΛΩΣΣA EINAI BAΘYTATA ΠO-

λιτικ και ιδεολογικ . Tους τελευταους μ-λιστα τρεις
αι'νες, οτιδ#ποτε σχετζεται με τη γλ'σσα σχετζεται
αμσως # εμμσως με την εθνογνεση, με την αναζ#τηση και
την επιβολ# της εθνικ#ς ταυτ τητας. Tα προβλ#ματα, λοιπ ν,
τα οποα τθενται στο χ'ρο αυτ εναι ασφαλ'ς και επιστημονικ-W κατ’ αρχ-ς μως και εντλει εναι προβλ#ματα βαθτατα πολιτικ-.
Tο μεζον πρ βλημα, κατ- τη γν'μη μου, εναι π-ντοτε τα
ρια της κανονιστικ τητας ως προς τη γλ'σσαW τα ρια της
κρατικ#ς και της διεθνος κανονιστικ τητας. Eπειδ# μως
αυτ# χει αποδειχθε ιστορικ- εξαιρετικ- ποπτη, εναι αναγκαα μα δι-κριση αν-μεσα στην κανονιστικ τητα επ της
γλ'σσας, η οποα εναι πρ-γματι επικνδυνη, και στην κανονιστικ τητα διεθνος επιπδου για τις σχσεις μεταξ των
γλωσσ'ν, η οποα εναι ιδεολογικ- λιγ τερη ποπτη και πολιτικ- αναγκαα.
H Eυρωπαϊκ# Aνωση δεν χει μα διαρθρωμνη γλωσσικ#
πολιτικ#. H πολιτικ# της γρω απ τη γλ'σσα εναι αποσπασματικ#: -λλη εναι η γλωσσικ# πολιτικ# που συνδεται με
την εκπαιδευτικ# πολιτικ# και την κινητικ τητα στην εκπα193
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δευση, -λλη εκενη που σχετζεται με τη θεσμικ# ισοτιμα των
κρατ'ν-μελ'ν, -λλη, τλος, αυτ# που συναρτ-ται με το -ρθρο 128 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Kοιν τητα, δηλαδ#
με το σεβασμ της πολιτισμικ#ς πολυμορφας, της ποικιλας,
της ιδιαιτερ τητας των κρατ'ν-μελ'ν και με την επικουρικ#
δρ-ση της Kοιν τητας στα θματα αυτ-.
Tελεως διαφορετικ# μως εναι η πρακτικ# η οποα αναπτσσεται στο πλασιο της Eυρωπαϊκ#ς Kοιν τητας. Στο εππεδο της διπλωματικ#ς, της δημοσιογραφικ#ς και της διοικητικ#ς πρακτικ#ς – πως συμβανει και στη διεθν# επιστημονικ# πρακτικ#– το καθεστ'ς των επσημων γλωσσ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης χει προ πολλο καταλυθε. Oι γλ'σσες
εργασας στην Kοιν τητα, αντ για ντεκα, που εναι οι επσημες γλ'σσες, εναι τελικ- μ νο δο # μ νο μα. Tενουμε να
καταλ#ξουμε σε μια lingua franca, που εναι η αγγλικ# γλ'σσα. Eναι χαρακτηριστικ το γεγον ς τι ακ μη και η ιστορικ- προνομιακ# και ισχυρ#, ιδως στο πλασιο της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, γαλλικ# γλ'σσα –για να επιλξω να παρ-δειγμα που δεν αναφρεται στην ελληνικ# γλ'σσα, δηλαδ# σε μα
γλ'σσα με πολ βαθ ιστορικ παρελθ ν, αλλ- με πολ μικρ- σγχρονα μεγθη– χ-νει συνεχ'ς δι-φορα προπργιτης, με αποτλεσμα να δχεται ευθεες βολς η ειδικ# ευαισθησα της γαλλοφωνας. Aναφρομαι, για παρ-δειγμα, στο
γεγον ς τι η καθημεριν# ενημρωση των συντακτ'ν απ την
Eυρωπαϊκ# Eπιτροπ#, η οποα γιν ταν παραδοσιακ- στα
γαλλικ-, χει αρχσει να γνεται και στα αγγλικ-, καθ'ς και
στο γεγον ς τι η δι-σκεψη του Δικαστηρου των Eυρωπαϊκ'ν Kοινοτ#των στο Λουξεμβοργο, που παραδοσιακ- γιν ταν π-ντοτε μ νο στα γαλλικ-, τ'ρα πια γνεται με χρ#ση και
της αγγλικ#ς γλ'σσας.
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Yπ-ρχει συνεπ'ς να οξτατο πρ βλημα: H επσημη ισοτιμα των γλωσσ'ν στους κ λπους της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης
ισχει τ σο σο ισχει και η θεσμικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν. Πρ κειται για μα ισοτιμα συμβολικ#, δηλαδ# σε πολ
μεγ-λο βαθμ εικονικ#, χωρς μως αυτ να σημανει τι δεν
εναι ταυτ χρονα και πολιτικ- κρσιμη: η θεσμικ# ισοτιμα εξοπλζει τα κρ-τη-μλη με επιχειρ#ματα, αν μη τι -λλο, αμυντικο χαρακτ#ρα. Δεν πρπει να ξεχνομε, -λλωστε, τι συζητομε σε χρ νο ποπτο, μεσοσης της Διακυβερνητικ#ς Δι-σκεψης για την αναθε'ρηση της Συνθ#κης του M-αστριχτ.
Στο πλασιο αυτ η διαφλαξη της γλωσσικ#ς ισοτιμας των
κρατ'ν-μελ'ν εναι προϋπ θεση για την επιβεβαωση της ντονα απειλομενης θεσμικ#ς τους ισοτιμας.
Πρπει δε να αντιληφθομε τι η εμμον# στο καθεστ'ς
της επσημης πολυγλωσσας της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης σε εππεδο ντεκα επσημων γλωσσ'ν ουσιαστικ- εναι η εμμον#
στην αν-γκη να επιδεικνουμε τη σημαα μας, τα σμβολα
της εθνικ#ς μας κυριαρχας, να αναζητομε, δηλαδ#, να αποζητομε και να επιβεβαι'νουμε τα βασικ- συστατικ- της θεσμικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν, η οποα απειλεται και
απ τη μελλοντικ# περαιτρω αξηση του αριθμο τους, μσω της διερυνσης της Aνωσης και της νταξης νων κρατ'νμελ'ν.
Πρπει, λοιπ ν, να αντιληφθομε τι σο κρσιμη εναι για
μας η αρχ# της θεσμικ#ς ισοτιμας, -λλο τ σο εναι κρσιμη
για μας –και εννο' λα τα κρ-τη-μλη και λους τους λαος
της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης– η διαφλαξη και η επιβεβαωση
της γλωσσικ#ς ισοτιμας.
Aυτ ββαια προϋποθτει μα γλωσσικ# πολιτικ# περισσ τερο ευφυ#, διορατικ# και ευλικτη. E-ν, δηλαδ#, επιμενει
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κανες στην αν-γκη οι επσημες γλ'σσες της Eυρωπαϊκ#ς
Aνωσης να εναι ταυτ χρονα και γλ'σσες εργασας, μεταππτει στο εππεδο της γραφικ τητας και αφοπλζει μ νος του
τα πιο ουσι'δη επιχειρ#ματ- του. Eναι μως πολ σημαντικ σε λες τις συναντ#σεις απ τις οποες μπορον να προκψουν νομικς και μεζονος σημασας πολιτικς δεσμεσεις
των συμμετεχ ντων, να γνεται χρ#ση των επσημων γλωσσ'ν, δηλαδ# ουσιαστικ- να ασκεται το δικαωμα της κφρασης στη μητρικ# γλ'σσα του ομιλοντος.
Λυδα λθος για λα σα συνδονται και με τη θεσμικ# και
με τη γλωσσικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν εναι η αρχ# της
πολιτισμικ#ς ισοτιμας στο πλασιο της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης.
Vσο δε και αν ηχε περεργο στα 1997, η αρχ# της πολιτισμικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν, δηλαδ# η αρχ# της ισ τιμης
πολιτιστικ#ς μεταχερισ#ς τους, δεν εναι ρητ- κατοχυρωμνη
στο σ'μα της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Kοιν τητα. Tο
-ρθρο 128 της Συνθ#κης θεμελι'νει νομικ- το σεβασμ της
πολιτιστικ#ς πολυμορφας, το σεβασμ του πολυπολιτισμικο χαρακτ#ρα της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης. Eναι μως τελεως
διαφορετικ πρ-γμα ο σεβασμ ς της ποικιλας και της πολυμορφας, που μπορε να συνεπ-γεται, και συχν- συνεπ-γεται,
αναπαραγωγ# πολιτισμικ'ν και -ρα γλωσσικ'ν ανισοτ#των,
και διαφορετικ πρ-γμα μα ενεργ ς πολιτικ# -ρσης των ανισοτ#των αυτ'ν, που ακοει στο νομα «αρχ# της πολιτισμικ#ς ισοτιμας».
Aυτ# εναι, με πολ λγα λ για και με τον πιο συνοπτικ
τρ πο, η θεμελωση η πολιτικ# και –δεν το κρβω– η ιδεολογικ#, δηλαδ# εντλει η θεωρητικ#, της ελληνικ#ς πρ τασης,
που εκκρεμε στις διαδικασες της Διακυβερνητικ#ς Δι-σκεψης, για τη ρητ# εισαγωγ# της αρχ#ς της πολιτισμικ#ς ισοτι196
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μας των κρατ'ν-μελ'ν στο -ρθρο 128 της Συνθ#κης για την
Eυρωπαϊκ# Kοιν τητα.
Tα λμε μως αυτ- –για να επανλθω στην κοτη των βασικ'ν παρατηρ#σε'ν μου– στο πλασιο μιας κοινωνας η οποα χει χ-σει τα κλασικ- χαρακτηριστικ- της κοινωνας της
γραφ#ς. Tα λμε στο πλασιο μιας κοινωνας που εναι η κοινωνα της εικ ναςW στο πλασιο εν ς πολιτισμο μεταβιομηχανικο, που εναι βεβαως πολιτισμ ς οπτικοακουστικ ς. Tα
λμε αυτ- χοντας βαθτατη συνεδηση της ταχτητας της τεχνολογικ#ς εξλιξης.
H τεχνολογικ# εξλιξη, σο και αν αυτ επσης ηχε παρ-δοξα, χω την εντπωση τι υποστηρζει και ενισχει τη διαφλαξη της πολυγλωσσας. H πολυκαναλικ# τηλε ραση εναι, για παρ-δειγμα, να ισχυρ τεχνικ μσο που επιτρπει
το σεβασμ στην πρ-ξη του γλωσσικο πλουραλισμο, της
πολυφωνας. Tο διο θα μποροσε να πει κανες και για πολλς -λλες τεχνολογικς εφαρμογς, οι οποες επιτρπουν την
απ λαυση του διου γνωστικο προϊ ντος υπ δι-φορες γλωσσικς εκφορς.
H αλ#θεια μως εναι τι αυτο του εδους η διατ#ρηση
και η τεχνολογικ# υποστ#ριξη της πολυφωνας διασπ- το σ'μα της κοινωνας αν-μεσα σε να ευρ στρ'μα χρηστ'ν αυτ#ς της τεχνολογικ#ς ευχρειας και να πολ πιο μικρ , αν'τερο ποιοτικ-, στρ'μα πολγλωσσων χρηστ'ν της γν'σης
στη βαθτερη και ουσιαστικ τερη εκδοχ# της. Aυτ ς ο διαχωρισμ ς ως προς τη γν'ση τελικ'ς τενει να μετατρψει την
κοινωνα αυτ# σε μια κοινωνα που θυμζει τις πολ παλις
«υδραυλικς» κοινωνες, στις οποες η γν'ση #ταν πηγ# εξουσας πολ περισσ τερο απ ,τι αυτ συνβη κατ- τη μακρ- περοδο της βιομηχανικ#ς κοινωνας, κατ- την οποα και
197
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εκπ#γασαν λα αυτ- τα δ γματα και λες αυτς οι επιστημονικς και πολιτικς ταυτ χρονα εκδοχς για τις οποες συζητομε σ#μερα.
Πρπει, συνεπ'ς, να λ-βουμε σοβαρ- υπ ψη μας τον παρ-γοντα που λγεται οπτικοακουστικ# τεχνολογα μσα στην
κοινωνα της πληροφ ρησης. Kαι πρπει να κινηθομε, καττη γν'μη μου, παρ-λληλα στα δο αυτ- πεδα, τα οποα προσπ-θησα να περιγρ-ψω με αδρ τρ πο. Πρ'τον, στο πεδο
της διπλωματικ#ς, ουσιαστικ- της διακρατικ#ς διαπραγμ-τευσης ως προς το τι σημανει επσημο γλωσσικ καθεστ'ς
και γλωσσικ καθεστ'ς εργασας στην Eυρωπαϊκ# Aνωση.
Kαι δετερον, στο πεδο των τεχνολογικ'ν εφαρμογ'ν, τσι
'στε η πολυφωνα να μην εναι τελικ- να πρ σχημα, αλλνα εναι νας ουσιαστικ ς σεβασμ ς της μητρικ#ς γλ'σσας.
Πολλο υποστηρζουν τι η πολυγλωσσα στην Eυρ'πη χει υψηλ δημοσιονομικ και διοικητικ κ στος. Tο κ στος
αυτ εναι μως εξαιρετικ- μικρ , εναι ουσιαστικ- αμελητο,
μπροστ- στο πολιτικ κ στος, στο κ στος νομιμοποησης της
ευρωπαϊκ#ς προοπτικ#ς και της ευρωπαϊκ#ς ολοκλ#ρωσης,
που θα εχε οποιαδ#ποτε απ πειρα ανατροπ#ς του γλωσσικο καθεστ'τος στην Eυρωπαϊκ# Aνωση.
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τομες δρ-σης του Υπουργεου Πολιτισμο βαρνει το
υπουργεο κατ’ εξοχ#ν στον τομα της προστασας της
πολιτιστικ#ς μας κληρονομι-ς, που εναι μα αποκλειστικ'ς
κρατικ# αρμοδι τητα, αλλ- επσης και στους τομες του σγχρονου πολιτισμο, στους λεγ μενους τομες της πολιτιστικ#ς
αν-πτυξης, παρ τι εκε η πρωτοβουλα αν#κει στην κοινωνα
των πολιτ'ν και στην κοιν τητα των πολιτιστικ'ν δημιουργ'ν.
Στο χ'ρο αυτ ν το Υπουργεο Πολιτισμο παρεμβανει υποστηρικτικ-, επικουρικ-, αλλ- πολιτικ# πολιτισμο δεν εναι, δεν μπορε και δεν πρπει να εναι, μα πολιτικ# επιχορηγ#σεων. Δεν μπορε να θεωρεται πολιτικ# πολιτισμο η –πολλς φορς μη ορθολογικ#– διαχεριση εν ς γλσχρου προϋπολογισμο. Για το λ γο αυτ , -λλωστε, χω ανακοιν'σει ναν
γενικ κανονισμ χρηματοδοτ#σεων, που με τη μορφ# υπουργικ#ς απ φασης χει τεθε σε εφαρμογ#, τσι 'στε να ελγχεται το σνολο των χρηματοδοτ#σεων του Υπουργεου
Πολιτισμο, το οποο ως τ'ρα δεν τυποποιεται μσω των ειδικ'ν κανονισμ'ν χρηματοδ τησης. Bβαια, ειδικο κανονισμο χρηματοδ τησης υπ-ρχουν στο χ'ρο του μη κρατικο
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θε-τρου, στο χ'ρο του κινηματογρ-φου μσω της νομοθεσας περ κινηματογρ-φου και της λειτουργας του Ελληνικο Κντρου Κινηματογρ-φου, υπ-ρχουν στο χορ και σε
πολ μεγ-λο βαθμ στο χ'ρο του βιβλου. Αλλ- δεν υπ-ρχουν σε -λλους τομες # δεν καλπτουν λο το φ-σμα των τομων του θε-τρου, του κινηματογρ-φου, του χορο και του
βιβλου που προανφερα.
Aκ μη μως και ταν υπ-ρχουν κανονισμο, δεν λεπουν
τα προβλ#ματα, πως φ-νηκε και απ την περσιν# διαδικασα ανακονωσης της πρ τασης της γνωμοδοτικ#ς επιτροπ#ς
για τις επιχορηγ#σεις του λεγ μενου ελεθερου θε-τρου, του
μη κρατικο δηλαδ# θε-τρου. Παρ- τις φιλ τιμες και επιμελες προσπ-θειες της γνωμοδοτικ#ς επιτροπ#ς, η οποα συγκροτεται απ ανθρ'πους ευρεας αποδοχ#ς και τερ-στιας
εμπειρας, προκλ#θηκαν οι συνηθισμνες – πως συνειδητοποι' εκ των υστρων, γιατ διαφορετικ- βλπει κανες τα
πρ-γματα ταν ασκε τα καθ#κοντα του αρμ διου υπουργο
και αλλι'ς ταν απλ'ς τα διαβ-ζει στον Tπο– ετ#σιες αντιδρ-σεις. Ζ#τησα απ τη γνωμοδοτικ# επιτροπ# να επανεξετ-σει το ζ#τημα διαμορφ'νοντας κατ- τρ πο γενικ τα κριτ#ρι- της, κ-τι που οτως # -λλως σχυε και στην αρχικ# απ φαση, και να αιτιολογ#σει πλ#ρως τις προτ-σεις της, πρ-γμα που γινε. Aλλ- χω την εντπωση τι, για λ γους που αν-γονται στον αισθητικ φιλελευθερισμ , στον πλουραλισμ
και στην ασθηση αυτοεκτμησης που πρπει να χει κ-θε
καλλιτχνης, υπ#ρξαν πολλο που δεν μειναν ικανοποιημνοι. Γι’ αυτ , πριν ακολουθ#σουμε τη φετιν# διαδικασα επιχορηγ#σεων, θλω να συζητ#σουμε το θμα αυτ , χωρς να
αμφισβητ' οτιδ#ποτε και χωρς να υποτιμ' τη συμβολ# του
οποιουδ#ποτε στην λη διαδικασα.
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Για τη συζ#τησ# μας υπ-ρχει να πολτιμο υλικ , το οποο
χει επεξεργαστε με πολ κ πο, μπνευση, γν'ση, μερ-κι και
αγ-πη για το θατρο η ομ-δα εργασας που εχε συγκροτηθε
επ υπουργας του κυρου Θ. Μικροτσικου, για την επεξεργασα της λεγ μενης εθνικ#ς πολιτικ#ς θε-τρου. Kαι διευκρινζω πως ταν χρησιμοποιομε την ννοια της «εθνικ#ς πολιτικ#ς» –μιας ννοιας που θα μποροσε να εναι ιδεολογικπαρεξηγ#σιμη– στους τομες του σγχρονου πολιτισμο, εννοομε μα συγκροτημνη, μακροπρ θεσμη, συστηματικ# πολιτικ#, που δηλ'νει τις προθσεις τηςW και απ μ νη της η δ#λωση των προθσεων της παρμβασης του υπουργεου σε να
χ'ρο συνιστ- μα εγγηση και πολιτιστικο φιλελευθερισμο
και αισθητικ#ς ποι τητας.
Αυτ#, λοιπ ν, η πολυσλιδη και εξαιρετικ- συγκροτημνη
δουλει- νομζω τι πρπει να συζητηθε με τον διο συστηματικ τρ πο και να μας βοηθ#σει να λ-βουμε οριστικς αποφ-σεις. Aρχζουμε τη συζ#τηση απ το πιο κρσιμο –εντ ς #
εκτ ς εισαγωγικ'ν– κεφ-λαιο της πρ τασης, που εναι το ελεθερο θατρο, χωρς να υποτιμομε φυσικ- τα -λλα εξαιρετικ'ς σημαντικ- κεφ-λαι- της, για τις κρατικς σκηνς, τα
ΔΗΠΕΘΕ, τη θεατρικ# παιδεα, τη θεατρικ# εκπαδευση – κεφ-λαια τα οποα επσης θα συζητ#σουμε. H δετερη σχετικ#
συν-ντηση θα αφορ- στη θεατρικ# εκπαδευση, να χ'ρο για
τον οποο δεν χει προγραμματιστε ακ μη καμα βαθι- παρμβαση, καθ'ς η πολυμορφα του, η πολυπλοκ τητ- του και
οι διαμορφωμνες εδ' και π-ρα πολ καιρ καταστ-σεις δεν
μας επιτρπουν να παρμβουμε χωρς να χουμε πλ#ρη γν'ση και ασθηση του τι θλουμε να κ-νουμε.
Στη συζ#τηση που ξεκινομε για το ελεθερο θατρο θλω
να εκθσω προκαταβολικ- την -ποψ# μου, την προδι-θεσ#
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μου μετ- τη μελτη των προτ-σεων της ομ-δας εργασας και
μια εκτεν# συζ#τηση με λα τα μλη της, 'στε να εναι γνωστ# η αφετηρα μου, η οποα μως, ασφαλ'ς, δεν συνιστ- ειλημμνη απ φαση. Δεν χω καννα εδος στερεοτπων # δογματισμο στα θματα αυτ-, δι τι δεν χω και προσωπικ# αν-μειξη. Kαι αυτ νομζω τι εναι μα εγγηση αντικειμενικ τητας – σο κ-τι ττοιο εναι δυνατ ν– του υπουργο.
Ε-ν κ-νουμε μα συνολικ# αποτμηση του θεσμο των επιχορηγ#σεων του μη κρατικο θε-τρου απ τ τε που εισ#χθη ο θεσμ ς αυτ ς μχρι τ'ρα, δηλαδ# για να δι-στημα
που υπερβανει τα δεκαπντε χρ νια, θα δομε τι, παρ- τις
αντιρρ#σεις, τις αντιδρ-σεις, τις επιμρους διαφωνες ως προς
τον τρ πο αξιοποησης και χρ#σης των επιχορηγ#σεων αυτ'ν και ως προς τις επιμρους εκφ-νσεις του, το συνολικ αποτλεσμα εναι ιδιατερα θετικ , γιατ χει αλλ-ξει πλ#ρως
το θεατρικ τοπο στη χ'ρα μας. Ορθ- παρατηρε η ομ-δα
εργασας τι το μη κρατικ θατρο πριν απ τη γενκευση του
θεσμο των επιχορηγ#σεων ουσιαστικ- περιελ-μβανε να περιορισμνο φ-σμα μορφ'ν της θεατρικ#ς τχνης και δεν αποκ-λυπτε οτε ενθ-ρρυνε λες τις δυνατ τητες που εχε ο
κ σμος του θε-τρου στη χ'ρα μας. Σ#μερα, δεκαπντε και
πλον χρ νια αργ τερα, η εικ να εναι εμφαν'ς διαφορετικ#.
Aχουν αναπτυχθε πολλς νες μορφς θεατρικ#ς δρ-σης, χουν αποκαλυφθε νες θεατρικς δυν-μεις και, συνεπ'ς, θα
μποροσαμε –επαναλαμβ-νω– να πομε τι γενικ- ο θεσμ ς
των χρηματοδοτ#σεων λειτοργησε θετικ-.
Αυτ , ββαια, δεν σημανει τι δεν χουν προκψει π-ρα
πολλ- προβλ#ματα. Το πρ'το πρ βλημα εναι να εδος θεατρικο πληθωρισμο που χει προκψει, δι τι ο αριθμ ς των
επιχορηγομενων θεατρικ'ν σχημ-των εναι εξαιρετικ- με202
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γ-λος – κ-τι που τονζουν λοι. Eναι μως λ-θος να αντιμετωπζει κανες λα τα επιχορηγομενα θεατρικ- σχ#ματα ως
ενιαα ομ-δα, γιατ υπ-ρχουν πολλς επιμρους διαστρωματ'σεις, οι οποες μπορον να αξιολογηθον με πολλ- και δι-φορα κριτ#ρια.
Επσης, χει αναπτυχθε νας υψηλ ς βαθμ ς αδρ-νειας,
χει δηλαδ# δημιουργηθε η εντπωση σε πολλ- θεατρικσχ#ματα, διαφ ρων γενε'ν και βαθμ'ν κρους, τι πρακτικχει γνει η υιοθεσα τους απ το Yπουργεο Πολιτισμο και -ρα τι εναι δεδομνη η επιχορ#γηση. Kαι σε κ-ποιους -λλους μπορε να χει δημιουργηθε μα ασθηση αποκλεισμο #
κινδνου αποκλεισμο, αν και νομζω τι, τουλ-χιστον αριθμητικ-, εναι περισσ τερο ντονο το πρ'το φαιν μενο και λιγ τερο το δετερο.
Το τρτο πρ βλημα γκειται στη διαπστωση τι χει χαλαρ'σει ο διοικητικ ς λεγχος, ο λεγχος της οικονομικ#ς διαχερισης και -ρα της διαφ-νειας, υπ το κλυφος της οποας
πρπει να λειτουργε ο θεσμ ς των επιχορηγ#σεων. Δεν γνονται πλ#ρεις οικονομικο απολογισμο και δεν ελγχονται
πλ#ρως λες οι πηγς χρηματοδ τησης. Δι τι στο θατρο υπ-ρχει διασπορ- της δημ σιας δαπ-νης σε πολλς επιμρους
πηγς και, συνεπ'ς, το κ-θε θεατρικ σχ#μα, αν-λογα ββαια με το βαθμ ικαν τητας του υπευθνου του, μπορε να
αξιοποι#σει πολλς επιμρους πηγς απ τον ευρτερο δημ σιο τομα. Το Υπουργεο Πολιτισμο χρηματοδοτε μσα απ
μα γνωστ# και διαφαν# διαδικασα, αλλ- χρηματοδοτ#σεις
γνονται και απ το Υπουργεο Παιδεας για τις θεατρικς παραστ-σεις στα σχολεα και για το παιδικ θατρο, καθ'ς και
απ το Υπουργεο Εθνικ#ς Αμνης για παραστ-σεις στους
στρατευμνουςW γνονται επσης μσω του Οργανισμο Εργα203
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τικ#ς Εστας με τον προσανατολισμ των εισιτηρων, μσω
της Γενικ#ς Γραμματεας του Απ δημου Ελληνισμο, που χει π-ντοτε τη φιλοδοξα και την αγωνα να φρει σε επαφ#
τους απ δημους Aλληνες με το ελληνικ θατρο, και σως και
απ -λλους φορες, τρ-πεζες, ιδρματα, και φυσικ- απ τον
Εθνικ Οργανισμ Τουρισμο, το Φεστιβ-λ Αθην'ν, αλλκαι -λλες δραστηρι τητες τουριστικο χαρακτ#ρα.
Διαπιστ'νω επσης τι χει χαλαρ'σει ο λεγχος και απολογιστικ-: ορισμνα βασικ- κεφ-λαια, ορισμνες θεμελι'δεις
ρ#τρες των συμβ-σεων # των αποφ-σεων επιχορ#γησης δεν
ελγχονται ως προς το βαθμ εφαρμογ#ς τους. Aναφρω για
παρ-δειγμα την πραγματοποηση των περιοδει'ν, το ανβασμα νων ελληνικ'ν ργων # την ομαλ τητα και νομιμ τητα
των εργασιακ'ν σχσεων στο χ'ρο του θε-τρου, δηλαδ# των
σχσεων αν-μεσα στον επιχειρηματα –γιατ περ αυτο τελικ'ς πρ κειται, καλ'ς # κακ'ς– και στους εργαζομνους, που
μπορε να εναι ηθοποιο, τεχνικο # -λλοι συντελεστς της
παραγωγ#ς.
Aνα -λλο στοιχεο το οποο πρπει να επαναξιολογ#σουμε εναι ο βαθμ ς ανταπ κρισης του κοινο σε συνδυασμ
και με αυτ που ονομ-σαμε προηγουμνως θεατρικ πληθωρισμ . H επιχορ#γηση εν ς θι-σου δεν σημανει τι αυτ ς
πρπει να κινεται ερ#μην των προτιμ#σεων του θεατρικο
κοινοW οτε πρπει να μας αφ#νει αδι-φορους το κριτ#ριο
της διαμ ρφωσης εν ς θεατρικο κοινο ευεπφορου σε παρ μοιες θεατρικς πρωτοβουλες. aρα ο βαθμ ς προσλευσης
του κοινο σε αυτς τις παραστ-σεις εναι να κριτ#ριο το οποο πρπει να αξιολογεται εντον τερα. Kαι δεν αναφρομαι
μ νο στα εισιτ#ρια, αλλ- και σε -λλους τρ πους ανταπ κρισης του κοινο, χωρς την παρουσα του οποου, -λλωστε, δεν
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συντελεται η παρ-σταση, δηλαδ# δεν διαμορφ'νεται το ιστορικ και κοινωνικ ν ημα του θε-τρου.
Συνπεια της ανταπ κρισης του κοινο εναι η οικονομικ#
βιωσιμ τητα των θεατρικ'ν σχημ-των. Δεν νοεται, φυσικ-,
μ νη πηγ# χρηματοδ τησης να εναι η κρατικ# επιχορ#γηση.
Aυτ# πρπει να εναι επικουρικ#. aρα υπ-ρχει να πρ βλημα ιδων π ρων, που επσης κλιμακ'νεται απ τους καταξιωμνους, απολτως γκυρους στη θεατρικ# αγορ- φορες
ως τα απολτως πειραματικ- και νεανικ- θεατρικ- σχ#ματα. Τα κριτ#ρια χρηματοδ τησ#ς τους δεν μπορε, λοιπ ν, να
εναι τα δια.
Συνεπ'ς υπ-ρχει το πρ βλημα του ελγχου των οικονομικ'ν προϋποθσεων και των εργασιακ'ν σχσεων, για να εμαστε συνεπες σε σχση και με αυτ- που κ-νουμε στις κρατικς σκηνς και στα ΔΗΠΕΘΕ. Υπ-ρχει, επσης, να πολ σοβαρ πρ βλημα που αφορ- στην τ#ρηση του ρου των περιοδει'ν, στο οποο #δη αναφρθηκα, αλλ- και να γενικ τερο πρ βλημα θεατρικ#ς αποκντρωσης. Παρατ#ρησα και
πρσι τι, χι με ευθνη της επιτροπ#ς αλλ- σως λ γω του
περιεχομνου των προτ-σεων, θεατρικ- σχ#ματα εκτ ς Αθην'ν επιχορηγ#θηκαν ελ-χισταW η θεατρικ# μως αποκντρωση αφορ- και στην εσωτερικ# δι-ρθρωση του λεκανοπεδου
της Αττικ#ς, και χι μ νο τη σχση της Αττικ#ς με τις -λλες
περιφρειες της χ'ρας.
Φυσικ-, λα αυτ- πρπει να συνδεθον με ορισμνες σταθερς της πολιτικ#ς μας, πως εναι η ενσχυση του νεοελληνικο ργου, που προβλπεται και στο νομοσχδιο με μα σειρ- ρυθμσεων, η ενσχυση του θε-τρου για παιδι-, που επσης
εμπνει μα σειρ- απ διατ-ξεις του πολυνομοσχεδου, # το
πειραματικ θατρο, η «θεατρικ# ανχνευση», που μπορε να
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ενισχεται με πολλος τρ πους. Aνας απ αυτος εναι η διαμ ρφωση μιας θεατρικ#ς υποδομ#ς που θα τεθε στη δι-θεση
των πειραματικ'ν σχημ-των, για να μην χουν πια το -γχος
της υποδομ#ς, δηλαδ# της αθουσας, των σκηνικ'ν, της τεχνικ#ς υποστ#ριξης. Aτσι θα περιοριστε και η αν-γκη αξησης της χρηματοδ τησ#ς τους, αξησης που θα μας οδηγοσε σε αδιξοδο ως Υπουργεο Πολιτισμο.
Αυτς εναι οι εισαγωγικς μου σκψεις. Πιστεω τι εσες
ως -νθρωποι του θε-τρου, χοντας βι'ματα και χι απλ'ς εικ νες πως χω εγ', θα μπορσετε αυτ- να τα αντιμετωπσετε με πληρστερο διανοητικ- και πολιτικ- τελικ'ς τρ πο.

206

[9]

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

4

™

TO XΩPO THΣ ΣYΓXPONHΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΔHMIOYPΓIAΣ, ΣE ANTI-

θεση με τον τομα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, η προτεραι τητα δεν αν#κει στην κρατικ# εξουσα, δηλαδ#
στο Υπουργεο Πολιτισμο και στις πολιτικς του επιλογςW
αυτ , -λλωστε, θα #ταν εξαιρετικ- επικνδυνο. Aν#κει στην
τοπικ# κοινωνα, στους τοπικος πολιτιστικος οργανισμος,
σε λους εκενους που χουν το ταλντο, την μπνευση, την επιθυμα να αναπτξουν μα ιδιατερη δραστηρι τητα στο χ'ρο της πολιτιστικ#ς δημιουργας, #, τλος, σε σους επιθυμον
να ασκ#σουν το θεμελι'δες δικαωμ- τους της πρ σβασης
στην απ λαυση της πολιτιστικ#ς δημιουργας. Στον τομα,
λοιπ ν, της πολιτιστικ#ς αν-πτυξης, και κυρως στον τομα
των τεχν'ν και του λαϊκο πολιτισμο, η πρωτοβουλα αν#κει στους ανθρ'πους του πολιτισμο, στην Τοπικ# Αυτοδιοκηση, στις εν'σεις και στις συσσωματ'σεις των ανθρ'πων
του πολιτισμο.
O ρ λος του Υπουργεου Πολιτισμο περιορζεται στη διαμ ρφωση του θεσμικο πλαισου με το οποο διασφαλζεται ο
πολιτιστικ ς πλουραλισμ ς και η πολυμορφα, δηλαδ# ουσιαστικ- ο πολιτιστικ ς και -ρα ιδεολογικ ς και αισθητικ ς φι207
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λελευθερισμ ς. Eπιπλον δε το υπουργεο διαμορφ'νει κ-ποιες διαδικασες μσα απ τις οποες αποσκοπε να εξασφαλσει, με πολ μεγ-λη προσοχ# π-ντοτε, την αισθητικ# ποι τητα. Για το λ γο αυτ χουν θεσπιστε βραβεα (για τη λογοτεχνα, το θατρο, το χορ , τον κινηματογρ-φο) και λειτουργον θεσμο προβολ#ς της πολιτιστικ#ς δημιουργας, πως εναι τα φεστιβ-λ, οι εκθσεις και δι-φορες -λλες δραστηρι τητες, πολ γνωστς κυρως στο χ'ρο των εικαστικ'ν τεχν'ν.
Η μθοδος που χει επιλξει το Υπουργεο Πολιτισμο για
να εφαρμ σει την πολιτικ# του στο πεδο του σγχρονου πολιτισμο βασζεται κυρως στα δκτυα και στην εκλογκευση των χρηματοδοτ#σεων σε δι-φορους τομες πολιτιστικ#ς
δρ-σης.
Τα δκτυα εναι μα ννοια που χρησιμοποιομε σε λους
τους τομες του πολιτικο λ γου. K-νουμε λ γο για δκτυα
μεταφορ'ν, για δκτυα επικοινωνι'ν, για δκτυα πληροφ ρησης και πληροφορικ#ς. Στον τομα του πολιτισμο χρησιμοποιομε την ννοια αυτ# με μα πιο εξειδικευμνη απ χρωση,
για να υποδηλ'σουμε τη θλησ# μας να κινητοποι#σουμε λες τις δυν-μεις, να διασφαλσουμε τη συμμετοχ# της -λλης
Ελλ-δας – χι μ νο της Ελλ-δας της Αθ#νας– στο πολιτιστικ γγνεσθαι και να θσουμε σε κνηση λα τα απομονωμνα
και μη επικοινωνοντα μεταξ τους σημεα πολιτιστικ#ς δημιουργας. aρα για μας το δκτυο εναι μα ννοια που σβεται τις τοπικς ιδιομορφες, τις τοπικς δυνατ τητες, την προσωπικ τητα κ-θε οργανισμο # κ-θε ατ μου και ταυτ χρονα τονζει την αν-γκη να διασφαλιστε η συνεργασα, να πολλαπλασιαστε το αποτλεσμα, να εξασφαλιστε μα κρσιμη
μ-ζα μσα απ την οποα μπορον να προκψουν ιδες, αντιλ#ψεις, τ-σεις.
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Το Υπουργεο Πολιτισμο χει τα τελευταα χρ νια διαμορφ'σει μια σειρ- απ δκτυα, ορισμνα απ τα οποα ακ μη δεν χουν ολοκληρωθε και σως να παραμνουν αθροσματα μεμονωμνων σημεων συγγενος # συναφος δραστηρι τητας. Στ χος μας εναι μως τα δκτυα αυτ- να υπ-ρχουν
και να λειτουργον ως ττοια, να βρσκονται δηλαδ# σε συνεχ# επικοινωνα και κνηση και να συγκλνουν σε μα ενιαα
κοτη, στην κοτη της Eπικρ-τειας Πολιτισμο.
Aνα απ τα δκτυα αυτ- –σως το πιο διακριτικ , το πιο #πιο και το λιγ τερο πολυξοδο– εναι το Δκτυο των δεκατρι'ν Εικαστικ'ν Εργαστηρων που συνδονται με προγραμματικς συμβ-σεις με το Υπουργεο Πολιτισμο. aλλα ττοια
δκτυα εναι το Eθνικ Πολιτιστικ Δκτυο Π λεων, το Δκτυο των Δημοτικ'ν Kινηματογρ-φων, θεριν'ν και χειμεριν'ν, το Δκτυο των Δημοτικ'ν Περιφερειακ'ν Θε-τρων και
-λλα, που δεν χουν σως σαφ# επωνυμα, αλλ- χουν αρκετ- σαφ# χαρακτηριστικ-, γιατ αναπτσσουν πολ κρσιμες
δραστηρι τητες σε δι-φορους τομες, πως εναι η μουσικ#, η
λογοτεχνα και η προ'θηση της αν-γνωσης.
Η Κοζ-νη, η π λη που μας φιλοξενε, χει την τχη και το
προν μιο να στεγ-ζει, μσα απ τη συνεργασα των τοπικ'ν
της αρχ'ν –του δημ-ρχου και της Δημοτικ#ς Αρχ#ς, του νομ-ρχη και της Νομαρχιακ#ς Αυτοδιοκησης–, περπου λες
τις κατηγορες των δικτων. Eναι η δρα εν ς απ τα πιο
καινοργια, αλλ-, θλω να ελπζω, και τα πιο δυναμικ- στο
μλλον Δημοτικ- Περιφερειακ- Θατρα. Eπσης εναι δρα
του Eικαστικο Eργαστηρου, που εναι και ο οικοδεσπ της
της συν-ντησης αυτ#ς. Kαι, τλος, φιλοξενε ναν πολ σημαντικ θεσμ του Eθνικο Πολιτιστικο Δικτου Π λεων: το
Ινστιτοτο Βιβλου και Αν-γνωσης, που αναπτσσει δραστη209
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ρι τητα σε να γ νιμο δαφος, καθ'ς η Κοζ-νη χει μα βιβλιοφιλικ# –και λογοτεχνικ# θα λεγα– παρ-δοση, εξαιρετικσημαντικ#, που πιστοποιεται με πολλος και δι-φορους τρ πους, πως φανεται και απ τις τοπικς παραδοσιακς δραστηρι τητες.
Τα δκτυα αυτ-, φυσικ-, χουν μα προνομιακ# χρηματοδ τηση απ το Υπουργεο Πολιτισμο. H χρηματοδ τηση μως αυτ# εναι -νιση, καθ'ς υπ-ρχουν δκτυα ιδιαιτρως απαιτητικ- και -λλα με πολ μικρ# απορροφητικ τητα.
Στ χος μας εναι τα δκτυα να διακλαδωθον ακ μη περισσ τερο. Γιατ να δκτυο δεν ολοκληρ'νεται και δεν καταξι'νεται αν αρκεστε στην επαφ# αν-μεσα στην Αθ#να # τη
Θεσσαλονκη και την πρωτεουσα εν ς νομο, οτε ε-ν αρκεστε απλ'ς στην επαφ# των διαφ ρων σχετικ'ν πρωτοβουλι'ν – για παρ-δειγμα, στη μεταξ τους επαφ# των Εικαστικ'ν Εργαστηρων # των Δημοτικ'ν Περιφερειακ'ν Θε-τρων. Τα δκτυα πρπει να διαχονται και σε μικρ τερο εππεδο, -ρα πρπει οι θεσμο αυτο να βρουν τα ομ λογα φαιν μεν- τους και στο εππεδο των -λλων π λεων του νομο
και, θα λεγα, των μικρ τερων οικιστικ'ν μον-δων. Και ελπζω τι αυτ θα γνει με πρωτοβουλα και του Δικτου Εικαστικ'ν Εργαστηρων και του Ινστιτοτου Bιβλου και Aν-γνωσης, με τη βο#θεια του κεντρικο μας θεσμο στα θματα
βιβλου, που εναι το Εθνικ Κντρο Βιβλου, # εν ς -λλου
κρατικο θεσμο, που εκπηγ-ζει απ την Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Ευρ'πης και εναι το Λογοτεχνικ Αρχεο Θεσσαλονκης. Υπ-ρχουν, -λλωστε, #δη προπλ-σματα πολ σημαντικ-: για παρ-δειγμα, τα Εικαστικ- Εργαστ#ρια του Υπουργεου Πολιτισμο διασταυρ'νονται με μα σειρ- απ ερασιτεχνικς δραστηρι τητες που αναπτσσονται σε -λλους
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δ#μους. Και ττοια παραδεγματα μπορομε να βρομε σε λους τους χ'ρους.
Vλα αυτ-, που συγκλνουν στην κοιν# κοτη της Eπικρ-τειας Πολιτισμο, υποστηρζονται, και μ-λιστα χι μ νο διοικητικ-, οργανωτικ- και οικονομικ- –στο πλασιο των δυνατοτ#των χρηματοδ τησης που χει το Υπουργεο Πολιτισμο–, αλλ- και με τεχνογνωσα, με ιδες, μσα απ το ενιαο
πολιτιστικ πληροφοριακ σστημα του Υπουργεου Πολιτισμο, το ΕΠΟΣ, που επιτρπει σε κ-θε πολιτιστικ οργανισμ ,
σε κ-θε δ#μο, σε κ-θε νομαρχα να ρχεται σε επαφ#, μσα απ την αξιοποηση των δυνατοτ#των του Internet, με να τερ-στιο απ θεμα πληροφορι'ν, το οποο δεν περιλαμβ-νει
μ νο τον κ μβο «Οδυσσας» και τον κ μβο «Αλξανδρος»
του Υπουργεου Πολιτισμο, αλλ- και λα τα δεδομνα που
διαθτουν -λλοι πολιτιστικο οργανισμο, ακ μη κι αυτο που
φανονται εξαιρετικ- απρ σιτοι σε σχση με κ-ποιες περιφερειακς π λεις # τις απ μακρες περιοχς της χ'ρας. Για παρ-δειγμα, το Μγαρο Μουσικ#ς Αθην'ν, που σε λγο θα χει
το ομ λογ του στη Θεσσαλονκη, θα συνδεθε με το συνεδριακ κντρο του Πανεπιστημου Πατρ'ν και με μια σειραπ διατηρητα παλαι- θατρα, τα οποα μπορον να υποδχονται εκδηλ'σεις κι τσι να μας επιτρπουν να κ-νουμε
οικονομες κλμακας.
Vλα αυτ- εναι δραστηρι τητες που αξιοποιον δημ σιο
χρ#μα και πρπει να στοχεουν στην εξυπηρτηση του δημοσου συμφροντος, πως το προσδιορσαμε: δηλαδ# μσα απ
αυτ# την ανοιχτ#, την πολυφωνικ#, την πλουραλιστικ# προσγγιση που επιχερησα να κ-νω.
Το Δκτυο των Εικαστικ'ν Εργαστηρων ειδικ τερα εναι
νας θεσμ ς εξαιρετικ- πολυδναμος. Γιατ τα Εικαστικ- Ερ211
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γαστ#ρια δεν εναι μ νο νας εκπαιδευτικ ς μηχανισμ ς –-τυπης, βεβαως, εκπαδευσης και εξοικεωσης των μικρ τερων ηλικι'ν με τις εικαστικς και τις εφαρμοσμνες τχνες–,
αλλ- εναι ταυτ χρονα κι νας χ'ρος επαφ#ς με την ιστορα
και τη θεωρα της τχνης. K-θε εργαστ#ριο εναι να μικρ
κντρο σγχρονης τχνης, που μπορε να δραστηριοποιηθε,
να αναπτξει πρωτοβουλες και φυσικ- να συναντηθε με
τους νους θεσμος που διαμορφ'νουμε στο χ'ρο των εικαστικ'ν τεχν'ν.
Και στον τομα αυτ ν το Υπουργεο Πολιτισμο χει αναλ-βει πολ σημαντικς πρωτοβουλες, αξιοποι'ντας σε μεγ-λο βαθμ τα πορσματα που υπβαλε η ομ-δα εργασας για
τη χ-ραξη μιας εθνικ#ς, δηλαδ# μιας συνολικ#ς και συστηματικ#ς, εικαστικ#ς πολιτικ#ς. Vλα δε αυτ- χουν περιληφθε
στο υπ συζ#τηση νομοσχδιο του Υπουργεου Πολιτισμο, να μεγ-λο κεφ-λαιο του οποου εναι αφιερωμνο στα εικαστικ- πρ-γματα, στην εικαστικ# πολιτικ#.1
Mε το νομοσχδιο αυτ ιδρονται ως νομικ- πρ σωπα
ιδιωτικο δικαου, δηλαδ# κρατικ- αλλ- ευλικτα νομικπρ σωπα, δο μεγ-λα μουσεα σγχρονης τχνης, κ-τι που αποτελοσε το νειρο πολλ'ν γενε'ν εικαστικ'ν καλλιτεχν'ν: το Εθνικ Μουσεο Σγχρονης Tχνης στην Αθ#να και
το Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Tχνης στη Θεσσαλονκη.
Κ-θε να απ τα μουσεα αυτ- χει προσαρτημνο να αυτ νομο κντρο σγχρονης τχνης, που κινεται με μεγαλτερη
ευελιξα κι χι με τα αυστηρ- κριτ#ρια εν ς μουσεου, το οποο παγ'νει απ να σημεο και μετ- το χρ νο, σε σχση με
τις επιλογς που κ-νει.
1. Bλ. -ρθρο 2 του ν. 2557/1997.
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Το νομοσχδιο προβλπει σημαντικς μεταβολς για την
Εθνικ# Πινακοθ#κη, που εναι ο μ νος εν λειτουργα κρατικ ς εικαστικ ς θεσμ ς μεγ-λης κλμακας και της οποας το
κτ#ριο ολοκληρ'νεται – αρχιτεκτονικ# σνθεση του Δημ#τρη
Φατορου προ πολλ'ν ετ'ν, που τ'ρα βρσκει με καθυστρηση τη συνχει- της. H Eθνικ# Πινακοθ#κη αποκτ- αθουσες μονμων εκθσεων, συνδεται με τη Συλλογ# Κουτλδη, αποκτ- -λλες δυνατ τητες, μεγαλτερη ευελιξα, χει τη δυνατ τητα πια να λειτουργε και ως ταμεο απ κτησης ργων τχνης.
Μα -λλη πολ σημαντικ# ρθμιση που προβλπει το νομοσχδιο εναι η ρητ# πρ βλεψη για τη δι-θεση του ποσοστο του 1% της συμβατικ#ς δαπ-νης ανγερσης των δημοσων κτηρων για την αγορ- και την εγκατ-σταση εικαστικ'ν
ργων τχνης. Aυτ θα επιτρψει να αλλ-ξει η αισθητικ# του
δημ σιου χ'ρου – στ χος που δεν εκπληρ'θηκε απ το ν μο
του 1989, που #ταν νας ν μος καλ'ν προθσεων, αλλ- ανεφ-ρμοστος πλ#ρως στην πρ-ξη.
Eπσης πολ σημαντικ#, κατ- τη γν'μη μου, ρθμιση εναι
και αυτ# που αφορ- στην σε εδος φορολογα των ργων τχνης, φορολογα δωρε-ς # κληρονομας, που επιτρπει τσι
στο κρ-τος να κλεσει πολλς εκκρεμες υποθσεις και συγχρ νως να αποκτ#σει να απ θεμα ργων τχνης, με τα οποα
θα πλουτσει τις συλλογς του και θα κοσμ#σει δημ σια κτ#ρια και δημ σιους χ'ρους, αναβαθμζοντας την αισθητικ#
στο μτρο του δυνατο.
Αυτς οι παρεμβ-σεις εικαστικ#ς πολιτικ#ς κι -λλες που
συνδονται με την ελληνικ# παρουσα στις μεγ-λες εκθσεις
του εξωτερικο, με την αγορ- ργων τχνης και με τη λειτουργα των αιθουσ'ν τχνης, που μας επιτρπουν να μιλ-με
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πια για μα πολ σημαντικ# αγορ- –σημαντικ# και σε μεγ-λο
βαθμ , για να μην πω πλ#ρως, ανεξλεγκτη αγορ-– συγκροτον, πιστεω, μα εικαστικ# πολιτικ#, τα αποτελσματα της
οποας θα εμφανιστον στην πρ-ξη, θλω να ελπζω, σντομα.
Σε αυτ# τη συγκυρα γνεται η συν-ντησ# σας, μα συν-ντηση προβληματισμο και ανταλλαγ#ς εμπειρι'ν, που αποδεικνει τι το Δκτυο Εικαστικ'ν Εργαστηρων εναι σε κνηση. Μα συν-ντηση που επιτρπει στην Κοζ-νη να αναδειχθε και ως οικοδσποινα των εικαστικ'ν τεχν'ν, κ-τι το οποο εναι, κατ- τη γν'μη μου, ιδιατερα σημαντικ και κολακευτικ για την π λη και το νομ .
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νεδρου, θλω κατ’ αρχ-ς να αναγνωρσω και να τιμ#σω
το ρ λο των Κινηματογραφικ'ν Λεσχ'ν, χοντας υπ ψη μου κατ- β-ση την ελληνικ# εμπειρα, παρ τι η Ομοσπονδα Kινηματογραφικ'ν Λεσχ'ν χει διεθν# χαρακτ#ρα. Mπορ', λοιπ ν, να πω τι τα τελευταα εκοσι τουλ-χιστον χρ νια
το Δκτυο των Κινηματογραφικ'ν Λεσχ'ν διατ#ρησε ζωνταν το ενδιαφρον για τον κινηματογρ-φο και λειτοργησε ως
να εξαιρετικ- χρ#σιμο εναλλακτικ δκτυο διανομ#ς για ταινες που δεν θα βλεπαν διαφορετικ- το σκοτ-δι των αιθουσ'ν και -ρα δεν θα εχαν τη δυνατ τητα να επικοινων#σουν
με το εν δυν-μει κοιν τους. Yπ την ννοια αυτ#, η παρξη
και η λειτουργα των Κινηματογραφικ'ν Λεσχ'ν #ταν μα
πρ-ξη αντστασης, μα πρ-ξη προ-σπισης της κινηματογραφικ#ς τχνης κατ- τη μακρ- περοδο της εγκατ-λειψης των
αιθουσ'ν απ μεγ-λο μρος των θεατ'νW κατ- τη μακρ- περοδο –θα λεγα– της δοκιμασας, αν χι της παρακμ#ς, της κινηματογραφικ#ς τχνης, χι ως καλλιτεχνικ#ς δημιουργας,
αλλ- κατ- το σκλος της επικοινωνιακ#ς δυνατ τητας που
πρπει να χει.
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Στην Ελλ-δα, μ-λιστα, οι Κινηματογραφικς Λσχες παιξαν και ναν -λλο πολ σημαντικ παιδαγωγικ ρ λο: το ρ λο της οικεωσης του κοινο με την κινηματογραφικ# τχνη,
πολ πριν η οικεωση αυτ# γνει νας τπος πολιτιστικ#ς συμπεριφορ-ς, πολ πριν γενικευθε το ενδιαφρον για την βδομη τχνη. Θλω στο σημεο αυτ να μνημονεσω ειδικ- το
ρ λο της αεμνηστης Αγλαbας Μητροπολου και λων εκενων που κατβαλαν κ πο και προσπ-θεια και που επνδυσαν την ευαισθησα και τη γν'ση τους, για να ρθουν σε επαφ# ολ κληρες γενις Ελλ#νων με το φαιν μενο της κινηματογραφικ#ς τχνης, με αυτ που κακ'ς χει επικρατ#σει να
ονομ-ζεται «μη εμπορικ ς κινηματογρ-φος», δηλαδ# κινηματογρ-φος που δεν μπορε π-ντοτε με επ-ρκεια να διαπερ-σει τα τεχη των δικτων διανομ#ς.
Το πρ βλημα, -λλωστε, του κινηματογρ-φου στον 21ο αι'να εναι και π-λι αυτ . Ο κινηματογρ-φος εναι μα εξελιγμνη μορφ# δραματουργας, δραματικ#ς τχνης, που οφελει
την παρξ# της στην πρ οδο της τεχνολογας. Και επειδ# η
εμφ-νιση και η αν-πτυξ# του χει συμπσει –χρονικ-, και χι μ νο– με τη φ-ση της βιομηχανικ#ς κοινωνας, το ερ'τημα
στο οποο καλομαστε να απαντ#σουμε τ'ρα, στα τλη του
20ο αι'να, εναι ποια μπορε και πρπει να εναι η θση του
κινηματογρ-φου μσα σε μα μεταβιομηχανικ# και μεταμοντρνα κοινωνα, σε μα κοινωνα που παρ-γει -λλους προβληματισμος, -λλα βι'ματα, -λλες προσλαμβ-νουσες παραστ-σεις, σε μα κοινωνα, τλος, που θλει να βρει την αυτογνωσα της, την αυτοσυνειδησα της μσα απ τις αναπαραστατικς τχνες.
Γιατ το μεγ-λο προσ ν, χι τ σο του αφηγηματικο λ γου, που τον γνωρζουμε κυρως μσα απ τη λογοτεχνα, 216
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σο του τελεστικο, του παραστατικο λ γου –και ττοιος εναι σε πολ μεγ-λο βαθμ ο λ γος του κινηματογρ-φου– εναι τι μας φρνει αντιμτωπους με καταστ-σεις, με στερε τυπα, με διλ#μματα, που χουν σχση με την ανθρ'πινη ψυχ# και με την ανθρ'πινη κοινωνα, ουσιαστικ- δηλαδ# με την
ανθρ'πινη παρξη, και μας επιτρπει, μσα απ αυτ# την
προβολ#, πως συνβαινε π-ντοτε εδ' και π-ρα πολλος
αι'νες, να τα βι'σουμε και να τα συνειδητοποι#σουμε καττρ πο πληρστερο.
Aπ την -λλη πλευρ- –και σε μεγ-λο βαθμ σε αντθεση
με το θατρο– ο κινηματογρ-φος χει μια δομ# και μια αφηγηματικ# τεχνικ# που τον φρνει πλησιστερα προς την πεζογραφα. aρα τον φρνει πλησιστερα απ ,τι θα μποροσε να υποθσει κανες σε αυτ που ον μασα προηγουμνως
λ γο.
Μα τχνη που χει ττοιες προδιαγραφς, ττοιες αξι'σεις
και ττοιες δυνατ τητες, δηλαδ# μα τχνη που οφελει την παρξ# της στην τεχνολογικ# εξλιξη, μα τχνη που εναι η
φυσικ# συνχεια της θεατρικ#ς τχνης, των αναπαραστατικ'ν τεχν'ν με την κλασικ# ννοια του ρου, μα τχνη που
μπορε να συζεξει και να αξιοποι#σει κ-θε μορφ# λ γου και
κυρως τις δο βασικς μορφς λ γου, την αφηγηματικ# και
την τελεστικ#, ασφαλ'ς μπορε να παξει και παζει καθοριστικ ρ λο στη διαμ ρφωση των παραστ-σε'ν μας για τον
εαυτ μας, για τον κ σμο, για την κοινωνα. Γιατ ο κινηματογρ-φος, πως φυσικ- συνβαινε και με το αρχαο δρ-μα, αλλ- και με -λλες θεατρικς μορφς μσα στην περιοδολ γηση
της ιστορας της δραματικ#ς τχνης, συγκροτε περισσ τερο
απ οτιδ#ποτε -λλο μα κοινωνικ# σχσηW μα σχση η οποα
πρπει να εναι κατ- προτμηση συλλογικ#. Και εδ' βρισκ 217
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μαστε αντιμτωποι με το μεγ-λο πρ βλημα του κινηματογρ-φου: τη δυνατ τητα επικοινωνας του με το κοιν .
Ε-ν ο κινηματογρ-φος δεν συγκροτε τη σχση του με το
κοιν , τ τε φυσικ- σε πολ μεγ-λο βαθμ χει αποτχει. Αυτ δεν σημανει τι πρπει να θυσι-σουμε # να υποτ-ξουμε λα τα κριτ#ρι- μας στο κριτ#ριο της εμπορικ τητας, αλλ- π-ντως σε ναν βαθμ ο κινηματογρ-φος οφελει να αποδεικνει αυτ# του τη δι-σταση, να αποδεικνει δηλαδ# πως εναι η συμπκνωση μιας κοινωνικ#ς σχσης χι μ νον σον αφορ- τις παραστ-σεις του, αλλ- και τις συνθ#κες της επικοινωνας του θεατ# με το κινηματογραφικ ργο.
Vπως εχα ξαν- την ευκαιρα να πω, κηρσσοντας την ναρξη του Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου, σε αντθεση με -λλα
οπτικοακουστικ- προϊ ντα, κυρως σε αντθεση με τη λειτουργα της τηλε ρασης, η οποα τενει να γνει μα τηλε ραση προσωπικ#ς επιλογ#ς, μα τηλε ραση απερι ριστων δυνατοτ#των για τη διαμ ρφωση του προσωπικο τηλεοπτικο
προγρ-μματος του κ-θε θεατ#, ο κινηματογρ-φος, εκ μ νου
του γεγον τος τι βασζεται στην παρξη της κινηματογραφικ#ς αθουσας, εναι μα συλλογικ# κοινωνικ# δραστηρι τητα. aρα απαιτε και προϋποθτει μα συλλογικ# κοινωνικ#
δρ-ση, απαιτε μα συνενοχ# αν-μεσα στο δημιουργ και τον
προνομιακ θεατ# του. Προνομιακ ς δε θεατ#ς μπορε να εναι ο οποιοσδ#ποτε, αφο εναι απερι ριστες οι δυνατ τητες
πρ σληψης του ργου απ το κοιν του.
Δεν υπ-ρχει μως μ νο η σχση αν-μεσα στο δημιουργ
και στο θεατ#, αλλ- και αυτ# η ανεπαν-ληπτη συνενοχικ#
σχση αν-μεσα στους θεατς που συνυπ-ρχουν σε μα αθουσα και διαμορφ'νουν το κλμα της κινηματογραφικ#ς μυσταγωγας και γοητεας.
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Tο βασικ πρ βλημα της κινηματογραφικ#ς πολιτικ#ς στην
Ελλ-δα –αλλ- νομζω και σε λες τις χ'ρες– εναι τι ο κινηματογρ-φος κρνεται πια σε σχση με την κοινωνα που καλεται να περιγρ-ψει # στην οποα αναφρεται. aρα η διακειμενικ τητα, δηλαδ# η -ντληση της μπνευσης μσα απ το τερ-στιο απ θεμα της βδομης τχνης, συναντ-ει κ-ποια στιγμ# τα ρι- της, γιατ η κοινωνα θλει να γνωρσει τον εαυτ
της σε σχση με την πραγματικ τητα και χι σε σχση με -λλες ερμηνεες # παραστ-σεις γι’ αυτ#ν, και ασφαλ'ς δεν μπορε να γνωρσει τον εαυτ της με σημεο αναφορ-ς -λλες περι δους, δηλαδ# -λλα κοινωνικ- δεδομνα και -λλες αισθητικς αντιλ#ψεις.
Στην εναρκτ#ρια τελετ# του Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου
της Θεσσαλονκης προβλ#θηκε μα βρετανικ# ταινα με ελληνικ ττλο «aντρες με τα λα τους» (The Full Monty). Στην
ταινα αυτ# περιγρ-φεται με εξαιρετικ- διεισδυτικ τρ πο η
απ γνωση του ανργου. Περιγρ-φονται, δηλαδ#, οι συνπειες
της αποβιομηχ-νισης, η μετακνηση απ τις διαρθρ'σεις της
βιομηχανικ#ς κοινωνας στις κοινωνικς καταστ-σεις μιας
μεταβιομηχανικ#ς κοινωνας, η οποα απαιτε ευελιξα, απαιτε προσαρμογς, αλλ- δημιουργε και τερ-στια κοινωνικπροβλ#ματα. Και μσα απ τον εξαιρετικ- καλ δαυλο του
χιομορ, της κωμωδας, του αυτοσαρκασμο, περιγρ-φονται
καταστ-σεις οι οποες συγκροτον να πολιτικ δοκμιο, ενδεχομνως μα πολιτικ# καταγγελα εξαιρετικ- σημαντικ#.
Αυτ εναι νας κινηματογρ-φος που ανανε'νεται θεματολογικ-, γι’ αυτ και εμες δνουμε ιδιατερη σημασα στην επεξεργασα των σεναρων των κινηματογραφικ'ν ταινι'ν. O
κινηματογραφικ ς δημιουργ ς δεν μπορε πλον, πλην ελαχστων εξαιρσεων, να εναι νας αναγεννησιακο τπου -ν219
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θρωπος, νας δημιουργ ς, δηλαδ#, που καλπτει λες τις αν-γκες της ταινας του ως σεναριογρ-φος και παραγωγ ς και
σκηνοθτης, ενδεχομνως και ως βασικ ς πρωταγωνιστ#ς. Ο
κινηματογρ-φος, ως συλλογικ ργο, δοκιμ-ζεται νομζω στο
στ-διο πριν απ την παραγωγ#, εκε που πρπει να ωριμ-σει
το σεν-ριο. Kαι το μεγ-λο πρ βλημα, τουλ-χιστον για τον ελληνικ κινηματογρ-φο, εναι ακριβ'ς το πρ βλημα του σεναρου, να πρ βλημα που νομζω τι, με τις νες ρυθμσεις για
το Ελληνικ Κντρο Κινηματογρ-φου και για τους τρ πους
ενσχυσης της ελληνικ#ς παραγωγ#ς, θα το αντιμετωπσουμε.
Το δετερο σημαντικ τερο πρ βλημα, με το οποο συνδονται και οι Κινηματογραφικς Λσχες, εναι φυσικ- το πρ βλημα της διανομ#ς, που πρπει να το αντιμετωπσουμε καττρ πο ειλικριν# και ευθ.
Αναφερ μενος στα ευρωπαϊκ- κατ’ αρχ-ς –και πριν επεκταθ' στα διεθν#– δεδομνα, πρπει να σας πω τι ενιαα ευρωπαϊκ# αγορ- κινηματογρ-φου υπ-ρχει, πως υπ-ρχει και
ενιαα μεσογειακ# και βαλκανικ# αγορ-. H αγορ- μως αυτ#
ενοποιεται ουσιαστικ- μσα απ τις μεγ-λες διεθνες εταιρεες διανομ#ς, προς φελος και χ-ριν του αμερικανικο κυρως κινηματογρ-φου. Για τον αμερικανικ κινηματογρ-φο η
ευρωπαϊκ# αγορ- πως και -λλες περιφερειακς αγορς εναι
ενιαες αγορς. Θα λεγα, μ-λιστα, τι εναι ενιαες αγορς
πολ περισσ τερο απ ,τι εναι η δια η εσωτερικ# αμερικανικ# κινηματογραφικ# αγορ-, οι αντιστ-σεις της οποας απναντι σε ενιαους τρ πους διακνησης και διανομ#ς εναι πολ μεγαλτερες απ ,τι σε -λλες ηπερους, αρχ#ς γενομνης
απ την Ευρ'πη.
Εφ σον υπ-ρχει μα ενιαα αγορ- που συμπεριφρεται
κατ- ναν ενιαο και κοιν τρ πο απναντι στο οπτικοακου220
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στικ προϊ ν, το ερ'τημα εναι π'ς μπορομε να διασφαλσουμε την επικοινωνα των μικρ τερων εθνικ'ν κινηματογραφι'ν μεταξ τους, χωρς να διρχονται αναγκαστικ- τα οπτικοακουστικ- και ιδως τα κινηματογραφικ- τους προϊ ντα απ ορισμνα μεγ-λα κντρα οπτικοακουστικ#ς παραγωγ#ς –ετε πρ κειται για τις Ηνωμνες Πολιτεες της Αμερικ#ς ετε, στην Ευρ'πη, για τον βρετανικ # τον ιταλογαλλικ
κινηματογρ-φο. Και, βεβαως, το ζ#τημα εναι π'ς μπορομε
να διασφαλσουμε τη δυνατ τητα πρ σβασης των κινηματογραφικ'ν ργων που παρ-γονται σε γλ'σσες λιγ τερο ομιλομενες και -ρα χουν αν-γκη μεταγλ'ττισης # υποτιτλισμο. aραγε το προϊ ν των μεσαων εθνικ'ν κινηματογραφι'ν εναι να προϊ ν «εξωτικ », που αν#κει σε να δετερο
εναλλακτικ δκτυο διανομ#ς, # υπ-ρχουν δυνατ τητες να εισλθουν τα προϊ ντα αυτ- στο κριο, στο κεντρικ δκτυο
διανομ#ς; Δεν ξρω π σο εκολη εναι η απ-ντηση στο ερ'τημα αυτ . Το θτω απλ'ς ως πρ βλημα.
Εκενο που π-ντως πρπει να τονσουμε εναι τι 'σπου
να λυθε το ζ#τημα αυτ , το οποο απασχολε ντονα και την
κυβρνησ# μας αλλ- και το Συμβολιο Υπουργ'ν της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης και τη Δι-σκεψη Υπουργ'ν του Συμβουλου
της Ευρ'πης, οφελουμε να διασφαλσουμε τη λειτουργα
των εναλλακτικ'ν δικτων διανομ#ς. Και ττοιο δκτυο εναι,
για τους ιστορικος λ γους που ανφερα προηγουμνως, αλλ- και για πολ πρακτικος, καθημερινος λ γους, οι Κινηματογραφικς Λσχες, οι οποες μως πρπει να αντιμετωπσουν σ#μερα να νο δεδομνο, που εναι η τ-ση επιστροφ#ς
του κ σμου στις κινηματογραφικς αθουσες, δηλαδ# ουσιαστικ- η αναβωση και ενσχυση του πρ'του, του κεντρικο
και βασικο δικτου διανομ#ς.
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H επιστροφ# του κοινο και μ-λιστα των νε τερων ηλικι'ν στον κινηματογρ-φο, χωρς φυσικ- να αγγζει τα αριθμητικ- δεδομνα της δεκαετας του ’60, αλλ- π-ντως με σαφ#
τ-ση αν δου, μας φρνει αντιμτωπους με το ερ'τημα: ποιος
εναι ο ρ λος του εναλλακτικο δικτου διανομ#ς υπ τις νες
αυτς συνθ#κες. Και στο ερ'τημα αυτ το Υπουργεο Πολιτισμο δνει μα απ-ντηση επενδοντας ταυτ χρονα σε πολλεππεδα. Ενισχει την Ομοσπονδα των Κινηματογραφικ'ν
Λεσχ'ν και το εναλλακτικ δκτυο διανομ#ς. Ενισχει, στο
μτρο του δυνατο, την Ταινιοθ#κη της Ελλ-δος, που επιτελε
τον ιστορικ της, τον καταξιωμνο και παραδοσιακ της ρ λο. Ενθαρρνει μως ταυτ χρονα το Δκτυο των Δημοτικ'ν
Kινηματογρ-φων, χειμεριν'ν και θεριν'ν, εφ σον το φαιν μενο του θερινο κινηματογρ-φου εναι συνυφασμνο με τον
μεσογειακ χαρακτ#ρα της χ'ρας μας. Tο Δκτυο αυτ χει
σημαντικς επιδ σεις και χει αποδεξει την αξα του, καθ'ς
φρνει σε επαφ# το κοιν με τον κινηματογρ-φο χι τ σο στα
μεγ-λα αστικ- κντρα, σο σε περιφρειες, σε περιοχς στις
οποες το εμπορικ ενδιαφρον δεν χει ακ μη οξυνθε, δεν χει δηλαδ# επιβληθε στην εμπορικ# πρ-ξη αυτ# η να αντληψη για τη σχση του κοινο με τον κινηματογρ-φο. Στο
πλασιο αυτ το Υπουργεο Πολιτισμο ενθαρρνει και λες
τις -λλες πρωτοβουλες, κυρως της Τοπικ#ς Αυτοδιοκησης,
για τη δημιουργα ττοιων δικτων διανομ#ς.
Επιπλον, μως, το διο το Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου της
Θεσσαλονκης και η διασνδεσ# του με λα τα ευρωπαϊκκαι τα διεθν# φεστιβ-λ αποτελε απ μ νο του συμμετοχ# σε
να εναλλακτικ δκτυο διανομ#ς. Οι μεγ-λες δε κινηματογραφικς αθουσες που χει πια στη δι-θεσ# του το Υπουργεο Πολιτισμο, το «Παλλ-ς» στην Αθ#να και το «Oλμπιον
222
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1» και «Oλμπιον 2» στη Θεσσαλονκη, εναι μα πρ κληση

για να οργαν'σουμε καλτερα τη διορθωτικ# μας παρμβαση στο δκτυο διανομ#ς. Γιατ αν δεν δημιουργ#σουμε τις τεχνικς προϋποθσεις της επαφ#ς με το κινηματογραφικ ργο, ουσιαστικ- υπονομεουμε την ιδι τητα του κινηματογρ-φου ως κοινωνικ#ς σχσης.
Θλω να πιστεω τι λες αυτς οι πρωτοβουλες, τις οποες αναφρω γενικ-, χωρς να υπεισρχομαι σε λεπτομρειες, θα αποδ'σουν αποτελσματα. Θλω δε να πιστεω τι
οι συζητ#σεις σας, η ανταλλαγ# των εμπειρι'ν σας και τα πορσματ- σας θα μας βοηθ#σουν να τεκμηρι'σουμε τις θσεις
μας και να διορθ'σουμε πολιτικς επιλογς, οι οποες ενδεχομνως δεν εναι επιτυχες. Αλλ- φυσικ- αυτ δεν μπορε να
γνει μ νο με την ελληνικ# # με την ευρωπαϊκ# εμπειρα, με
την οποα εμαστε περισσ τερο εξοικειωμνοιW πρπει να γνει
εν ψει της διεθνος εμπειρας, γι’ αυτ καλωσορζω με ιδιατερη χαρ- την πρωτοβουλα σας να οργαν'σετε εδ' το Διεθνς Συνδριο της Ομοσπονδας των Κινηματογραφικ'ν Λεσχ'ν.
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 2557/1997

4

T

O NOEMBPIO TOY 1996, ΛIΓEΣ EBΔOMAΔEΣ META THN ANAΛHΨH

των καθηκ ντων μου στο Υπουργεο Πολιτισμο, εχα
την ευκαιρα να κηρξω την ναρξη του 37ου Φεστιβ-λ
Kινηματογρ-φου υπ μεταβατικς και κτακτες συνθ#κες,
στη φιλικ# αθουσα του «Aνατ λια», που στγασε τις δραστηρι τητες της κεντρικ#ς οθ νης του Φεστιβ-λ για να χρ νο. Θεωρ', λοιπ ν, ενοια της τχης το γεγον ς τι εγ', νας
πολτης της Θεσσαλονκης, χω σ#μερα την ευκαιρα, υπ την
ιδι τητα του υπουργο του Πολιτισμο, να κηρξω την ναρξη χι απλ'ς του 38ου Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου, αλλ- ουσιαστικ- της νας εποχ#ς του Φεστιβ-λ. Γιατ απ φτος λα
αλλ-ζουν ριζικ-, λα βελτι'νονται και προοιωνζονται μα
να λαμπρ# πορεα για το Φεστιβ-λ, τ σο για το ελληνικ σο και για το διεθνς του σκλος.
Tο 38ο Φεστιβ-λ εναι λαμπρ και φιλ δοξο και χει λες τις προϋποθσεις να πεσει για την επιτυχα του, καθ'ς λοι το περιβ-λλουν με ιδιατερη συμπ-θεια, με στοργ# και με προσμον#. Aπ φτος δε εντ-σσεται σε να θεσμικ- και λειτουργικ- δεδομνα, τα οποα αξζει να αναφρουμε.
Mετ- απ μακρ- διαδρομ# τρι-ντα οκτ' διοργαν'σεων
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το Φεστιβ-λ αποκτ- επιτλους τη νομικ# του μορφ# και υπ σταση: εγκαθιδρεται ως νομικ πρ σωπο ιδιωτικο δικαου,
δημ σιου χαρακτ#ρα, με πραγματικ# και χι μ νο νομικ# δρα στη Θεσσαλονκη. Και αποκτ- κατ- κυρι τητα το ανακαινισμνο «Oλμπιον», δηλαδ# μα υποδομ# που του επιτρπει να αναπτσσει πολυσχιδες και πολυεππεδες δραστηρι τητες χι μ νο τις δκα μρες της ετ#σιας διοργ-νωσης,
αλλ- καθ’ λη τη δι-ρκεια της χρονι-ς.
Το γεγον ς τι το Φεστιβ-λ αποκτ- αυτ# την υποδομ#, το
«Oλμπιον 1», το «Oλμπιον 2» και λους τους χ'ρους αυτο
του σημαντικο και συμβολικο για την π λη μας μεγ-ρου, το
βαρνει με μα αν-λογη υποχρωση. Το Φεστιβ-λ, νας θεσμ ς συνυφασμνος με τη Θεσσαλονκη, νας απ τους λγους πανελλ#νιας και απ τους ακ μη λιγ τερους διεθνος
εμβλειας θεσμος που εδρεουν μ νιμα στη Θεσσαλονκη, ανεξ-ρτητα απ τη συγκυρα της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας
που το στ#ριξε και το βο#θησε, πρπει να αποδεξει τις δυνατ τητς του. Kαι αυτ μπορε να το κ-νει χ-ρη στην παρ-δοσ# του, χ-ρη στο δυναμικ της ελληνικ#ς κινηματογραφας
και χ-ρη στο εκλεκτ και επιδξιο επιτελεο που διαθτει.
Δεν εναι, λοιπ ν, καθ λου τυχαα η επιλογ# της πολιτεας
να μεταφρει την ευθνη του χ'ρου αυτο κατ- τρ πο πλ#ρη και αποκλειστικ στο Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου και να
ανοξει την αθουσα αυτ# για το κινηματογραφ φιλο κοιν
της Θεσσαλονκης χωρς κανναν αποκλεισμ , θτοντας στη
δι-θεση της βδομης τχνης την υποδομ# της χι μ νο για τις
αν-γκες εν ς Φεστιβ-λ, που χει ειδικς ποιοτικς προδιαγραφς, αλλ- για τις αν-γκες του κινηματογρ-φου γενικ τερα. Aτσι δικαιολογεται και η πρωτοβουλα του Υπουργεου
Πολιτισμο να διαθσει τα αναγκαα κονδλια για την ορι225
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στικ# και τελεσδικη διαμ ρφωση του «Oλμπιον 2» ως αθουσας κινηματογραφικ'ν προβολ'ν, καθ'ς μα δετερη αθουσα #ταν απολτως αναγκαα χι μ νο για το Φεστιβ-λ,
αλλ- και για την καθημεριν# κινηματογραφικ# λειτουργα
του χ'ρου αυτο μσα σε συνθ#κες ιδιατερα ντονου ανταγωνισμο, μσα σε συνθ#κες που επηρε-ζουν ευθως λο το
σστημα διανομ#ς των κινηματογραφικ'ν ταινι'ν, κ-τι που
απασχολε ντονα την κρατικ# κινηματογραφικ# πολιτικ#.
Χαρομαι μως, γιατ λες αυτς οι αποφ-σεις πι-νουν τ πο. Vπως τ πο πι-νει και μα -λλη πρωτοβουλα, λιγ τερο
γνωστ#. Στο νομικ πρ σωπο του Φεστιβ-λ εντ-σσεται ως
αυτοτελς τμ#μα νας -λλος σημαντικ ς κινηματογραφικ ς
θεσμ ς, που εκπ#γασε μσα απ τις πρωτοβουλες και τις
δραστηρι τητες της Θεσσαλονκης 1997 – Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της Ευρ'πης: το Μουσεο Κινηματογρ-φου, που
με τη δικ# του εφορεα και τον δικ του καλλιτεχνικ διευθυντ# θα βρει τρ πους συνεργασας –και -ρα επαξησης της αποτελεσματικ τητας– με το Φεστιβ-λ, χωρς να αναπτσσονται περιττς τριβς και ανταγωνισμο μεταξ συγγεν'ν και
ομοειδ'ν κινηματογραφικ'ν θεσμ'ν. Aτσι το Φεστιβ-λ μαζ
με το Μουσεο Κινηματογρ-φου γνεται νας ολοκληρωμνος
κινηματογραφικ ς θεσμ ς, που μπορε να επηρε-σει ευεργετικ- τα κινηματογραφικ- πρ-γματα.
Προς την δια κατεθυνση τενει και η -λλη νομοθετικ#
μας πρωτοβουλα να λσουμε τον γ ρδιο δεσμ της σχσης αν-μεσα στο Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου και το θεσμ των
Κρατικ'ν Κινηματογραφικ'ν Βραβεων. Πιστεω τι η τελικ# μας επιλογ# να συνδσουμε χρονικ- και λειτουργικ- τους
δο θεσμος και να θσουμε λη τη διαδικασα υπ την εγγηση εν ς πολυμελος σ'ματος που λειτουργε αντιπροσω226
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πευτικ- και χωρς οποιαδ#ποτε υπ νοια διασνδεσης, δνει
μα λση που επιτρπει στο Φεστιβ-λ να φιλοξενε κ-θε χρ νο το σνολο της ελληνικ#ς κινηματογραφικ#ς παραγωγ#ς και
στο θεσμ των Κινηματογραφικ'ν Βραβεων τη δυνατ τητα
να ανυψωθε σε ναν κεντρικ και γκυρο θεσμ της κρατικ#ς
κινηματογραφικ#ς πολιτικ#ς. Θλω να ελπζω τι χ-ρη στη
βο#θεια και την καταν ηση των ανθρ'πων του κινηματογρ-φου, η επ μενη διοργ-νωση του Φεστιβ-λ σε συνδυασμ με
την πρ'τη διοργ-νωση του νου τπου των Κρατικ'ν Κινηματογραφικ'ν Βραβεων θα μας δ'σει μα πολπλευρη και
δυναμικ# εικ να για την ελληνικ# κινηματογραφα.
Bβαια, ο ελληνικ ς κινηματογρ-φος πρπει να επικοινων#σει –και αποδεικνει τι το επιδι'κει τον τελευταο καιρ ,
με πολ ντονο μ-λιστα τρ πο– με τα να ρεματα που εμφανζονται στις προτιμ#σεις της κοιν#ς γν'μης και με νες
συμπεριφορς στο πεδο του καθημερινο πολιτισμο, που
ξαναφρνουν στο επκεντρο την κινηματογραφικ# αθουσα
με τη μυσταγωγα και τη γοητεα της, με αυτ το ιδιατερο ασθημα συνενοχ#ς των θεατ'ν που παρακολουθον να κινηματογραφικ ργο. H κινηματογραφικ# μας πολιτικ#, που αγκαλι-ζει λο το φ-σμα των πρωτοβουλι'ν και των δραστηριοτ#των που υπ-ρχουν –απ τις κινηματογραφικς λσχες
και την Tαινιοθ#κη μχρι το Φεστιβ-λ και απ τη συγγραφ#
σεναρου και την προετοιμασα της παραγωγ#ς μχρι το κκλωμα διανομ#ς στην Ελλ-δα και το εξωτερικ –, βασζεται
εν πολλος στην κρατικ# βο#θεια και επιχορ#γηση. O κινηματογρ-φος μως πρπει να βρει το δρ μο του και προς την αν-μειξη -λλων κεφαλαων, που πρπει να επενδυθον στο
χ'ρο του, αλλ- κυρως πρπει να βρει το δρ μο της επικοινωνας με αυτ που λγεται κινηματογραφικ γοστο, με τη
227
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να νοοτροπα του κοινο σε σχση με τον κινηματογρ-φο,
κ-τι που βλπουμε να εξελσσεται μπροστ- μας συνεχ'ς.
Mα συνολικ#, -λλωστε, κινηματογραφικ# πολιτικ#, που
σκβει π-νω στα φαιν μενα αυτ-, δεν μπορε να αφορ- μ νο στον ελληνικ κινηματογρ-φο, ακ μη και ταν αυτ ς εναι
το κριο αντικεμεν της. Στο πλασιο αυτ κινεται και η δικ# μας παρουσα τ σο στο Συμβολιο της Ευρ'πης σο και
στην Ευρωπαϊκ# Aνωση, δηλαδ# σε δο χ'ρους που με τα
προγρ-μματ- τους επηρε-ζουν -μεσα τις εθνικς κινηματογραφες των κρατ'ν-μελ'ν.
Το Φεστιβ-λ Κινηματογρ-φου, που εναι το μεζον γεγον ς
για την ελληνικ# κινηματογραφα κ-θε χρ νο, εναι επιπλον
και να σημαντικ διεθνς γεγον ς, που εκδηλ'νει και επιδεικνει την ιδιατερη σχση του και την ιδιατερη ευαισθησα
του προς τρεις κατευθνσεις: τα Βαλκ-νια, τη Μεσ γειο και
τις παραευξενιες χ'ρες. Και αυτ- δεν εναι τα συν#θη στερε τυπα του νου πολιτικο λ γου, που προσπαθε να ανταποκριθε στις ματαιοδοξες της Θεσσαλονκης # του β ρειου
ελληνικο χ'ρου, αλλ- εναι μια πραγματικ τητα που το Φεστιβ-λ την χει αποδεξει σε χρ νο ανποπτο και θα την αποδεξει και φτος κατ- τρ πο τραν και χειροπιαστ .
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ΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4
1. O πολιτισμ ς για την Eλλ-δα δεν εναι μ νο στοιχεο της
εθνικ#ς της ταυτ τητας και ιδιοσυστασας – πως συμβανει
για κ-θε χ'ρα– αλλ- το σοβαρ τερο σως διεθνς συγκριτικ
της πλεονκτημα. H ελληνικ# συμμετοχ# στο ευρωπαϊκ πολιτιστικ οικοδ μημα και το διεθνς πολιτιστικ γγνεσθαι εναι πολ μεγαλτερη απ αυτ#ν που δικαιολογε το πληθυσμιακ μγεθος και η οικονομικ# δναμη της Eλλ-δας, καθ'ς και η σημεριν# εμβλεια της ελληνικ#ς γλ'σσας. Στο σμπαν του πολιτισμο η Eλλ-δα εναι μα «υπερδναμη».
O ελληνικ ς πολιτισμ ς δεν ταυτζεται μως με τη συμβολ# του αρχαου ελληνικο πολιτισμο στην παγκ σμια πολιτιστικ# κληρονομι- οτε με τη σημεριν# επιρρο# των κλασικ'ν σπουδ'ν. O ελληνικ ς πολιτισμ ς εμφανζεται σε ευρωπαϊκ και διεθνς εππεδο με το σγχρονο πρ σωπ του, που
παραπμπει στη μεγ-λη σημασα της διαχρονας του – χωρς
την εξαρεση καμι-ς περι δου. Στην ευρωπαϊκ# και την παγκ σμια πολιτιστικ# κληρονομι- προνομιακς εποχς του ελληνικο πολιτισμο εναι λες: προϊστορικ# και κλασικ# αρχαι τητα, βυζαντιν# και μεταβυζαντιν# περοδος, νε τεροι
χρ νοι.
Στον πολιτισμ , -λλωστε, παγκ σμιο θεωρεται ,τι εναι ε231
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θνικ- γν#σιο: ,τι χει συγκεκριμνες βιωματικς και ιστορικς αναφορς και πηγς μπνευσης.
2. H εθνικ# ταυτ τητα, η διαχρονα, η συνεδηση της παγκοσμι τητας, η ιδιατερη συμβολ# στο ευρωπαϊκ πολιτισμικ απ θεμα, η δυναμικ# του σγχρονου ελληνικο πολιτισμο εναι τα στοιχεα στα οποα πρπει να θεμελι'νεται και
τα οποα πρπει να συνθτει και να προβ-λλει η ελληνικ# πολιτιστικ# εξωτερικ# πολιτικ#. Mε τον τρ πο αυτ ο φιλελληνισμ ς μπορε να αναρριπισθε χι ως ψη του ρομαντισμο
αλλ- ως σγχρονο ρεμα.
3. Iδιατερη ββαια σημασα χει για μα χ'ρα πως η
Eλλ-δα η προβολ# της πολιτιστικ#ς ταυτ τητας και δυναμικ#ς του ελληνισμο ως φαινομνου που υπερβανει κατ- πολ τα ρια του ελληνικο κρ-τους. O απ δημος ελληνισμ ς,
ο κυπριακ ς ελληνισμ ς, οι επιβι'σεις του ελληνισμο σε
πολλ- μρη του κ σμου εναι οι πρ σθετες διαστ-σεις της πολιτισμικ#ς μας φυσιογνωμας.
H προβολ# του ελληνικο πολιτισμο και της διαχρονας
του εναι, επιπλον, στοιχεο αυτογνωσας αλλ- και εθνικ#ς
και κοινωνικ#ς αυτοπεποθησης του ελληνισμο, που κι αν
βρσκεται. H πολιτιστικ# μας συνεργασα με την Kυπριακ#
Δημοκρατα εναι στεν# και συνεχ#ς σε λους τους τομες, και
σε διμερς εππεδο και στους κ λπους της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, του Συμβουλου της Eυρ'πης και της UNESCO. Συνεργασα επσης χουμε με το Συμβολιο του Aπ δημου Eλληνισμο, με το οποο και αποφασσαμε τη συγκρ τηση μιας μεικτ#ς επιτροπ#ς για την προ'θηση της πολιτιστικ#ς συνεργασας και την εφαρμογ# μιας πλοσιας δσμης ιδε'ν για πολιτιστικς δρ-σεις.
4. Mσα στο πλασιο αυτ , η ελληνικ# εξωτερικ# πολιτιστι232
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κ# πολιτικ# δεν μπορε και δεν πρπει να βασζεται σε μια
φολκλορικ# εκδοχ# για τον ελληνικ πολιτισμ οτε στην
προβολ#, εκ του ασφαλος, μ νο του ελληνικο κλασικισμο.
Aσφαλ'ς μπορε και πρπει να χει ως -ξονα το σεβασμ και
την προβολ# της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ςW συγχρ νως μως
πρπει να βασζεται και στη φυσικ# ενσωμ-τωση της μν#μης
μσα στην μπνευση των σγχρονων δημιουργ'ν.
Γραφ# και λ γος, θατρο, κινηματογρ-φος και οπτικοακουστικ# παραγωγ#, εικαστικ# δημιουργα, μουσικ# και χορ ς, αρχαιολογικς ρευνες και αρχιτεκτονικ ς σχεδιασμ ς
πρπει να προβ-λλονται μσα σε αυτ# την προοπτικ#. H συνργεια λων αυτ'ν των πολιτιστικ'ν δραστηριοτ#των συνθτει την εικ να του σγχρονου ελληνικο πολιτισμο και
πολλαπλασι-ζει την επιρρο# του.
5. H ελληνικ# παρουσα στο εξωτερικ , με τις δραστηρι τητες του Yπουργεου Πολιτισμο, το Zδρυμα Eλληνικο Πολιτισμο, τους μορφωτικος συμβολους, τη διοργ-νωση εκθσεων, τις θεατρικς παραστ-σεις, τις κινηματογραφικς ταινες και τις -λλες οπτικοακουστικς παραγωγς στα φεστιβ-λ
και στην αγορ-, τα μουσικ- γεγον τα, το δκτυο των νεοελληνικ'ν σπουδ'ν στα πανεπιστ#μια του εξωτερικο, τα εξειδικευμνα ιδρματα, τους πολιτιστικος συλλ γους και φορες,
αν-γεται εκ των πραγμ-των σε αυτ τον κοιν παρονομαστ#.
Aνακπτουν, ββαια, μικρ- αλλ- κρσιμα οργανωτικ- ζητ#ματα, που οφελονται εν πολλος σε γραφειοκρατικς αγκυλ'σεις, στιγμιαες «εμπνεσεις» # ανεξ#γητους «πατριωτισμος»
των επιμρους φορων. Aυτ χει ως αποτλεσμα να εμφανζονται μη ορθολογικς καταστ-σεις, να μη γνονται οικονομες κλμακας, να μην αποδδουν σο πρπει οι επενδσεις σε
κεφ-λαια και ανθρ'πους.
233
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Για παρ-δειγμα, εναι παρ-δοξο το Zδρυμα Eλληνικο
Πολιτισμο να μην χει οργανικ# σχση και στεν# συνεργασα
με το Yπουργεο Πολιτισμο και τους φορες που εποπτεονται απ αυτ , επειδ# τσι τυχε να νομοθετηθε κατ- την εποχ# της σστασ#ς του. H λλειψη αυτ# θεραπεεται μσα απ την καλοπιστα, την ευγνεια και τη δι-θεση συνεργασας
των ιθυν ντων του IEΠ, αλλ- αυτ δεν συνιστ- μα απρ σωπη, θεσμικ'ς πρπουσα και μακροπρ θεσμη λση. aλλωστε,
οτιδ#ποτε οργαν'νεται στο εξωτερικ (εκθσεις, θεατρικ- και
μουσικ- γεγον τα, δρ-σεις σχετικ- με το βιβλο και τη γλ'σσα κ.ο.κ.) σχετζεται εκ των πραγμ-των με τη δραστηρι τητα του Yπουργεου Πολιτισμο και των οργανισμ'ν που εποπτεονται απ αυτ . Tο διο ισχει και ως προς τη M νιμη
Aντιπροσωπεα της Eλλ-δας στην UNESCO και το διορισμ
των μορφωτικ'ν και πολιτιστικ'ν συμβολων σε ορισμνες
πρεσβεες. Eναι αναγκαα η συνεργασα με το YΠΠO τ σο ως
προς την επιλογ# των προσ'πων, σο και ως προς τους στ χους που τθενται. Θεωρ' δε αυτον ητο τι η εκπροσ'πηση
του YΠΠO στη M νιμη Aντιπροσωπεα μας στην Eυρωπαϊκ#
Aνωση θα διασφαλισθε, εφ σον ο πολιτισμ ς συνιστ- προνομιακ πεδο της ευρωπαϊκ#ς μας πολιτικ#ς.
6. Tο Yπουργεο Πολιτισμο και οι φορες που εποπτεονται απ αυτ # συνεργ-ζονται προγραμματικ- μαζ του συντονζουν τ'ρα τις δρ-σεις και τις δραστηρι τητς τους προς
την κατεθυνση αυτ#W προς μα κατεθυνση που δεχνει το
πρ σωπο της Eλλ-δας, την ιδιοσυστασα και τη γοητεα της
χ'ρας μας και ενισχει το λ γο της στα διεθν# επικοινωνιακ- δκτυα και στα διεθν# πολιτικ- foraW προς μα κατεθυνση
που δεχνει το β-θος, την κταση και την ποικιλα της ελληνικ#ς πολιτιστικ#ς ενδοχ'ρας σε ποιον επισκπτεται την Eλ234
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λ-δα, λες τις εποχς του χρ νου, για λ γους τουριστικος, επαγγελματικος # συνεδριακος.
Aποδκτες των θσεων αυτ'ν εναι, ενδεικτικ-:
– H Eλληνικ# Aρχαιολογικ# Yπηρεσα, αρμ δια για λους
τους αρχαιολογικος χ'ρους, τα μουσεα, τις σχετικς εκθσεις, την προβολ# των ευρημ-των.
– Tο Eθνικ Θατρο, το Kρατικ Θατρο Bορεου Eλλ-δος, η Eθνικ# Λυρικ# Σκην#, τα Δημοτικ- Περιφερειακ- Θατρα και τα θατρα που συνδονται με το YΠΠO με προγραμματικ# σμβαση.
– Oι κρατικς και οι επιχορηγομενες απ το κρ-τος ορχ#στρες (η Kρατικ# Oρχ#στρα Aθην'ν, η Kρατικ# Oρχ#στρα Θεσσαλονκης, η Kρατικ# Oρχ#στρα Eλληνικ#ς Mουσικ#ς, η Oρχ#στρα των Xρωμ-των κ.-.).
– Tα ελληνικ- χορευτικ- σχ#ματα.
– Tο Eθνικ Kντρο Bιβλου και οι Aλληνες εκδ τες.
– Tο Eλληνικ Kντρο Kινηματογρ-φου και οι Aλληνες
σκηνοθτες και παραγωγο.
– Tο Kαλλιτεχνικ Eπιμελητ#ριο και λοι οι Aλληνες εικαστικο δημιουργο, η Eθνικ# Πινακοθ#κη και οι πινακοθ#κες
και τα μουσεα που εποπτεονται # επιχορηγονται απ το
YΠΠO.

7. Eξαιρετικ# ευκαιρα για συντονισμνη δρ-ση μσα στο
πλασιο αυτ προσφρει η Θεσσαλονκη – Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Eυρ'πης 1997 και τα μεγ-λα πολιτιστικ- και πολιτικ- γεγον τα που φιλοξενε. Σημει'νω ειδικ- τι στη «Θεσσαλονκη 1997» συμμετχουν επισ#μως τρι-ντα επτ- χ'ρες.
Tα δε επσημα εγκανια της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της
Eυρ'πης 1997 #ταν μα εξαιρετικ# ευκαιρα για τη διοργ-νωση μεγ-λων γεγον των εξωτερικ#ς πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς.
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Στις 30 και 31 Iανουαρου πραγματοποι#θηκαν στη Θεσσαλονκη εκοσι πντε περπου επσημες διμερες συναντ#σεις και
πντε πολυμερες συναντ#σεις υπουργ'ν Πολιτισμο. Πραγματοποι#θηκε η πρ'τη βαλκανικ# συν-ντηση υπουργ'ν Πολιτισμο, συν-ντηση των χωρ'ν της Παραευξενιας Συνεργασας, συν-ντηση των μη ευρωπαϊκ'ν μεσογειακ'ν χωρ'ν με
τη συμμετοχ# της Eλλ-δας, -τυπη συν-ντηση των κρατ'νμελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και -τυπη συν-ντηση των
κρατ'ν-μελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και των συνδεδεμνων μελ'ν.
8. Στο πεδο της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης –εν ψει και της Διακυβερνητικ#ς Δι-σκεψης– η ελληνικ# πολιτιστικ# πολιτικ# χει ως πρ'το στ χο τη ρητ# συμπερληψη της αρχ#ς της πολιτισμικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν στο κεμενο της Συνθ#κης. H συζ#τηση μεταξ των υπουργ'ν Πολιτισμο ξεκνησε με β-ση να δικ μου κεμενο εργασας, εν' ο εκπρ σωπος του υπουργο των Eξωτερικ'ν στη Διακυβερνητικ# Δι-σκεψη χει #δη υποβ-λει νομοτεχνικ- καταστρωμνη πρ ταση για προσθ#κη εδαφου στο -ρθρο 128 της Συνθ#κης για
την Eυρωπαϊκ# Kοιν τητα.
9. Tα προνομιακ- πεδα της εξωτερικ#ς πολιτιστικ#ς μας
πολιτικ#ς εναι, πρα απ την Eυρωπαϊκ# Aνωση ββαια, τα
Bαλκ-νια, η Παραευξενια Συνεργασα και η Eυρωμεσογειακ# Συνεργασα. Oι υπουργο Πολιτισμο των βαλκανικ'ν και
των παραευξενιων χωρ'ν χουμε #δη ανακοιν'σει την πρ θεσ# μας να ενθαρρνουμε και να θσουμε υπ την αιγδα
μας –αντιστοχως– το Bαλκανικ και το Παραευξενιο Πολιτιστικ Δκτυο Π λεων και Tεχν'ν. fδη χει ιδρυθε ως υπηρεσα του Yπουργεου Πολιτισμο η γραμματεα εξυπηρτησης των δικτων αυτ'ν με δρα τη Θεσσαλονκη.
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Aξιοποιομε επσης τη θετικ# πολιτικ# δι-θεση των υπουργ'ν Πολιτισμο των μεσογειακ'ν χωρ'ν γρω απ δο
ελληνικς πρωτοβουλες: τον κοιν μεσογειακ εορτασμ του
τους 2000 και την δρυση Mεσογειακο Iνστιτοτου Προστασας της Πολιτιστικ#ς Kληρονομι-ς με δρα το Pθυμνο της
Kρ#της, που υπ-ρχουν οι β-σεις του Iνστιτοτου Mεσογειακ'ν Eρευν'ν και του Aρχαιολογικο Iνστιτοτου Kρ#της.
10. Mα πολιτιστικ# πολιτικ# αυτο του φους στο εξωτερικ μπορε να γνει ο καλτερος διεθν#ς -ξονας για την προβολ# των ελληνικ'ν θσεων ως προς τα εθνικ- θματα.
O στ χος απ την -ποψη αυτ# εναι τριπλ ς: Πρ'τον, η
διαμ ρφωση του σγχρονου φιλελληνικο υποστρ'ματος και
η σνδεση της ελληνικ#ς πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς με την παρουσα του ελληνισμο σε λα τα πεδα. Δετερον, η ελληνικ# παρουσα στις ιστορικς, αρχαιολογικς και -λλες συναφες
επιστημονικς διεργασες, μσω των οποων ασκεται στρατηγικο χαρακτ#ρα επιρρο# σε διεθνς εππεδο και για π-ρα
πολλ- ζητ#ματα. Tρτον, η σγχρονη τεκμηρωση των ελληνικ'ν απ ψεων, χωρς αυτ να προσλαμβ-νει μορφ# διεκδκησης # αντιδικας.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4

M

E THN EIΣAΓΩΓH TOY APΘPOY 128 ΣTO KEIMENO THΣ ΣYNΘHKHΣ

για την Eυρωπαϊκ# Kοιν τητα γινε, χωρς αμφιβολα,
να πολ σημαντικ β#μα ως προς την επισημοποηση
του κοινοτικο ενδιαφροντος για τον πολιτισμ . H σχση μως της Aνωσης με αυτ που ονομ-ζεται «πολιτισμ ς» – πως αυτ# περιγρ-φεται στο -ρθρο 128– εναι σχση διστακτικ#, συμπληρωματικ# και επικουρικ#.
H σειρ- προτεραι τητας αν-μεσα στα κρ-τη-μλη της Aνωσης και στην δια την Aνωση ως προς την αρμοδι τητα και ως
προς το ενδιαφρον στα θματα πολιτισμο εναι καθορισμνη
με σο γνεται μεγαλτερη σαφ#νεια: η αρχ# της επικουρικ τητας βρσκει στο -ρθρο 128 μα απ τις πιο καθαρς και τυπικς
περιπτ'σεις εφαρμογ#ς της. H ευθνη, λοιπ ν, αν#κει κατ’ αρχ-ς και κατ- β-ση στο διο το κρ-τος-μλος, κατ πιν στη (διακρατικ#) συνεργασα των κρατ'ν-μελ'ν και σε τρτο και τελευταο εππεδο στην Kοιν τητα, που «συμβ-λλει στην αν-πτυξη
των πολιτισμ'ν των κρατ'ν-μελ'ν», «αποσκοπε στην ενθ-ρρυνση της συνεργασας μεταξ των κρατ'ν-μελ'ν» και «υποστηρζει και συμπληρ'νει τη δρ-ση τους» σε ορισμνους τομες.
H Aνωση εναι κατ- το -ρθρο 128 πολιτισμικ- ανεκτικ#
και φιλελεθερη, καθ'ς «σβεται την εθνικ# και περιφερεια238
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κ# πολυμορφα» και ευνοε στον πολιτισμικ τομα τη συνεργασα με τις τρτες χ'ρες και τους αρμ διους διεθνες οργανισμος – ειδικ τερα δε με το Συμβολιο της Eυρ'πης.
O πολιτισμ ς αντιμετωπζεται δι- του -ρθρου 128 σε δο
διαφορετικ- εππεδα: αφεν ς μεν ως αυτοτελς ζ#τημα με
δρ-σεις ενθ-ρρυνσης # συστ-σεις, αφετρου δε ως πιθαν# ιδιατερη πτυχ# των δρ-σεων που αναλαμβ-νει η Kοιν τητα
με β-ση -λλες διατ-ξεις της Συνθ#κης.
H δι-κριση αυτ# επιτρπει την εισαγωγ# μιας υπονοομενης ρ#τρας «πολιτιστικ#ς εξαρεσης» # τουλ-χιστον «πολιτιστικ#ς ευαισθησας» σε λες τις διατ-ξεις της Συνθ#κης. Kατ- β-θος, μως, υπογραμμζει το γεγον ς τι ο πολιτισμ ς εναι μα δραστηρι τητα οικονομικ- και πολιτικ- κρσιμη και
ενδιαφρουσα, που μπορε να διασταυρ'νεται με λες τις πολιτικς # τις δρ-σεις της Aνωσης, πρα απ την αυτοτελ# αντιμετ'πισ# του. Aπ την -ποψη αυτ#, λοιπ ν, η θση που
κατχει ο πολιτισμ ς στη Συνθ#κη για την Eυρωπαϊκ# Aνωση δεν εναι μικρ τερη # λιγ τερο σημαντικ# απ τη θση που
κατχει στα περισσ τερα Συντ-γματα των κρατ'ν-μελ'ν.
Eπιπλον, στο -ρθρο 128 αναδεικνεται η ννοια της «κοιν#ς πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς» και η συγγεν#ς αλλ- χι ταυτ σημη ννοια της «πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς ευρωπαϊκ#ς σημασας» – για την ακρβεια, της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς των
κρατ'ν-μελ'ν που συμβανει να χει ευρωπαϊκ# σημασα και
δεν περιορζεται στα στεν- εθνικ- # περιφερειακ- ρια.
H ως τ'ρα, π-ντως, επκληση του -ρθρου 128 δεν οδ#γησε
στη δι-θεση κονδυλων του κοινοτικο προϋπολογισμο ττοιων που να ανατρπουν τις παραδοσιακς ισορροπες στην
κατανομ# των κρατικ'ν πιστ'σεων. O πολιτισμ ς εναι μα
δευτερεουσα # φθην# δρ-ση για την Eυρωπαϊκ# Aνωση.
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Στο κλασικ δε ερ'τημα αν ως προς τα πολιτιστικ- αγαθ- και τις πολιτιστικς υπηρεσες προχουσα σημασα χει το
στοιχεο της πολιτιστικ#ς ιδιαιτερ τητας που συνδεται με
την εθνικ# # και την ευρωπαϊκ# ταυτ τητα # το στοιχεο της
εμπορικ#ς αξας και της οικονομικ#ς εκμετ-λλευσης, η απ-ντηση που δ θηκε και απ τη να GATT εναι μ-λλον ψυχρ#.

Vλα αυτ- αφορον βεβαως σε μα φορμαλιστικ# και δημοσιονομικ# προσγγιση του πολιτισμο σε ευρωπαϊκ εππεδο.
H προσγγιση αυτ# δεν εναι φυσικ- ευκαταφρ νητη. Vλα τα
κρ-τη-μλη ενδιαφρονται για τον κοινοτικ προϋπολογισμ ,
την κατανομ# των πιστ'σεων και τη δι-θεση των ιδων π ρων της Kοιν τητας.
Eναι επιπλον προφανς τι ο πολιτισμ ς τ σο ως κατ-σταση, δηλαδ# ως το μσο εππεδο της τεχνολογας και της αισθητικ#ς που κυριαρχε σε μα περοδο (civilisation), σο και ως
στ-ση και πνευματικ τητα, ως δραστηρι τητα που σχετζεται
με τις τχνες (culture), συνδεται με την δια την εθνικ# ταυτ τητα – με τη συνεδηση του συλλογικο υποκειμνου που ορζεται -λλοτε ως κοινωνα, -λλοτε ως θνος και -λλοτε ως λα ς.
Tο σημαντικ τερο μως εναι τι αυτ που ονομ-ζεται πολιτισμ ς εναι νας απ τους πιο σημαντικος, αν χι ο σημαντικ τερος, παρ-γοντας κοινωνικ#ς συνοχ#ς. Aυτ χει ιδιατερη σημασα σε μα φ-ση κατ- την οποα οι βεβαι τητες της
βιομηχανικ#ς κοινωνας χουν δ'σει τη θση τους στις αποχρ'σεις και τις πολυμορφες της μεταβιομηχανικ#ς κοινωνας. Σε κοινωνες δε στις οποες εναι ιδιατερα κρσιμο το
πρ βλημα της απασχ λησης και των εγγυ#σεων του κρ-τους
προνοας, ο πολιτισμ ς επιτελε σαφστερα τη λειτουργα του
240
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ως συστηματικ ς τρ πος οργ-νωσης του ελεθερου χρ νου,
ως οικονομα του ελεθερου χρ νου.
Aπ την -ποψη αυτ# ο πολιτισμ ς δεν εναι μα δευτερεουσα # πολυτελ#ς δραστηρι τητα, που κινεται πραν των βασικ'ν αναγκ'ν της καθημεριν#ς ζω#ς, αλλ- βρσκεται μσα
στον πυρ#να της καθημεριν#ς ζω#ς σε ατομικ , οικογενειακ
και συλλογικ εππεδο.
Aυτο του εδους η προσγγιση του πολιτισμο βασζεται
στη γνησι τητα και την απρ σκοπτη αν-πτυξ# του. Aναδεικνεται τσι το μεγ-λο πλεονκτημα του ευρωπαϊκο πολιτισμο. H Eυρ'πη ως #πειρος πολιτισμο θεμελι'νεται ιστορικ- και πνευματικ- στην πολυμορφα των πολιτισμ'ν των ευρωπαϊκ'ν εθν'ν: των κρατ'ν-μελ'ν και των συνδεδεμνων
μελ'ν. H ευρωπαϊκ# ιθαγνεια δεν εναι, συνεπ'ς, μ νο μα
νομικ# αλλ- και μα πολιτιστικ# σχση, που προϋποθτει μα
στρεη σχση με ναν τουλ-χιστον απ τους ευρωπαϊκος πολιτισμος και, δι- μσου αυτο, με τον ενιαο ευρωπαϊκ πολιτισμ χι μ νο ως κοιν# πολιτιστικ# κληρονομι-, αλλ- και
ως κοιν πολιτιστικ κ'δικα.
Aυτ# η δυναμικ# και θεμελι'δης σχση χει ως πρ'το πυλ'να της την πολιτισμικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν. Πρ κειται για μα ενεργητικ# ννοια, η οποα εναι πολ πιο σαφ#ς και πολ πιο ασφαλ#ς απ το σεβασμ της εθνικ#ς # της
περιφερειακ#ς πολυμορφας των κρατ'ν-μελ'ν, που αναφρεται στην παρ-γραφο 1 του -ρθρου 128. O σεβασμ ς της πολυμορφας δεν αποκλεει εξ ορισμο την προχουσα θση ορισμνων μ νο εκδοχ'ν του ευρωπαϊκο πολιτισμο, που εναι, για παρ-δειγμα, γλωσσικ- ισχυρ τερες # χουν μεγαλτερο οικονομικ # εμπορικ ενδιαφρον, ιδως μσα απ την
αγορ- των οπτικοακουστικ'ν μσων.
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Eπσης, η πολιτισμικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν εναι
μα ννοια που καθιστ- σαφστερο και τον τρ πο εφαρμογ#ς
της αρχ#ς της επικουρικ τητας στο πεδο του πολιτισμο. H
αρχ# της επικουρικ τητας, που επιβ-λλει την υποστηρικτικ#
και συμπληρωματικ# δρ-ση της Kοιν τητας, εφ σον επιτυγχ-νεται η δημιουργα προστιθμενης αξας με την αν-ληψη
κ-ποιας δρ-σης σε κοινοτικ εππεδο, δεν διασφαλζει αυτομ-τως την πολιτισμικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν και μπορε
ενδεχομνως να συμβ-λει στην αναπαραγωγ# πολιτισμικ'ν
ανισοτ#των σε β-ρος των κρατ'ν-μελ'ν με λιγ τερο ομιλομενες γλ'σσες # μικρ τερη οπτικοακουστικ# παραγωγ# κ.ο.κ.
Eναι, συνεπ'ς, προφανς τι η αρχ# της πολιτισμικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν πρπει να εισαχθε ρητ- στο κεμενο της Συνθ#κης (-ρθρο 128) χι ως λεκτικ ς εξωραϊσμ ς,
αλλ- ως πρσμα για μα συστηματικ# προσγγιση των ζητημ-των του πολιτισμο σε κοινοτικ εππεδο, χωρς κ-τι ττοιο
να συνεπ-γεται αυτομ-τως # κατ’ αν-γκην μεταβολς στα
χρηματοδοτικ- δεδομνα.1
aλλωστε, η αξηση των π ρων που διατθενται για τον
πολιτισμ εναι ζ#τημα αρχ#ς αλλ- χι η πρ'τη αν-γκη για
την ευρωπαϊκ# πολιτικ#. Προηγεται η αν-γκη της μπνευσης
και της αυτοσυνειδησας και η αν-γκη της οργ-νωσης των
πολιτιστικ'ν δρ-σεων με στ χο την καλτερη αξιοποηση
των διαθσιμων π ρων.
Oι υπουργο Πολιτισμο των κρατ'ν-μελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης χουν τ'ρα την ευκαιρα, καθ'ς η Διακυβερνητικ# Δι-σκεψη βρσκεται σε εξλιξη, να εισηγηθον στο Eυ1. Bλ. -ρθρο 128 παρ. 4 Συνθ. EOK πως διαμορφ'θηκε με τη Συνθ#κη
του aμστερνταμ.
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ρωπαϊκ Συμβολιο τη ρητ# αναφορ- της αρχ#ς της πολιτισμικ#ς ισοτιμας των κρατ'ν-μελ'ν στη Συνθ#κη. H συν-ντηση της Θεσσαλονκης –μα συν-ντηση που συμππτει με
την ναρξη των εκδηλ'σεων της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας
της Eυρ'πης για το 1997– μας δνει την ευκαιρα να διατυπ'σουμε την κοιν# μας αντληψη γρω απ το ζ#τημα αυτ .
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ

4

O

ΘEΣMOΣ THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΠPΩTEYOYΣAΣ EINAI ENAΣ ΘEΣMOΣ

που εκφρ-ζει ταυτ χρονα την πολυμορφα και την εν τητα του ευρωπαϊκο πολιτισμοW για το λ γο αυτ πρπει να παραμενει ζωνταν ς και να εκπροσωπε χι μ νο τα δεκαπντε κρ-τη-μλη της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, αλλ- ολ κληρη
την Eυρ'πη, ως #πειρο πολιτισμο και χι ως οργανισμ .
Bεβαως, το γεγον ς τι το κ-θε κρ-τος-μλος πρπει να
περιμνει επ π-ρα πολλ- χρ νια –που τ'ρα ξεπερνον τα
δεκαπντε– προκειμνου να διαχειριστε για να χρονικ δι-στημα το θεσμ της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας λειτουργε υπονομευτικ- για το κρος του θεσμο. Γι’ αυτ χω προτενει
τη διατ#ρηση του θεσμο της μας Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας, με παρ-λληλη μως λειτουργα κι εν ς δικτου ανταποκριτρι'ν π λεων: μας π λης σε κ-θε χ'ρα-μλος # και σε κ-θε συνδεδεμνη με την Eυρωπαϊκ# Aνωση χ'ρα, τσι 'στε,
με επκεντρο την Πολιτιστικ# Πρωτεουσα, να συγκροτεται
να δκτυο. H ννοια του δικτου, -λλωστε, κυριαρχε πια σε
λες τις κοινοτικς πολιτικς και δρ-σεις: στις μεταφορς, στις
επικοινωνες, στην ενργεια και τ'ρα στον πολιτισμ . Tο δκτυο δεν εναι να -θροισμα απομονωμνων σημεων, αλλμα συνεχ#ς κνηση, μα συνεχ#ς δυνατ τητα επαφ#ς των επι-
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μρους σημεων. Zσως η Θεσσαλονκη-Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Eυρ'πης για το ’97, η Στοκχ λμη για το ’98, η Bαϊμ-ρη για το ’99 και κυρως το δκτυο των εννα π λεων που χουν αναλ-βει τη σκυτ-λη για το 2000 να εναι μα ευκαιρα
να συνδυαστον οι δο αυτς ιδες, η μα Πολιτιστικ# Πρωτεουσα και το δκτυο των ανταποκριτρι'ν π λεων.
O θεσμ ς της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της Eυρ'πης εναι βαθτατα συμβολικ ς. Aτσι ξεκνησε, χ-ρις στην αρχικ#
σλληψη και την πιεστικ# γοητεα της Mελνας Mερκορη, κι
τσι εξελσσεται. Kαι κ-θε φορ- που συζητομε για την Πολιτιστικ# Πρωτεουσα, ουσιαστικ- συζητομε για τη διαφορετικ τητα και την ποικιλα των ευρωπαϊκ'ν πολιτισμ'ν, αλλ- και για τις κοινς πηγς τους, για την κοιν# β-ση αναφορ-ς μας. Tο συγκριτικ πλεονκτημα της Eυρ'πης ως ηπερου του πολιτισμο εναι ακριβ'ς η ποικιλα των πολιτισμ'ν,
που λειτουργε ως κινητ#ρια δναμη.
E-ν, μως, για μας τους Eυρωπαους εναι ζ#τημα πρωταρχικο ενδιαφροντος η σχση μας με τις HΠA, ε-ν πρ-γματι διεκδικομε να μερδιο στην παγκ σμια πολιτιστικ# αγορ-, στην οποα συμπεριλαμβ-νω και την αγορ- των οπτικοακουστικ'ν προϊ ντων (τηλεοπτικ'ν σειρ'ν, κινηματογραφικ'ν ταινι'ν, φωνογραφικ'ν δσκων) –και γι’ αυτ ζητομε ορισμνες εγγυ#σεις στο εππεδο της GATT και του Παγκ σμιου Oργανισμο Eμπορου, επιμνοντας στην αναγκαι τητα της ρ#τρας της «πολιτιστικ#ς εξαρεσης»–, τ τε πρπει
κατ’ αρχ-ς να διασφαλσουμε στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης τις προϋποθσεις της πολιτισμικ#ς πολυμορφας
και της πολιτισμικ#ς εν τητας ταυτ χρονα.
H γν'μη μου, -λλωστε, εναι πως μπορε να αποκτ#σει πανευρωπαϊκ # παγκ σμιο ενδιαφρον μ νο ,τι εναι γν#σιο
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και ειλικρινς σε εθνικ και περιφερειακ εππεδο. Για παρ-δειγμα, μ νο μια γν#σια ελληνικ# # μια γν#σια ιρλανδικ# κινηματογραφικ# ταινα μπορε να κατακτ#σει την ευρωπαϊκ#
και την παγκ σμια αγορ-W μ νο μια ταινα η οποα εκφρ-ζει
την ιδιατερη ευαισθησα της Bαλκανικ#ς # το ιδιατερο χρ'μα των σκανδιναβικ'ν χωρ'ν μπορε να κατακτ#σει τον τηλεθεατ# # το θεατ#. Kαι το διο ισχει για τη μουσικ#, το θατρο, τη λογοτεχνα, που εναι σως το λιγ τερο ακριβ πεδο
της δραστηρι τητ-ς μας, αλλ- το πιο σημαντικ ενδεχομνως
στην εποχ# του πολιτισμο της εικ νας και της κοινωνας της
πληροφορας.
Πρπει, λοιπ ν, κατ’ αρχ-ς να διασφαλσουμε τις προϋποθσεις της διακνησης του πολιτιστικο προϊ ντος, -ρα τις
προϋποθσεις του πολιτιστικο πλουραλισμο, στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και, σε ευρτερο εππεδο, στο
πλασιο της ευρωπαϊκ#ς ηπερου. Γιατ καμι- φορ-, καθ'ς
μεταφρουμε το βλμμα μας σε διεθνς εππεδο και βλπουμε
τον ανταγωνισμ αν-μεσα στους μεγ-λους π λους Eυρ'πηςHΠA-Iαπωνας – χι μ νο τον χρηματιστηριακ και οικονομικ ανταγωνισμ αλλ- και τον οπτικοακουστικ και τον πολιτιστικ –, ξεχνομε τι χουμε πρ βλημα μσα στην δια την
Eυρωπαϊκ# Aνωση, που κυριαρχον οι μεγ-λες γλ'σσες
και οι μεγ-λες πολιτιστικς σχολς: αναφρομαι απ τη μια
μερι- στην αγγλ φωνη παραγωγ# και απ την -λλη στον
γαλλοϊταλικ -ξονα, ο οποος χει ντονη παρουσα κυρως
στο οπτικοακουστικ πεδο.
Eπιπλον, οι περιφερειακο πολιτισμο της Eυρ'πης, δηλαδ# η πολιτιστικ# παραγωγ# των μικρ τερων χωρ'ν και κυρως των χωρ'ν που μιλον γλ'σσες λιγ τερο διαδεδομνες,
δεν επικοινωνον μεταξ τους. Δεν υπ-ρχει δυνατ τητα πε246
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ριφερειακ#ς διακνησης των πληροφορι'ν και των προϊ ντων. aρα πρπει να δημιουργ#σουμε να εσωτερικ δκτυο
διακνησης. Kαι η συζ#τησ# μας για την Πολιτιστικ# Πρωτεουσα, για παρ-δειγμα η πρ τασ# μου για μα Πολιτιστικ#
Πρωτεουσα αλλ- με να δκτυο γρω απ αυτ#ν, στο οποο
θα μετχει κ-θε χ'ρα με μα π λη, εναι μια ευκαιρα, ε-ν συγκροτηθε σωστ- και τεθε σε κνηση, για να επικοινων#σουν
μεταξ τους οι επιμρους εκφρ-σεις του ευρωπαϊκο πολιτισμο.
H συζ#τηση, συνεπ'ς, γρω απ το θεσμ της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας και το μλλον του εναι ουσιαστικ- μα συζ#τηση γρω απ τη δυνατ τητα αξιοποησης του πλοτου
των ευρωπαϊκ'ν πολιτισμ'ν. Kαι αυτ# εναι η β-ση π-νω
στην οποα οικοδομεται η πρ τασ# μου για την αρχ# της πολιτισμικ#ς ισοτιμας και τη ρητ# αναφορ- της, τη ρητ# νταξ#
της στο -ρθρο 128 της Συνθ#κης για την Eυρωπαϊκ# Aνωση.

O θεσμ ς της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας, στα δεκατρα περπου χρ νια που εφαρμ ζεται, απδειξε τι ο πολιτισμ ς
μπορε να εναι απ οικονομικ# -ποψη πολ σημαντικ# επνδυση, δηλαδ# να κινητοποι#σει # και να αλλ-ξει τις οικονομικς και αναπτυξιακς προϋποθσεις που υπ-ρχουν σε
μια π λη # σε μια περιοχ#. H αναγ ρευση μιας π λης σε Πολιτιστικ# Πρωτεουσα κινητοποιε κεφ-λαια και δυν-μεις.
Kαι οι ιδες χουν μσα τους πολ σημαντικ# υλικ# και οικονομικ# δναμη.
Θα αναφρω το πιο χαρακτηριστικ παρ-δειγμα, της Γλασκ'βης, που ουσιαστικ- λειτοργησε ο θεσμ ς της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας ως μοχλ ς για την αλλαγ# της διας της
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αντληψης της π λης και επηρασε την αν-πτυξ# της και το
ρ λο της μσα στο Hνωμνο Bασλειο. Kαι αυτ γινε και με
πολλς -λλες π λεις, κυρως αυτς που δεν εναι πρωτεουσες των κρατ'ν τους # που δεν χουν μια π-για λειτουργα
πολιτιστικ#ς πρωτεουσας λ γω της παρ-δοσ#ς τους. Aναφρομαι στο παρ-δειγμα της Φλωρεντας, που δεν εχε αν-γκη, λ γω του πολιτισμικο β-ρους της, απ την ιδιατερη τυπικ# αναγ ρευσ# της σε Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Eυρ'πης, # στο Παρσι, που φυσικ- εναι μα διαρκ#ς πολιτιστικ#
πρωτεουσα. Aλλ- για π λεις πως εναι το Σαντι-γο ντε Kομποστλα, η Θεσσαλονκη, η οποα εναι μεγ-λη π λη αλλδεν εναι πρωτεουσα της Eλλ-δας, η Γλασκ'βη, η Aμβρσα,
η Bαϊμ-ρη, ο θεσμ ς της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας εναι μοχλ ς αν-πτυξης.
Kαι πως ξρουν καλτερα απ εμ-ς οι συν-δελφο μας
υπουργο της Oικονομας, τ'ρα πια στην εποχ# της ευελιξας,
μον-δα αναπτυξιακ# δεν εναι το κρ-τος, αλλ- πολ μικρ τερες εν τητες, π λεις # περιοχς. aρα ο χαρακτηρισμ ς μιας
π λης ως Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας παρχει ττοιες εξαιρετικ- σημαντικς δυνατ τητες.
Xαρομαι, λοιπ ν, γιατ η συζ#τησ# μας αυτ#, εδ' στη
Θεσσαλονκη, προετοιμ-ζει την επ μενη φ-ση του θεσμο
της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της Eυρ'πης, στον οποο λα τα κρ-τη-μλη δδουν ιδιατερη σημασα –σημασα που
φανεται απ το ντονο ενδιαφρον πολλ'ν π λεων και την
-ρτια προετοιμασα τους–, και συνδεται με τις θσεις του
Kοινοβουλου και τις προτ-σεις της Eπιτροπ#ς για τη διαδικασα επιλογ#ς επ τη β-σει συγκεκριμνων κριτηρων και χι απλ'ς και μ νο επ τη β-σει της εναλλαγ#ς (rotation).
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ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

4

T

O KOINO IΣTOPIKO KAI ΠOΛITIΣTIKO ΠAPEΛΘON TΩN BAΛKANI-

κ'ν χωρ'ν εναι γνωστ και για εμ-ς αυτον ητο. Aχουν
μα κοιν# ιστορικ# μορα και ιδιοσυγκρασα, κοιν- προβλ#ματα. Kαι επσης χουν να πολ σημαντικ συγκριτικ
πλεονκτημα: τη γεωγραφικ# εγγτητα, τη γειτναση, που μας
επιτρπει να μετατρψουμε τα Bαλκ-νια σε περιοχ# πολιτισμο και να εφαρμ σουμε με πολ μεγ-λη επιτυχα μοντλα
συνεργασας που σε ευρτερο πλασιο, για παρ-δειγμα στο
πλασιο της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και του Συμβουλου της
Eυρ'πης # στο πλασιο της UNESCO, αποδδουν πολ δσκολα πρακτικ- αποτελσματα.
Πιστεω τι ως υπουργο Πολιτισμο χουμε τη δυνατ τητα και την υποχρωση να π-ρουμε μα σημαντικ# κοιν#
πρωτοβουλα: να διακηρξουμε την αν-γκη να συγκροτηθε
να ανοιχτ Bαλκανικ Πολιτιστικ Δκτυο Π λεων και Tεχν'ν, στο οποο να συμμετχουν λοι οι δ#μοι της Bαλκανικ#ς που χουν πολιτιστικς δραστηρι τητες και λοι οι καλλιτεχνικο οργανισμο, ετε αυτο εναι κρατικο ετε ιδιωτικο.
Tο δκτυο δεν θα εναι απλ'ς να -θροισμα απ σημεα πολιτιστικ#ς δραστηρι τητας σε κ-θε χ'ρα, αλλ- θα βρσκεται
σε συνεχ# κνηση και θα φρνει σε διαρκ# επαφ# το να ση249
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μεο με το -λλο, τσι 'στε να δημιουργηθον επιμρους δκτυα: θεατρικ'ν σχημ-των, ορχηστρ'ν, κινηματογραφικ'ν
δραστηρι τητων – κ-τι που, οτως # -λλως, υπ-ρχει σε πρ πλασμα με τη μορφ# του Bαλκανικο Kινηματογραφικο
Eπιμελητηρου. Eναι αν-γκη να ενθαρρνουμε αυτς τις
πρωτοβουλες, ετε εναι ιδιωτικς ετε κρατικς και δημοτικςW ετε εναι κερδοσκοπικς ετε κοινωφελες. Aναφρομαι
σε να δκτυο το οποο θα τεθε, με αυτ# την κοιν# μας επιθυμα και δ#λωση, κ-τω απ την αιγδα των υπουργ'ν Πολιτισμο των βαλκανικ'ν χωρ'ν – κ-τω απ την αιγδα τους
απλ'ς και χι κ-τω απ τον λεγχ τους. Δι τι στ χος μας εναι –τουλ-χιστον εγ' τσι αντιλαμβ-νομαι τα πρ-γματα– να
υποστηρζουμε, να ενθαρρνουμε και να ενισχουμε την πολιτιστικ# δραστηρι τητα και χι να την ελγχουμε # να την
καθοδηγομε προς μα συγκεκριμνη κατεθυνση.
Mπορομε, π-ντως, να προσφρουμε την υποδομ#W γι’ αυτ θα #θελα να σας προτενω να αξιοποι#σουμε την υποδομ#
που χει, οτως # -λλως, δημιουργ#σει ο Oργανισμ ς για την
Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Eυρ'πης – Θεσσαλονκη 1997,
ο οποος διαθτει κτ#ρια, προσωπικ και τηλεπικοινωνιακμσα, τσι 'στε να δημιουργηθε στη Θεσσαλονκη χι κ-ποιο ργανο αλλ- απλ'ς και μ νο μα Γραμματεα,1 να γραφεο δηλαδ#, το οποο θα φροντζει να συλλγει πληροφορες,
να τις διακινε προς λους τους ενδιαφερομνους –μσα απ
να ηλεκτρονικ δκτυο, το οποο εναι π-ρα πολ εκολο να
συσταθε στην εποχ# μας– και να συγκεντρ'νει προτ-σεις
1. H Γραμματεα του Bαλκανικο και του Παραευξενιου Πολιτιστικο
Δικτου Π λεων και Tεχν'ν χει συσταθε ως υπηρεσα του YΠΠO με δρα
στη Θεσσαλονκη.
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για κοινς πολιτιστικς δρ-σεις, για κοινς παραγωγς, για ανταλλαγ# παραστ-σεων # -λλων παραγωγ'ν.
H εφαρμογ# αυτ#ς της πολ απλ#ς και συγκεκριμνης
πρ τασης θα μας επιτρψει να θσουμε σε κνηση να δυναμικ , το οποο #δη υπ-ρχει και πρπει να βρει την αγορ- του.
Γιατ τσι πολλαπλασι-ζεται το κοιν , πολλαπλασι-ζονται οι
δυνατ τητες μιας πολιτιστικ#ς «αγορ-ς», η οποα πρπει να
χει ως βασικ χαρακτηριστικ την αισθητικ# ποι τητα και χι την κερδοσκοπα. Bβαια, οι προσπ-θειες αυτς πρπει να
χρηματοδοτονται και το καλτερο εναι να υπ-ρχει η μεγαλτερη δυνατ# αυτοχρηματοδ τηση. Aυτ θα το καταφρουμε μ νο αν προσελκσουμε το ενδιαφρον του κοινο, δηλαδ# αν αυτ το δκτυο π λεων και τεχν'ν, το Bαλκανικ Πολιτιστικ Δκτυο, χει ουσιαστικ περιεχ μενο και συγκινε
τους πληθυσμος των χωρ'ν μας.
Στο πλασιο αυτ εχα την ευκαιρα να συζητ#σω με πολλος συναδλφους για πιο συγκεκριμνες ιδες. Για παρ-δειγμα, ο Pουμ-νος συν-δελφος πρ τεινε να θσουμε σε κνηση τα «λεωφορεα του πολιτισμο», που θα διασχζουν τις
χ'ρες μας, και να ενισχσουμε την κατασκευ# ανοιχτ'ν θε-τρων σε ορισμνες π λεις, τσι 'στε να δημιουργηθε δκτυο
ανοιχτ'ν αμφιθε-τρων.
Oι ιδες εναι -πειρες, η φαντασα των δημιουργ'ν και
των διαχειριστ'ν του πολιτισμο εναι απραντη. Eμες, ως
πολιτικο υπεθυνοι για τον πολιτισμ , πρπει απλ'ς να δ'σουμε να ναυσμα, δηλαδ# να μ#νυμα δημιουργικ τητας
και πλουραλισμο, που θα σβεται την πολυμορφα των βαλκανικ'ν πολιτισμ'ν.
Tο βασικ ερ'τημα ββαια εναι αν υπ-ρχει κ-ποια ιδιατερη βαλκανικ# πολιτιστικ# ταυτ τητα, μα κοιν# βαλκανικ#
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πολιτιστικ# συνεδηση. Θα λεγα πως στη συλλογικ# συνεδηση των βαλκανικ'ν λα'ν πρ-γματι υπ-ρχει, υφρπει, εναι
ζωνταν , με τον ναν # τον -λλο τρ πο, αυτ το στοιχεο της
ιδιατερης πολιτιστικ#ς τους φυσιογνωμας. Aυτ το πλοσιο
ιστορικ και συνειδησιακ υλικ πρπει να το προσεγγσουμε
με σγχρονο και ορθολογικ τρ πο και να θεμελι'σουμε την
κοιν# πολιτιστικ# μας αναφορ- π-νω σε δο αρχς. H πρ'τη, πως #δη ανφερα, εναι η αρχ# του σεβασμο της διαφορετικ τητας, της πολυμορφας των βαλκανικ'ν πολιτισμ'ν.
Kαι η δετερη εναι η αρχ# του σεβασμο της πολιτισμικ#ς ισοτιμας των βαλκανικ'ν λα'ν – μα αρχ# που θλουμε να
θεσπιστε και στην Eυρωπαϊκ# Aνωση. Eπιμνω σε αυτ , γιατ ο σεβασμ ς απλ'ς και μ νο της διαφορετικ τητας, της ποικιλας, μπορε να οδηγε στην επαν-ληψη και την αναπαραγωγ# πολ σημαντικ'ν πολιτισμικ'ν ανισοτ#των. Bβαια εμες χουμε να πλεονκτημα: λες οι γλ'σσες μας εναι λγο
πολ ισοδναμες. Δεν χουμε στα Bαλκ-νια γλ'σσα που να
υπερχει, πως υπερχει σε παγκ σμιο # ευρωπαϊκ εππεδο
η αγγλικ#.
Tα Bαλκ-νια και οι βαλκανικο πολιτισμο π-ντοτε υπφεραν απ να β-ρος, το β-ρος μιας δ#θεν υποδεστερης ψης του ευρωπαϊκο πολιτισμο. Oι βαλκανικο πολιτισμο μως δεν εναι να -θροισμα ψεων δετερης κατηγορας του
ευρωπαϊκο πολιτισμο. Kαι επειδ#, πρ-γματι, ο πολιτισμ ς
εναι στοιχεο της ιδιοσυγκρασας των λα'ν, εναι μσο επιβωσης και παρ-γοντας κοινωνικ#ς συνοχ#ς, πρπει η δικ#
μας πρωτοβουλα να βασζεται στην αρχ# της αυτοσυνειδησας και της αξιοπρπειας των βαλκανικ'ν λα'ν και των
βαλκανικ'ν πολιτισμ'ν.
Tλος θα #θελα να επισημ-νω και κ-τι -λλο. Στην εποχ#
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της πολιτιστικ#ς ομοιογενοποησης και του οπτικοακουστικο πολιτισμο, του πολιτισμο της αμφβολης εικ νας και
της ομοι μορφης πληροφ ρησης, η οποα πολλς φορς χ-νει
την ουσα, πρπει να δομε πο μπορε να βρει κανες τη γνησι τητα στον διεθν# πολιτιστικ ορζοντα. Kατ- τη γν'μη
μου, πολιτιστικ- παγκ σμιο μπορε να θεωρηθε μ νον ,τι εναι γν#σιο εθνικ- και περιφερειακ-. M νο μσα απ την πολιτισμικ# γνησι τητα σε εθνικ εππεδο –ελληνικ , βουλγαρικ , ρουμανικ κ.ο.κ.– # σε περιφερειακ εππεδο –και ττοιο
εναι το βαλκανικ – μπορε να προκψει μα γν#σια πολιτιστικ# δραστηρι τητα, που να χει διασφαλισμνη την παγκοσμι τητ- της και να επιβληθε σε διεθνς εππεδο. Aυτ για
μνα εναι π-ρα πολ σημαντικ και νομζω τι εναι το βασικ συγκριτικ μας πλεονκτημα.
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ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

4

£

A MOY EΠITPEΨETE NA EΠIXEIPHΣΩ THN EΞAΓΩΓH KAΠOIΩN

απλ'ν συμπερασμ-των απ αυτ# την τ σο σημαντικ#
συν-ντηση των υπουργ'ν Πολιτισμο των χωρ'ν της
Παραευξενιας Συνεργασας, εδ' στη Θεσσαλονκη – Πολιτιστικ# Πρωτεουσα της Eυρ'πης. Kατ- τη γν'μη μου, το
πρ'το εναι τι η λεκ-νη της Mαρης θ-λασσας εναι μα λεκ-νη πολιτισμο, μα λεκ-νη ζω#ς, μα λεκ-νη οικολογικ#ς
ευαισθησαςW και ακριβ'ς επειδ# ο πολιτισμ ς εναι η πιο βαθι- και ιστορικ- η πιο σημαντικ# πλευρ- της πολιτικ#ς δραστηρι τητας, χει για λους μας πολ μεγ-λη σημασα να κ-νουμε μονιμ τερη, συστηματικ τερη και εντον τερη τη συνεργασα των χωρ'ν μας στον τομα του πολιτισμο και, βεβαως, τη συνεργασα των αρμ διων υπουργ'ν Πολιτισμο.
K-θε θ-λασσα εναι πηγ# πολιτισμο. Aυτ συμβανει με
τη Mεσ γειο, αυτ συμβανει φυσικ- και με τον Eξεινο Π ντο, με τη Mαρη θ-λασσα. Eιδικ- η Mαρη θ-λασσα –κι αυτ μπορομε να το πομε εμες, που χουμε τη μν#μη της ελληνικ#ς παρουσας στην περιοχ# της– δεν εναι μ νο νας τ πος, δεν εναι να γεωγραφικ σημεο αναφορ-ς. Eναι επιπλον κι να -θροισμα πολ σημαντικ'ν διαδρομ'ν – διαδρομ'ν εμπορικ'ν, οικονομικ'ν, αλλ- και πολιτιστικ'ν.
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Kαι αυτ# η ννοια της διαδρομ#ς, αυτ# η ννοια της κνησης #ταν, στους αι'νες που προηγ#θηκαν, ουσιαστικ- το πρ πλασμα, το προομιο της ννοιας του δικτου, που εναι μα
τ σο σγχρονη ννοια, την οποα χρησιμοποιομε παντο,
στις μεταφορς, στις τηλεπικοινωνες, στην ενργεια και εκ
των πραγμ-των εμαστε αναγκασμνοι να τη χρησιμοποιομε
και στο χ'ρο του πολιτισμο και της επικοινωνας.
Tο δετερο συμπρασμα εναι τι, ββαια, θα πρπει να υπ-ρχει και να ενθαρρυνθε αυτ το δκτυο της ανταλλαγ#ς
των πολιτιστικ'ν προτ-σεων, ιδε'ν και δραστηριοτ#των, που
εναι το Παραευξενιο Δκτυο Πολιτισμο. Θα #θελα, επσης,
να λ-βετε υπ ψη σας και την ετοιμ τητα που χουμε να θσουμε σε λειτουργα μα Γραμματεα, η οποα, με την τηλεπικοινωνιακ# και την -λλη υποδομ# της, θα βοηθ- στο μτρο
του δυνατο στην προ'θηση των κοιν'ν δρ-σεων και των
κοιν'ν ιδε'ν μας.
Tρτο σημεο εναι η πολ συγκεκριμνη πρ ταση που ανφερα και εγ', να ζητ#σουμε να ληφθον πρωτοβουλες για
τον εντοπισμ π ρων, κρατικ'ν, διεθν'ν και ιδιωτικ'ν. Kαι
θα #θελα να σας ανακοιν'σω τι μ λις αρχσει να λειτουργε
η Tρ-πεζα της Παραευξενιας Συνεργασας, θα ζητ#σω να
συναντηθ' με τη διοκησ# της, για να της προτενω να αναλ-βει πολιτιστικς πρωτοβουλες, 'στε να δικαι'σει τσι και
την παρξ# της ως τραπεζικ ς οργανισμ ς.
Tταρτο σημεο, το οποο θα #θελα να μνημονεσω ειδικ-,
εναι η πρ ταση του P'σου συναδλφου, ο οποος, αν γνωρζω καλ-, εναι ο κοσμ#τωρ της ομ-δας των υπουργ'ν Πολιτισμο, γιατ εναι ο παλαι τερος στα καθ#κοντα του υπουργο Πολιτισμο εδ' και πολλ- χρ νια, για την οργ-νωση του
πλοου που θα περιπλει τη Mαρη θ-λασσα, ακ μα και τη
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Mεσ γειο, μεταφροντας να μ#νυμα κοιν#ς πολιτισμικ#ς παρ-δοσης, να μ#νυμα πολυμορφας και εν τητας ταυτ χρονα
των πολιτιστικ'ν δρ-σεων. Nομζω τι αυτ εναι μια ιδα
που βρσκει τους π-ντες σμφωνους. Eμαι ββαιος τι τα υπουργικ- μας γραφεα και οι πρεσβεες μας θα επικοινων#σουν, 'στε να δομε ποιος εναι ο κατ-λληλος φορας για να
πραγματοποιηθε αυτ το σχδιο, το οποο εναι απλ στη
σλληψ# του και για το λ γο αυτ εναι και πολ σημαντικ .
E-ν δεν χετε αντρρηση και αν συμφωνετε με αυτ- τα απλ- συμπερ-σματα, θα #θελα να σας ευχαριστ#σω για τη συμμετοχ# σας στις εκδηλ'σεις της Θεσσαλονκης και σε αυτ#
την -τυπη αλλ- σημαντικ# συν-ντησ# μας, που κ-νει ακ μη
να β#μα για την εμβ-θυνση της συνεργασας των χωρ'ν μας
στον τομα του πολιτισμο.

256

[6]

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΩΣ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4

£

EΛΩ KAT’ APXAΣ NA EYXAPIΣTHΣΩ THN AYΣTPIAKH ΠPOEΔPIA,

τον συν-δελφο Πτερ Bτμαν, για τα θερμ- του λ για
και να σας καλωσορσω επισ#μως εκ μρους της ελληνικ#ς κυβρνησης εδ' στην Eλλ-δα, στη P δο, σε αυτ# την εναρκτ#ρια συνεδραση της δι-σκεψης των υπουργ'ν Πολιτισμο της Eυρωμεσογειακ#ς Συνεργασας.
H Eλλ-δα μετχει εξαρχ#ς ενεργ τατα στη διαδικασα της
Bαρκελ'νης πως και στο Mεσογειακ Forum. Xαρομαι δε,
γιατ ως προς τις πολιτιστικς μας σχσεις, ως προς την ευρωμεσογειακ# πολιτιστικ# συνεργασα, η P δος καθσταται
πλον νας σταθμ ς, μετ- τη Bαρκελ'νη και την Mπολ νια.
Aλλ- θα μου επιτρψετε να προσθσω δο ενδι-μεσες στ-σεις που γιναν στη Θεσσαλονκη, την π λη την οποα εκπροσωπ' στην ελληνικ# Bουλ#: την -τυπη συν-ντηση που εχαμε κατ- τα εγκανια της Θεσσαλονκης – Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της Eυρ'πης τον Iανου-ριο του 1997 με λες τις
τρτες μεσογειακς χ'ρες, συν-ντηση -τυπη αλλ- π-ρα πολ
ουσιαστικ#, και βεβαως την ευρωμεσογειακ# δι-σκεψη των
υψηλ'ν αξιωματοχων για τα οπτικοακουστικ-, που κατληξε στη Διακ#ρυξη της Θεσσαλονκης το Nομβριο του 1997.
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Πρπει δε να τονσω τι η απ φαση που ελ#φθη στο Παλρμο, απ φαση των υπουργ'ν Eξωτερικ'ν των χωρ'ν της
διαδικασας της Bαρκελ'νης, να οργανωθε μια ειδικ# δι-σκεψη των υπουργ'ν Πολιτισμο, σηματοδοτε τη βοληση λων
των κρατ'ν-μελ'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και των τρτων
μεσογειακ'ν χωρ'ν να προσδ'σουν στην πολιτιστικ# δι-σταση της Eυρωμεσογειακ#ς Συνεργασας πρωτεουσα σημασα.
Kι αυτ εναι για την περιοχ# αυτ# απολτως φυσικ , γιατ εμες που κατοικομε στη Mεσ γειο γνωρζουμε π-ρα πολ καλ- τι η Mεσ γειος εναι μια μ#τρα πολιτισμ'ν, εναι να πεδο μπνευσης και δημιουργας, αλλ- εναι ταυτ χρονα
και να πεδο αντιθσεων. Γιατ, πως εναι αυτον ητο, ο πολιτισμ ς εναι ταυτ χρονα και τα δο πρ-γματα: Eναι το
προνομιακ πεδο της φιλας, της συνεργασας, της προσγγισης μεταξ των λα'ν και των κρατ'ν, εναι νας χ'ρος πρ σφορος για αναπτυξιακς επενδσεις και για τη δημιουργα
νων θσεων εργασας – ιδως σ#μερα, στη μετανεωτερικ# και
μεταβιομηχανικ# εποχ# στην οποα ζομε. Eναι μως ταυτ χρονα και νας χ'ρος που συνδεται με τις νοοτροπες, με τις
ιδεολογες, με τις παραδ σεις, με την ατομικ# και τη συλλογικ# συνεδηση, με τη σχση που χουν -τομα και συλλογικς οντ τητες με την Iστορα. Eναι δηλαδ#, π-ρα πολ συχν-, μια
πηγ# σημαντικ'ν αντιθσεων.
aρα η σημασα που η διαδικασα της Bαρκελ'νης προσδδει στον πολιτισμ ταυτζεται με τη σημασα που δνει στην
ειρ#νη. Γιατ αυτ# η δημιουργικ# προσγγιση του πολιτισμο,
η αντιμετ'πισ# του ως πεδου συνεργασας και χι ως πηγ#ς
αντιθσεων, εναι η πρ'τη υποχρωση που χουν λα τα κρ-τη, λες οι κυβερν#σεις, λοι οι λαο.
Kαι καθ'ς πλησι-ζουμε προς το τος 2000, καθ'ς πλησι-258
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ζουμε στον νο αι'να και στην τρτη χιλιετα, λογικ εναι το
ενδιαφρον για τη Mεσ γειο να εντενεται, καθ'ς η Mεσ γειος εναι η μ#τρα των μονοθεϊστικ'ν θρησκει'ν. Kαι εναι, θα
λεγα, το πιο χαρακτηριστικ σως και το πιο πρ σφορο παρ-δειγμα για τη σημασα του διαλ γου αν-μεσα στους πολιτισμος, για τον διαπολιτισμικ δι-λογο, ουσιαστικ- δηλαδ#
για τον αμοιβαο σεβασμ , για την προσγγιση, για μια διαρκ# διαδικασα καταν ησης του εαυτο μας, αλλ- ταυτ χρονα και του -λλου. Γιατ κατανοομε και σεβ μαστε τον εαυτ μας, ατομικ και συλλογικ , μ νον ταν κατανοομε και
σεβ μαστε τον -λλο.
Xαρομαι επσης ιδιατερα γιατ η δι-σκεψη αυτ# συνρχεται στη P δο, να νησ που βρσκεται στο -κρο της Mεσογεου. Nομζω τι δεν θα υπ#ρχε πιο πρ σφορος τ πος για τη
διοργ-νωση της δι-σκεψης αυτ#ς απ να μνημεο που συνεν'νει και αφομοι'νει πλ#θος πολιτισμικ'ν επιρρο'ν, πως
εναι το Παλ-τι των Iπποτ'ν. Bρισκ μαστε μ-λιστα στην αθουσα στην οποα συν#λθε το Eυρωπαϊκ Συμβολιο, η Δι-σκεψη Kορυφ#ς της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης –των Eυρωπαϊκ'ν
Kοινοτ#των τ τε– το 1988, κατ- τη δι-ρκεια της δετερης κατ- σειρ- ελληνικ#ς προεδρας.
Σας υποδχομαι και επιφυλ-σσομαι να συζητ#σουμε, κατ- τη δι-ρκεια της συν-ντησ#ς μας, μια σειρ- απ ιδες και
προτ-σεις που, για τη δικ# μας οπτικ# γωνα, κορυφ'νονται
στην ννοια της Πολιτιστικ#ς Oλυμπι-δαςW εν ς νου θεσμο,
που χει #δη συγκροτηθε και κ-νει τα πρ'τα β#ματ- του, με
την πρωτοβουλα της ελληνικ#ς κυβρνησης, αλλ- και της
UNESCO και της Διεθνος Oλυμπιακ#ς Eπιτροπ#ς.
Eμαι δε ββαιος τι κατ- τη δι-ρκεια των συζητ#σε'ν
μας, μσα απ την προσεκτικ# αξιολ γηση της ως τ'ρα πο259
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ρεας της διαδικασας της Bαρκελ'νης στον πολιτιστικ τομα, λαμβ-νοντας υπ ψη μας και την ποια εμπειρα χει κομσει το Mεσογειακ Forum, θα εμαστε σε θση να αξιολογ#σουμε λα τα προγρ-μματα και κυρως το Euromed Heritage,
το πρ γραμμα για την ευρωμεσογειακ# πολιτιστικ# κληρονομι-, το οποο μαζ με το Euromed Audiovisual εναι το κριο
πεδο ενδιαφροντος της Eυρωμεσογειακ#ς Συνεργασας στα
πολιτιστικ- ζητ#ματα.
Aπ τη συζ#τηση αυτ# εμαι ββαιος (χωρς να προκαταλαμβ-νω κανναν, θλω να ελπζω) πως να βασικ πρ βλημα που θα αναδειχθε εναι το πρ βλημα της χρηματοδ τησης
λων αυτ'ν των πρωτοβουλι'ν – να πρ βλημα που ελπζω
τι θα αντιμετωπιστε με πρακτικ και πρ σφορο τρ πο.
Kαθ'ς βρισκ μαστε εδ', σε να μνημεο, λογικ εναι να
δ'σουμε ιδιατερη σημασα στην πολιτιστικ# κληρονομι-, να
δ'σουμε ιδιατερη σημασα στην αν-γκη δημιουργας θεσμ'ν
και προγραμμ-των, στην αν-ληψη δρ-σεων που χουν ως αντικεμεν τους ακριβ'ς την πολιτιστικ# κληρονομι-. Aυτ μως δεν σημανει τι ο ζωνταν ς πολιτισμ ς, η πολιτιστικ# αν-πτυξη, οι τχνες και τα γρ-μματα, η μουσικ#, οι ανθρωπιστικς σπουδς, το βιβλο, οι παραστατικς τχνες δεν εναι
πεδα ιδιατερου ενδιαφροντος για μας. Προφαν'ς και εναι,
με ιδιατερη μφαση, πως τ νισα και προηγουμνως, στον
διαπολιτισμικ δι-λογο αλλ- και σε ομ-δες που χουν ιδιατερη σημασα, πως εναι οι γυνακες και οι νοι της περιοχ#ς.
Γιατ μ νο τσι η πολιτιστικ# συνεργασα και σε ευρωμεσογειακ εππεδο μπορε να λειτουργ#σει ως μοχλ ς για τη
διασφ-λιση της κοινωνικ#ς συνοχ#ς. Aυτ ς εναι -λλωστε ο
πρ'τος στ χος κ-θε κοινωνας στο εσωτερικ της, αλλ- και
λων των κοινωνι'ν στο εππεδο της διεθνος συνεργασας.
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Xαρομαι γιατ σας υποδχομαι στην ναρξη αυτ#ς της
δι-σκεψης, χαρομαι γιατ θα χουμε την ευκαιρα να συζητ#σουμε τις δο αυτς μρες με λεπτομρειες και -νεση γρω
απ τα ζητ#ματα αυτ- και χαρομαι, επσης, γιατ η Eυρωπαϊκ# Aνωση εμφανζεται με μια κοιν# θση εν'πιον των τρτων μεσογειακ'ν χωρ'ν, μια κοιν# θση στην οποα περικλεονται λες αυτς οι ιδες, λες αυτς οι προτ-σεις, μια κοιν# θση που ανογει την προοπτικ# της Πολιτιστικ#ς Eυρωμεσογειακ#ς Συνεργασας.
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ –
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 2004
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TH BAΣH THΣ YΠAPΞHΣ KAI THΣ ΔPAΣHΣ TOY ΣYMBOYΛIOY AΠO-

δημου Eλληνισμο βρσκεται φυσικ- ο ελληνικ ς πολιτισμ ς, που εναι το συγκριτικ πλεονκτημα του τ που
μας. Vταν μως τονζουμε το επιχερημ- μας αυτ , δηλαδ#
την ιδιατερη συμβολ# της Ελλ-δας και του ελληνικο πολιτισμο στη διαμ ρφωση του παγκ σμιου πολιτιστικο αποθματος, πολ συχν- κινδυνεουμε να διολισθ#σουμε σε μα επηρμνη αντληψη για τη θση της χ'ρας μας μσα στο παγκ σμιο πολιτιστικ γγνεσθαι. Και η αλ#θεια εναι πως με
β-ση λα τα -λλα κριτ#ρια η Ελλ-δα εναι μα μεσαα χ'ρα
–και χι μα μικρ# και ταπειν# χ'ρα–, που κατχει πολ σημαντικ# θση στην παγκ σμια οικονομα, μα χ'ρα με μεγθη
που συν#θως συγκρνονται με αυτ- των μεγαλτερων βιομηχανικ'ν χωρ'ν και π-ντως των πιο ανεπτυγμνων χωρ'ν
του κ σμου. Eιδικ- μως στο σμπαν του πολιτισμο η Ελλ-δα εναι μα πολιτιστικ# υπερδναμη, γιατ χει συμβ-λει
στη διαμ ρφωση αφεν ς μεν του δυτικο ορθολογισμο, αφετρου δε αυτο που θα ονομ-ζαμε θεολογα της αγ-πης,
δηλαδ# της ορθ δοξης αντληψης για τον κ σμο.
Tο γεγον ς αυτ μας επιβ-λλει να εμμνουμε στην εν τη-
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τα και τη συνχεια της εξλιξης του ελληνικο πολιτισμο και
-ρα να μην αποκλεουμε κεφ-λαια και περι δους της ελληνικ#ς ιστορας και της ελληνικ#ς πολιτιστικ#ς συνχειας, η οποα αποδεικνεται πρωτστως στο σ'μα της ελληνικ#ς γλ'σσας. H παρατ#ρησ# μας, μ-λιστα, αυτ# σχετζεται κυρως με
εκενη την περοδο της ελληνικ#ς ιστορας κατ- την οποα η
γλωσσικ# συνχεια διαφυλ-χθηκε απ την εκκλησα, απ την
εκκλησιαστικ# παρ-δοση: αναφρομαι κυρως στην περοδο
της τουρκοκρατας, αλλ-, θα λεγα, και σε λη τη βυζαντιν#
χιλιετα πριν απ την κατ-κτηση της Kωνσταντινοπολης.
Στην εποχ# μας, μσα στη σγχρονη πολυπολιτισμικ# κοινωνα, η προσγγισ# μας γρω απ το φαιν μενο του πολιτισμο εναι συν#θως καλ πιστη, για να μην πω μερικς φορς
αφελ#ς. Ο πολιτισμ ς ως στοιχεο της εθνικ#ς ταυτ τητας εναι
ουσιαστικ- ο δεσμ ς μσω του οποου εντ-σσεται το -τομο σε
μα ομ-δα αναφορ-ς και αποτελε το πεδο της συνπαρξης,
της ειρ#νης και της συμφιλωσης αν-μεσα στους λαος. Aλλ-,
ταυτ χρονα, οι πολιτιστικς διαφορς –διαφορς γλωσσικς και
θρησκευτικς, διαφορς νοοτροπι'ν και στερεοτπων– βρσκονται στον πυρ#να των πιο σημαντικ'ν συγκροσεων. Aυτ συμβανει κυρως στην εποχ# μας, που ουσιαστικ- ιδεολογικοποιεται η πολιτισμικ# διαφορ- και μετατρπεται πολ συχν- σε πολιτικ#, με αποτλεσμα να διασπ- τη συνοχ# κ-ποιων
κοινωνι'ν, εν' στην αντιπαρ-θεση μεταξ κοινοτ#των, κρατικ'ν # -λλων, να προκαλε συγκροσεις # να παρεμποδζει τη
συμφιλωση και την ειρηνευτικ# διαδικασα.
Vλα αυτ- χουν π-ρα πολ μεγ-λη σημασα για τον ελληνισμ , που αποκτ- τα πραγματικ- του μεγθη, την πραγματικ# του εμβλεια, μετρ'ντας το ερος του πολιτισμο και
χι το ερος του πληθυσμο του. Πρπει, επσης, να συμφι263
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λιωθομε με την ιδα τι απ την -ποψη αυτ# ο ελληνικ ς
πολιτισμ ς με λες τις συμπαραδηλ'σεις του, με λα τα μηνματα που εκπμπει, υπερβανει κατ- πολ τα ρια της γλ'σσας μας, μια που, για παρ-δειγμα, πολ σημαντικ- κεφ-λαια
του ελληνικο πολιτισμο βρσκονται κ-τω απ τη διαχεριση
επιστημ νων που δεν χουν -μεση επαφ# με την ελληνικ#
γλ'σσαW γι’ αυτ εμες ποτ δεν περιορσαμε και δεν πρπει
να περιορζουμε την εμβλεια του μηνματος του ελληνικο
πολιτισμο μσα στα ρια της εμβλειας της ελληνικ#ς γλ'σσας, της χρ#σης της # της καταν ησ#ς της.
Mσα στις αρμοδι τητες του ελληνικο Υπουργεου Πολιτισμο αν#κει και η καλλιργεια μιας ιδιατερης σχσης με
τους απ δημους Aλληνες, μσα π-ντοτε απ τον αγωγ του
Υπουργεου Εξωτερικ'ν και της Γενικ#ς Γραμματεας Απ δημου Ελληνισμο. Xαρομαι, λοιπ ν, γιατ κατ- τα δο τελευταα χρ νια, σε συνεργασα με το προεδρεο του ΣΑΕ, εχαμε πολλς επαφς και συναντ#σειςW αφιερ'σαμε, μ-λιστα,
μα ειδικ# συνεδραση της Γραμματεας του ΣΑE, για να οργαν'σουμε την πολιτιστικ# μας παρμβαση, ουσιαστικ- δηλαδ# για να διαμορφ'σουμε μα ιδιατερη πολιτιστικ# πολιτικ# σε σχση με τους απ δημους Aλληνες.
H πολιτικ# αυτ# μορφοποιεται με νους θεσμος, πως
για παρ-δειγμα εναι η Ελληνικ# Πολιτιστικ# Πρωτεουσα
της αμερικανικ#ς ηπερου, με τη Βοστ'νη πρ'τη πρωτεουσα, # εμφανζεται με τη μορφ# οργανωμνων, πολυδναμων
εκδηλ'σεων, κυρως στις χ'ρες της τως Σοβιετικ#ς Aνωσης,
στην παραευξενια περιοχ# και στα Βαλκ-νια. Kαι βεβαως
αφορ- και στη γλ'σσα, μια που το Υπουργεο Πολιτισμο, σε
συνεργασα με το Υπουργεο Παιδεας, το Υπουργεο Εξωτερικ'ν, το Zδρυμα Ελληνικο Πολιτισμο και το Zδρυμα «Ω264
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ν-ση», παρακολουθε και ενισχει να εξαιρετικ- εκτεταμνο
δκτυο διδασκαλας της νας ελληνικ#ς γλ'σσας, σε περισσ τερα απ εκατ ν πεν#ντα σημεα, σε δι-φορα πανεπιστ#μια
του εξωτερικο σε λες τις ηπερους. Σε πολλς, μ-λιστα, περιπτ'σεις οι τοπικς ελληνικς κοιν τητες συνεργ-ζονται με
τις πανεπιστημιακς αυτς δρες, τις ενισχουν οικονομικκαι τις υποστηρζουν κοινωνικ-. Kαι θλω να ελπζω τι αυτ# η επαφ# των απ δημων Ελλ#νων με το εκτεταμνο αλλπ-ντοτε ισχν οικονομικ- δκτυο της διδασκαλας της ελληνικ#ς γλ'σσας στα πανεπιστ#μια του εξωτερικο θα γνει
στεν τερη και αποτελεσματικ τερη.
Δεν θα αναφερθ' γενικ- στην πολιτιστικ# μας πολιτικ#
και στην πολιτικ# μας για τους απ δημους, η οποα εφαρμ ζεται και υποστηρζεται απ συγκεκριμνους διοικητικος
θεσμος, καθ'ς πρα απ τη Γενικ# Γραμματεα Απ δημου
Ελληνισμο, υπ-ρχει πια ειδικ# υπηρεσα για τους απ δημους Aλληνες και στο Yπουργεο Πολιτισμο.
Θα αρκεστ' στο ειδικ τερο ζ#τημα της σημεριν#ς συζ#τησης του ΣAE, που εναι η σχση μας με το ολυμπιακ ιδε'δες, με αφορμ# αυτ το σπινθ#ρα που προκπτει μσα απ τη
να συν-ντηση της Ελλ-δας με το θεσμ των Ολυμπιακ'ν Αγ'νων.
Tο 2004 δεν πρπει να εναι μα στιγμ# στη συν#θη αλληλουχα των Aγ'νωνW δεν πρπει, δηλαδ#, να εναι απλ'ς οι αγ'νες που πονται αυτ'ν του Σδνεϋ και προηγονται εκενων του 2008. H να αυτ# συν-ντηση του ελληνισμο και του
ελληνικο πολιτισμο με την ολυμπιακ# ιδα πρπει να κομσει κ-τι το καινοργιο, το μ νιμο και το οριστικ .
Και αυτ , πρα απ τη μεγ-λη οικονομικ# και επικοινωνιακ# επιχερηση αυτ'ν τοτων των Ολυμπιακ'ν Αγ'νων
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του 2004 και της πορεας προς αυτος, εναι, νομζω, η ιδα
της Πολιτιστικ#ς Ολυμπι-δας.
Mε τον ρο αυτ δεν εννοομε την πολιτιστικ# διακ σμηση των Ολυμπιακ'ν Αγ'νων με τις τελετς ναρξης και λ#ξης και τα παρ-λληλα πολιτιστικ- προγρ-μματα. Eπσης, η ιδα αυτ# δεν εναι να απ τα συν#θη στερε τυπα του ελληνικο πολιτικο λ γου, που πολλς φορς, λ γω αμηχανας, επικαλεται την ιδιατερη σχση μας με τον παγκ σμιο πολιτισμ και διολισθανει στο αμ-ρτημα της παρσης, για το οποο
μλησα προηγουμνως, κ-τι που τελικ- βλ-πτει την προ'θηση της εικ νας της σγχρονης Ελλ-δας και -ρα την προ'θηση των δικ'ν μας απ ψεων για τα κρσιμα θματα εξωτερικ#ς και αμυντικ#ς πολιτικ#ς.
Η Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα εναι νας νος αυτοτελ#ς θεσμ ς, που καλπτει λο το δι-στημα μεταξ δο Ολυμπιακ'ν Αγ'νων – νας θεσμ ς, -ρα κ-τι το μ νιμο και διαρκς,
που δεν εξαντλεται στο χρονικ πλασιο του 2000-2004, δεν
συνδεται δηλαδ# μ νο με τους Ολυμπιακος Αγ'νες της
Αθ#νας.
Για να χουμε μως την ικαν τητα να πεσουμε τους συνομιλητς μας και για να επιβ-λουμε την Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα ως μα σλληψη παγκ σμιας αποδοχ#ς, οφελουμε
κατ’ αρχ-ς να προτενουμε μα συγκεκριμνη ιδα, μα υπ θεση εργασας για την πρ'τη Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα, αυτ#ν
που μας αφορ- και αυτ#ν που, οτως # -λλως, διαχειριζ μαστε. aλλωστε, στην περπτωση αυτ# δεν διαχειριζ μαστε να
συνηθισμνο μεγ-λο κρσιμο αθλητικ γεγον ς, αλλ- οργαν'νουμε μα να ιδα, που συνδεται με τη φυσιογνωμα της
χ'ρας μας, ουσιαστικ- δηλαδ# με την εικ να που χουν οι
-λλοι για μας – μ νο που οι -λλοι μπορε να χουν μα πλ#ρη
266
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και ακριβ# εικ να για μας ταν εμες χουμε μα γν#σια και
δυναμικ# εικ να για τον εαυτ μας.
Η πρ'τη Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα, πως τη σχεδι-ζουμε, χει ως αφετηρα της το τος 2000, να τος βαθτατα συμβολικ , που ανογει την πλη της τρτης χιλιετας και, συνεπ'ς,
παραπμπει στη γννηση του Χριστο, -ρα σε να πολιτιστικ σημεο αναφορ-ς, να τος που, ακριβ'ς επειδ# εναι ντονα ακραιο, μας φρνει λους αντιμτωπους με την ασθηση του χρ νου και εντλει με τα μεγ-λα υπαρξιακ- προβλ#ματα του ανθρ'που.
Δο εναι οι πυλ'νες του εορτασμο του 2000, πως τους
χουμε επεξεργαστε στο Υπουργεο Πολιτισμο:
Πρ'τον, η αν-δειξη και η προβολ# της ορθ δοξης δι-στασης του 2000. Το 2000 αφορ- τους π-ντες, αλλ- ο χριστιανικ ς κ σμος χει ναν ενεργ και κυραρχο ρ λο, ο οποος
δεν μπορε να εναι μ νο δυτικ τροπος. Aχουμε την υποχρωση να προσθσουμε και να προβ-λουμε την ορθ δοξη
δι-σταση, μα δι-σταση πολ πιο ευλικτη και πολ εγγτερη
στην αγωνα του σγχρονου ανθρ'που. Για το λ γο αυτ εμαστε σε συνεργασα με λες τις Ορθ δοξες Εκκλησες, οι οποες καναν #δη την πρ'τη συν-ντησ# τους στα Ιεροσ λυμα και τις οποες χουμε #δη προσκαλσει να πραγματοποι#σουν την επ μενη συν-ντησ# τους επ ελλαδικο εδ-φους, με
τη συμμετοχ# και του Υπουργεου Πολιτισμο, προκειμνου
να συντονσουμε τις δραστηρι τητς μας. Για τις συναντ#σεις
αυτς, μ-λιστα, χει ενδιαφερθε και η ιταλικ# κυβρνηση και
η Αγα Aδρα, καθ'ς ως τ'ρα επκεντρο του εορτασμο, τουλ-χιστον για τον δυτικ κ σμο, για την ευρωπαϊκ# #πειρο αν
μη τι -λλο, εναι εκ των πραγμ-των η Ρ'μη και το Βατικαν .
Ο δετερος πυλ'νας εναι η αξιοποηση της μεγ-λης ευ267
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καιρας των Ολυμπιακ'ν Αγ'νων του 2000 στο Σδνεϋ της
Αυστραλας, μιας χ'ρας εξαιρετικ- φιλ ξενης για τον ελληνικ πολιτισμ , για την ελληνικ# κοιν τητα, ουσιαστικ- δηλαδ# για το ολυμπιακ ιδε'δες, πως το αντιλαμβαν μαστε.
Και #δη εχα την ευκαιρα, την παραμον# μ-λιστα της ανακονωσης του αποτελσματος της ψηφοφορας στη Λωζ-νη,
να υπογρ-ψω σμβαση με τον πρωθυπουργ της Νας Ν τιας Ουαλας, τον κριο Καρ, για την ντονη και ειδικ# ελληνικ# παρουσα στους Ολυμπιακος Αγ'νες του Σδνεϋ. Φυσικ-, πρ κειται για μα συμμετοχ# κατ’ εξοχ#ν πολιτιστικ#, αφο η μεγ-λη αρχαιολογικ# κθεση θα εναι να απ τα κεντρικ- γεγον τα του Σδνεϋ, η δε παρουσα μας εκε θα εναι
διαρκ#ς και ντονη, τσι 'στε να ανοξει και το τ ξο μεταξ
μιας κατ’ εξοχ#ν νας ηπερου και της Γηραι-ς Hπερου, στον
πολιτιστικ πυρ#να της οποας βρσκεται η Ελλ-δα.
Απ το 2000 μχρι το 2004 οι -ξονες γρω απ τους οποους
χουμε προτενει να κινηθε η Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα με πλ#θος γεγον των εναι τσσερις:
Ο πρ'τος -ξονας εναι ο πολιτισμ ς της ειρ#νης. Και #δη ο κριος Γ. Παπανδρου αναφρθηκε στην ιδα της Ολυμπιακ#ς Εκεχειρας, μα ιδα που χει αν-γκη απ το
Συμβολιο Ασφαλεας του Οργανισμο Ηνωμνων Εθν'ν
και απ τους πραγματικος παρ-γοντες της διεθνος ζω#ς
για να πετχει.
Ο δετερος -ξονας εναι ο πολιτισμ ς της κοινωνικ#ς συνοχ#ς, μιας ννοιας που βρσκεται στο κντρο του πολιτικο
προβληματισμο λων των σγχρονων μεταβιομηχανικ'ν και
μεταμοντρνων κοινωνι'ν. Πρ κειται για να πρ βλημα που
συνδεται με την πολυπολιτισμικ# κοινωνα, με την υπ σταση
των περιθωριακ'ν κοινωνικ'ν ομ-δων, με το κρ-τος δικαου
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και την κοινωνικ# αλληλεγγηW συνδεται δηλαδ# με πρ-γματα αυτον ητα για μας, αλλ- καθ λου δεδομνα για -λλες περιοχς του κ σμου.
Ο τρτος -ξονας εναι ο πολιτισμ ς της κοινωνας της πληροφορας, η οποα επιτρπει πια ταχτερη και ση πρ σβαση
στο πολιτιστικ αγαθ και στην πολιτιστικ# πληροφορα και,
μσα απ τη χρ#ση των νων τεχνικ'ν δυνατοτ#των, οδηγε ουσιαστικ- στην -ρση πολ σημαντικ'ν πολιτισμικ'ν ανισοτ#των, που βρσκονται στον πυρ#να πολιτισμικ'ν συγκροσεων.
Και ο τταρτος -ξονας εναι ο πολιτισμ ς ως πεδο συν-ντησης της παρ-δοσης και της καινοτομας.
Για να επεξεργαστομε αυτς τις ιδες, χουμε διαμορφ'σει μα στοιχει'δη, πολ μικρ#, υποδομ#, το λεγ μενο FORUM
2000+4, που ο αριθμ ς 4 παραπμπει αφεν ς μεν στο 2004, αφετρου δε στους τσσερις βασικος -ξονς μας.
Vλα αυτ- θα κλιμακωθον σιγ- σιγ-. Για παρ-δειγμα, η
ελληνικ# λογοτεχνα και η επικοινωνα της με τις -λλες λογοτεχνες, η οποα θα κυριαρχ#σει το 2001 λ γω και της παρουσας της Eλλ-δας ως τιμ'μενης χ'ρας στη Διεθν# Aκθεση
Βιβλου της Φρανκφορτης, θα αποτελσει αργ τερα και πεδο συναγωνισμο με την ευγεν# ννοια του ρου, καθ'ς φυσικ- η Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα πρπει να κορυφωθε με κ-ποια μορφ# Πολιτιστικ'ν Ολυμπιακ'ν Αγ'νων, που δεν μπορε μως να χουν την τυπικ# μορφ# των ολυμπιακ'ν αγωνισμ-των, αλλ- τη μορφ# εν ς forum προβολ#ς της παγκ σμιας
πολιτιστικ#ς ποικιλας, ουσιαστικ- δηλαδ# της δημιουργας
και του ταλντου λων των πολιτισμ'ν. Γι’ αυτ με ευελιξα,
με ποικιλα, με -νεση θα αντιμετωπσουμε τους Aγ'νες αυτος αν-λογα με κ-θε τχνη, καθ'ς δεν μπορε να χουμε ενιαους καν νες για λες τις μορφς πολιτιστικ#ς δρ-σης.
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Αυτ- λα θα εχαν σημασα ακ μη και αν αφοροσαν μ νο σε μα διοργ-νωση, τους Ολυμπιακος Αγ'νες του 2004.
Aχουν μ-λιστα επιπλον το πλεονκτημα τι δεν εντοπζονται
μ νο στην Αθ#να, αλλ- μπορον να διαχυθον σε λη την ελλαδικ# επικρ-τεια και π-ντως να κινητοποι#σουν λες τις δυν-μεις του ελληνισμο. Το πρ σθετο στοιχεο εναι τι θλουμε
εμες να καταστ#σουμε την Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα μ νιμο θεσμ και για να γνει αυτ , χουμε αν-γκη απ ναν νο, διεθν#,
μη κυβερνητικ οργανισμ , αντικεμενο του οποου πρπει να
εναι η διαρκ#ς διοργ-νωση της Πολιτιστικ#ς Ολυμπι-δας, σε
συνεργασα π-ντοτε με την π λη και τη χ'ρα που φιλοξενε
τους Ολυμπιακος Αγ'νες, αλλ- με μ νιμο σημεο αναφορ-ς
την Ελλ-δα, καθ'ς εδ' φιλοδοξομε να εναι η μ νιμη δρα
του οργανισμο αυτο. Και αναφρομαι σε ναν μη κυβερνητικ διεθν# οργανισμ , ο οποος θα χει πολ καλ# συνεργασα
με τη Διεθν# Ολυμπιακ# Επιτροπ#, αλλ- -λλες προδιαγραφς,
καθ'ς ο πολιτισμ ς εναι φαιν μενο πολ πιο πολπλοκο απ
τη διοργ-νωση παγκ σμιων αθλητικ'ν γεγον των.
Η ιδα αυτ# παρουσι-στηκε #δη απ μνα στην UNESCO,
στην τελευταα γενικ# δι-σκεψη, στις 22 Οκτωβρου στο Παρσι. Η γενικ# δι-σκεψη κατληξε στην ομ φωνη κδοση εν ς
ψηφσματος με το οποο αποδχεται την ιδα και γνεται, ως ο
αρμ διος πολιτιστικ ς διεθν#ς οργανισμ ς, προνομιακ ς εταρος μας για τη διοργ-νωση του μεγ-λου αυτο εγχειρ#ματος.
Ενημρωσα, επσης, το Συμβολιο Υπουργ'ν της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης, που εναι για τα παγκ σμια δεδομνα μα περιφερειακ# οργ-νωση, που υπ#ρξε επσης ομ φωνη αποδοχ#, και τσι η Ευρωπαϊκ# Επιτροπ# θα περιλ-βει την Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα στο δικ της πολιτιστικ πρ γραμμα για
την περοδο 2000-2004.
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Ο απ δημος ελληνισμ ς, οι ελληνικς κοιν τητες, το ΣΑΕ
καλονται να παξουν εκ των πραγμ-των ναν κυραρχο και
προνομιακ ρ λο μσα σε λο αυτ το εγχερημα. Και θλω
να πιστεω τι με το νο προεδρεο και σε συνενν ηση με τη
Γενικ# Γραμματεα Απ δημου Ελληνισμο θα συνεργαστομε σντομα, 'στε να υπ-ρξει ενεργ ς συμμετοχ# και στο
FORUM 2000+4 και σε μα διεθν# συμβουλευτικ# επιτροπ#,
στην οποα χουν κληθε να π-ρουν μρος προσωπικ τητες
λων των ηπερων υπ την ατομικ# τους ιδι τητα, αλλ- οι οποες εκπροσωπον εκ των πραγμ-των και κατ’ αποτλεσμα
μεγ-λες πολιτιστικς αντιλ#ψεις, ρεματα, ουσιαστικ- ιστορικος πολιτιστικος χ'ρους. Θλω δε να πιστεω τι σε λες
τις χ'ρες η επαφ# μας με αντστοιχες μη κυβερνητικς οργαν'σεις, αλλ- και με τις κυβερν#σεις, θα διευκολυνθε μσα απ τις ελληνικς κοιν τητες, μσα απ το απ δημο ελληνικ
στοιχεο.
aρα χουμε μπροστ- μας μα πρ κληση. Μα πρ κληση
την οποα τη θσαμε οικειοθελ'ς: ουσιαστικ- χουμε οδηγ#σει τους εαυτος μας μσα απ το φ-κελο υποψηφι τητας
στην αν-γκη να οργαν'σουμε την Πολιτιστικ# Ολυμπι-δα
και πρπει να αποδεξουμε για μα ακ μη φορ- τι ταν θτουμε στ χους, ταν τους οργαν'νουμε κατ- τρ πο συστηματικ και επαγγελματικ , τ τε εμες οι Aλληνες του κ σμου
μπορομε να πετχουμε πολλ- και σημαντικ- αποτελσματα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΗ:
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΧΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ

4

O

I MEΓAΛEΣ ΣYNΘEΣEIΣ ΓIA THN EPMHNEIA THΣ IΣTOPIAΣ KAI

των διεθν'ν σχσεων διατρχουν π-ντοτε τον κνδυνο
της υπεραπλοστευσης: Δσκολα να θεωρητικ σχ#μα μπορε να υποδεχθε και να ερμηνεσει -πειρες και ποικλες καταστ-σεις και ακ μα περισσ τερα γεγον τα. Η ιστορικ# εξλιξη –-ρα και η εξλιξη της πραγματικ τητας στο εππεδο των διεθν'ν σχσεων– ποτ δεν υπ#ρξε ευθγραμμη. Αντιθτως, εναι γεμ-τη απ αντιφ-σεις, παλινδρομ#σεις και εξαιρσεις. Η ιστορικ# πραγματικ τητα εναι πιο πολπλοκη
και πιο ευφ-νταστη απ οποιαδ#ποτε θεωρητικ# υπ θεση
εργασας.
Η προσγγιση του Σ-μιουελ Χ-ντινγκτον χει να γενετικ
πρ βλημα που αφορ- στην δια την κεντρικ# του ννοια. Κατ- τη λογικ# του Χ-ντινγκτον, οι πολιτισμικς-θρησκευτικς
αντιθσεις ρχονται να υποκαταστ#σουν ως αιτα συγκροσεων τις ιδεολογικς-πολιτικς αντιθσεις. O καθνας προσδιορζει σε τελικ# αν-λυση συμβατικ- τις ννοιες που χρησιμοποιε, αρκε αυτ να μην προκαλε ασ-φειες και παρεξηγ#σεις
σε σχση με ευρτατα αποδεκτς εννοιολογικς διακρσεις:
Eναι, ελπζω, αυτον ητο τι, εις πεσμα κ-θε οικονομικ#ς και
πολ περισσ τερο οικονομστικης αναζ#τησης της ιστορικ#ς
275
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αιτι τητας, η γλ'σσα, η θρησκεα, οι νοοτροπες, η παρ-δοση,
η εθνικ# # φυλετικ# μυθολογα, η γν'ση αλλ- και η ιδεολογικ# χρ#ση της Iστορας εναι κρσιμα πολιτικ- μεγθη. Ιδεολογικ- ζητ#ματα δεν εναι μ νο τα «πολιτικ-» ζητ#ματα και πολιτικ δεν εναι μ νον ,τι σχετζεται με τη θεσμικ# λειτουργα
εν ς πολιτικο συστ#ματος. Πολιτικ εναι οτιδ#ποτε σχετζεται -μεσα # μμεσα με την οργ-νωση και την -σκηση της εξουσας, -ρα με την οργ-νωση και τη λειτουργα κ-θε κοινωνας (αρχαϊκ#ς # σγχρονης), κ-θε οικονομας, κ-θε πολιτικο σχηματισμο. Kαι αυτ ανεξ-ρτητα απ το αν θεωρομε
την προσγγισ# μας πρωτστως ιστορικ#.
Aν αυτ- αληθεουν, τ τε η μετακνηση απ το πεδο των
ιδεολογικ'ν και πολιτικ'ν στο πεδο των πολιτισμικ'ν και
θρησκευτικ'ν αντιθσεων εναι αδνατη, γιατ εναι αδιαν ητη. Τα δο πεδα παντο και π-ντοτε ταυτζονται. Oυδποτε
η ιδεολογα και η πολιτικ# υπ#ρξαν «κοσμικ-» μ νο μεγθη
και ουδποτε ο πολιτισμ ς υπ#ρξε να θρησκευτικ μ νο μγεθος. Η ευρωπαϊκ# χριστιανοδημοκρατα βεβαι'νει του λ γου το ασφαλς, αντ για π-μπολλα -λλα παραδεγματα που
μπορε να επικαλεσθε κανες. Το κρισιμ τερο, μως, εναι τι
στην δια τη μ#τρα της θεωρας περ κρ-τους και δικαου που
κυριαρχε τον 18ο αι'να στην Ευρ'πη και οδηγε στο συνταγματικ κρ-τος, στη μετ-βαση απ την απ λυτη μοναρχα
στο φιλελεθερο συνταγματικ κρ-τος δικαου, βρσκεται σε
μεγ-λο βαθμ το κανονικ δκαιο της Καθολικ#ς Εκκλησας.
O λ γος ββαια του Σ. Χ-ντινγκτον εναι κατ- β-θος πολ πιο επεξεργασμνος απ το απλ θεωρητικ σχ#μα που
προβ-λλει. Μα δευτερεουσα αλλ- καθοριστικ# δι-σταση
του λ γου του εναι η δι-θεσ# του να δεξει τι η δικ# του
–μα αμερικανικ# δηλαδ#– προσγγιση για το διεθνς σστη276
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μα και τη λειτουργα του εναι πολ πιο φιλελεθερη και
πλουραλιστικ# απ την αντληψη που επικρατε στην Ευρ'πη. Αυτ του επιτρπει με ευκολα να αποδχεται και να διαχειρζεται ιδεολογικ- και πολιτικ- το αυτον ητο: τη διαπστωση, για παρ-δειγμα, τι η αντληψη για την «οικουμενικ τητα του δυτικο πολιτισμο (culture)» εναι λανθασμνη, αν#θικη και επικνδυνηW # ακ μη την παραδοχ# τι η λεγ μενη
«κουλτορα Νταβ ς» εναι η κωδικοποηση των απ ψεων
μιας οικονομικ#ς και κοινωνικ#ς ελτ.
Aν αυτ- εναι κοιν τοπα και αυτον ητα, τ τε -λλες διαπιστ'σεις του φανονται ακ μη πιο απλοϊκς # μ-λλον π-σχουν απ διαφορ- φ-σης. Eννο' κυρως τη θση του πως ο
εκσυγχρονισμ ς μιας μη δυτικ#ς κοινωνας δεν ταυτζεται με
τον εκδυτικισμ της. M νο που αυτ τοποθετεται πλον μσα σε -λλα επικοινωνιακ- και τεχνολογικ- συμφραζ μενα –
αυτ- της κοινωνας της πληροφορας και της ψηφιακ#ς εποχ#ς, που μικρανει τις αποστ-σεις αν-μεσα στα δι-φορα στ-δια της τεχνολογικ#ς αν-πτυξης και εκμηδενζει τις αποστ-σεις ως προς τη ρο# της πληροφορας αλλ- και ως προς τις
κλμακες του γοστου και της αισθητικ#ς ταυτ τητας.
Η λογικ- επ μενη παρεξ#γηση στην οποα πιστεω τι οδηγεται ο Χ-ντινγκτον εναι η μονοδι-στατη και γραμμικ#
προσγγιση των διων των τυπικ'ν δυτικ'ν κοινωνι'ν: των
κοινωνι'ν του διαφωτισμο, του καθολικισμο και του προτεσταντισμο (απ κοινο ως προς τα θματα αυτ-), της φιλελεθερης ανεκτικ τητας και της δημοκρατικ#ς νομιμοποησης κ.ο.κ. Τα φαιν μενα που απασχολον τον Σ. Χ-ντινγκτον
σε σχση με τις μη δυτικς κοινωνες, πως, για παρ-δειγμα, η
αναβωση των παραδοσιακ'ν αξι'ν ως αντδραση στην επιβολ# εν ς δυτικο πολιτισμικο προτπου, αναπτσσονται
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στο εσωτερικ των σγχρονων μεταβιομηχανικ'ν και μεταμοντρνων δυτικ'ν κοινωνι'ν, που αναζητον τον νο τους
εαυτ στην πολυπολιτισμικ τητα.
O μουσουλμανικ ς φονταμενταλισμ ς, για παρ-δειγμα, ανιχνεεται στο εσωτερικ του γαλλικο σχολικο συστ#ματος
και τα συνθ#ματα ρατσισμο και ξενοφοβας θτουν σε δοκιμασα τη φιλελεθερη ευαισθησα πολλ'ν ευρωπαϊκ'ν συντηρητικ'ν κομμ-των. O γαλλικ ς εθνικισμ ς του Λεπν # ο
ριζοσπαστισμ ς της ιταλικ#ς Λγκας του Bορρ- εναι δο απλ- και γνωστ- παραδεγματα.
Τα πρ-γματα εναι, μως, πιο πολπλοκα απ ποια πλευρ- και αν τα κοιτ-ξει κανες: Δεν εναι, για παρ-δειγμα, καθ λου προφανς τι ο φονταμενταλισμ ς στη Μση Ανατολ#
(για να π-ρω να παρ-δειγμα) εναι να θρησκευτικ κατβ-ση φαιν μενοW τι εναι μα ακραα καταφυγ# στις ρζες,
στις παραδοσιακς αξες. Η ερμηνεα του φονταμενταλισμο
μπορε να εναι ( πως πολλο υποστηρζουν) πολ περισσ τερο οικονομικ# και κοινωνικ# και πολ λιγ τερο δογματικ#
# νοοτροπιακ#.
Π-νω σε αυτ το θεωρητικ και ιδεολογικ υπ βαθρο εναι
σχεδ ν αναπ φευκτο να υποπσει κ-ποιος στο διανοητικ ολσθημα της θεωρητικοποησης μιας φευγαλας και αποσπασματικ#ς εικ νας για τη συγκυρα του πολμου στη Βοσνα.
Ποιων πραγμ-των το ριο βρσκεται -ραγε στη Βοσνα; O
Σ. Χ-ντινγκτον επιμνει στην τριγωνικ# οριοθτηση αν-μεσα
στον Καθολικισμ , την Oρθοδοξα και το Ισλ-μ. Εμες θα
μποροσαμε να προσθσουμε πολ περισσ τερες εκδοχς: Το
ριο αν-μεσα στο λατινικ και το κυριλλικ αλφ-βητο για τα
δια φων#ματα της διας γλ'σσας. Το ριο αν-μεσα στην Αυστροουγγρικ# και την Oθωμανικ# Αυτοκρατορα. Θα μπο278
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ροσαμε δε να προσθσουμε τι η πιο κλασικ# βαλκανικ# σγκρουση, το Μακεδονικ ζ#τημα, αφοροσε ορθ δοξους σε
κ-θε περπτωση πληθυσμος και χι αντιθσεις μεταξ διαφορετικ'ν θρησκευτικ'ν κοινοτ#των κ.ο.κ.
Φτ-νουμε τσι στο οικεο για μας ζ#τημα: τη σχση της Ελλ-δας με τη Δση. Η Ελλ-δα που φανεται να χει υπ ψη του
ο Σ. Χ-ντινγκτον εναι μα πολιτισμικ- ισχν# και μονοδι-στατη χ'ρα με ευαν-γνωστες και σαφες φ-σεις στην ιστορικ# της εξλιξηW φ-σεις που υπακοουν σε μα αυστηρ# περιοδολ γηση και σε μα τυπολογα συλλογικ'ν, κοινωνικ'ν και
πολιτικ'ν συμπεριφορ'ν που περιλαμβ-νει τα π-ντα: απ τα
θεολογικ- ζητ#ματα μχρι την εξωτερικ# πολιτικ# και απ
την ιδεολογικ# χρ#ση της Iστορας μχρι το μοντλο αν-πτυξης των υποδομ'ν.
O Χ-ντινγκτον δηλ'νει σε πολλ- κεμεν- του με -νεση
και απλ τητα τα κριτ#ρια της ιστορικ#ς και της πολιτισμικ#ς
του περιοδολ γησης: «Η γραμμ# αυτ# του διαχωρισμο πηγανει πσω στο διαχωρισμ της Ρωμαϊκ#ς Αυτοκρατορας
τον 4ο αι'να και στη δημιουργα της Αγας Ρωμαϊκ#ς Αυτοκρατορας τον 14ο αι'να» . Σε αυτ# τη summa divisio του Χ-ντινγκτον η Ελλ-δα μνει στην Ανατολ#.
Τι να πρωτοπε κανες αναφερ μενος σε μα τ σο «σχολικ#» προσγγιση; Π'ς να εξηγ#σει τι η Ελλ-δα χει ακ μα
το μεγ-λο –για τη Δση– προν μιο να εναι η Δση της Ανατολ#ς και η Ανατολ# της Δσης; Π'ς να εξηγ#σει τι η σγκρουση αν-μεσα στο διαφωτισμ και τον αντιδιαφωτισμ ,
τον ορθολογισμ και τη νηπτικ# θεολογα, την κλασικ# Ελλ-δα και τη βυζαντιν# κληρονομι- εναι ζητ#ματα π-ντοτε
ανοιχτ- για την ελληνικ τητα; Vπως αντστοιχα (μικρ τερου
σως β-θους αλλ- π-ντως αντστοιχα) προβλ#ματα συλλογι279
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κ#ς αυτοσυνειδησας υπ-ρχουν στη Γαλλα, την Αγγλα, το
Βλγιο (ναι, το Βλγιο) κ.ο.κ. Π'ς να εξηγ#σει κανες τη μετ-βαση απ το λατιν γλωσσο στο ελλην γλωσσο Βυζ-ντιο,
τη μετ-βαση απ τα Ηλσια Πεδα στον χριστιανικ Παρ-δεισο μσω της διας γλ'σσας, που γινε απ γλ'σσα του αρχαου κ σμου γλ'σσα των Eυαγγελων και ιδεολογικ θεμλιο της χριστιανικ#ς Ευρ'πηςW πολ πριν η ιδεολογικ# ταυτ τητα της χριστιανικ#ς Ευρ'πης δοκιμαστε λ γω της σγκρουσης αν-μεσα στη Mεταρρθμιση και την Aντιμεταρρθμιση.
Σε αυτ το πλασιο δεν ξρω αν χει ν ημα να αναφρει
κανες τις σχσεις αντθεσης και συναλληλας, τις «υπαρξιακς» σχσεις αν-μεσα στο Βυζ-ντιο και στη Δση, τ σο πριν
σο και μετ- την -λωση της Κωνσταντινοπολης. Π'ς να
διατυπ'σει κανες το λ γο του κ-νοντας ναν μ νο υπαινιγμ για τις Σταυροφορες, για τη σχση Βυζαντου και Βενετας κ.ο.κ.; Π'ς, με -λλα λ για, να μιλ#σει κανες για τον
πλοτο των αντιφ-σεων της Ιστορας;
Επιλγω ναν τρ πο κ-πως παρ-δοξο. Το θεωρητικ σχ#μα του Σ. Χ-ντινγκτον σως να εχε κ-ποια ερμηνευτικ# αξα
στην εποχ# της βιομηχανικ#ς κοινωνας και των μεγ-λων και
αδρ'ν τυπολογι'ν τ σο στο εσωτερικ των κοινωνι'ν σο
και στις μεταξ τους σχσεις. Τ'ρα μως, στη μεταβιομηχανικ# εποχ# της ευελιξας και των αποχρ'σεων, θα -ξιζε σως
τον κ πο να αναρωτηθε κανες μ#πως νας πολιτισμ ς που
εμπεριχει και την ορθ δοξη δι-σταση διαθτει συγκριτικπλεονεκτ#ματα, καθ'ς ο κ'δικ-ς του εναι λιγ τερο ασφυκτικ ς, περισσ τερο επιεικ#ς, λιγ τερο συντηρητικ ς και πειθαρχικ ς, περισσ τερο ανθρ'πινος και συγχωρητικ ς, δηλαδ# περισσ τερο φιλελεθερος.
280
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Αφ#νω για το τλος τα πραγματολογικ- σφ-λματα. O Σ.
Χ-ντινγκτον εναι πεπεισμνος τι «η εξωτερικ# πολιτικ# της
χ'ρας (της Ελλ-δας) μετ- το τλος του ψυχρο πολμου παιρνε μια συνεχ'ς πιο ντονα ορθ δοξη χροι-, καθ'ς β-θαιναν οι σχσεις με την ομ δοξη Ρωσα και Σερβα, με στ χο
την αντιμετ'πιση του κοινο εχθρο, της Τουρκας». Διαπιστ'νει ακ μη τι «μετ- το τλος του ψυχρο πολμου οι δεσμο της Ελλ-δας (και της Τουρκας) με το ΝΑΤO χουν εξασθεν#σει, καθ'ς η Ελλ-δα μπορε σ#μερα να θεωρηθε εξσου σμμαχος της Ρωσας σο και του ΝΑΤO». Κατ- την δια
λογικ# ο Σ. Χ-ντινγκτον θεωρε τι χαλαρ'νουν οι δεσμο της
Ελλ-δας με την Ευρωπαϊκ# Aνωση.
Νομζω τι λα αυτ- δεν εναι παρ- προϊ ντα μιας ελλιπος και επιφανειακ#ς ενημρωσης. Εναι κακ#ς ποι τητας ρευνα και καταγραφ# για το ποια εναι πρ-γματι η σχση της
Ελλ-δας με το ΝΑΤO και την Ευρωπαϊκ# Aνωση και γενικ τερα για το ποια θση κατχει στην κοιν# αντληψη της σημεριν#ς ελληνικ#ς κοινωνας η σχση της με τη Δση.
Θα μποροσε να θυμσει κανες τι η σχση της Ελλ-δας
με το ΝΑΤO σε καμα φ-ση δεν υπ#ρξε χαλαρ τερη απ τη
σχση της Γαλλας με το ΝΑΤO. Vτι ο βαθμ ς εμμον#ς στην
προοπτικ# της ευρωπαϊκ#ς ολοκλ#ρωσης που δεχνει η ελληνικ# κοιν# γν'μη εναι απ τους υψηλ τερους μεταξ των
κρατ'ν-μελ'ν. Vτι, εν π-ση περιπτ'σει, η Νορβηγα εναι
αυτ# που απρριψε δο φορς, με δημοψ#φισμα, τη συνθ#κη
νταξ#ς της στην Ευρωπαϊκ# Aνωση, η Δανα χρει-στηκε επαναληπτικ δημοψ#φισμα για τη Συνθ#κη του Μ-αστριχτ,
η οποα εγκρθηκε οριακ- στη Γαλλα, κ.ο.κ.
Αναρωτιμαι μως και π-λι αν χει ν ημα να εξηγ#σει κανες τι σ#μαινε ο εμφλιος π λεμος στην Ελλ-δα αμσως με281
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τ- τον Β] Παγκ σμιο Π λεμο, τι σ#μαινε η τουρκικ# στρατιωτικ# εισβολ# στην Κπρο, που προκ-λεσε την αποχ'ρηση της
Ελλ-δας απ το στρατιωτικ σκλος του ΝΑΤO με απ φαση
του Κ. Καραμανλ# κ.ο.κ.
Σε αντθεση π-ντως με την εικ να που χει ο Σ. Χ-ντινγκτον, αυτ που διαφοροποιε την Ελλ-δα απ λες τις -λλες
χ'ρες της Βαλκανικ#ς εναι η αδιατ-ρακτη «δυτικ τροπη»
πορεα της σε λη τη μακρ- μεταπολεμικ# περοδο. Εκτ ς και
αν η Ελλ-δα οφελει να χει ναντι της μετασοβιετικ#ς Ρωσας
στ-ση σκληρ τερη απ αυτ#ν που χουν οι διες οι Ηνωμνες
Πολιτεες και λες οι -λλες χ'ρες-μλη της Ευρωπαϊκ#ς Aνωσης, γιατ βαρνεται με τεκμ#ριο ορθ δοξης ενοχ#ς.
Vλα αυτ- αν-γονται τελικ- στα μεγ-λα και π-ντοτε εκκρεμ# προβλ#ματα της φιλοσοφας και της θεωρας της Iστορας. Vποιος προσπαθε (και αυτ γνεται συχν-) να εντ-ξει
# να υποτ-ξει τα π-ντα σε απλ- και εντυπωσιακ- σχ#ματα
συν#θως αδικε και τα γεγον τα και τις καταστ-σεις. Αδικε
πρωτστως τη βαθτερη γοητεα της Ιστορας, που οφελεται
στην πολυπλοκ τητα και την αντιφατικ τητ- της. Η Ελλ-δα,
η ελληνικ τητα, η σχση του νεοελληνικο κρ-τους και της
νεοελληνικ#ς κοινωνας με τον κλασικ αλλ- και με τον βυζαντιν πολιτισμ , τα ζητ#ματα της συνχειας, της διαχρονας, της τομ#ς, της ιδεολογικ#ς # ιδεοληπτικ#ς περιοδολ γησης της Iστορας εναι ζητ#ματα που ρχονται και επανρχονται στο προσκ#νιο. Εναι μως διαφορετικ αυτ- λα να εντ-σσονται σε μα διαδικασα επιστημονικ#ς ρευνας, γν'σης
και αυτογνωσας και διαφορετικ να μεταππτουν σε να απλ και εντυπωσιακ στερε τυπο για -μεση πολιτικ# # δημοσιογραφικ# χρ#ση. O μακρς ιστορικ ς χρ νος χει -λλες αξι'σεις.
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4

O

ΣO ΠPOXΩPA H ΔIAΔIKAΣIA THΣ EYPΩΠAΪKHΣ OΛOKΛHPΩΣHΣ,

τ σο μεγαλτερη μφαση δδεται στον πολιτισμ και
στην πολιτιστικ# πολιτικ#.
Aυτ οφελεται σε δο προφανες λ γους: Πρ'τον, στην
αν-γκη η Eυρωπαϊκ# Eνοποηση, η σγκλιση στην Oικονομικ# και Nομισματικ# Aνωση να επενδυθε με ναν ιδεολογικο χαρακτ#ρα λ γο για την κοιν# ευρωπαϊκ# πολιτιστικ#
ταυτ τητα. Mα κοιν# αντληψη για την πολιτιστικ# κληρονομι- και την αισθητικ# υποτθεται τι εκολα οδηγε σε μια
κοιν# αντληψη για το μλλον. Δετερον, στο γεγον ς τι σ#μερα πια, στη μετανεωτερικ# εποχ#, στην κοινωνα της πληροφορας, το πεδο του πολιτισμο, στο οποο συμπεριλαμβ-νεται και το πεδο των οπτικοακουστικ'ν, προσφρεται
για την αν-πτυξη ποικλων δραστηριοτ#των, την πραγματοποηση επενδσεων και τη δημιουργα νων θσεων εργασας.
Παρ’ λα αυτ-, μως, και παρ τι κυρως με τη Συνθ#κη
του M-αστριχτ, που προσθεσε το -ρθρο 128 στη Συνθ#κη
για την Eυρωπαϊκ# Aνωση, αλλ- και με τη Συνθ#κη του
aμστερνταμ, που το τροποποησε ελαφρ'ς, γνονται σοβαρβ#ματα ως προς τη θεσμικ# μεταχεριση του πολιτισμο και
της πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς, ο πολιτισμ ς ως αντικεμενο εν283
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διαφροντος της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης εξακολουθε να εναι
κ-τι το δευτερεον και το επικουρικ .
Θα μποροσα να πω πολλ- για το -ρθρο 128 και το κανονιστικ του περιεχ μενο. Oφελω μως να ξεκιν#σω απ κ-τι
πολ πιο κρσιμο: τον κοινοτικ προϋπολογισμ . O πολιτισμ ς κατχει στο πλασιο της Aνωσης θση αν-λογη με αυτ#ν
που κατχει και στην πολιτικ# των κρατ'ν-μελ'ν. Kαθ'ς δε
ο κοινοτικ ς προϋπολογισμ ς ως πρ βλημα σχετιζ μενο με
το ψος των ιδων π ρων της Aνωσης εναι, οτως # -λλως,
ισχν τερος απ τους προϋπολογισμος των κρατ'ν-μελ'ν, η
δημοσιονομικ# θση του πολιτισμο στην Eυρωπαϊκ# Aνωση
εναι ασθενστερη απ τον μσο ρο της θσης του στα κρ-τη-μλη.
Aυτ# η αντληψη αποτυπ'νεται εν πολλος και στο -ρθρο
128, που θλει τον πολιτισμ δραστηρι τητα η οποα αν#κει
–και ορθ-– πρωτστως στο πεδο της εθνικ#ς αρμοδι τητας
και της διακρατικ#ς συνεργασας.Yπ την ννοια αυτ#, ο ρ λος της κοινοτικ#ς πολιτικ#ς πολιτισμο εναι επικουρικ ς.
Eναι δε και δευτερεων, καθ'ς δδεται ιδιατερη σημασα
στην παρ-γραφο 4 του -ρθρου 128, που επιβ-λλει να λαμβ-νεται υπ ψη και η πολιτιστικ# δι-σταση -λλων πολιτικ'ν.
Aυτς οι -λλες πολιτικς, μως, προτ-σσονται της πολιτιστικ#ς τους δι-στασης.
Bβαια, η «διακριτικ τητα» του -ρθρου 128 χει και τη θετικ# της ψη, καθ'ς αφεν ς μεν αναγνωρζεται η σημασα
της εθνικ#ς πολιτιστικ#ς ταυτ τητας, αφετρου δε αναγνωρζεται, εμμσως πλην σαφ'ς, σε θεσμικ εππεδο η πολιτισμικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν, ανεξ-ρτητα με το τι συμβανει στην πραγματικ τητα.
H πιο σημαντικ# μως δι-σταση της ευρωπαϊκ#ς πολιτι284
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στικ#ς πολιτικ#ς δεν αναδεικνεται απ το -ρθρο 128, αλλαπ -λλες κοινοτικς επιλογς, που εκδηλ'νονται κυρως
στις διεθνες οικονομικς σχσεις της Aνωσης ως ττοιας.
Aναφρομαι ιδως στον Παγκ σμιο Oργανισμ Eμπορου, η
δρυση του οποου ακολοθησε τη σκληρ# διαπραγμ-τευση
για την «πολιτιστικ# εξαρεση» στο πλασιο της GATT, και
στην πολυμερ# συμφωνα επενδσεων στο πλασιο του OOΣA.
Eξσου κρσιμη εναι η ραδιοτηλεοπτικ# κοινοτικ# νομοθεσα
– και αναφρομαι κυρως στην οδηγα «Tηλε ραση χωρς σνορα».
Συγκροτεται μσα απ τα παραδεγματα αυτ- μα αμυντικ# πολιτιστικ# πολιτικ# της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, που προσδιορζεται σε σχση με τις HΠA, σε σχση με τα αμερικανικπολιτιστικ- προϊ ντα και ιδως τα οπτικοακουστικ-. H Eυρωπαϊκ# Aνωση διαμορφ'νει μα πολιτιστικ# πολιτικ# «προστατευτικ#» για τα ευρωπαϊκ- πολιτιστικ- προϊ ντα, που πιζονται απ την αμερικανικ# διεσδυση στην ευρωπαϊκ# πολιτιστικ# αγορ-.
Tο παρ-δοξο, μ-λιστα, εναι τι για τα αμερικανικ- πολιτιστικ- προϊ ντα (τον αμερικανικ κινηματογρ-φο, τις αμερικανικς τηλεοπτικς σειρς, την αμερικανικ# λογοτεχνα κ.λπ.)
η Eυρ'πη # π-ντως η Eυρωπαϊκ# Aνωση συνιστ- μια ενιαα
προ πολλο πολιτιστικ# αγορ-. Aντθετα, η ευρωπαϊκ# αγορ- εμφανζεται βαθτατα διαιρεμνη και πολλς φορς δυσπρ σιτη για τα πολιτιστικ- προϊ ντα πολλ'ν ευρωπαϊκ'ν
χωρ'ν.
Mπροστ- σε αυτ# την κατ-σταση το ερ'τημα εναι: Tι θα
συνιστοσε μια αριστερ# πολιτιστικ# πολιτικ# για την Eυρ'πη; Mια πολιτικ# πολιτισμο που θα -ξιζε τον κ πο να προωθηθε απ να ευρωπαϊκ σοσιαλιστικ κ μμα στο συγκεκρι285
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μνο θεσμικ περιβ-λλον και με δεδομνο τι η συντριπτικ#
πλειοψηφα των κρατ'ν-μελ'ν διαθτει κυβερν#σεις στις οποες μετχουν τα σοσιαλιστικ-, εργατικ- # σοσιαλδημοκρατικ- κ μματα.
Nομζω τι το πρ'το στοιχεο μιας αριστερ#ς αντληψης
για τον πολιτισμ στην Eυρωπαϊκ# Aνωση εναι η αν-γκη να
υπ-ρχει -ποψη. H αν-γκη να γνει αντιληπτ τι ο πολιτισμ ς δεν εναι μα πολυτελ#ς και ανποπτη δραστηρι τητα
που συνδεται μ νο με την προστασα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, την καλλιργεια των τεχν'ν και την ψυχαγωγα,
αλλ- τι εναι το πιο κρσιμο ιδεολογικ μγεθος, που συνδεται με τα στερε τυπα, τις νοοτροπες, το βαθμ αυτογνωσας
κ-θε κοινωνας, τον τρ πο που αυτ# αντιλαμβ-νεται τον εαυτ της. Yπ την ννοια αυτ#, ο πολιτισμ ς συνδεται πρωτστως με τη διαχεριση του χρ νου. Kρνεται εν πολλος απ
τη δι-κριση μεταξ χρ νου εργασας και ελεθερου χρ νου
και -ρα συνδεται με το ζωτικ ζ#τημα της απασχ λησης.
Tο δετερο στοιχεο εναι η αν-γκη να αποβ-λει η ευρωπαϊκ# πολιτιστικ# πολιτικ# τον αρνητικ και «αμυντικ » της
χαρακτ#ρα και να προσδιορισθε θετικ-, χι σε μια αντιαμερικανικ# αλλ- σε μια πανευρωπαϊκ# β-ση. Aυτ μπορε να
διασφαλισθε μσα απ τη συγκρ τηση και τη λειτουργα
πολλαπλ'ν δικτων, που θα επιτρπουν τη διακνηση και τη
δι-χυση των πολιτιστικ'ν πληροφορι'ν και των πολιτιστικ'ν προϊ ντων μεταξ των κρατ'ν-μελ'ν, χωρς να εναι αναγκαα η διαμεσολ-βηση των μεγ-λων ευρωπαϊκ'ν πολιτιστικ'ν κντρων. Aυτ χει ιδιατερη σημασα για τις μεσαες
και μικρς χ'ρες και για τις λιγ τερο ομιλομενες ευρωπαϊκς γλ'σσες. Δεν πρπει, -λλωστε, να αγνοομε το γεγον ς
τι στο εσωτερικ της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης υπ-ρχουν σο286
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βαρς πολιτιστικς ανισ τητες παρ- τη θεσμικ# ισ τητα των
κρατ'ν-μελ'ν.
Aυτς οφελονται κατ- να μεγ-λο μρος στην ανισ τητα
των ευρωπαϊκ'ν γλωσσ'ν, εφ σον ο πολιτισμ ς εδρεει στη
γλ'σσα.Aυτ ισχει ακ μη και εκε που η πολιτιστικ# δημιουργα δεν βασζεται στη φυσικ# γλ'σσα αλλ- σε -λλους κ'δικες πως η μουσικ#, ο χορ ς # ακ μα και οι υλικς μαρτυρες
της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, η αρχιτεκτονικ# κληρονομικ.λπ. Yπ την ννοια αυτ#, η πολιτισμικ# ισοτιμα των κρατ'ν-μελ'ν και πιο συγκεκριμνα η διασφ-λιση της εκφραστικ#ς δυνατ τητας των γλωσσ'ν των κρατ'ν-μελ'ν εναι θεμελι'δες στοιχεο κ-θε σοβαρ#ς και μακροπρ θεσμης πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς. H συγκ-λυψη # η αποσι'πηση της δι-στασης αυτ#ς μπορε να επιτρπει μικρ# μεωση των λειτουργικ'ν δαπαν'ν της Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης, αλλ- δεν συνιστδιορατικ# πολιτικ#.
Tο τρτο στοιχεο εναι το πλον αυτον ητο. Xωρς γενναα
αξηση των κονδυλων του κοινοτικο προϋπολογισμο εναι
περιττ να γνεται λ γος για πολιτιστικ# πολιτικ# της Aνωσης. H αρχικ# ιταλικ# πρ ταση, που υιοθτησαν λες οι ν τιες χ'ρες, για να «ενιαο διαρθρωτικ ταμεο για τον πολιτισμ » εναι να ουσιαστικ και σοβαρ β#μα, δεν αρκε μως, καθ'ς μαζ με τη διαχειριστικ# δομ# χρει-ζονται και τα
αν-λογα κονδλια.
Tο τταρτο στοιχεο εναι η αν-γκη απογραφειοκρατικοποησης λων των σχετικ'ν διαδικασι'ν, τ σο στο εππεδο
της Eπιτροπ#ς σο και του Συμβουλου. Mεγ-λα ζητ#ματα
πολιτιστικ#ς πολιτικ#ς κρνονται απ το Συμβολιο Yπουργ'ν με τη συμμετοχ# των υπουργ'ν των αρμ διων για την εσωτερικ# αγορ- # απ την Eπιτροπ# στο πλασιο των δια287
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τ-ξεων περ ανταγωνισμο (ενιαα τιμ# βιβλου, φ ρος προστιθμενης αξας στα οπτικοακουστικ- προϊ ντα κ.λπ.). Tο
μλλον της κοινωνας της πληροφορας κρνεται επσης απ
αποφ-σεις των υπουργ'ν Tηλεπικοινωνι'ν και Bιομηχανας. Aπαιτεται λα αυτ- να εξετ-ζονται απ κοινο με τη
συμμετοχ# και των υπουργ'ν Πολιτισμο, δηλαδ# με τη συμμετοχ# της πολιτιστικ#ς δι-στασης, η οποα πρπει να εναι
πρωτεουσα και χι προσχηματικ#.
Aυτς εναι οι στοιχει'δεις οργανωτικς προϋποθσεις για
να φτ-σουμε στον πυρ#να του προβλ#ματος, που εναι ο βαθτατος επιμερισμ ς της μεταβιομηχανικ#ς κοινωναςW επιμερισμ ς που θτει υπ αμφισβ#τηση την κοινωνικ# συνοχ#. Tο
ζητομενο μιας αριστερ#ς πολιτικ#ς για τον πολιτισμ εναι
μως ακριβ'ς η κοινωνικ# συνοχ#. Vχι η συντηρητικ# αναπαραγωγ# του status quo, οτε η φιλελεθερη διασφ-λιση του
μη αποκλεισμο, αλλ- μα να αντληψη για τη διαρκ# δημοκρατικ# νομιμοποηση των πολιτικ'ν αποφ-σεων που λαμβ-νονται γρω απ τα θματα. M νο τσι μπορε να βρει θεσμικ# υποδοχ# η αφομοωση της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, η
δημιουργικ τητα και η μπνευση. Aυτ χει ιδιατερη σημασα τ'ρα, που γνεται αντιληπτ τι τποτα δεν εναι τ σο σημαντικ για το μλλον της Eυρ'πης σο ο διανοητικ ς πλοτος και η ευρωπαϊκ# πολιτιστικ# παρ-δοση.
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4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαχρονα και συνργεια: σνοψη μιας πολιτικ(ς πολιτισμο
Oμιλα στη Bουλ# κατ- τη συζ#τηση του προϋπολογισμο τους
1997 (20.12.1996).
MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

TA KPIΣIMA ΠEΔIA: KOINΩNIKH ΣYNOXH, MEΣA ENHMEPΩΣHΣ,
ANAΠTYΞH, AEIΦOPIA

1. Πολιτισμ)ς και κοινωνικ( συνοχ( στο κατ+φλι της τρτης

χιλιετας
Oμιλα στο Συμπ σιο που διοργ-νωσαν το Yπουργεο
Πολιτισμο, το Eυρωπαϊκ Πολιτιστικ Kντρο Δελφ'ν και το
Πανεπιστ#μιο της Eυρ'πης με θμα «Πολιτισμ ς και κοινωνικ#
συνοχ# στο κατ'φλι της τρτης χιλιετας» (Θεσσαλονκη, 11.4.1997).
2. Tηλε)ραση, κοινωνα και πολιτικ(: η πολιτιστικ( δοκιμασα

της μεταμοντρνας κοινωνας
Eισ#γηση στο 2ο Διεθνς Συνδριο του τηλεοπτικο σταθμο
MEGA με θμα «Tηλε ραση-Kοινωνα-Πολιτικ#» (Θεσσαλονκη,
25.5.1997).
3. Mσα ενημρωσης, διανοομενοι και εξουσα
289

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Eισ#γηση σε ομ τιτλη δημ σια συζ#τηση που οργ-νωσε η
Kυριακ1τικη Eλευθεροτυπα στις 28.5.1998, στο Γαλλικ
Iνστιτοτο της Aθ#νας.
4. Πολιτιστικ) περιβ1λλον και αειφορα

Oμιλα στη διεθν# δι-σκεψη της UNESCO για το Περιβ-λλον και
την Kοινωνα με θμα «Eκπαδευση και ευαισθητοποηση των
πολιτ'ν για την αειφορα» (Θεσσαλονκη, 8.12.1997).
5. O πολιτισμ)ς ως πεδο αν1πτυξης: η οικονομικ( πτυχ(

Oμιλα σε εκδ#λωση της Aνωσης Nων Eπιχειρηματι'ν
(Aθ#να, 6.5.1997).
MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠPOΣTAΣIA KAI ANAΔEIΞH THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ KΛHPONOMIAΣ

1. H συγκρ)τηση μιας αρχαιολογικ(ς πολιτικ(ς

Oμιλα σε σσκεψη των προϊσταμνων των περιφερειακ'ν
υπηρεσι'ν του Yπουργεου Πολιτισμο (Aθ#να, 8.1.1997).
2. Tο ργο του Yπουργεου Πολιτισμο στον τομα της

πολιτιστικ(ς κληρονομι1ς
Oμιλα σε εκδ#λωση για την παρουσαση του ργου του YΠΠO
το 1997 στον τομα της πολιτιστικ#ς κληρονομι-ς, καθ'ς και
της ομ τιτλης κδοσης (26.4.1998).
4. Mουσειολογικ( πολιτικ(: το μουσεο ως πολυδναμο

πολιτιστικ) κντρο
Oμιλα στο διεθνς συμπ σιο «H μουσειολογα στον 21ο
αι'να» (Θεσσαλονκη, 21.11.1997).
5. H επιστροφ( των Mαρμ1ρων – H δοκιμασα της διεθνος

πολιτικ(ς ως προς την παρ1νομη διακνηση πολιτιστικ+ν
αγαθ+ν
290
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Oμιλα σε συμπ σιο με θμα «H συμβολ# του ελληνικο
πολιτισμο στη διαμ ρφωση της πολιτισμικ#ς Eυρ'πης –
Πολιτισμ ς και Tοπικ# Aυτοδιοκηση – H επιστροφ# των
Mαρμ-ρων του Παρθεν'να» (Aθ#να, 23.5.1997).
MΕΡΟΣ TPITO

EΠIKPATEIA ΠOΛITIΣMOY

1. Eπικρ1τεια πολιτισμο

Oμιλα στη διημερδα που διοργ-νωσε το YΠΠO με τη
συμμετοχ# των καλλιτεχνικ'ν διευθυντ'ν των οργανισμ'ν
που εποπτεονται απ το YΠΠO και των δημ-ρχων των
π λεων που μετχουν στα δκτυα του YΠΠO. H διημερδα
διοργαν'θηκε σε συνεργασα με την TEΔKN Θεσσαλονκης
(Θεσσαλονκη, 18-19.1.1997). Tα πρακτικ- χουν εκδοθε στον
τ μο:Yπουργεο Πολιτισμο, Eπικρ1τεια Πολιτισμο, Aθ#να,
1997.
2. Eκπαδευση και πολιτισμ)ς: ο πολιτισμ)ς ως εκπαιδευτικ(

αντληψη
Oμιλα σε εκδ#λωση του οκου Christie’s στην Eθνικ#
Πινακοθ#κη (Aθ#να, 19.5.1997).
3. Θεσμο, μτρα και δρ1σεις πολιτιστικ(ς αν1πτυξης
Aγ ρευση στη Bουλ# επ της αρχ#ς του ν. 2557/1997
(10.12.1997).
4. O πολιτισμ)ς της γραφ(ς: το βιβλο ως σμπαν
Oμιλα στο 26ο Φεστιβ-λ Bιβλου (Aθ#να, 15.9.1997).
5. H πολιτικ( για το βιβλο

Oμιλα στην απονομ# των Kρατικ'ν Λογοτεχνικ'ν
Bραβεων 1996 (Aθ#να, 18.12.1996).
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6. Oι ρυθμσεις του ν)μου 2557/1997 για το βιβλο

Oμιλα στην απονομ# των Kρατικ'ν Λογοτεχνικ'ν
Bραβεων 1997 (Aθ#να, 18.12.1997).
7. H γλωσσικ( ισοτιμα των κρατ+ν-μελ+ν της Eυρωπαϊκ(ς

=νωσης
Oμιλα στο διεθνς συνδριο που διοργ-νωσε το Kντρο
Eλληνικ#ς Γλ'σσας με θμα «Iσχυρς και ασθενες γλ'σσες
στην Eυρωπαϊκ# Aνωση» (Θεσσαλονκη, 26-28.3.1997).
Δημοσιεθηκε ως -ρθρο στην εφημερδα Kυριακ1τικη
Eλευθεροτυπα (6.4.1997).
8. Θεατρικ( πολιτικ( ( κρατικς επιχορηγ(σεις;

Oμιλα στην ημερδα που οργ-νωσε το Yπουργεο
Πολιτισμο με θμα «Προτ-σεις χ-ραξης εθνικ#ς πολιτικ#ς
στο ελεθερο θατρο» (Aθ#να, 23.9.1997).
9. Tα πολιτιστικ1 δκτυα στην περιφρεια: το παρ1δειγμα

των εικαστικ+ν εργαστηρων
Oμιλα στην πρ'τη συν-ντηση των εκπροσ'πων του
Δικτου Eικαστικ'ν Eργαστηρων του Yπουργεου
Πολιτισμο (Kοζ-νη, 9.11.1997).
10. H βδομη τχνη στον 21ο αι+να: ο τριπλασιασμ)ς της

πρ)κλησης – ζητ(ματα κινηματογραφικ(ς πολιτικ(ς
Oμιλα στο συνδριο της Διεθνος Oμοσπονδας των
Kινηματογραφικ'ν Λεσχ'ν με θμα «H βδομη τχνη στον
21ο αι'να» (Θεσσαλονκη, 22.11.1997).
11. Tο Φεστιβ1λ Kινηματογρ1φου Θεσσαλονκης μετ1 το
ν)μο 2557/1997
Oμιλα στην ναρξη του 38ου Φεστιβ-λ Kινηματογρ-φου
(Θεσσαλονκη, 21.11.1997).
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M Ε Ρ Ο Σ Τ Ε ΤΑ Ρ Τ Ο

ΠEΔIA EΞΩTEPIKHΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΠOΛITIKHΣ

2. H αρχ( της πολιτισμικ(ς ισοτιμας των κρατ+ν-μελ+ν της

Eυρωπαϊκ(ς =νωσης
Kεμενο εργασας για το Συμβολιο Yπουργ'ν Πολιτισμο της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και για τη Διακυβερνητικ# Δι-σκεψη,
που προετομασε τη Συνθ#κη του aμστερνταμ. Δημοσιεθηκε
στο B(μα της Kυριακ(ς (2.2.1997).
3. Tο μλλον του θεσμο της Πολιτιστικ(ς Πρωτεουσας της

Eυρ+πης
Oμιλα στην -τυπη συν-ντηση των υπουργ'ν Πολιτισμο της
Eυρωπαϊκ#ς Aνωσης και των συνδεδεμνων μελ'ν, που
πραγματοποι#θηκε στη Θεσσαλονκη στις 30-31 Iανουαρου
1997, με την ευκαιρα της επσημης ναρξης των εκδηλ'σεων
της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της Eυρ'πης – Θεσσαλονκη
1997.
4. Tο Bαλκανικ) Πολιτιστικ) Δκτυο Π)λεων και Tεχν+ν

Oμιλα στη συν-ντηση των υπουργ'ν Πολιτισμο των
βαλκανικ'ν χωρ'ν που διοργαν'θηκε στη Θεσσαλονκη στις
30-31 Iανουαρου 1997, με την ευκαιρα της επσημης ναρξης
των εκδηλ'σεων της Πολιτιστικ#ς Πρωτεουσας της
Eυρ'πης – Θεσσαλονκη 1997.
5. Mορφς πολιτιστικ(ς συνεργασας των παραευξενιων χωρ+ν

Oμιλα στη συν-ντηση των υπουργ'ν Πολιτισμο της
Παραυξενιας Συνεργασας που διοργαν'θηκε στη
Θεσσαλονκη στις 30-31 Iανουαρου 1997, με την ευκαιρα της
επσημης ναρξης των εκδηλ'σεων της Πολιτιστικ#ς
Πρωτεουσας της Eυρ'πης – Θεσσαλονκη 1997.
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6. H Mεσ)γειος ως λεκ1νη πολιτισμο: οι δυνατ)τητες της

Eυρωμεσογειακ(ς Πολιτιστικ(ς Συνεργασας
Oμιλα κατ- την ναρξη των εργασι'ν της ευρωμεσογειακ#ς
δι-σκεψης των υπουργ'ν Πολιτισμο (P δος, 25-26.9.1998).
7. O πολιτισμ)ς ως προνομιακ) πεδο επαφ(ς με τον απ)δημο
ελληνισμ) – H ευκαιρα του 2004

Oμιλα στην πρ'τη τακτικ# συνλευση του Συμβουλου
Aπ δημου Eλληνισμο με θμα «Oι διαχρονικς αξες του
ελληνικο πολιτισμο και το ολυμπιακ ιδε'δες»
(Θεσσαλονκη, 6.12.1997).
ΕΠΙΜΕΤΡΟ

1. Eλληνικ)τητα και Δση: μα απ1ντηση στον Σ1μιουελ

X1ντινγκτον
Δημοσιεθηκε στην εφημερδα Eλευθεροτυπα (12.6.1998) ως
απ-ντηση σε συνντευξη του Samuel Huntington, που
δημοσιευ ταν στο διο φλλο. Στη συνντευξη αυτ# ο
X-ντινγκτον συν ψιζε τις θσεις που ανπτυξε στο βιβλο του
The clash of civilizations and the remaking of world order.
2. Eυρωπαϊκ( Aριστερ1 και πολιτισμ)ς

Eισ#γηση στο συμπ σιο για την Eυρωπαϊκ# Πολιτιστικ#
Πολιτικ# που οργαν'θηκε απ το Eυρωπαϊκ Σοσιαλιστικ
K μμα στις 27-28 Iουνου 1998 στη Bιννη. Δημοσιεθηκε στο
B(μα της Kυριακ(ς (26.7.1998).

294

TO BIBΛIO TΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣTOIXEIOΘETHΘHKE ME TIMES, DIDOT & ARTE
MISIA KAI ΣEΛIΔOΠOIHΘHKE ΣTO EΠITPAΠEZIO
EKΔOTIKO ΣYΣTHMA TΩN EKΔΟΣEΩN KAΣTA
NIΩTH. TH MAKETA TOY EΞΩΦYΛΛOY ΣXEΔIA
ΣE O ANTΩNHΣ AΓΓEΛAKHΣ. TA ΦIΛM EΓINAN
ΑΠΟ ΤH «ΦΩTOΣYN» KAI TO MONTAZ AΠO THN
OYPANIA ΛYMΠEPOΠOYΛOY. Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ 2.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ XAPA
ΛAMΠO KΛAΔH KAI BIBΛIOΔEΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤH
«Θ. HΛIOΠOYΛOΣ – Π. POΔOΠOYΛOΣ O.E.» TO
ΔEKEMBPIO TOY 1998 ΓIA ΛOΓAPIAΣMO TΩN
EKΔOΣEΩN KAΣTANIΩTH



