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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευ
νητική μονάδα με την επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών
Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των
οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση
των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα
επιστημονικά ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία
και διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες
αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων,
μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης,
η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και
χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς
και προγραμμάτων
δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) η παρακο
λούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσο
πρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς
και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων, (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων,
ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής
ανάπτυξης.
Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη
δραστηριότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διε
ξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της
ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων
ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις,
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χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην
οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και
οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια.
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσ
σεται και η δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα
έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, εκθέσεων, που είναι
συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής
εργασίας ομάδων
επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που
δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι
προσκαλούνται από το Κέντρο.
Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με
αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και
ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληρο
φορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελί
ξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας
και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής
επιστήμης στη χώρα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
προϋποθέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και
όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων
και των δυνατοτήτων της οικονομίας. Η εξασφάλιση της
προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως και την πολυτιμότερη
συνεισφορά του προγραμματισμού στην αναπτυξιακή
διαδικασία.
Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συ
στάθηκαν Ομάδες Εργασίας για τη διερεύνηση των προ
βλημάτων και των προοπτικών των διάφορων κλάδων και
δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας, τα πορί
σματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε ανα
λυτικές εκθέσεις.
Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυ
πωθούν για ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες
εκφράζονται στις εκθέσεις αυτές, αποφασίστηκε η
δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί κρίθηκε σκόπιμη η
ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημόνων και
ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν
χρήσιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας.
Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επιστημονική Διευθύντρια
Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών
Δεκέμβριος 1989
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με την αριθ. 1578/541/5.6.1987 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού
συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια
κατάρτισης του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής
και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, για τη μελέτη
θεμάτων σχετικών με την Πολιτιστική Ανάπτυξη, η οποία
απετελέσθη από τους πιο κάτω:
1. Φατούρο Δημήτρη
Καθηγητή Πολυτεχνι
κής
Σχολής
ΑΠΘ,
Πρόεδρο
Σύμβουλο ΥΠΠΟ
Μερκούρη Σπύρο
Διευθυντή της Διεύ
Βασιλόπουλο Ανδρέα
θυνσης Πολιτιστικής
Κίνησης
Σύμβουλο ΥΠΠΟ
Βουλγαράκη Γιώργο
Σύμβουλο ΥΠΠΟ
Ζαχαρία Μάνο
Διευθυντή της Διεύ
Ζωρογιαννίδη Νίκο
θυνσης Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων
Διευθυντή της Διεύ
Μαργέλο Σταύρο
θυνσης Προγραμματι
σμού και Μελετών
Τμηματάρχη της Δι
8. Πολυχρονόπουλο Πολύχρονη
εύθυνσης Καλών Τε
χνών
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Ρέπουλη Σπύρο

Σουλογιάννη Αλκηστη
Χαντζηνούσκα Στέργιο
Βαγιωνάκη Αρτέμιο

Δεφίγγου Μαργαρίτα

Καπούλα Παναγιώτη

Ζαχιώτη Νίκη
Παπαδάκη Μελίνα
Τσώκο Κωνσταντίνο

Γαϊτάνο Ιωάννη

Κονιτσιώτη Δημήτριο
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Διευθυντή της Διεύ
θυνσης
Μορφωτικών
Σχέσεων
Τμηματάρχη στη Δι
εύθυνση Γραμμάτων
Σύμβουλο ΥΠΠΟ
Διευθυντή Γραφείου
Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς
Σύμβουλο
Υφυπουρ
γείου Πολιτισμού σε
θέματα Απόδημου Ελ
ληνισμού
Στέλεχος ΥΠΠΟ - Γενική
Γραμματεία
Λαϊκής Επιμόρφωσης
Βιβλιοθηκάριο
της
ΑΣΚΤ
Νομικό,
Υπουργείο
Παιδε ίας
Σύμβουλο Πρεσβείας
Α', Υπουργείο Εξω
τερικών
Προϊστάμενο Τμήμα
τος Ειδικών Εκπο
μπών
Συμπαραγωγών
Τηλεόρασης ΕΡΤ 1
Σύμβουλο Υπουργείου
Εσωτερικών

20.

Βρατσάνο Δημοσθένη

21.

Καλλιγά Εφη

22.
23.

Κώτση Αγάπη
Παλπάνα Παναγιώτα

Διευθυντή Φεστιβάλ
Αθηνών, EOT
Επιστημονικό Ερευ
νητή ΚΕΠΕ
Οικονομολόγο ΚΕΠΕ
Υπάλληλο ΥΠΠΟ

Με την αριθ. 45/20/18.11.1987 τροποποιητική
απόφαση, ως μέλος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε και η
Μαρία Μιχαηλίδου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολιτι
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και αντικαταστάθηκαν
τα μέλη: Αρτέμιος Βαγιωνάκης από τον Πέτρο Συνοδινό,
Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Ζαχαρίας
Μάνος από την Ιωάννα Μακρυπίδη, Τμηματάρχη του
Υπουργείου Πολιτισμού, και Τσώκος Κωνσταντίνος από
τον Πούλο Στυλιανό, Γραμματέα
Πρεσβείας
του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Την Εκθεση συνέταξαν οι Α. Κώτση και Σπ.
Μερκούρης.
Επίσης σύνδεσμος με το Υπουργείο
Πολιτισμού ορίστηκε ο Σπ. Μερκούρης και Γραμματέας η
Π. Παλπάνα.
Εργο της Ομάδας Εργασίας ήταν:
1. Η ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα της Πολιτι
στικής Ανάπτυξης με περισσότερη λεπτομέρεια για
την πιο πρόσφατη περίοδο και ειδικότερη αναφορά
στην περίοδο που κάλυψε το Πενταετές 1983-1987.
Συνελέγησαν, αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν τα
διαθέσιμα στοιχεία με σκοπό τις πληρέστερες δυ
νατές διαπιστώσεις.
13

Η ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με
τις βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις που όρισε η
Κυβέρνηση, το κείμενο των οποίων δόθηκε έγκαιρα
στην Ομάδα και με βάση την ανάλυση που προηγή
θηκε. Στόχος ήταν η σωστή διάγνωση για την έκτα
ση, τη σημασία και το χαρακτήρα κάθε προβλήματος
και τις διασυνδέσεις του με τα άλλα προβλήματα.
Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης
και αντιμετώπισης προβλημάτων, καθώς και των
προοπτικών που διαγράφονταν, με στόχο να φανούν
οι κατευθύνσεις προς τις οποίες ήταν σκόπιμο να
αναζητηθούν λύσεις.
Οι ιεραρχημένες προτάσεις για λύσεις σε θεσμικά
και οργανωτικά θέματα με εκτιμήσεις πιθανού κό
στους και προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των κυριότερων από αυτές.
Οι προτάσεις για βασικά αναπτυξιακά έργα κατά
σειρά προτεραιότητας με συγκριτική εκτίμηση του
πιθανού κόστους και των ωφελειών του καθενός.
Οι προτάσεις (σημεία 4 και 5) διαμορφώθηκαν στα
πλαίσια των βασικών αναπτυξιακών επιδιώξεων που
αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2) και με βάση όλη
την ανάλυση.
Τέλος τόσο στο στάδιο της ανάλυσης όσο και κατά
τη διαμόρφωση των προτάσεων έπρεπε να διερευνη
θούν τα σημαντικότερα θέματα που ανέκυπταν σε
σχέση με τις τάσεις και τις προοπτικές σε θέματα
πολιτιστικής ανάπτυξης που διαμορφώνονται στα

14

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Συμβου
λίου της Ευρώπης και των Διεθνών Οργανισμών.
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια του Πενταετούς Προγράμματος 19881992 συστάθηκαν δύο Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη
θεμάτων που αφορούν δραστηριότητες που ασκούνται από
κρατικούς φορείς, άμεσα ή έμμεσα, για τη στήριξη και
διάδοση του πολιτισμού.
Οι Ομάδες αυτές ασχολήθηκαν με θέματα που
αναφέρονταν στην προστασία της πολιτιστικής κληρο
νομιάς και σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης.
Η συμβολή της πολιτιστικής άνθησης και της
ανάπτυξης των τεχνών και των γραμμάτων στην οικο
νομική ανάπτυξη, πέρα από την προώθηση τους ως σκοπού
συνυφασμένου με την ποιότητα ζωής, και η ανάγκη να
συμβαδίσει η πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη με
την οικονομική ανάπτυξη οδήγησαν στην ένταξη και το
σχεδιασμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα
πενταετή προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης.
Στην Εκθεση αυτή γίνεται προσπάθεια να διε
ρευνηθούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται σε θέματα
που αφορούν τον πολιτισμό, εκτός της προστασίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς, που καλύπτεται από άλλη
Ομάδα Εργασίας. Τα θέματα αυτά διοικητικά εντάσ
σονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και μια σειρά από
άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι ασκούν πολιτιστι
κές δραστηριότητες παράλληλα με τις δικές τους ή
παράλληλα με δραστηριότητες του ΥΠΠΟ, όπως είναι τα
21

Υπουργέ ία Παιδε ίας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, ο EOT, οι
ΕΡΤ, ο ΕΟΜΜΕΧ, κτλ.
Τα θέματα που καλύπτονται είναι: Γράμματα, Κα
λές Τέχνες, Κινηματογράφος, Βιβλιοθήκες, Ιστορικά Αρ
χεία, Λαϊκός Πολιτισμός, Καλλιτεχνική Χειροτεχνία,
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Πολιτιστικές Ανταλλαγές και Ελληνική Πολιτιστική
Παρουσία στο εξωτερικό.
Το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1985 ανέλαβε
την εποπτεία των τομέων της Λαϊκής Επιμόρφωσης, του
Απόδημου Ελληνισμού και της Νέας Γενιάς και Αθλητι
σμού και ίδρυσε τις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες
με βασικούς στόχους δράσης την αντιμετώπιση των καί
ριων κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν τις πληθυ
σμιακές ομάδες της αρμοδιότητας τους, την πολιτι
στική ανάπτυξη, τη σύνδεση της πολιτιστικής πράξης
και της καθημερινής ζωής, την αξιοποίηση της τεχνο
λογίας, το διάλογο και την ενεργό και υπεύθυνη συμ
μετοχή του πολίτη.
Στην Εκθεση αυτή καλύπτονται επίσης θέματα που
ανήκουν στις αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματειών του
ΥΠΠΟ και γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν οι πολιτι
στικές δραστηριότητες τους με παράλληλη συνοπτική
αναφορά στις βασικές δραστηριότητες της αρμοδιότητας
τους.
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Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1983-1987
Β1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1983-1987 ΚΑΤΑ
ΤΟΜΕΑ Η ΚΛΑΔΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Γράμματα
Μέσα στους βασικούς στόχους του Πενταετούς
Προγράμματος 1983-1987 στον τομέα των Γραμμάτων ήταν
να υποστηριχθεί ο τομέας με την προβολή και διάδοση
του βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την
άνοδο του επιπέδου των εκδόσεων, με τη φροντίδα για
τη βελτίωση της βιβλιαγοράς, με την ενίσχυση εκδόσεων
από το ΥΠΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο παιδικό και το
εκλαϊκευμένο επιστημονικό βιβλίο και με την εγκατά
σταση της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων σε νέο
κτίριο.
Σε ό,τι αφορά την προβολή και τη διάδοση του
βιβλίου στο εξωτερικό, η Διεύθυνση Γραμμάτων του ΥΠΠΟ
έχει αρχίσει να κινείται στην κατεύθυνση αυτή. Πα
ράλληλα, για την ενίσχυση των εκδόσεων συμμετέχει
οικονομικά (ενμέρει ή εν συνόλω) στην πραγματοποίηση
εκδόσεων από λογοτεχνικούς ή επιστημονικούς φορείς
του χώρου των Γραμμάτων από το 1982, με βάση τα υπο
βαλλόμενα αιτήματα και στα περιθώρια του ετήσιου
προϋπολογισμού της.
Τα κονδύλια που διατέθηκαν για την αγορά λο
γοτεχνικών βιβλίων και για τη χορήγηση κρατικών βρα
βείων στη διάρκεια της τετραετίας 1983-1986, παρέμει23

ναν σταθερά και σε χαμηλό επίπεδο (15-20 εκατ. δρχ.).
Τα ποσά αυτά, ο αριθμός των αγορασθέντων έργων και
αντιτύπων και τα χορηγηθέντα βραβεία παρουσιάζονται
στον Πίνακα Π.1 του Παραρτήματος.
Στη διάρκεια της πενταετίας δεν διατέθηκαν
επίσης ιδιαίτερα μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη του
χώρου των Γραμμάτων γενικά και οι πιστώσεις στον
ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό κρατήθηκαν πολύ χαμηλά.
Τα ποσά που διατέθηκαν συνολικά για τον τομέα των
Γραμμάτων ήταν το 1983 35.950.000 δρχ., το 198.4
50.900.000 δρχ., το 1985 51.700.000 δρχ., το 1986
54.636.000 δρχ. και το 1987 52.500.000 δρχ.
Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση δι
καιώματος υπέρ του δημιουργού (λογοτέχνη), με την
έννοια της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας,
δεν κατέστη δυνατή η αναθεώρηση και ανανέωση του
ισχύοντος καθεστώτος (βασικός νόμος 2387/1920 περί
πνευματικής ιδιοκτησίας), παρ*όλο που έγιναν κάποιες
προτάσει ς.
2. Καλές Τέχνες
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται το Θέατρο, η
Μουσική, ο Χορός και οι Εικαστικές Τέχνες.
2.1. θέατρο
Στον τομέα του θεάτρου το Πρόγραμμα 1983-1987
προέβλεπε ανάπτυξη του θεάτρου με την ίδρυση Ανώτατης
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Σχολής Θεάτρου, την εισαγωγή μαθήματος θεάτρου στη
μέση εκπαίδευση, τη μέριμνα για συντήρηση παραδο
σιακών θεατρικών μορφών και την ενίσχυση του θεσμού
των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων με την ίδρυση,
στέγαση και εξασφάλιση της λειτουργίας στη διάρκεια
της πενταετίας των πρώτων 10 βασικών μονάδων περι
φερειακής εμβέλειας.
Για τη θεατρική παιδεία, η οποία παρουσιάζει
σημαντικές ελλείψεις, στη διάρκεια της προηγούμενης
πενταετίας έγινε σημαντικό νομοθετικό έργο στην κα
τεύθυνση της αναβάθμισης της.
Εχουν προχωρήσει Π.Δ. για την κατάταξη στην
ανώτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης των Σχολών Δραματι
κής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και για την οργάνωση και
λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης
(Π.Δ. 370/83).
Παράλληλα, στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσα
λονίκης έχει δημιουργηθεί Τμήμα Θεάτρου, αλλά δεν
έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί και έχει γίνει πρό
ταση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών να ιδρυθεί Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών.
Οσον αφορά τη δημιουργία Ανώτατης Σχολής
Θεάτρου δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία προς την
κατεύθυνση αυτή.
Στο χώρο του αρχαίου δράματος, σημαντική είναι
η παρουσία του Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, όπου συν
δυάζεται η παρουσίαση παραστάσεων υψηλής ποιότητας με
συνέδρια για τη θεωρητική επεξεργασία των προβλημάτων
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και με εργαστήρια, όπου οι καλλιτέχνες διδάσκουν τις
τεχνικές τους και διασταυρώνουν τις εμπειρίες τους.
Οσον αφορά τα Δημοτι κά-Περιφερειακά Θέατρα, το
πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα
και ήδη λειτουργούν 9 ΔΗΠΕΘΕ στη Λάρισα, το Αγρίνιο,
τα Ιωάννινα, τη Λαμία, την Καλαμάτα, τη Βέροια, τις
Σέρρες, την Κομοτηνή και την Κρήτη.
Τα θέατρα αυτά έχουν αρχίσει να αποδίδουν
καρπούς και στα 4 χρόνια της λειτουργίας τους ανέ
βασαν 100 θεατρικά έργα, έδωσαν 4.000 παραστάσεις σε
πόλεις και χωριά και είχαν περίπου 800.000 θεατές.
Το ΥΠΠΟ έχει αναλάβει την υποχρέωση της
ετήσιας επιχορήγησης τους με 20 εκατ. δρχ. το καθένα,
δηλαδή σύνολο 180.000.000 δρχ. Αντ'αυτού όμως το
Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε πολύ μικρό-τερα
κονδύλια με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους
(20 εκατ. δρχ. για το 1986 και 20 εκατ. δρχ. για το
1987, 25 εκατ. δρχ. για το 1988).
Παράλληλα, συνεχίστηκε η ενίσχυση του ελεύ
θερου θεάτρου από την Εργατική Εστία με την αγορά
εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων και από το ΥΠΠΟ με
άμεσες επιχορηγήσεις για την πραγματοποίηση παρα
στάσεων και περιοδειών στην ελληνική επαρχία.
Οι επιχορηγήσεις των θεάτρων από το ΥΠΠΟ για
το 1986, εκτός άπό το Θέατρο Τέχνης και το Αμφιθέα
τρο, ανήλθαν στο ποσό των 48 εκατ. δρχ. Με αυτό το
ποσό επιδοτήθηκαν 24 βίασοι, από τους οποίους οι 8
ήταν παιδικοί. Οι θίασοι αυτοί πήραν από 20 χιλιάδες
δραχμές μέχρι 3 εκατ. δρχ., ποσά που θεωρούνται πολύ
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χαμηλά.
OL επιχορηγήσεις για το 1987 προβλέπονται να
διατηρηθούν στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Θα γίνει όμως
προσπάθεια να δοθούν σε μικρότερο αριθμό θιάσων, ώστε
να αντιστοιχεί στον καθένα μεγαλύτερο ποσό.
Η χρηματοδότηση των κρατικών σκηνών για το
1986 ήταν 410 εκατ. δρχ. για το Εθνικό Θέατρο και 390
εκατ. δρχ. για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2.2. Μουσική
Στον τομέα της μουσικής το Πρόγραμμα 1983-1987
προέβλεπε προώθηση του τομέα με την ίδρυση Ανώτατης
Σχολής Μουσικής, με τη διατήρηση μνημείων ελληνικής
μουσικής δημιουργίας, με την ενίσχυση των χορωδιών,
με τη δημιουργία Εθνικής Ορχήστρας Νέων, που θα λει
τουργούσε ως φυτώριο μούσι κών,αλλά και ως κίνητρο για
επαγγελματικό προσανατολισμό των ταλαντούχων νέων.
Σημαντικές εξελίξεις έγιναν στο χώρο της
μουσικής εκπαίδευσης, με τη θεσμοθέτηση της διδα
σκαλίας της μουσικής από το δημοτικό σχολείο, την
ίδρυση μουσικών γυμνασίων, τη λειτουργία τμήματος
μουσικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα
πλαίσια της Σχολής Καλών Τεχνών, τη σύσταση τμήματος
μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το 1983,
που όμως δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, και την πρόταση
του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη δημιουργία τμήματος
μουσικών σπουδών. Παράλληλα, για τη βελτίωση της
ποιότητας του μαθήματος στα σχολεία αυξήθηκαν οι
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καθηγητές μουσικής, άρχισαν επιμορφωτικά σεμινάρια
για εκπαιδευτικούς και συντάχθηκαν νέα βιβλία.
Οσον αφορά τη δημιουργία Εθνικής Συμφωνικής
Ορχήστρας Νέων, έγινε κάποιο ξεκίνημα με πρωτοβουλία
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Για την εξασφάλιση στέγης αγοράστηκε και δια
μορφώθηκε το κινηματοθέατρο "Παλλάς", για να στεγάσει
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ στην Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παραχωρήθηκε αίθουσα του Αρι
στοτελείου Πανεπιστημίου, αίθουσες που δεν ικανο
ποιούν όμως τις απαραίτητες προδιαγραφές.
2.3. Χορός
Στον τομέα του χορού το Πρόγραμμα 1983-1987
προέβλεπε τη δημιουργία Ανώτατης Σχολής Χορού, την
ανάπτυξη των σχολών χορού, τη διάδοση των λαϊκών
χορών και την ενίσχυση της έρευνας και του πειραμα
τισμού.
Σημαντικά βήματα στο χώρο αυτό είναι η προώ
θηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την οργάνωση και
λειτουργία των ανώτερων σχολών χορού (Π.Δ. 372/83),
των ερασιτεχνικών σχολών χορού (Π.Δ.457/83) και η
αναβάθμιση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης με
την κατάταξη της στην ανώτερη βαθμίδα της καλλιτε
χνικής εκπαίδευσης (Π.Δ. 503/85).
Με την υλοποίηση των πιο πάνω διαταγμάτων
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των σχολών αυτών
και παράλληλα το κλείσιμο των ψευδεπίγραφων σχολών
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που λειτουργούσαν. Συγχρόνως, ρυθμίστηκαν θέματα που
σχετίζονταν με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα προ
σόντα των ιδρυτών, των διευθυντών και των καθηγητών
των σχολών αυτών καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των
εξετάσεων, τα διδασκόμενα μαθήματα κτλ.
2.4. Εικαστικές Τέχνες
Στο χώρο των εικαστικών τεχνών το Πρόγραμμα
1983-1987 προέβλεπε νομική ρύθμιση για τη δημιουργία
και προστασία των μνημείων, των ηρώων και των αδριό
ντων, μόνιμες και περιοδεύουσες εκθέσεις, την ενί
σχυση των τοπικών Πινακοθηκών και τις αγορές έργων
τέχνης, τη διασύνδεση και συνεργασία της Εθνικής
Πινακοθήκης με τις επαρχιακές πινακοθήκες, ώστε να
θεσπιστούν σε μόνιμη βάση περιοδεύουσες εκθέσεις
υψηλού επιπέδου με διαλέξεις, ξεναγήσεις και εποπτικό
υλικό.
Η Εθνική Πινακοθήκη έχει ξεκινήσει τέτοιες
δραστηριότητες σε μια προσπάθεια να επιτύχει την όσο
το δυνατόν αρτιότερη παρουσίαση του έργου του κάθε
καλλιτέχνη, με ομιλίες τεχνοκριτικών, προβολή βιντεο
κασετών που αναφέρονται στο έργο του κτλ. και με στό
χο να παρουσιαστούν αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες που
έχουν λάβει μέρος σε μεγάλες εκθέσεις του εσωτερικού
και του εξωτερικού.
Προχώρησε επίσης στην προώθηση στο εξωτερικό
της παραγωγής και της ενγένει δραστηριότητας των Ελ
λήνων εικαστικών, ώστε να^ καταδειχθε ί η ποιότητα της
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πνευματικής παραγωγής στα πλαίσια των Ευρωπαλίων, του
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, των λοιπών
διεθνών εκθέσεων, ενώ παράλληλα επιχειρείται περαι
τέρω προώθηση των διακρατικών εικαστικών ανταλλαγών
βάσει των διμερών συμφωνιών που έχει υπογράψει το
ΥΠΠΟ.
Για τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέ
χνης έχει βρεθεί ο χώρος, ένα παλιό εργοστάσιο, και
το θέμα βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης
του έργου.
Η αγορά έργων τέχνης για την ενίσχυση του
εισοδήματος των καλλιτεχνών και τον εμπλουτισμό των
Πινακοθηκών δεν προχώρησε ικανοποιητικά λόγω έλλει
ψης πιστώσεων.
Διοργανώθηκε επίσης με επιτυχία η Πανελλήνια
Εκθεση Εικαστικών Τεχνών από το ΥΠΠΟ, σε συνεργασία
με το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελ
λάδας. Η έκθεση στεγάστηκε στον ΟΛΠ. Υπολογίζεται ότι
ένας σημαντικός αριθμός ατόμων την επισκέφτηκε, ενώ
εκδόθηκε και κατάλογος.
Στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ση
μαντικές εξελίξεις χαρακτηρίζονται η ίδρυση και λει
τουργία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στη Θεσσα
λονίκη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διδασκαλία
του μαθήματος των τεχνικών και στο δημοτικό σχολείο,
με ταυτόχρονη προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιό
τητας του μαθήματος, με την επιμόρφωση των εκπαιδευ
τικών καλλιτεχνικών μαθημάτων και την αύξηση του
αριθμού τους.
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Ηδη έχει ξεκινήσει από το 1987 η πειραματική
διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων σε 124 σχολε ία.
3. Κινηματογράφος
Στον τομέα του κινηματογράφου, το Πρόγραμμα
1983-1987 προέβλεπε την ανάπτυξη του κινηματογράφου
με τη συμμετοχή του Κέντρου Κινηματογράφου σε παρα
γωγές, την ενίσχυση για τη βελτίωση των αιθουσών, την
ενίσχυση των κινηματογραφικών λεσχών και την ίδρυση
Ανώτατης Σχολής Κινηματογράφου. Το κυριότερο έργο
στο χώρο του κινηματογράφου τη διάρκεια της πεντα
ετίας υπήρξε η επεξεργασία και τελικά η ψήφιση του Ν.
1597/86 για την "Προστασία και ανάπτυξη της κινηματο
γραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογρα
φίας και άλλες διατάξεις".
Με το νόμο αυτό, που αποτελεί σταθμό στην
ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, εισάγονται
αρχές και ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν το κινηματο
γραφικό έργο ως πολιτιστικό προϊόν, καθιερώνουν ένα
πλήρες, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα προ
στασίας, ανάπτυξης και διάδοσης του και εξασφαλίζουν
τη συνολική ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας σε
μόνιμη βάση.
Στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου, το Ελλη
νικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο ορίζεται ως ανώ
νυμος εταιρεία, οργανώθηκε και λειτουργεί με τη νέα
του μορφή και με στόχους τις παραγωγές και συμπαραγω31

γές κινηματογραφικών ταινιών, την ενίσχυση της συγ
γραφής κειμένων, την απονομή βραβείων, τη συμμετοχή
με ελληνικές ταινίες σε διεθνή Φεστιβάλ και την προ
βολή και διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο των ελληνικών
ταινιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Οι παραγωγές-συμπαραγωγές
του
Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου κατά την περίοδο 1983-1987
ανήλθαν στις 48. Ορισμένες από αυτές συμμετείχαν σε
Φεστιβάλ του εξωτερικού και τους απονεμήθηκαν διάφορα
βραβε ία.
Εκδόθηκαν οι κοινές αποφάσεις επαγγελματικής
ιδιότητας και ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και φιλμς
και άρχισε η ενεργοποίηση τους.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χρη
ματοδότησης του κινηματογράφου, που δημιουργήθηκε με
την κατάργηση του φόρου δημοσίων θεαμάτων, ψηφίστηκε
νόμος με τον οποίο επιβάλλεται ειδικός φόρος στις τι
μές των εισιτηρίων των κινηματογράφων, ο οποίος ανέρ
χεται στις πόλεις με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων
κατοίκων σε ποσοστό 8% και στην Περιφέρεια της Πρω
τεύουσας και της Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 12%.
Ολοκληρώνεται η επεξεργασία και των άλλων Π.Δ.
και κοινών αποφάσεων που ορίζει ο νόμος, όπως είναι
η κοινή απόφαση ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ για τη σύσταση τεχνικής
επιτροπής για τις κινηματογραφικές αίθουσες, η κοινή
απόφαση ΥΠΠΟ, Υπουργείων Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών
και Δημοσίας Τάξεως για την περίπτωση που χρειάζεται
μια ταινία "σχηματισμούς ενόπλων δυνάμεων ή σωμάτων
ασφαλείας", το Π.Δ. για τη χορήγηση δανείων και άλλων
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επιδοτήσεων για τον ελληνικό κινηματογράφο και το
Π.Δ. για τη λειτουργία της επιτροπής καταλληλότητας
των κινηματογραφικών ταινιών, η οποία τώρα λειτουργεί
στο Υπουργείο Προεδρίας, στο ΥΠΠΟ.
,
Χορηγούνται ελληνικότητες κινηματογραφικών
ταινιών σύμφωνα με τις διατάξεις του και γενικά εφαρ
μόζονται όλες οι διατάξεις που δεν απαιτούν έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων.
Προχωρεί η έκδοση του Π.Δ. για την ίδρυση του
Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου, όπως προβλέπεται
από το νόμο, με σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλαξη,
την αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών ται
νιών και κάθε στοιχείου που αναφέρεται στην τέχνη και
την ιστορία του κινηματογράφου, καθώς και την ενίσχυ
ση της μελέτης και της έρευνας για τον ελληνικό κινη
ματογράφο.
Παράλληλα, στον τομέα των διεθνών σχέσεων,
υπογράφηκαν διμερείς συμβάσεις και έγιναν ανταλλαγές
σε καλλιτεχνικό επίπεδο με πολλές χώρες όπως Ιταλία,
Ολλανδία, Ανατ. Γερμανία, Δυτ. Γερμανία, ΕΣΣΔ, Μεγ.
Βρετανία, Νορβηγία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ρου
μανία, Πολωνία, Φινλανδία, Δανία, Γιουγκοσλαβία, Αλ
βανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχοσλοβακία,
Αίγυπτο, Συρία, Ισραήλ, Ιράκ, Ιορδανία, Μεξικό, Κού
βα, Ινδία, Αργεντινή,Ιορδανία, Ουραγουάη, Αλγερία.
Διοργανώθηκαν επίσης ανταλλαγές εβδομάδων ξέ
νου κινηματογράφου στην Ελλάδα και ελληνικού κινημα
τογράφου στο εξωτερικό με τα εξής κράτη: Βουλγαρία,
Ολλανδία, Συρία,
Ισπανία,
Ουγγαρία,
Πολωνία,
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Αυστραλία, ΕΣΣΔ, Αργεντινή, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία,
Σουηδία, Μεξικό, Αίγυπτο.
Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσ
σαλονίκης το 1987 οργανώθηκε καθ1ολοκληρίαν σύμφωνα
με τις διατάξεις του νέου νόμου και επέκτεινε τις
δραστηριότητες του με παράλληλες εκδηλώσεις.
Ενισχύθηκε το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
που γίνεται στη Δράμα.
Λειτούργησαν σε όλη τη χώρα 35 Κινηματογρα
φικές Λέσχες, οι οποίες ενισχύθηκαν οικονομικά για
την αγορά ταινιών, κινηματογραφικών μηχανών και άλλου
υλικού και έγινε επόπτευση της διακίνησης των ταινιών
τους, των εκδόσεων τους κτλ.
Ενισχύθηκε η ταινιοθήκη του τμήματος κινημα
τογράφου του ΥΠΠΟ με την παραγωγή 90 περίπου νέων
ντοκιμαντέρ πολιτιστικού περιεχομένου. Τα ντοκιμα
ντέρ αυτά, όπως και τα άλλα 60 που προϋπήρχαν, δια
κινήθηκαν σε φορείς εσωτερικού και εξωτερικού (σχο
λεία, συλλόγους, πρεσβείες, ινστιτούτα κτλ.) για
διάφορες εκδηλώσεις τους.
Μετά την ισχύ του Ν.437/85(ΦΕΚ157/Α/19.9.85)
μεταφέρθηκαν στο ΥΠΠΟ οι αρμοδιότητες που σχετίζο
νται με την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού
βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης. Το τμήμα
κινηματογράφου εξέτασε τους φακέλλους 450 περίπου
ενδιαφερομένων για τη χορήγηση κάρτας εργασίας.
Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση του Ν. 1731/87 με
την οποία ρυθμίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα απαι
τούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική
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με την επιστροφή του φόρου στους παραγωγούς κινημα
τογραφικών ταινιών και στις επιχειρήσεις προβολής
αυτών και άρχισε η ενεργοποίηση της.
4. Βιβλιοθήκες
Στον τομέα των βιβλιοθηκών το Πρόγραμμα 19831987 προέβλεπε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνι
κού Δικτύου Βιβλιοθηκών με εκσυγχρονισμό των λειτουρ
γουσών βιβλιοθηκών και την ίδρυση προτύπων με βάση
διεθνείς προδιαγραφές, την εγκατάσταση της Εθνικής
Βιβλιοθήκης σε νέο κτιριακό συγκρότημα, τη δημιουργία
κινητών μονάδων στις Νομαρχιακές Βιβλιοθήκες, την
ίδρυση κέντρου συντήρησης χειρογράφων και παλαιών
εντύπων, την εκπαίδευση των βιβλιοθηκαρίων και την
καλύτερη στελέχωση των βιβλιοθηκών.
Στη διάρκεια της πενταετίας έγιναν προσπάθειες
για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών και την
αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής, για τη δημιουρ
γία νέων βιβλιοθηκών και για την πληρέστερη στελέχωση
τους. Στο Παράρτημα παρουσιάζονται ενδεικτικά στοι
χεία για τον αριθμό, τη νομική μορφή και το είδος των
βιβλιοθηκών (Πίνακας Π.2), τη γεωγραφική κατανομή
τους (Πίνακας Π.3) και τις συλλογές βιβλίων και πε
ριοδικών που διαθέτουν (Πίνακας Π.4).
Στην κατεύθυνση αυτή, τόσο το ΥΠΠΟ όσο και το
ΥΠΕΠΘ συγκρότησαν επιτροπές με σκοπό τη μελέτη του
Εθνικού Δικτύου, από τις οποίες βγήκαν μερικά συμπε
ράσματα, αλλά δεν προχώρησε η υλοποίηση τους.
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Στην Εθνική Βιβλιοθήκη από το 1982 επανήλθε ο
θεσμός του Εφορευτικού Συμβουλίου και ξεκίνησε η
επεξεργασία του νέου οργανισμού. Συντάχθηκαν σχέδια
οργανισμού από την EBE και από ομάδες του ΥΠΠΟ και
ΥΠΕΠΘ, αλλά ο οργανισμός δεν έχει ψηφισθεί ακόμα λόγω
έλλειψης πιστώσεων. Πρόσφατα έχει αρχίσει να προω
θείται εκ νέου.
Ψηφίστηκε ο Ν. 1558/86 με τον οποίο οι βιβλιο
θήκες και τα ιστορικά αρχεία ανήκουν στις αρμοδιότη
τες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι επιχορηγήσεις των Δημόσιων Βιβλιοθηκών από
τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΕ ήταν το 1983
27.580.000 δρχ., το 1984 35.999.393 δρχ. και το 1985
40.158.900 δρχ. και από τον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠΕΠΘ το 1987 53.079.141 δραχμές.
Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό από το
1984 έγιναν προσλήψεις στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και
την Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά από άποψη σύνθεσης του
απασχολούμενου προσωπικού παρέμεινε η ίδια κατάσταση.
Το 1984 προκηρύχθηκε διαγωνισμός από το ΥΠΠΟ για την
πλήρωση 18 θέσεων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, στον
οποίο προσλήφθηκαν μόνο 2 ειδικοί. Επίσης προσλήφθη
καν 20 άτομα στην EBE, από τα οποία μόνο 2 με ειδικά
προσόντα.
Παράλληλα έγιναν προσπάθειες για την επιμόρ
φωση του υπάρχοντος προσωπικού και το ίδιο έτος οργα
νώθηκε από το Υπουργείο δεκαήμερο σεμινάριο για τους
προϊσταμένους των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.
Στα πλαίσια της αναβάθμισης της εκπαίδευσης
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των βιβλιοθηκάριων, οι σχολές βιβλιοθηκονομίας άρχι
σαν να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο 1414/84 για τα
TEI, που θέτει τις προϋποθέσεις για ουσιαστική και
τυπική αναβάθμιση τους και μελετάται από το ΥΠΕΠΘ η
εισαγωγή της βιβλιοθηκονομίας στα πολυκλαδικά λύκεια.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του
Υφυπουργού Πολ ι τ ι σμού ( 259094/22 .1.1987 ), το Υφυπουρ
γέ ίο Πολιτισμού ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας των
παιδικών βιβλιοθηκών.
Δημιουργήθηκε το Κέντρο Παιδικού-Εφηβικού βι
βλίου στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γε
νιάς από το 1983, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του
EIN και έχει σκοπό να συντονίζει και να παρακολουθεί
όλες τις παιδικές βιβλιοθήκες που λειτουργούν στο
Υφυπουργείο Πολιτισμού.
Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποφασί
στηκε να ιδρυθούν νέες βιβλιοθήκες, των οποίων η νο
μική υπόσταση ολοκληρώνεται με την έκδοση Π.Δ. και
Υπουργικών Αποφάσεων.
Το Υπουργείο Γεωργίας ίδρυσε 21 παιδικές βι
βλιοθήκες σε διάφορες περιοχές της χώρας, που λει
τουργούν σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και τις
αντίστοιχες κοινότητες.
Το 1983 ιδρύθηκαν βιβλιοθήκες στον Πύργο Κρή
της, στην Ξυλαγανή Ροδόπης, στο Ραυτόπουλο Ευρυτα
νίας, στο Σουφλί Εβρου, στην Αμφισσα, στην Χρυσούπολη
Καβάλας, στον Βελβεντό Κοζάνης, στις Φέρες Αλεξαν
δρούπολης, στο Δελβινάκι Ιωαννίνων.
Το 1984 ιδρύθηκαν βιβλιοθήκες στον Αγιο Γεώρ37

γιο Γρεβενών, στο Κομπότι Αρτας, στο Βασιλάκι Ηλείας,
στην Πύλο Μεσσηνίας.
Το 1985 ιδρύθηκαν βιβλιοθήκες στη Ματαράγκα
Καρδίτσας, στο Πέραμα Ρεθύμνου, στην Αλεξάνδρεια Ημα
θίας, στο Λιβάδι Κυθήρων, στη Βλαχιώτη Λακωνίας, στις
Ερυθρές Αττικής.
Το 1986 ιδρύθηκε βιβλιοθήκη στη Πεντάπολη Σερ
ρών.
Η μέχρι σήμερα λειτουργία των βιβλιοθηκών αυ
τών κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική και είναι σημαντι
κή η συμβολή τους στην πολιτιστική και μορφωτική ανά
πτυξη των νέων των περιοχών αυτών.
Μετά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας των παιδι
κών βιβλιοθηκών στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η ΓΓΝΓ
προγραμματίζει, εκτός από τις 21 παιδικές βιβλιοθήκες
που είχαν ιδρυθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, να εντά
ξει στο Πρόγραμμα αυτό και τις 56 βιβλιοθήκες που
λειτουργούν με ευθύνη του EIN και έτσι το σύνολο των
77 βιβλιοθηκών θα λειτουργήσει με ενιαίο σύστημα.
Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί πλήρη προ
γράμματα για κάθε βιβλιοθήκη, που περιλαμβάνουν ερ
γασίες συντήρησης και βελτίωσης κτιρίων, επιδότηση
και ενίσχυση των Κοινοτήτων και των συνεταιριστικών
φορέων που έχουν την ευθύνη για τις βιβλιοθήκες αυ
τές, πρόγραμμα προμηθειών νέων βιβλίων και πρόγραμμα
προμηθειών οπτικοακουστικού υλικού που είναι εντελώς
απαραίτητο για τη λειτουργία των σύγχρονων βιβλιο
θηκών.
Συγχρόνως η ΓΓΝΓ επιδοτεί δήμους για τη δη38

μιουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
Το Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας, στα
πλαίσια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, δημιούργησε το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με στόχο την παροχή πλη
ροφοριών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευ
νας και της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο, την παροχή
πληροφοριών σχετικών με την επιστημονική γνώση και
την έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την εξα
σφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφο
ριών από και προς τα Πανεπιστήμια.
Το 1985 οι Υπουργοί Πολιτισμού των χωρών μελών
της Κοινότητας αποφάσισαν να επιδιώξουν την καλύτερη
εκμετάλλευση των πόρων των Ευρωπαϊκών Βιβλιοθηκών, με
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Εξέδωσαν ψήφισμα
με το οποίο εκάλεσαν τις βιβλιοθήκες να αναπτύξουν τη
συνεργασία τους και ανέλαβαν να εξετάσουν τη σκοπιμό
τητα ανάληψης ταχείας δράσης για την ενίσχυση των βι
βλιοθηκών προς την κατεύθυνση αυτή.
5. Λαϊκός πολιτισμός - Καλλιτεχνική χειροτεχνία
Το Πενταετές Πρόγραμμα 1983-1987 προέβλεπε την
ενίσχυση των τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα της προ
στασίας και της συλλογικής δραστηριότητας στη λαογρα
φική και εθνολογική έρευνα, την απογραφή των ελληνι
κών λαϊκών χορών και της ελληνικής παραδοσιακής μου
σικής (βυζαντινή μουσική, δημοτικό και ρεμπέτικο τρα
γούδι), τη συγκέντρωση, μελέτη και αναπαραγωγή αξιό
λογων αντικειμένων και στοιχείων του ελληνικού βίου,
39

τη χρηματοδότηση συγκρότησης Λαογραφικών Συλλογών και
τη στέγαση, την επέκταση και τον εξοπλισμό των Λαο
γραφικών και Εθνολογικών Μουσείων.
Στην κατεύθυνση της υλοποίησης αυτών των στό
χων κατά τη διάρκεια της πενταετίας 1983-1987 πραγμα
τοποιήθηκαν:
1. Μερική ενίσχυση στέγασης και εξοπλισμού κτι
ρίων λαογραφικού ενδιαφέροντος με το ποσό των 50
εκατ. δρχ.
2. Απογραφή ( καρτελοποίηση) των Λαογραφικών Μου
σείων και Συλλογών.
3. Απογραφή (καρτελοποίηση) των Χορευτικών Συγ
κροτημάτων και των Συγκροτημάτων Ελληνικών Παραδο
σιακών Χορών.
4. Μερική οικονομική ενίσχυση Τοπικών Λαογραφι
κών Μουσείων, Λαογραφικών Συλλογών, Χορευτικών Συγ
κροτημάτων και Συγκροτημάτων Ελληνικής Παραδοσιακής
Μουσικής.
5. Διοργανώθηκε το 1985 σεμινάριο με θέμα "Λαο
γραφικά Μουσεία και Συλλογές - Οργάνωση - Λειτουρ
γία", το οποίο απευθυνόταν στους ασχολούμενους στα
Λαογραφικά Μουσεία και Συλλογές και σημείωσε επιτυ
χία.
6. Επιχορηγήθηκαν πολλά σωματεία, ΝΠΙΔ κτλ. για
τον εμπλουτισμό των Συλλογών και την οργάνωση τοπικών
Μουσε ίων.
Παράλληλα ο E0MMEX, στα πλαίσια της προσπά
θειας για την ανάπτυξη και διαφύλαξη της παραδοσιακής
χειροτεχνίας της χώρας μας, έχει ξεκινήσει προγράμ40

ματα με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών
των χειροτεχνικών μονάδων και τη μεγαλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των κονδυλίων που αντλούνται από διάφορους
ευρωπαϊκούς φορείς.
Τα προγράμματα αυτά έχουν ξεκινήσει και βρί
σκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης.
Στη βιοτεχνική περιοχή του Ηρακλείου, ο ΕΟΜΜΕΧ
αγόρασε,διαμόρφωσε και εξόπλισε κτίριο όπου θα στεγα
στούν εργαστήρια μαρμαροτεχνίας, ξυλοτεχνίας - ξυλο
γλυπτικής, κεραμικής, αργυροχρυσοχοϊας.
Στο Κολυμπάρι Χανίων υπήρχε μια σχολή κεραμι
κής της οποίας ο ΕΟΜΜΕΧ, σε συνεργασία με τον Μητρο
πολίτη Σελ ίνου και Κισσάμου, ανακαίνισε το κτίριο και
το εξόπλισε με νέα μηχανήματα. Οι εργασίες βρίσκο
νται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και τα εργαστήρια θα
λειτουργήσουν μέσα στο 1987.
Στη Ζάκυνθο, όπου θα ιδρυθούν εργαστήρια γενι
κής χειροτεχνίας και ορυκτών πετρωμάτων, στην Τήνο,
όπου θα ιδρυθούν δύο πρότυπα πειραματικά εργαστήρια
μαρμαροτεχνίας και μεταλλοτεχνίας, στη Σαμοθράκη,
όπου προγραμματίζεται εργαστήριο γενικής χειροτεχνίας
και κεραμικής και στη Χίο, όπου προγραμματ ίζονται ερ
γαστήρια ξυλοτεχνίας-ξυλογλυπτικής, ορυκτών πετρωμά
των, μεταλλοτεχνίας, κεραμικής, υφαντικής και γενικής
χειροτεχνίας γίνονται διαπραγματεύσεις για την από
κτηση των αντίστοιχων κτιρίων.
Στη Ρόδο έχει αγοραστεί κτίριο για να λειτουρ
γήσουν εργαστήρια κεραμικής και αργυροχρυσοχοϊας και
προχωρεί ο εξοπλισμός τους.
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Στα Ιωάννινα, σε συνεργασία ΕΟΜΜΕΧ,ΕΤΒΑ,ΕΟΤ
και Δήμου Ιωαννιτών προγραμματίζεται η δημιουργία
κέντρου παραδοσιακής βιοτεχνίας για την ενίσχυση των
κλάδων αργυροχρυσοχοϊας, μεταλλοτεχνίας, υφαντικής
και ξυλογλυπτικής και η ΕΕΤΑΑ έχει αναλάβει τη μελέτη
αποδοτικότητας και η ΕΤΒΑ την οριοθέτηση και τον
καθορισμό των όρων δόμησης.
Στο χώρο αυτό επίσης ο Εθνικός Οργανισμός
Προνοίας - Υπηρεσία Οικοτεχνίας - συνέχισε τις δρα
στηριότητες του στο χώρο της παραγωγής χειροτεχνικών
προϊόντων με ανάθεση σε οικοτεχνίες ή στα 49 δικά του
εργαστήρια ταπητουργίας και τα 17 κιλιμοποιεία και
της εμπορίας των προϊόντων αυτών στα τρία μόνιμα
Εκθετήρια στην Αθήνα, ενώ διοργανώνει περιοδικές
εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
6. Πολιτιστική κίνηση - Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Το Πρόγραμμα 1983-1987 προέβλεπε την κατα
σκευή 30 περίπου Πνευματικών Κέντρων σε έδρες νομών
ή και σε μικρότερα κέντρα, την ανάπτυξη κτιριακής
υποδομής για τη στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
και πλατιά διάδοση και αύξηση των ευκαιριών απόλαυ
σης των πολιτιστικών αγαθών. Εδινε επίσης προτεραι
ότητα στην επέκταση και διεύρυνση του θεσμού των
Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων, για ισόρροπη κά
λυψη όλων των περιφερειών της χώρας και στον εμ
πλουτισμό και τη συστηματοποίηση της θεματολογίας
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές αναπτυ42

ξιακές και κοινωνικές ανάγκες.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε έξαρση στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, αύξηση του
αριθμού των Πολιτιστικών Συλλόγων, Σωματείων, Ιδρυ
μάτων, Πνευματικών Κέντρων και αύξηση του αριθμού των
συνεδρίων που διοργανώθηκαν στη χώρα μας.
Οι οικονομικοί πόροι που διατέθηκαν για την
ενίσχυση των Πολιτιστικών Σωματείων ανήλθαν σε ικανο
ποιητικό επίπεδο. Το σύνολο των πιστώσεων για την
τετραετία 1983-1986 ανήλθε στα 565 εκατ. δρχ. περί
που. Αυτά κατανεμήθηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Πρω
τεύουσας και Λοιπής Στερεάς Ελλάδας, που απορρόφησε
το 68,6* του συνολικού ποσού και στην Περιφέρεια Μα
κεδονίας, που απορρόφησε το 10Χ του ποσού (Πίνακας
Π.5 του Παραρτήματος).
Καταβλήθηκε επίσης προσπάθεια καταγραφής των
Πολιτιστικών Συλλόγων της χώρας, του αριθμού των με
λών τους, των εκδηλώσεων που διοργανώνουν, των εσόδων
και των επιχορηγήσεων τους.
Η χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το
ΥΠΠΟ ήταν το 1983 423.000.700 δρχ., το 1984
669.500.000 δρχ., το 1985 907.650.000 δρχ. και το
1986 796.000.000 δρχ.
Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των συνεδρίων που
οργανώθηκαν στη χώρα μας. Κατά το 1987 ο αριθμός των
συνεδρίων που προγραμματίστηκαν ανήλθε στα 230 και η
αναλογούσα πίστωση στα 90 εκατ. δρχ. Η συμμετοχή
των ξένων συνέδρων υπολογίζεται στα 25.000 άτομα και
η συναλλαγματική εισροή υπολογίζεται ότι θα φθάσει
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στα 1.5"Ό εκατ. δραχμές.
Επίσης διατέθηκαν για την ανέγερση και τα έξο
δα λειτουργίας 275 Πνευματικών Κέντρων της χώρας πι
στώσεις ύψους 576 εκατ. δρχ. από το ΠΔΕ, ποσό που δεν
απέχει σημαντικά από αυτό που είχε προβλεφθεί στο
προηγούμενο πενταετές και μπορεί να θεωρηθεί ικανο
ποιητικό και, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια,
αρκετά υψηλό.
Η δημιουργία και ανάπτυξη των Πνευματικών
Κέντρων με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
την πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων, τη δη
μιουργία φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης, θεάτρου, πινακο
θήκης, εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, την πραγματο
ποίηση κινηματογραφικών προβολών και γενικώς κάθε
μορφής πολιτιστικών εκδηλώσεων, κρίνεται ότι συνετέ
λεσε ουσιαστικά στην αποκέντρωση της πολιτιστικής και
πνευματικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή, ενώ πα
ράλληλα προώθησε την ανθρώπινη επικοινωνία και την
πολιτιστική καλλιέργεια.
Επίσης προχώρησε το θέμα της κατάρτισης πρό
τυπης τεχνικοοικονομικής μελέτης κτιρίων από τη Διεύ
θυνση Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστηλώσεως Νεότερων
Μνημείων και η χρηματοδότηση της κατασκευής και λει
τουργίας κτιρίων σε μεγάλες πόλεις που θα στεγάσουν
όλους τους φορείς πολιτιστικής δράσης.
Πραγματοποιήθηκε αποκέντρωση σε επίπεδο Νο
μαρχίας της αρμοδιότητας επιχορήγησης πολιτιστικών
φορέων, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στην
κατεύθυνση της περιφερειακής ανάπτυξης των πολιτι44

στικών δραστηριοτήτων και της τόνωσης της κοινωνικής
ζωής στην περιφέρεια. Ομως το επίπεδο οργάνωσης των
πολιτιστικών περιφερειακών φορέων δεν πρέπει προς το
παρόν να θεωρείται ικανοποιητικό.
Στη διάρκεια της πενταετίας 1983-1987 διοργα
νώθηκαν μεγάλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις, όπως τα
προγράμματα "Αθήνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώ
πης", "θεσσαλονίκη-2300 χρόνια", η Μπιενάλε Νέων Καλ
λιτεχνών κτλ. με σημαντικές επιπτώσεις στην καλλι
τεχνική μας δημιουργία και την προβολή της σε όλο τον
κόσμο και συνεχίστηκαν τα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ
ρου στο χώρο του αρχαίου δράματος, της μουσικής και
του χορού με σημαντική επιτυχία.
Πρόγραμμα "Αθήνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης-1985
Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε όλους σχεδόν τους χώ
ρους της καλλιτεχνικής έκφρασης, κινητοποίησε έναν
εντυπωσιακό αριθμό Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και
απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής και της
δυναμικότητας του ΥΠΠΟ κατά το 1985.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, εκτός από
την εναρκτήρια τελετή και σχετικές εκδηλώσεις και φι
λοξενίες, περιελήφθησαν:
Τριανταμία (31) Εκθέσεις: ζωγραφικής, γλυπτι
κής, ιστορικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές κτλ. με
εκθέματα από ελληνικά και ξένα Μουσεία, Αρχεία και
Συλλογές, μερικές από τις οποίες μετακινήθηκαν διαδο45

χικά σε Δήμους της Περιφέρειας Πρωτεύουσας και στην
επαρχία.
Δεκατρία (13) Συνέδρια: επιστημονικά, φιλοσο
φικά κτλ. με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημό
νων, με την κινητοποίηση για την οργάνωση τους δεκά
δων επιστημόνων και ενεργό συμμετοχή ως συνέδρωνεισηγητών εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων.
Θεατρικές παραστάσεις από 22 ξένους και 34 ελ
ληνικούς θιάσους.
Μουσικές εκδηλώσεις από 23 ξένα και 69 ελληνι
κά συγκροτήματα (ορχήστρες, χορωδίες, ομίλους κτλ.).
Χορευτικές παραστάσεις από 7 ξένα και 9 ελλη
νικά συγκροτήματα.
Επιδοτήθηκαν 18 Δήμοι της περιοχής Πρωτεύου
σας για παράλληλες εκδηλώσεις, με το συνολικό ποσό
της τάξης των 45,5 εκατ. δρχ.
Στο πρόγραμμα πήραν μέρος: 7 χώρες της Ευρω
παϊκής Κοινότητας στέλνοντας μερικά από τα διασημό
τερα συγκροτήματα τους να τις αντιπροσωπεύσουν στη
διοργάνωση και μάλιστα καταβάλλοντος σημαντικές δα
πάνες για τη συμμετοχή αυτή, περίπου 265 εκατ. δρχ.,
6 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες (εκτός ΕΟΚ), οι ΗΠΑ, η Σο
βιετική Ενωση, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, οι
Ινδίες και πολλές αφρικανικές χώρες με σημαντικές
εκδηλώσεις και προγράμματα.
Για το πρόγραμμα αυτό διατέθηκαν στο ΥΠΠΟ 730
εκατ. δρχ. επιπλέον από τον εγκεκριμένο από το Υπουρ
γείο Οικονομικών προϋπολογισμό του Υπουργείου για το
1985.
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Σημαντικό ήταν το όφελος σε υποδομή καθώς και
σε εξοπλισμό, γιατί το υλικό που χρειάστηκε για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα τελικά παρέμεινε στο Υπουρ
γείο, στις Υπηρεσίες του και στους Δήμους που συμμε
τείχαν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα ανακαίνισης
και εκσυγχρονισμού 5 αιθουσών του Εθνικού Αρχαιολο
γικού Μουσείου, το Ιλίου Μέλαθρον, ο εκθεσιακός χώρος
3.000 τ.μ. του ΟΛΠ, και τα θέατρα της Ρωμαϊκής Αγο
ράς, Πέτρας στην Πετρούπολη, Αλσους Νέας Σμύρνης,
Ανατολικών Δήμων, το Πλωτό Θέατρο Γλυφάδας.
Επίσης αξίζει να σημειωθούν η "χαρτογράφηση"
των έργων υποδομής ολόκληρου του λεκανοπέδιου καθώς
και των πόρων που αφορούν τον πολιτιστικό τομέα, η
έκδοση καταλόγων για όλες τις εκθέσεις και τις σημα
ντικές εκδηλώσεις και η συσσώρευση ειδικού εξοπλι
σμού, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τις
ανάγκες του ΥΠΠΟ και των ΟΤΑ.
Επίσης πρέπει να συνεκτιμηθεί το σημαντικό
πολιτικό όφελος από την προβολή του προγράμματος και
των εκδηλώσεων, συνεδρίων κτλ. στο διεθνή τύπο και
την ευκαιρία προβολής ειδικών θεμάτων σημαντικών για
τη χώρα μας, όπως το "Κυπριακό", μέσω του "πλοίου της
Κυρήνειας" και της Εκθεσης "Κύπρος": 9.000 Χρόνων
Εργα Πολιτισμού Λεηλατούνται" και της συνέχειας και
της ενότητας του ελληνικού πολιτισμού τόσο σημαντικής
για το ηθικό και το γόητρο του απόδημου ελληνισμού.
Πρόγραμμα "θεσσαλονίκη:2.300 Χρόνια" - 1985
Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με πρωτοβου-
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λ ία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη βοήθεια της Νομαρ
χίας και του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.
Περιέλαβε περίπου 40 εκδηλώσεις κάθε είδους
και διήρκεσε όλο το 1985, ενώ ορισμένα έργα και επι
μέρους προγράμματα συνεχίστηκαν και το 1986.
Απορρόφησε από ειδικά κονδύλια 500 εκατ. δρχ.
για το 1985 και 400 εκατ. δρχ. για το 1986.
Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών
Η Μπιενάλε νέων καλλιτεχνών των ευρωπαϊκών χω
ρών της Μεσογείου οργανώθηκε από το ΥΠΠΟ σε συνεργα
σία με τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς, το Δήμο Θεσσαλονίκης και
με την οργανωτική στήριξη της HELLEXPO-ΔΕΘ, με στόχο
τη συνέχιση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του
πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας της Με
σογείου και την καθιέρωση ενός πόλου άμιλλας.
Στην εκδήλωση έφθασαν 400 νέοι από διάφορες
χώρες που εκπροσώπησαν τη νέα γενιά των καλλιτεχνών
των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου στη φωτογραφία, τα
εικαστικά, την αρχιτεκτονική, το βιομηχανικό σχέδιο,
τα κόμικς και την εικονογράφηση γενικά, την αφίσα, το
κόσμημα, τη μόδα, τον κινηματογράφο και το βίντεο,
καθώς και το χορό, τη μουσική, και το θέατρο.
Τα έξοδα ήταν 80 εκατ. δρχ., που ανέλαβαν μισά-μισά το Δημόσιο και διάφοροι ιδιωτικοί φορείς.
Η πολλαπλότητα των εκδηλώσεων έπρεπε να ενταχθεί στο παρόν της πόλης και να συνδεθεί με το παρελ
θόν της. Ετσι αποφασίστηκε η αξιοποίηση των μνημείων
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της Θεσσαλονίκης και αποδόθηκαν στο κοινό για πρώτη
φορά κλειστοί και ανεκμετάλλευτοι χώροι όπως:
Η Ροτόντα για προβολές βίντεο και έκθεση
φωτογραφίας,
ο Λευκός Πύργος για εκθέσεις κοσμημάτων,
σχεδίου, μόδας και μοντέλων,
το Αλλαντζά Ιμαρέτ για λογοτεχνικές εκδηλώ
σεις, βίντεο και μικρής κλίμακας μουσικές εκδηλώσεις,
το Γενί Τζαμί (Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο) για
έκθεση έργων βιομηχανικού σχεδιασμού και αφίσας,
το πρώην Βασιλικό Θέατρο για μουσικές εκδηλώ
σεις, θεατρικές παραστάσεις, επιδείξεις μόδας, παρα
στάσεις χορού,
η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου θεσσαλο
νίκης για εκθέσεις αρχιτεκτονικές και βιομηχανικού
σχεδίου,
η Αποθήκη της Α' Προβλήτας στο λιμάνι για μου
σικές εκδηλώσεις, εικαστικά γεγονότα και εκθέσεις
κόμικ,
τα περίπτερα της HELLEXPO-ΔΕΘ για εκθέσεις έρ
γων ζωγραφικής και συμπόσιο με τη συμμετοχή προσω
πικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
το κινηματοθέατρο "Ανετον" για μουσικές, θεα
τρικές παραστάσεις και χορό και το "Παλλάς" για κινη
ματογραφικές προβολές.
7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Το προηγούμενο πρόγραμμα προέβλεπε αξιοποίηση
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των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και
η υποδομή της χώρας μας για μαζική πληροφόρηση με συ
στηματική παρουσίαση των καλλιτεχνικών και πνευματι
κών εκδηλώσεων, του έργου και των απόψεων των
δημιουργών.
Προέβλεπε επίσης στον τομέα της τηλεόρασης τη
δημιουργία αντίστοιχης διεύθυνσης και υπαγωγή στην
αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ του μορφωτικού τομέα της τηλεό
ρασης .
Σημαντική εξέλιξη στο χώρο είναι η ψήφιση του
νόμου για τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης για καλύτερη οργάνωση,εκμετάλλευση
και ανάπτυξη της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και
ουσιαστικότερη συμβολή τους στην ενημέρωση, τη μόρ
φωση και την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού.
Η ΕΡΤ-ΑΕ περιλαμβάνει την Ελληνική Τηλεόραση
ένα (ΕΤ1), την Ελληνική Τηλεόραση δύο (ΕΤ2), την Ελ
ληνική Ραδιοφωνία (EPA), το Ινστιτούτο Οπτικοακου
στικών Μέσων για θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και
μελέτη των οπτικών και ακουστικών μέσων, την επαγ
γελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της
ΕΡΤ-ΑΕ, την ίδρυση βιβλιοθήκης, τη φύλαξη και συμπλή
ρωση του αρχειακού υλικού καθώς και τη διοργάνωση συ
νεδρίων και την έκδοση έντυπου υλικού και την Εταί
ρε ία Παραγωγής και Εμπορίας Εκπομπών και Προγραμμάτων
Ραδιοτηλεόρασης.
Με το νόμο αυτό ο Υπουργός Προεδρίας της Κυ
βέρνησης αποκτά το δικαίωμα να εκχωρεί άδειες ίδρυσης
και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών τοπικής ισχύος
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στους OTA.
Παράλληλα συνιστά Ειδική Υπηρεσία Μαζικών Μέ
σων Επικοινωνίας (ΕΥΜΜΕ) με αρμοδιότητες την παρακο
λούθηση και ενημέρωση σε θέματα τεχνολογίας και νέων
μέσων μαζικής επικοινωνίας (δορυφορική, ασύρματη και
ενσύρματη τηλεόραση), την παρακολούθηση της νομοθε
τικής εξέλιξης και οργανωτικής ανάπτυξης στο διεθνή
χώρο σε θέματα μέσων επικοινωνίας, την έρευνα, τη συ
νεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά
κέντρα, το συντονισμό των υπηρεσιών ή οργάνων του δη
μόσιου τομέα με συναφές αντικείμενο και την εποπτεία
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
Στη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας αυξή
θηκε η προβολή καλλιτεχνικών γεγονότων και εικαστι
κών δημιουργών από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση όχι
μόνο στη διάρκεια ειδικών εκπομπών αλλά και μέσα στα
δελτία ειδήσεων των κεντρικών ή περιφερειακών
σταθμών.
Στην κατεύθυνση της βελτίωσης των ραδιοφωνι
κών προγραμμάτων έχει ήδη ξεκινήσει μία προσπάθεια
από μέρους της ΓΓΛΕ για την επιμόρφωση εκείνων των
στελεχών της που δουλεύουν για την παραγωγή ραδιο
φωνικών προγραμμάτων από περιφερειακούς ραδιοφωνι
κούς σταθμούς.
Σε πρώτο στάδιο η επιμόρφωση που έγινε αφο
ρούσε την ποιοτική αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων
εκπομπών που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο τη Λαϊκή
Επιμόρφωση και τις δραστηριότητες της.
Παράλληλα επειδή το πρόβλημα της εύρεσης κα51

ταρτισμένων ραδιοφωνικών συνεργατών ξεπερνάει τα όρια
των εκπομπών της Λ.Ε. και αφορά συνολικότερα τη δομή
και το πρόγραμμα των επαρχιακών ραδιοφωνικών σταθμών,
η Λ.Ε. σε συνεργασία με την ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 έχει προ
γραμματίσει μια σειρά σεμιναρίων που αποσκοπούν στην
κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) των συνεργατών της
Λ.Ε., ώστε να δημιουργηθούν αξιόλογες εκπομπές με θέ
ματα σχετικά με τη Λ.Ε. (μειονότητες, σχέσεις γονιώνπαιδιών, αναλφαβητισμός κτλ.) και στην κατάρτιση του
συνόλου των συνεργατών των τοπικών ραδιοσταθμών σε
θέματα κοινωνικού προβληματισμού, μαζικών μέσων, με
θόδων ανίχνευσης αναγκών κτλ.
8. Ελληνική πολιτιστική παρουσία στο εξωτερικό
Το Πενταετές Πρόγραμμα 1983-1987 έδινε ιδιαί
τερη σημασία στη διεθνή προβολή των αξιών του ελληνι
κού πολιτισμού με την προβολή της ενότητας και της
συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού, με τη διεύρυνση
των μορφωτικών σχέσεων και ανταλλαγών με την παγκό
σμια κοινότητα και με τους διεθνείς οργανισμούς, με
τη στενή συνεργασία με τον απόδημο ελληνισμό, με την
αύξηση των θέσεων των μορφωτικών ακολούθων, με τη δη
μιουργία μόνιμων ελληνικών πολιτιστικών κέντρων και
με την ενίσχυση των εδρών και των κέντρων νεοελλη
νικών σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Στη διάρκεια της πενταετίας η ελληνική παρου
σία στο εξωτερικό περιελάμβανε:
Συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα Πολιτι52

στικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, ένα πρόγραμμα που
οργανώνεται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από
την Αθήνα το 1985 με σημαντικές εκδηλώσεις σε όλους
τους καλλιτεχνικούς χώρους και αξιόλογη συμμετοχή
καλλιτεχνών και κοινού, όπως έχει αναφερθεί και προη
γουμένως, και συνεχίστηκε στη Φλωρεντία το 1986 και
στο Αμστερνταμ το 1987. Ακολουθούν το Βερολίνο το
1988, το Παρίσι το 1989 και η Γλασκώβη το 1990.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε την περίοδο των εκ
δηλώσεων της "Αθήνας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας", σε
συνδυασμό με την επιχορήγηση άλλων οργανωτικών φορέων
εκτός ΥΠΠΟ για την επίσπευση και απλούστευση των
απαιτούμενων διαδικασιών, κυρίως από το Δημόσιο Λογι
στικό, οδήγησε στην καλύτερη οργάνωση εκδηλώσεων στο
εξωτερικό και σε αξιόλογη ελληνική παρουσία στις εκ
δηλώσεις των άλλων μετά την Αθήνα "Πολιτιστικών Πρω
τευουσών της Ευρώπης".
Παράλληλα έχει ήδη γίνει σοβαρή επιστημονική
εκθεσιακή υποδομή, που έχει παρουσιαστεί ή προγραμμα
τίζεται να παρουσιαστεί σε πολλές χώρες από το ΥΠΠΟ
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και τον EOT.
Τέτοιες εκθέσεις είναι η βυζαντινή έκθεση "Από
το Βυζάντιο στον ΕΙ Greco" στην Αγγλία, η αρχαιολο
γική έκθεση "Από το μύθο στο λόγο" στη Γερμανία, η
έκθεση "Ελλάδα και θάλασσα" στο Αμστερνταμ και τη
Μαδρίτη, έκθεση λαϊκής τέχνης στην Αυστραλία, αρ
χαιολογική έκθεση, βυζαντινή έκθεση και η έκθεση "Ελ-
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ληνικές Φωνές" του Μουσείου Μπενάκη στις ΗΠΑ.
Η παρουσία της χώρας μας όμως σε Διεθνείς Πο
λιτιστικούς Οργανισμούς, στην UNESCO, στο Συμβούλιο
της Ευρώπης, η προβολή των πολιτιστικών συμφερόντων
μας και η εξυπηρέτηση των λοιπών διεθνών υποχρεώσεων
της πραγματοποιήθηκαν σε περιορισμένη έκταση, χωρίς
συντονισμό με άλλους συναρμόδιους κρατικούς φορές ή
άλλες υπηρεσίες εκτός του ΥΠΠΟ.
Η εφαρμογή των Διακρατικών Μορφωτικών Συμβά
σεων και Προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 2025% των προβλεπόμενων από αυτά πολιτιστικών ανταλ
λαγών και δραστηριοτήτων. Ενώ η διασύνδεση και συ
στηματοποίηση της συνεργασίας με ελληνικούς και φι
λελληνικούς φορείς του εξωτερικού για τη διοργάνωση
ενοτήτων πολιτιστικών εκδηλώσεων, η περαιτέρω ενί
σχυση των Εδρών και Κέντρων Νεοελληνικών Σπουδών και
Πολιτισμού στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και η
ίδρυση και συντήρηση Ελληνικών Πολιτιστικών Κέντρων
δεν επιτεύχθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
Σήμερα έχουμε σχέσεις με 57 τέτοιους φορείς σε
16 χώρες, από τους οποίους ενισχύονται με μικρές επι
χορηγήσεις ή πολιτιστικό υλικό 10 περίπου κάθε χρόνο
και με 126 έδρες ή τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών σε 17
χώρες (στο Παράρτημα υπάρχουν συμπληρωματικές πληρο
φορίες για τις έδρες νεοελληνικών σπουδών του εξωτε
ρικού) .
Τα περισσότερα Πολιτιστικά Κέντρα που υπάρχουν
σε πολλές χώρες του εξωτερικού (Παρίσι, Βενετία,
Σαντιάγκο, κτλ.), αν και επιτελούν σημαντικό έργο,
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αντιμετωπίζουν οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα
που έχουν σχέση κατά πολύ με τον τρόπο ίδρυσης τους
και το διαφορετικό σε κάθε περίπτωση νομικό και οικο
νομικό πλέγμα που διέπει τη λειτουργία τους.
Συγχρόνως η προβλεπόμενη και στο προηγούμενο
πενταετές αύξηση του αριθμού των μορφωτικών ακολού
θων στο εξωτερικό και η οργάνωση του θεσμού σε νέα
βάση με την υπαγωγή τους στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ,
δεν πραγματοποιήθηκε.
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Β.2.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

Στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού
ανήκουν η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, η Γε
νική Γραμματεία Νέας Γενιάς και η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού.
1.

Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης

Στη διάρκεια της πενταετίας η ΓΓΛΕ ανέπτυξε
δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:
Εφαρμόζει πρόγραμμα αντιμετώπισης του αναλφα
βητισμού με στόχο την ανακοπή της παραγωγής αναλφά
βητων, το διαρκή έλεγχο του προβλήματος και τη στα
διακή εξάλειψη του.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή προετοιμα
σία και οργάνωση του προγράμματος αυτού με τη μελέτη
των κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων προσαρμοσμένων
στην ψυχολογία των ενηλίκων, με τη διαμόρφωση παιδα
γωγικού και διδακτικού υλικού κατά βαθμίδες αναλφά
βητων και διαφοροποιημένο ανάλογα με την κοινωνική
κατηγορία, τη γεωγραφι κή περιοχή, την ηλικία, το φύλο
και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους
και με την επιμόρφωση των στελεχών που θα αναλάβουν
την υλοποίηση του προγράμματος.
Στα πλαίσια της δραστηριότητας της στο χώρο
αυτό συμμετείχε στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την
αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στις χώρες μέλη της
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ΕΟΚ, που διοργανώθηκε το 1987.
Διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα,
που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, φυλα
κισμένους, ανάπηρους, τσιγγάνους, παλιννοστούντες
Ελληνες, καθώς και σε διάφορες θρησκευτικές μειονό
τητες, τα οποία έχουν ως στόχο τη συμπλήρωση της βα
σικής τους εκπαίδευσης, την ενημέρωση τους στα σύγ
χρονα θεσμικά πλαίσια της χώρας μας, την επαγγελμα
τική τους αποκατάσταση και κοινωνική τους επανένταξη.
Παράλληλα, έχει επεκτείνει τις επιμορφωτικές
και πολιτιστικές δραστηριότητες της στο στρατό με
προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των
Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση
της καθημερινής πρακτικής ζωής και μπορούν συγχρόνως
να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τους
στρατευμένους στο μέλλον.
Συγχρόνως διοργανώνει προγράμματα για την
ευαισθητοποίηση των ατόμων στους νέους θεσμούς (Το
πική Αυτοδιοίκηση, Συνεταιρισμοί»Δημοτικές Επιχειρή
σεις, Περιφερειακά Συμβούλια), προγράμματα επαγγελμα
τικής προκατάρτισης σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ,τον
ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Γεωργίας κτλ. σε όλη την Ελλάδα,
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στα πλαίσια των προ
γραμμάτων Αγωγής Υγείας από το 1985 και σεμινάρια σε
άλλα κοινωνικά θέματα όπως σχέσεις γονιών-παιδιών,
ισότητα των δύο φύλων κτλ.
Στο χώρο του πολιτισμού αναπτύσσει δραστηριό
τητες με προγράμματα που εντάσσονται στην κατεύθυνση
μιας συστηματικής και μακροχρόνιας παιδείας στους κυ57

ριότερους πολιτιστικούς τομείς, με στόχο την ποιοτική
αναβάθμιση της πολιτιστικής πρακτικής στο κέντρο και
στην περιφέρεια.
Στα πλαίσια της Λαϊκής Επιμόρφωσης λειτουρ
γούν σε όλους τους νομούς της χώρας τμήματα μάθησης
με αντικείμενο την τέχνη και γενικότερα τον πολιτι
σμό. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα τμήματα θεα
τρικής παιδείας.
Για την υποστήριξη και την ανάπτυξη αυτών των
τμημάτων, η ΓΓΛΕ τα 4 τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει
ένα οργανωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών θεά
τρου σε όλη την Ελλάδα, που είναι και η πρώτη ουσια
στικά οργανωμένη προσπάθεια παρέμβασης του Υπουργείου
Πολιτισμού στο ερασιτεχνικό θέατρο και τη θεατρική
αποκέντρωση.
Ηδη έχουν ξεκινήσει επαφές των ΝΕΛΕ Λέσβου
και Κυκλάδων με όλους τους φορείς για τη διοργάνωση
του Φεστιβάλ ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας του
Αιγαίου.
Παράλληλα, από το 1986 άρχισε πειραματικά και
νέο πρόγραμμα με την αποστολή ανθρώπων του θεάτρου με
ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις σε θεατρικές ομάδες
απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας, για θεατρική
δουλειά με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες των θεατρι
κών ομάδων κάθε περιοχής, σε συνεργασία με πολιτιστι
κούς φορείς, Δήμους και Κοινότητες, Κέντρα Νεότητας
κτλ., στους οποίους προσφέρει κάθε βοήθεια για την
ανάπτυξη των προγραμμάτων τους και την επιτυχία των
στόχων τους και προσπαθεί να ενεργεί σαν ένα όργανο
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συντονισμού και επαφής όλων αυτών των πολιτιστικών
προσπαθειών.
Στο χώρο του κινηματογράφου η ΓΓΛΕ είναι ένας
από τους λίγους κρατικούς φορείς που παράγουν και
χρηματοδοτούν ταινίες μικρού μήκους επιμορφωτικού πε
ριεχομένου .
Εχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη διοργά
νωση φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών επιμορφωτικού
περιεχομένου, με στόχο να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο
έλξης των κινηματογραφιστών προς τον επιμορφωτικό κι
νηματογράφο, ο οποίος ουσιαστικά είναι παραμελημένος
στη χώρα μας και γίνεται προσπάθεια το φεστιβάλ αυτό
είτε να ενταχθεί στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φε
στιβάλ Θεσσαλονίκης είτε να πάρει η εκδήλωση αυτή
διεθνή χαρακτήρα και να γίνει "Διεθνές Φεστιβάλ Επι
μορφωτικού Κινηματογράφου".
Συγχρόνως στα πλαίσια της Λ. Ε. λειτουργούν
από το 1983 τμήματα φωτογραφίας, με στόχο παράλληλα
με την εκπαίδευση και την εκμάθηση, την προβολή των
δραστηριοτήτων της Λ.Ε., τη δημιουργία φωτογραφικών
αρχείων στη Λ.Ε., στους Δήμους και στη Νομαρχία, τη
δημιουργία ενός αρχείου με φωτογραφίες από νεοκλασι
κά κτίρια, παραδοσιακά επαγγέλματα και την ευαισθητο
ποίηση του κόσμου σε διάφορα θέματα καλλιτεχνικής έκ
φρασης και δημιουργίας.
Ηδη έχει γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξο
πλισμού και έχουν ξεκινήσει 6 τμήματα υψηλών προ
διαγραφών (2 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη, 2 στην
Πάτρα), τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ.
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Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για
την επιμόρφωση στελεχών που δουλεύουν για την παρα
γωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων στους Περιφερειακούς
Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και σε πρώτο στάδιο η επιμόρ
φωση αφορούσε την ποιοτική αναβάθμιση των εκπομπών
που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο τη Λ.Ε. και τις
δραστηριότητες της.
Για όλα τα παραπάνω προγράμματα και γενικότε
ρα για τις ανάγκες των ΝΕΛΕ, η ΓΓΛΕ επιχορήγησε τις
ΝΕΛΕ με τα παρακάτω ποσά: το 1983 874.630 χιλ. δρχ.,
το 1984 1.325.887 χιλ. δρχ., το 1985 1.266.250 χιλ.
δρχ., το 1986 1.425.050 χιλ. δρχ. και το 1987
1.450.000 χιλ. δραχμές.
Παράλληλα κινήθηκε στην κατεύθυνση της αντι
μετώπισης του προβλήματος της έλλειψης υλικοτεχνικής
υποδομής σε κτίρια και εξοπλισμό, που αποτελεί σημα
ντικό εμπόδιο για την προώθηση των κοινωνικοπολιτιστικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και των τριών
Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΟ στην περιφέρεια.
Ετσι έχει εκπονήσει το Πρόγραμμα Πολυκέντρων,
που αποσκοπεί στο να καλύψει τη χώρα με ένα δίκτυο
κτιριακών εγκαταστάσεων υψηλής στάθμης, άρτια εξοπλι
σμένων, για να στεγάσουν δραστηριότητες των Γραμμα
τειών και θα περιλαμβάνουν χώρους όπως Κέντρο Νεότη
τας, Βιβλιοθήκη, Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων, Κέντρο Πολιτιστικής Πληροφόρησης
κ.ά.
Πέρα από τα προαναφερόμενα, θα δημιουργηθούν
χώροι όπου θα στεγάσουν δραστηριότητες του Υπουργείου
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Πολιτισμού που λειτουργούν περιοδικά στην περιφέρεια,
όπως θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβο
λές, περιοδεύουσες εκθέσεις κτλ. αναβαθμίζοντας έτσι
τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ταυτόχρονα σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο.
Ηδη μεικτή Ομάδα Μελέτης, αποτελούμενη από
επιστήμονες των Γενικών Γραμματειών και της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), έχει εκπονήσει μελέτη απογραφής και αξιο
λόγησης δραστηριοτήτων και υπάρχουσας υποδομής σε 262
οικισμούς της χώρας και απογραφής των υπαρχόντων ακι
νήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου και των ΟΤΑ και έκανε
μια αρχική επιλογή οικισμών, όπου θα γίνει σχετική
παρέμβαση.
Εχει γίνει πρόταση ένταξης του προγράμματος
στα ΜΟΠ και έχει εγκριθεί από το ΜΟΠ Κρήτης η χρημα
τοδότηση των Πολυκέντρων των νομών Χανίων, Ρεθύμνης
και Λασιθίου. Εχουν ήδη υπογραφεί Προγραμματικές Συμ
βάσεις με τους Δήμους Χανίων, Ανωγείων και την Κοινό
τητα Περάματος και τα αντίστοιχα έργα βρίσκονται σε
εξέλιξη.
Για. την υλοποίηση των παραπάνω στη ΓΓΛΕ λει
τουργεί Κεντρική Επιτελική Ομάδα από επιστήμονες του
ΥΠΠΟ και της ΕΕΤΑΑ επιφορτισμένη, μεταξύ των άλλων,
με τον ορισμό προδιαγραφών, τη σύνταξη κτιριολογικών
προγραμμάτων, το συντονισμό του προγράμματος, την πα
ροχή γενικών κατευθύνσεων και την παρακολούθηση και
τεχνική υποστήριξη της εκτέλεσης του.
Ηδη η Ομάδα έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες
61

συνεννοήσεις με τους αντίστοιχους ΟΤΑ και έχουν επι
λεγεί τα κατάλληλα ακίνητα, για τη δημιουργία Πολύκεντρων στις παρακάτω πόλεις: Κατερίνη, Αμύνταιο,
Πτολεμαϊδα, Καστοριά, Τήνο, Αλμυρό, Πολίχνιτο, Πλωμά
ρι, Ναύπλιο, Πάτρα, Τρίπολη, Λουτράκι, Κάλυμνο, Θήβα,
Αρτα, Γεννάδι Ρόδου, Αλεξάνδρεια, Καβάλα και Λαμία.
2. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Στη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας η
ΓΓΝΓ ανέπτυξε δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:
Το 1983 η ΓΓΝΓ, σε συνεργασία με τον OHE, τον
ΟΟΣΑ και την UNESCO, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με στόχο
να παρέμβει σε τόπους ξεχασμένους και να τους προωθή
σει αναπτυξιακά.
Επέλεξε ένα ακριτικό νησί, τη Χάλκη που χα
ρακτηριζόταν από παντελή έλλειψη υποδομής και προχώ
ρησε στην εκπόνηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης
ανάπτυξης και αναζωογόνησης της με σεβασμό στο περι
βάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, την
ανάδειξη νέων θεσμών σε συνεργασία με την Τ.Α. και
την ανάπτυξη και στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών.
Η προσπάθεια αυτή θεωρείται προσπάθεια πρότυ
πης δράσης και συμμετοχής των νέων στην ανάπτυξη, με
στόχο μέσω της μελέτης και του προγραμματισμού να
συγκρατηθεί ο πληθυσμός, να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής, να επιστρέψουν οι νέοι και να ενισχυθούν εναλ
λακτικές δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται σε μια
πολύπλευρη ανάπτυξη.
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Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν την κατασκευή
ξενώνα και την αναπαλαίωση παραδοσιακών σπιτιών, ώστε
να υπάρχει η υποδομή για την προσέλκυση τουρισμού, τη
διαμόρφωση του παλαιού ελαιοτριβείου σε χώρο συνε
δριάσεων με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα φιλοξενίας μικρού ή μεσαίου μεγέθους συνε
δρίων, την ανάπτυξη συνεταιριστικής δραστηριότητας
στους τομείς της μελισσοκομίας, της ιχθυοκαλλιέργειας
και των κατασκευών.
Παράλληλα, στη Ρόδο επιχειρήθηκε με την από
δοση και διαμόρφωση της τάφρου και των ξεχασμένων χώ
ρων του Κάστρου και της Μεσαιωνικής Πόλης να δημιουρ
γηθεί μια άλλη πρόταση στην πολιτιστική αλλοτρίωση,
να αναδειχθεί η παράδοση και η ιστορία του τόπου και
να γίνει πόλος βαθύτερης επικοινωνίας.
Η ΓΓΝΓ, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δη
μιουργία ενός Κέντρου Υποδοχής Παλιννοστούντων Νέων
στα Ιωάννινα με στόχο παροχή υποστήριξης σε παλιννο
στούντες νέους στη φάση επανένταξης στην ελληνική
κοινωνία.
Το γεγονός ότι ήδη λειτουργεί στα Γιάννενα το
Πρόγραμμα "Σχολικής Επανένταξης Παλιννοστούντων Μαθη
τών" με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συν
δυασμό με τα υψηλά ποσοστά παλιννόστησης στην περιο
χή της Ηπείρου, συνηγορούσαν στην ύπαρξη ενός τέτοιου
συμβουλευτικού σταθμού παλιννοστούντων σε αυτή την
63

περιοχή.
Παράλληλα στη ΓΓΝΓ στην Αθήνα λειτουργεί Κέν
τρο Πληροφόρησης Νεότητας, το οποίο καλύπτει την ανά
γκη για στοιχεία και υπεύθυνη πληροφόρηση των νέων
στα θέματα που τους απασχολούν, διαμορφώνει νέες σχέ
σεις ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, παρέχει ενη
μέρωση και συνεργασία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον,
αποτελεί μια εφαρμογή της πληροφορικής και συνεχή
πειραματισμό όσον αφορά τη συλλογή και μετάδοση πληροφορι ων.
Είναι στη διάθεση όλων των νέων, μαθητών,
σπουδαστών, εργαζομένων, ανέργων, οικογενειών κτλ.
καθώς και ατόμων που έχουν άμεση επαφή με τους νέους
(γονείς, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί) και έχει
πλούσιο θεματολόγιο στον τομέα της εκπαίδευσης, της
επαγγελματικής κατάρτισης, σε εργασιακά θέματα, θέ
ματα στρατολογίας, κοινωνικά, αθλητισμού, επιμόρφω
σης, πολιτιστικές δραστηριότητες.
Η ΓΓΝΓ ίδρυσε εργαστήρι μαθητικού εντύπου με
στόχο να υποβοηθήσει ανάλογες προσπάθειες και να πα
ρέχει ουσιαστική βοήθεια στον τομέα αυτό. Πιο συγκε
κριμένα προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση και ο ανά
λογος εξοπλισμός ειδικού χώρου στο Κέντρο Πληροφόρη
σης Νεότητας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν
να πηγαίνουν και να εργάζονται για την έκδοση των
εντύπων τους.
Στον ίδιο χώρο παρέχεται τεχνική βοήθεια από
ειδικούς συνεργάτες της ΓΓΝΓ (δακτυλογράφους, γρα
φίστες, χειριστές μηχανημάτων κτλ.), εκτίθενται πα64

λαιότερα και σύγχρονα μαθητικά έντυπα, και πραγματο
ποιούνται σχετικές συζητήσεις με στόχο την υποβοήθηση
των μαθητών και την ανταλλαγή εμπειριών.
Η ΓΓΝΓ με τη συνεργασία του Αριστοτέλειου Πα
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης διοργανώνει στο Δίο Πιερίας
προγράμματα κατάρτισης στελεχών σε σύγχρονες μεθόδους
ανασκαφών, για συστηματική ταξινόμηση αρχαιολογικών
ευρημάτων, για συντήρηση ψηφιδωτών και κατασκευή
αντιγράφων, εργαστήριο αρχαιολογικών ευρημάτων και το
Κέντρο Ολύμπου.
Ενώ, για να βοηθήσει την προσπάθεια των Δήμων
και Κοινοτήτων για την ίδρυση, βελτίωση και εκσυγχρο
νισμό των βιβλιοθηκών τους, εκδίδει ένα μικρό οδηγό
οργάνωσης μικρής βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα πρότυπα
της βιβλιοθηκονομίας, που περιλαμβάνει περιγραφή των
λειτουργιών της βιβλιοθήκης και κατάταξης βιβλίων και
συμβουλευτικό κατάλογο βιβλίων.
Ανέπτυξε επίσης δραστηριότητες για την εξα
σφάλιση της απαραίτητης υποδομής που θα επιτρέψει
στους νέους να παρέμβουν στην πολιτιστική ζωή και να
οργανώσουν τις εναλλακτικές χρήσεις του ελεύθερου
χρόνου, της ψυχαγωγίας και της ποιότητας ζωής.
Δημιούργησε Κέντρα Νεότητας, Λέσχες Νεολαίας,
Βιβλιοθήκες για παιδιά, εφήβους και νέους εξασφάλισε
τεχνικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εκδηλώ
σεων, διαμόρφωσε χώρους για πολιτιστικούς σκοπούς,
όπως την τάφρο στη Ρόδο, το Κάστρο στα Γιάννενα, την
αναπαλαίωση σπιτιών στο Ν. Ηράκλειο και στη
Θεσσαλονίκη.
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Παρενέβη στη μελέτη και το σχεδιασμό αθλητι
κών έργων, ώστε να διαμορφώνονται χώροι και υποδομή
όπου να μπορούν να εντάσσονται προγράμματα πολιτιστι
κά και μορφωτικά, όπως στο κλειστό γυμναστήριο Περι
στερίου, στο ΕΑΚ Βύρωνα, στο ΕΑΚ Αγ. Κοσμά, ΕΑΚ Χαλ
κίδας κτλ. όπου έχουν σχεδιαστεί αίθουσες βιβλιοθή
κης, προβολής, εκθέσεων, διαλέξεων κτλ.
Συμμετείχε σε συνεργασία με την Τ.Α. και τους
αντίστοιχους συλλόγους, στη διοργάνωση εκδηλώσεων που
καλύπτουν όλους τους τομείς των καλών τεχνών.
Στον τομέα του κινηματογράφου, βρίσκεται σε
μόνιμη συνεργασία με τις κινηματογραφικές λέσχες,
τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις μαθητικές κοι
νότητες και διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως το αφιέρωμα
στον ελληνικό κινηματογράφο στην Αθήνα και σε άλλες
επαρχιακές πόλεις σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ, την Εται
ρεία Ελλήνων Σκηνοθετών και την Ομοσπονδία Κινηματο
γραφικών Λεσχών τον Μάιο του 1984.
Η κατανομή των πιστώσεων από τη ΓΓΝΓ σε ΝΠΔΔ
παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.6 του Παραρτήματος.
3. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Στη διάρκεια της πενταετίας 1983-1987 η ΓΓΑΕ
ανέπτυξε δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:
Οργάνωσε πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών αποδή
μων με στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη των δεσμών
των παιδιών αυτών με την πατρίδα των γονιών τους, τη
διατήρηση και διαφύλαξη της μητρικής γλώσσας και της
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πολιτιστικής ταυτότητας και συνείδησης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού.
Με το πρόγραμμα αυτό φιλοξενήθηκαν νέοι και
παιδιά από όλο τον κόσμο σε κατασκηνώσεις και κέντρα
φιλοξενίας νέων το 1983 1.511 άτομα, το 1984 1.526
άτομα, το 1985 2.398 άτομα, το 1986 1.500 άτομα και
το 1987 1.800 άτομα.
Επίσης οργάνωσε πρόγραμμα φιλοξενίας στον τό
πο καταγωγής με στόχο την απόκτηση μιας άμεσης γνώσης
της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής στην
ιδιαίτερη πατρίδα των γονέων τους, την καλλιέργεια
γνωριμιών και φιλίας και την ανάπτυξη σχέσεων με τους
νέους της Ελλάδας και τη συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς και πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης ή βελτίω
σης της ελληνικής γλώσσας, που απευθύνεται σε όλους
τους απόδημους νέους και νέες 18-25 ετών, σε φοιτητές
και σπουδαστές και διαρκεί 1 μήνα.
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώ
ρους και μουσεία, σεμινάρια παρουσίασης της ελληνικής
κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας και παρου
σίαση θεμάτων μετανάστευσης και παλιννόστησης.
Η υλοποίηση του γίνεται σε συνεργασία με Ανώ
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μέχρι τώρα περισσότε
ροι από 500 νέοι απόδημοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό.
Οργάνωσε επίσης πρόγραμμα φιλοξενίας απόδημων
συνταξιούχων, σε συνεργασία με τον EOT στα πλαίσια
του Κοινωνικού Τουρισμού, στο οποίο συμμετείχαν το
1985 1.512 άτομα, το 1986 400 άτομα και το 1987 500
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άτομα και πρόγραμμα ενημέρωσης, βελτίωσης της ελλη
νικής γλώσσας και επιμόρφωσης νέων, γυναικών και επα
ναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων.
Στα πλαίσια της προετοιμασίας και δημιουργίας
των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ομαλή επανένταξη
των παλιννοστούντων, η ΓΓΑΕ σε συνεργασία με τον
ΟΑΕΔ, την Αγροτική Τράπεζα και τη ΓΓΛΕ οργανώνει μα
θήματα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικών ομάδων πα
λιννοστούντων ή ατόμων που σκοπεύουν να παλιννο
στήσουν.
Σε συνεργασία με τους φορείς των πολιτικών
προσφύγων διοργανώνει σεμινάρια και μαθήματα, με στό
χο την ομαλή επανένταξη των πολιτικών προσφύγων και
την ένταξη τους στην ελληνική αγορά εργασίας. Στο
πρόγραμμα αυτό έλαβαν μέρος το 1985 116 άτομα, το
1986 234 άτομα και το 1987 450 άτομα και το συνολικό
κόστος ήταν περίπου 254 εκατ. δραχμές.
Επιμορφώθηκαν επίσης 50 νέες μετανάστριες για
τις προοπτικές επανένταξης στην ελληνική κοινωνία και
200 νέοι μετανάστες από χώρες της Δ. Ευρώπης ενημερώ
θηκαν για επενδυτικές πρωτοβουλίες και αναπτυξιακές
δυνατότητες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, η ΓΓΑΕ, σε στενή
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, οργανώνει την
εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού και συμ
μετέχει στη συγγραφή και έκδοση κατάλληλου υλικού για
τα σχολεία των αποδήμων, συμμετέχει στο πειραματικό
πρόγραμμα για τη δημιουργία διδακτικού υλικού για τα
ελληνόπουλα της Δ. Γερμανίας, στην επιμόρφωση των
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αποσπασμένων στα σχολεία του εξωτερικού δασκάλων,
όπως και στην αποστολή βιβλίων και υλικού για τον
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των σχολείων του εξω
τερικού.
Προχώρησε στην έκδοση 8 ενημερωτικών εντύπων
για διάφορα θέματα, δασμολογικά, φορολογικά, στρατο
λογικά, εκπαιδευτικά κτλ. με στόχο την υπεύθυνη και
εμπεριστατωμένη πληροφόρηση των αποδήμων. Τα έντυπα
αυτά εστάλησαν σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν απόδη
μοι έλληνες.
Ιδρυσε επίσης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και
την ΔΕΜΕ Γραφεία Πληροφόρησης Παλιννοστούντων και
εφοδιάζει με υλικό τα Γραφεία Ενημέρωσης Παλιννοστού
ντων των νομαρχιών.
Στα πλαίσια των επαφών με την ομογένεια διοργά\Ιωσε το Α' Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Ελλήνων στην
Αθήνα το 1982 και συνδιοργάνωσε σειρά συνεδρίων και
συναντήσεων με οργανωμένους φορείς της ομογένειας
όπως: τη Συνδιάσκεψη με θέμα "Λαϊκή Επιμόρφωση και
Μετανάστες" στη Θεσσαλονίκη, το Συνέδριο Επιστημόνων
Δ. Ευρώπης το 1986, το Συνέδριο Ελλήνων Επιχειρημα
τιών από Αφρική και Αυστραλία και το Ελληνο-Αυστραλιανό Συνέδριο στη Μελβούρνη το 1987.
Τέλος, η ΓΓΑΕ δραστηριοποιείται με διακρατι
κές επαφές για την προώθηση των θεμάτων των αποδήμων
και υπέγραψε σειρά συμβάσεων για σύσταση μεικτών επι
τροπών με χώρες όπου ζουν οι μετανάστες μας (Αυστρα-
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λία, Γερμανία, Σουηδία κτλ.) για την επίλυση των θε
μάτων που τους απασχολούν όπως εκπαιδευτικό, επαγγελ
ματική κατάρτιση, πολιτιστικά.
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Γ. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται στον
τομέα ε ίναι:
Η καθυστέρηση στη λήψη των κατάλληλων θεσμι
κών μέτρων για την υπέρβαση των δυσλειτουργιών των
φορέων άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής και τη
διευκόλυνση της πραγματοποίησης των καλλιτεχνικών
προγραμμάτων.
Η ύπαρξη συναρμοδιοτήτων, η έλλειψη πληροφό
ρησης και συντονισμού στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και
στους διάφορους φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότη
τες στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης.
Η έλλειψη των κατάλληλα εκπαιδευμένων στελε
χών και η παντελής έλλειψη συγκεκριμένων ειδικο
τήτων.
Η χαμηλή χρηματοδότηση του τομέα.
Τα κενά και η ποιοτική ανεπάρκεια στο χώρο
της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Η ανεπαρκής προβολή της καλλιτεχνικής δημι
ουργίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η έλλειψη μηχανοργάνωσης στο Υπουργείο Πολι
τισμού.
1. θεσμικές και οργανωτικές αδυναμίες
Βασική προϋπόθεση για την ανέλιξη του χώρου
της πολιτιστικής ανάπτυξης θεωρήθηκε ήδη από το
7J

προηγούμενο πενταετές πρόγραμμα η θεσμική και διοι
κητική αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των πολιτιστικών
υπηρεσιών όλου του κρατικού τομέα.
Η διάρθρωση του ΥΠΠΟ σήμερα με τον ισχύοντα
Οργανισμό (Π.Δ. 941/1977) έχει δημιουργήσει παράλ
ληλες ή ταυτόσημες υπηρεσιακές μονάδες, με αποτέ
λεσμα να υφίστανται σειρά επικαλύψεων σε πολλούς
τομείς και η συχνή έλλειψη συντονισμού των διαφόρων
δραστηριοτήτων περιορίζει την αποτελεσματικότητα των
ενεργειών και προκαλεί πολλές φορές δυσμενείς επι
πτώσεις και σχόλια στο χώρο.
Η επίγνωση των αδυναμιών αυτών οδήγησε στην
επεξεργασία νομοσχεδίου νέου Οργανισμού για την
επίλυση δυσλειτουργιών στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, με
μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν ομοειδή αντικείμενα
σε κοινές υπηρεσίες, οι οποίες θα χειρίζονται ολόκλη
ρο το αντικείμενο και έτσι θα επιτυγχάνεται καλύτερη
απόδοση και θα ελέγχεται η πορεία της εκτέλεσης των
έργων. Η διαδικασία της ψήφισης του νέου Οργανισμού
όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Επίσης σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται στις
βασικές μονάδες άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής
(Εθνικό Θέατρο, ΚΘΒΕ, Εθνική Βιβλιοθήκη, Κρατικές
Ορχήστρες κτλ. ).
Ετσι οι Κρατικές Σκηνές λειτουργούν με απαρ
χαιωμένους κανονισμούς και πλήθος γραφειοκρατικών
διαδικασιών με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβράδυνση
της λειτουργίας τους, την παρεμπόδιση κάθε προσπά
θειας για αναδιάρθρωση και ανανέωση του καλλιτεχνι72

κού δυναμικού.
Παράλληλα η λειτουργία των ορχηστρών παρου
σιάζει σοβαρές αδυναμίες, οι πινακοθήκες έχουν ορ
γανωτικά και διοικητικά προβλήματα.
Το ίδιο συμ
βαίνει με τα ΔΗΠΕΘΕ και με τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης, ενώ οι περισσότερες βιβλιοθήκες λειτουργούν κάτω
από αναχρονιστικά θεσμικά πλαίσια, δεν υπάρχει οργα
νωτικός φορέας για την πραγματοποίηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και το νομικοοικονομικό καθεστώς που
διέπει τα Πολιτιστικά Κέντρα του εξωτερικού δεν είναι
ενιαίο.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας
για την ψήφιση από τη Βουλή των νέων οργανισμών
συναντά δυσκολίες λόγω της προώθησης στη διάρκεια της
πενταετίας γενικότερων μεταβολών στο Δημόσιο (ενιαίο
μισθολόγιο, πολιτική αποκέντρωσης κτλ.) και έτσι πα
ρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.
Στην προσπάθεια για την αποκέντρωση των υπη
ρεσιών του ΥΠΠΟ στην περιφέρεια, με τη σύσταση των
Νομαρχιακών Γραφείων Πολιτισμού που θα καλύπτουν όλα
τα θέματα της αρμοδιότητας του ΥΠΠΟ, τον πολιτισμό,
τη λαϊκή επιμόρφωση, τη νέα γενιά και τον απόδημο
ελληνισμό και με την ισχύ του θεσμού της Περιφέρειας,
παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη νομοθετική
και διοικητική διαδι κασία, γεγονός που δυσκολεύει την
πραγματοποίηση των στόχων του ΥΠΠΟ.
Είναι γεγονός ότι η αποκέντρωση του τομέα
πολιτιστικής ανάπτυξης παρουσιάζει δυσχέρειες μεγα
λύτερες από εκείνες του αρχαιολογικού τομέα, γιατί ο
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μεν αρχαιολογικός τομέας έχει κατά κάποιο τρόπο
ενιαίο και συμπαγές αντικείμενο, ενώ ο τομέας πολι
τιστικής ανάπτυξης συνίσταται από πολλά, διαφορετικού
περιεχομένου αντικείμενα χωρίς άμεση σχέση μεταξύ
τους, όπως θέατρο, μουσική, εικαστικά, βιβλιοθήκες.
Τούτο σημαίνει ότι άλλα από αυτά είναι αποκεντρώσιμα,
άλλα όχι, ή ότι η έκταση της αποκέντρωσης των αντι
κειμένων αυτών θα είναι διαφοροποιημένη.
Ηδη έχει προχωρήσει η μεταβίβαση συγκεκριμέ
νων τοπικής σημασίας αρμοδιοτήτων στο Νομάρχη που τις
ασκεί χωρίς καμιά παρέμβαση από την Κεντρική Υπηρεσία
(Ν.347/1986), χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδι
κασία αποκέντρωσης.
Τέτοιες αρμοδιότητες είναι: επιχορηγήσεις
πολιτιστικών σωματείων του νομού, επιχορηγήσεις
ερασιτεχνικών θεατρικών σωματε ίων, άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας ερασιτεχνικών σχολών μουσικής και χορού,
πρωτοβάθμια διοικητική εποπτεία στις βιβλιοθήκες, τα
ιστορικά αρχεία και τα μουσεία.
Το ΥΠΠΟ κινείται στην κατεύθυνση οι Κεντρι
κές Υπηρεσίες να απασχολούνται με την αντιμετώπιση
των μείζονος σημασίας θεμάτων, να χαράσσουν πολιτική
και να δίνουν κατευθυντήριες γραμμές, τα τοπικού
χαρακτήρα θέματα να λύονται επιτόπου, χωρίς την
παρεμβολή του Κέντρου και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
από το Κέντρο στην περιφέρεια να γίνεται με πολύ
προσεκτικά βήματα, να είναι περιορισμένης κλίμακας
στην αρχή και συν τω χρόνω να διευρύνεται, γιατί η
έλλειψη υποδομής στην περιφέρεια μπορεί να οδηγήσει
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σε αποτυχία του όλου εγχειρήματος.
2. Συναρμοδιότητες
Η άσκηση συνεπούς και συντονισμένης πολιτικής
στον πολιτιστικό χώρο εμποδίζεται από απειράριθμες
πρωτοβουλίες κρατικών και ημι κρατικών φορέων, που
ερήμην του ΥΠΠΟ και παράλληλα με αυτό αναπτύσσουν
δραστηριότητες πολιτιστικές, χωρίς να έχουν ειδικές
αρμοδιότητες.
Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη ενημέρωση του ΥΠΠΟ
από τους άλλους φορείς για τα προγράμματα που καταρ
τίζουν και τις αντίστοιχες δαπάνες οδηγεί σε σπατάλη
χρόνου, χρήματος και δυνάμεων, πολύ συχνά σε κακής
ποιότητας παραστάσεις και παρουσία στο εσωτερικό και
το εξωτερικό και σε δυσκολίες λόγω έλλειψης εξειδι
κευμένων συνεργατών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
στους διαφόρους φορείς που προχωρούν σε τέτοιες
διοργανώσεις.
Φορείς με τους οποίους εμφανίζονται συναρμο
διότητες ε ίναι:
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών για τις εικαστικές
εκθέσεις στο εξωτερικό, τις καλλιτεχνικές περιοδείες
και την εκπροσώπηση της χώρας στους Διεθνείς Οργανι
σμούς και τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για
μορφωτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές.
2. Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για τη δημιουργία
μνημείων και ανδριάντων. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμυ
νας υπάρχει δυνατότητα για τη δημιουργία τέτοιων
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έργων σε καίρια από αισθητική άποψη σημεία με απευ
θείας ανάθεση. Για την παραπάνω δραστηριότητα στη
ρίζεται είτε στο Ν.Δ. 132/69 που αναφέρεται στη σύ
σταση του Πολεμικού Μουσείου και όπου παρέχεται δυ
νητικά αυτή η δυνατότητα ή στο γενικότερο νόμο που
αφορά στις διάφορες προμήθειες.
3. Το Υπουργείο Εσωτερικών:
α. Για τη δημιουργία μνημείων ηρώων και
ανδριάντων. Για την παραπάνω δραστηριότητα στηρίζε
ται στο Π.Δ. 28/1980 που αναφέρεται στην εκτέλεση
έργων και προμηθειών των ΟΤΑ.
β. Για τα Δημοτικά Θέατρα. Ανάμειξη των δύο
Υπουργείων στην οικονομική ενίσχυση των Δήμων για την
κατασκευή, επισκευή, αποπεράτωση, συντήρηση κτλ., των
δημοτικών και κοινοτικών θεάτρων.
γ. Για τα Φεστιβάλ που διοργανώνονται από
τους ΟΤΑ.
4. Το Υπουργείο Εργασίας (Εργατική Εστία) για τα
εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, τα οποία αγοράζει η
Εργατική Εστία και τα διαθέτει στα μέλη της.
5. 0 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού για τις δύο
μεγάλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις που γίνονται στη
διάρκεια του καλοκαιριού, το Φεστιβάλ Αθηνών και το
Φεστιβάλ Επιδαύρου.
6. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη μουσική, τη
θεατρική, την κινηματογραφική και γενικότερα την καλ
λιτεχνική ενημέρωση (ραδιοφωνία, τηλεόραση).
7. Το Υπουργείο Παιδείας για την καλλιτεχνική
εκπαίδευση και τις βιβλιοθήκες.
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8. Ο ΕΟΜΜΕΧ για θέματα καλλιτεχνικής χειρο
τεχνίας και λαϊκής τέχνης.
9. Διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς για
περιστασιακές δραστηριότητες που πραγματοποιούν.
3. Στελέχωση
Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης κατά
κλάδο πολιτιστικής δραστηριότητας επέτρεψε την επι
σήμανση σοβαρών ελλείψεων σε ανθρώπινους πόρους, οι
οποίες αφορούν τον αριθμό, την κατάρτιση και την
εξειδίκευση.
Η ακριβής έκταση των αναγκών δεν κατέστη δυ
νατόν να καθορισθεί, έχουν όμως εντοπισθεί ελλεί
ψεις:
Στη στελέχωση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.
Στο χώρο των βιβλιοθηκών ανεπάρκεια του
απασχολούμενου προσωπικού και ειδικότερα του εξειδι
κευμένου προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους βιβλιο
θηκονομίας και ειδικευμένων για τη μηχανοργάνωση των
βιβλιοθηκών (Πίνακας Π.9).
Στο χώρο των Γραμμάτων ελλείψεις μεταφραστών,
ξενόγλωσσων λογοτεχνών κατάλληλων για την προβολή του
βιβλίου στο εξωτερικό και τεχνικών εκδόσεων.
Στο χώρο του θεάτρου ελλείψεις ενδυματολόγων,
τεχνικών και άλλων ειδικοτήτων για τη διοργάνωση
παραστάσεων και στην περιφέρεια σημαντικές ελλείψεις
στη στελέχωση των ΔΗΠΕΘΕ σε καλλιτέχνες και διευ
θυντές αποδεκτής ακτινοβολίας.
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Στο χώρο του χορού ελλείψεις χορευτών και
χορογράφων.
Στο χώρο της μουσικής ελλείψεις μουσικών συμ
φωνικών οργάνων.
Στο χώρο της βασικής καλλιτεχνικής εκπαίδευ
σης ελλείψεις δασκάλων καλλιτεχνικών μαθημάτων στα
σχολε ία.
Στο χώρο του κινηματογράφου ελλείψεις τεχνι
κών κινηματογράφου και σκηνοθετών.
Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελλείψεις κατάλ
ληλα εκπαιδευμένων ραδιοφωνικών στελεχών και ιδίως
στους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ελλεί
ψεις στην επιμόρφωση των δημοσιογράφων.
Στο χώρο του λαϊκού πολιτισμού και της καλ
λιτεχνικής χειροτεχνίας ανεπάρκεια του αριθμού των
απασχολουμένων στα λαογραφικά μουσεία και έλλειψη
ειδικοτήτων παραδοσιακών επαγγελμάτων, ιστορικών,
λαογράφων και εθνολόγων.
Στο χώρο των διεθνών σχέσεων αριθμητική ανε
πάρκεια του γλωσσομαθούς προσωπικού και έμπειρων
λογοτεχνών για την προβολή της χώρας μας στο εξωτε
ρικό και σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση των
Πρεσβειών από άποψη αριθμού και ειδικοτήτων (τη θέση
του μορφωτικού συμβούλου έχουν συνήθως διπλωματικοί
υπάλληλοι που απλώς συμβαίνει να υπηρετούν στις κατά
τόπους Πρεσβείες και ασχολούνται με πληθώρα άλλων
θεμάτων. Ακόμα και διοικητικοί υπάλληλοι γενικών
καθηκόντων με άλλες αρμοδιότητες άσχετες με το έργο
του μορφωτικού συμβούλου κατέχουν θέσεις μορφωτικών
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συμβούλων).
Στο χώρο των αρχείων ελλείψεις υπαλλήλων με
κατάλληλα προσόντα στις αρχειακές υπηρεσίες.
Σημειώνουμε ότι οι γενικότερες ρυθμίσεις στο
χώρο της Δημόσιας Διοίκησης δεν εξασφαλίζουν ειδικούς
όρους απασχόλησης και αμοιβής σε κατηγορίες ειδικευ
μένου προσωπικού που είναι απαραίτητο στους παραπάνω
τόμε ίς.
4. Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση του τομέα της πολιτιστικής
ανάπτυξης παρέμεινε χαμηλή και σε όλους τους τομείς
της πολιτιστικής δραστηριότητας οι διατιθέμενοι πό
ροι υπολείπονται κατά πολύ των επιθυμητών.
Η έλλειψη των απαιτούμενων πόρων αποτελεί
χρόνιο πρόβλημα του ΥΠΠΟ και βασική αδυναμία ανέλιξης
του πολιτιστικού τομέα με συνέπεια την ανάσχεση σημα
ντικών πρωτοβουλιών και ενεργειών.
Στη διάρκεια της πενταετίας τα κονδύλια που
διατέθηκαν για μια σειρά σημαντικών προγραμμάτων,
όπως η ενίσχυση του βιβλίου και των εκδόσεων, η
διεθνής προβολή της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, οι
αγορές έργων τέχνης, τα ΔΗΠΕΘΕ, η ενίσχυση της καλ
λιτεχνικής χειροτεχνίας, η δημιουργία χειροτεχνικών
κέντρων, η διάσωση του λαϊκού πολιτισμού, η αναδιορ
γάνωση των ιστορικών αρχείων και των βιβλιοθηκών, η
διεξαγωγή μελετών, η ενίσχυση των εδρών νεοελληνικών
σπουδών στο εξωτερικό, ήταν απαράδεκτα χαμηλά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κρατικές δαπάνες για τον πολιτισμό
Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΠΟ, 1983-1987
Τακτικός
Προϋπο

ΠΔΕ

Ι
Σύνολο
δαπανών

%

λογισμός
1983
1984
1985

4.344,0
5.889,2
7.749,8

1 .617,1
2.322,5
2.920,0

5.961,1
8.211,7
10.669,8

0,57
0,63
0,62

1986

9.644,0

2.819,9

12.463,9

0,58

1987

8.944,3

3.717,6

12.661,9

0,49

!

Πηγή:

Τακτικοί Προϋπολογισμοί, 1983-1987.
Αναλυτικοί Πίνακες Εκτελέσεως ΠΔΕ - Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας, 1983-1987.
Σημειώσεις:
Τα ποσά για το 1986 υπολογίστηκαν με βάση τις
πραγματοποιηθείσες πληρωμές του δεκαμήνου.
Τα ποσά για το 1987 αφορούν εγκεκριμένες πι
στώσεις.
Το σύνολο των κρατικών δαπανών για τον πολι
τισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού παρέμεινε σταθερό
και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το ποσοστό των κρατικών
δαπανών για τον πολιτισμό κυμάνθηκε γύρω στο 0,6% του
συνόλου των κρατικών δαπανών για την τετραετία 19831986, ενώ οι προβλέψεις για τις δαπάνες του 1987
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είναι πιο δυσμενείς. Το ποσοστό αυτό πέφτει κάτω από
το 0,5% του συνόλου των κρατικών δαπανών.
Οπως φαίνεται στον Πίνακα Π.7 του Παραρτήμα
τος οι πληρωμές από το ΠΔΕ για έργα στον τομέα των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων ήταν για το 1983 1.122,7
εκατ. δρχ., για το 1984 1.432,9 εκατ. δρχ., για το
1985 1.612,4 εκατ. δρχ., για το 1986 1.754,0 εκατ.
δρχ. και για το πρώτο εξάμηνο του 1987 797,1 εκατ.
δραχμές.
Οι πληρωμές κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα
στον τομέα συνολικά, αν και οι πολιτιστικές δραστη
ριότητες απορρόφησαν συγκριτικά μεγαλύτερα κονδύλια
από τις αρχαιότητες.
Το 1983 το 70,3% των συνολικών δαπανών για
τον πολιτισμό διατέθηκε για τις πολιτιστικές δραστη
ριότητες, ενώ το υπόλοιπο για τις αρχαιότητες. Τα
αντίστοιχα ποσοστά κατανομής των πληρωμών μεταξύ
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αρχαιοτήτων ήταν για
το 1984 63,0%, για το 1985 56,6%, για το 1986 63,6%
και για το πρώτο εξάμηνο του 1987 48,5%.
Οι πληρωμές για μελέτες από το ΠΔΕ ήταν για
το 1983 5.368 χιλ. δρχ., για το 1984 11.847 χιλ.
δρχ., για το 1985 27.865 χιλ. δρχ., για το 1986
19.841 χιλ. δρχ. και για το πρώτο εξάμηνο του 1987
2.020 χιλ. δραχμές.
Η αντίστοιχη κατανομή μεταξύ πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και αρχαιοτήτων ήταν 27,2% για το
1983, 24,9% για το 1984, 38,5% για το 1985, 33,4% για
το 1986 και 27,1% για το 1987.
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Ταυτόχρονα κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα και οι
πληρωμές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Τα ποσά που
διατέθηκαν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το
Υπουργείο Πολιτισμού και τις Γενικές Γραμματείες του
φαίνονται στον Πίνακα Π.8 του Παραρτήματος.
Αν ληφθεί υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των
χρημάτων που έχει στη διάθεση του το Υπουργείο Πο
λιτισμού από τον Τακτικό Προϋπολογισμό απορροφάται
από ανελαστικές δαπάνες (μισθοί, ενοίκια κτλ.) απο
μένουν πολύ λίγα χρήματα για την πολιτιστική κίνηση.
Κατά τη διάρκεια της πενταετίας βέβαια δια
τέθηκαν για πολιτιστικές δραστηριότητες ποσά από
διάφορους άλλους κρατικούς φορείς, εκτός από το ΥΠΠΟ,
των οποίων όμως το ύψος δεν είναι δυνατόν να προσ
διορίστε ί.
Τέτοιοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Κοινό
τητες, οι Τράπεζες, η Εργατική Εστία, ο ΕΟΜΜΕΧ, ο
ΕΟΠ, ο EOT κτλ.
Εδώ σημειώνεται ότι δυστυχώς δεν υπάρχει
κάποιος μηχανισμός συστηματικής παρακολούθησης των
χρημάτων που διατίθενται για πολιτιστικές εκδηλώσεις
ή επιχορηγήσεις από τους φορείς αυτούς και του τρόπου
αξιοποίησης τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις πολ
λαπλές χρηματοδοτήσεις εκδηλώσεων και πολιτιστικών
φορέων με αμφισβητούμενο πολλές φορές αποτέλεσμα και
σπατάλη χρημάτων.
Ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει αξιόλογες προσπά
θειες από ιδιώτες στο χώρο του πολιτισμού με την
ίδρυση Σωματείων, Ιδρυμάτων ή Ομίλων ενίσχυσης πο82

λιτιστικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών φορέων, όπως
είναι η ίδρυση από εκπροσώπους του πνευματικού και
επιχειρηματικού κόσμου του "Ομίλου ενίσχυσης Πολι
τιστικών Δραστηριοτήτων" το Νοέμβριο του 1986 και η
σύσταση του σωματείου "Οι φίλοι του Εθνικού Θεάτρου".
Οι σύλλογοι αυτοί διέθεσαν χρήματα σε μορφω
τικούς συλλόγους και βιβλιοθήκες, στο Μουσείο Μπε
νάκη για την έκδοση καταλόγου βυζαντινών χειρογρά
φων, για την αποστολή στην Μπιενάλε του Σαν Πάολο,
για τη διαμόρφωση μιας αίθουσας στη Γεννάδιο Βιβλιο
θήκη, όπου τοποθετήθηκαν όλα τα έγγραφα και το αρ
χειακό υλικό του Σλήμαν, για τη διαμόρφωση της
αίθουσας συναυλιών του "Ατενέουμ", για την έκθεση
βυζαντικών εικόνων "Από το Βυζάντιο στον Ελ Γκρέκο"
στο Λονδίνο και για την έκθεση "Εικόνες Αναδύονται"
στα "Ευρωπάλια 1983" και άλλα.
Οι πόροι που προέρχονται από τον ιδιωτικό το
μέα για τη χρηματοδότηση του πολιτισμού δεν φαίνεται
να αξιοποιούνται πλήρως στη χώρα μας.
Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει νομοθετική ρύθ
μιση για τη φορολογική απαλλαγή των χρημάτων που
διατίθενται από οργανισμούς, ιδιώτες και εταιρείες
για ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, γεγονός που
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητοποίηση
και την καλύτερη αξιοποίηση των πηγών αυτών.
Με πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ έχει συνταχθεί νομο
σχέδιο που προβλέπει αυτή τη ρύθμιση, αλλά δεν έχει
προχωρήσει στο Υπουργείο Οικονομικών, παρ*όλο που και
το Συμβούλιο της Ευρώπης ενθαρρύνει όλες τις χώρες83

μέλη της ΕΟΚ να κινητοποιήσουν την ιδιωτική πρωτο
βουλία στα θέματα τέχνης και παρά την προοπτική ότι
το Κοινοτικό δίκαιο θα ισχύσει στη χώρα μας στην
προσεχή πενταετία.
Παράλληλα, η λαθεμένη αντίληψη ότι η πολιτι
στική δαπάνη είναι καταναλωτική δαπάνη και δεν απο
φέρει άμεσο κέρδος από τη χρήση της πρέπει να επαν
εξετασθεί και να αποκατασταθεί. Η διεθνής επιστημο
νική πρακτική καθορίζει τις πολιτιστικές δαπάνες ως
επενδυτικές, ακόμα και όταν δεν έχουν σαφή επενδυ
τικό χαρακτήρα. Η αξιοποίηση του χώρου του πνεύμα
τος και της τέχνης έχει μεγάλη αποδοτικότητα στις
επενδύσεις του και αποτελεί σοβαρή επένδυση στο
ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνεπώς κατά τον επιμερισμό της
συνολικής δαπάνης θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα άμεσα
και έμμεσα οφέλη από τον πολιτισμό για την ελληνική
κοινωνία και οικονομία.
5. Καλλιτεχνική εκπαίδευση
Παρ'όλο το σημαντικό νομοθετικό έργο που
έγινε στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης υφί
στανται ακόμα σημαντικές ελλείψεις στους παρακάτω
τόμε ίς:
Εχει καθυστερήσει η διαδικασία για τη δημι
ουργία ανώτερης Σχολής Θεάτρου.
Δεν υπάρχει Κρατική Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις συγκε
κριμένων ειδικοτήτων, ενώ η παρεχόμενη εκπαίδευση
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στις 4 ιδιωτικές σχολές κινηματογράφου που υπάρχουν
στην Ελλάδα και από τις οποίες αποφοιτούν σκηνοθέτες
και τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων είναι υποβαθμι
σμένη.
Αν λάβουμε υπόψη ότι η Γαλλία με πληθυσμό 90
εκατ. έχει μία κρατική σχολή κινηματογράφου από την
οποία αποφοιτούν 15 σκηνοθέτες το χρόνο,ενώ από τις
ελληνικές σχολές αποφοιτούν 250 περίπου, γίνεται
αμέσως αντιληπτή η ποιότητα της κινηματογραφικής
εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα.
Η επαγγελματική μουσική εκπαίδευση που παρέ
χεται στα διάφορα Ωδεία ιδιωτικά ή δημοτικά παρου
σιάζει σημαντικές ελλείψεις λόγω ακαταλληλότητας των
χώρων και οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών των
Ωδε ίων.
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο εκπαιδευ
τικό προσωπικό που διδάσκει τα καλλιτεχνικά μαθήματα
στα σχολεία και περιορισμένες δυνατότητες επιμόρφωσης
των διδασκόντων.
Παρουσιάζονται ελλείψεις στη στελέχωση και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ορισμένων καλ
λιτεχνικών σχολών, οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί
στο νέο νομοθετικό καθεστώς.
Υπάρχουν ελλείψεις στη στελέχωση των Ανώτε
ρων και Ανώτατων Σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Δεν υπάρχουν δυνατότητες μετεκπαίδευσης για
εξειδίκευση του προσωπικού σε διάφορους βασικούς
κλάδους, ούτε βασικής εκπαίδευσης σε βοηθητικούς
κλάδους τεχνικής εκπαίδευσης, ο αριθμός των οποίων
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είναι πολύ περιορισμένος.
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε μουσεία,
συλλογές, αρχεία και ειδικές βιβλιοθήκες, γεγονός που
δυσχεραίνει την καλλιτεχνική παιδεία.
6. Προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας
Η προσπάθεια για την προβολή και διάδοση της
καλλιτεχνικής δημιουργίας συναντά πολλές δυσκολίες οι
οποίες ε ίναι :
Η έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής για τη δη
μιουργία έργων υποδομής είτε σε κτιριακές εγκαταστά
σεις (π.χ. θεατρική στέγη με δυνατότητες ποικίλων
εκδηλώσεων) είτε σε δημιουργία πολιτιστικών φορέων
(π.χ. Δημοτικά Ωδεία, Πινακοθήκη).
Η ανεπαρκής ενεργοποίηση της Τ.Α. στην κατεύ
θυνση του πολιτισμού με παροχή υλικών μέσων και ηθι
κής στήριξης.
Οι περιστασιακές εκδηλώσεις που γίνονται στην
περιφέρεια, αλλά εκπορεύονται από το κέντρο, οι
οποίες δεν μπόρεσαν να συνδεθούν με τις ντόπιες πολι
τιστικές κινήσεις και να μετεξελίξουν τα ποσοτικά
μεγέθη σε ποιοτική αναβάθμιση.
Η έλλειψη εξειδικευμένης και συντονισμένης
παρέμβασης που να στηρίζεται στη μελέτη των ιδιαι
τεροτήτων κάθε περιοχής.
Οι ανεπάρκειες και η ακαταλληλότητα στους
χώρους στέγασης των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
Υπάρχουν ελλείψεις σε θεατρικές αίθουσες και
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σε χώρους στέγασης των ΔΗΠΕΘΕ παράλληλα με την έλ
λειψη τεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, αν
και περιοδεύουν συνεχώς στους γύρω νομούς.
Δεν υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες συναυλιών,
παρ'όλο ότι έγιναν προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή
με την αγορά του κινηματογράφου "Παλλάς" για την ΚΟΑ
και την παραχώρηση αίθουσας του Αριστοτέλειου Πανε
πιστημίου για την ΚΟΘ.
Δεν υπάρχουν αίθουσες που να ικανοποιούν τις
απαραίτητες προδιαγραφές για την έκθεση της εικαστι
κής δημιουργίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένας σημαντι
κός αριθμός έργων τέχνης που βρίσκονται στις συλλογές
των Δήμων, των Τραπεζών και των Πνευματικών Ιδρυμάτων
να μην εκτίθενται στο κοινό και ένας πολύ περιορι
σμένος αριθμός ατόμων να επωφελείται από την ύπαρξη
τους και να καθίσταται αδύνατη η διοργάνωση εκδηλώ
σεων υψηλών προδιαγραφών.
Στην κατεύθυνση της δημιουργίας Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης έχει βρεθεί χώρος, ένα παλιό εργο
στάσιο, αλλά η διαμόρφωση του βρίσκεται ακόμα στο
στάδιο της εκπόνησης της μελέτης.
Παράλληλα οι ελλείψεις χώρου και αιθουσών με
λέτης στις βιβλιοθήκες περιορίζουν τη χρήση τους και
μειώνουν την αποδοτικότητα τους, ενώ στα αρχεία οι
ελλείψεις σε χώρους, εξοπλισμό και οργάνωση και η
διασπορά των πηγών έχουν ως αποτέλεσμα η ιστορική
έρευνα και μελέτη να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.
Δεν υπάρχουν αρκετοί και κατάλληλοι χώροι για
τη στέγαση των Λαογραφικών και Εθνολογικών Μουσείων.
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Δεν υπάρχουν συνεδριακοί χώροι κατάλληλοι για
τη διοργάνωση συνεδρίων υψηλών προδιαγραφών, ώστε να
γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συγκριτικού
πλεονεκτήματος της χώρας μας, κυρίως λόγω καιρικών
συνθηκών, για τέτοιου είδους διοργανώσεις.
Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα υλικοτεχνικής υπο
δομής σε κτίρια και εξοπλισμό, για την προώθηση των
κοινωνικοπολιτιστικών προγραμμάτων των Γενικών Γραμ
ματειών στην περιφέρεια, γεγονός που εμποδίζει την
αποκέντρωση τέτοιων δραστηριοτήτων και την ανάληψη
πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς για την εκπό
νηση και εφαρμογή προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις
ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.
Δεν γίνεται πλήρης αξιοποίηση των μέσων μαζι
κής επικοινωνίας για συστηματική αισθητική αγωγή και
εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με το έργο των καλλι
τεχνών.
Παράλληλα σημειώνεται η έλλειψη μελέτης για
το είδος και την ποιότητα των προγραμμάτων που πα
ρακολουθεί το κοινό και για την ανάλυση των κειμένων
των δημοσιογράφων και η έλλειψη έρευνας για το ρόλο
των μέσων ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην πολιτιστική
δημιουργία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρο
νομιάς.
Επίσης η έλλειψη έρευνας για τις ιδιαιτερό
τητες των διαφόρων περιοχών της χώρας και την επικοι
νωνία, το σχολείο και την οπτικοακουστική επικοινω
νία, το ρόλο της οικονομικοκοινωνικής και πολιτιστι
κής πληροφόρησης και το ρόλο του πολιτιστικού προ-
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γράμματος στα κοινωνικά κινήματα.
Δεν έχει προχωρήσει η ενσωμάτωση της τέχνης
στις σύγχρονες κατασκευές, στους χώρους μεγάλης κυ
κλοφορίας του κοινού, στα μνημειακά συγκροτήματα και
στα κεντρικά σημεία των πόλεων και των οικισμών.
Η μη συστηματική και ενεργός παρακολούθηση
των Οργάνων και Επιτροπών των Διεθνών Οργανισμών
(ΕΟΚ, UNESCO, Συμβούλιο της Ευρώπης κτλ.) από έμπει
ρους ή εκπαιδευόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες ή από
εμπειρογνώμονες για την προβολή των πολιτιστικών
συμφερόντων μας και την εξυπηρέτηση των διεθνών υπο
χρεώσεων.
Η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους κρατικούς
φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστικές δραστηριότητες
στο διεθνή χώρο (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΞ, ΥΠΕΠΘ, ΓΓΑΕ, EOT).
Η έλλειψη ενός ενιαίου φορέα δηλαδή ενός "Ελ
ληνικού Ινστιτούτου"κατά το πρότυπο του Institut
Francais ή του British Council, ευέλικτου, στον οποίο
θα μπορούσαν να υπαχθούν τα υπάρχοντα ελληνικά πολι
τιστικά κέντρα και θα αναλάμβανε τη δημιουργία νέων
κέντρων σε χώρους επιλεγμένους, πρόσφορους για την
πολιτιστική προβολή της χώρας μας και καίριους για
την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτιστικής πολιτικής.
Η αδυναμία πραγματοποίησης εκθέσεων υψηλού
επιπέδου στην Ελλάδα, επειδή δεν ισχύει στη χώρα μας
το καθεστώς της μεταφοράς αντικειμένων τέχνης και της
ασφάλισης τους για οποιαδήποτε καταστροφή ή κλοπή
προκληθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της έκθε
σης με την εγγύηση του κράτους.
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Η ύπαρξη περιορισμένου αναγνωστικού κοινού
που ανεβάζει το κόστος των εκδόσεων και πολλές φορές
κάνει απαγορευτική την έκδοση σημαντικών έργων.
Η έλλειψη μηχανισμού προώθησης της ελληνικής
συγγραφικής παραγωγής σε ομογενείς, μετανάστες ή ελ
ληνόφωνους του εξωτερικού και η έλλειψη συστηματικής
παρουσίασης των έργων με προσεγμένες μεταφράσεις στο
εξωτερικό.
Η έλλειψη ειδικού οργανωτικού φορέα για πολι
τιστικές εκδηλώσεις και το γεγονός ότι τα διάφορα
διακρατικά προγράμματα συχνά ενεργοποιούνται με αφορ
μή τυχαίους παράγοντες, όπως μια επίσημη επίσκεψη ή
μια επέτειο.
7. Πληροφορική
Η έλλειψη εκσυγχρονισμένων και ορθολογικών
μεθόδων που επιβάλλει η σημερινή ανάπτυξη της τεχνο
λογίας, με την εφαρμογή αυτόματων συστημάτων πληροφό
ρησης και τεκμηρίωσης και Κέντρου Μηχανογράφησης με
επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό και σύγχρονο εξοπλι
σμό, οδηγεί σε δυσκολίες στο συντονισμό της δράσης
των φορέων άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής.
Η εισαγωγή ενιαίου πληροφορικού συστήματος
πολιτισμού στους τομείς πολιτιστικής κληρονομιάς,
πολιτιστικής ανάπτυξης και των τομέων υποστήριξης
τους (Διοικητικού και Οικονομικού) θα μπορούσε να
διευκολύνει το έργο του Υπουργείου με τη δημιουργία
Τράπεζας Πληροφοριών και παράλληλα τα μέσα πληροφο90

ρικής θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην εκμάθηση και
βελτίωση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
Η χρησιμοποίηση των μέσων πληροφορικής για
την εκμάθηση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων αυξά
νει το επίπεδο της ακρίβειας, της λεπτομέρειας, της
ποιότητας, της δημιουργίας.
Σημαντικό έργο για το μέλλον του ΥΠΠΟ είναι
να ξεκινήσει η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός Κέντρου
που θα προσφέρει τα εργαλεία της πληροφορικής για την
εκπαίδευση και που θα συνδέσει τα σύνορα της επιστή
μης και της τέχνης, ανανεώνοντας τη δημιουργία των
νέων καλλιτεχνών.
Παράλληλα, η έλλειψη Τράπεζας Πληροφοριών
πολιτιστικών δραστηριοτήτων οδηγεί σε ελλιπή ενημέ
ρωση των αρμόδιων φορέων και δυσκολεύει το συντονι
σμό, ώστε να λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα, πιο ολοκληρωμένα και πιο σωστά
και να αποφεύγονται οι συναρμοδιότητες και οι επικα
λύψεις.
Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων θα μπορούσαν
να δίνουν πληροφορίες που αφορούν τους πολιτιστικούς
φορείς (πολιτιστικούς συλλόγους, πολιτιστικούς φόρε ίς
των ΟΤΑ, καλλιτεχνικούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, μεμονωμένους φορείς όπως ΚΟΑ, Λυρική Σκηνή
κτλ.), τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (σε κατηγορίες:
Θέατρο, Μουσική, Χορό, Εκθέσεις, Συνέδρια, Κινηματο
γράφο), τους χώρους των εκδηλώσεων (Ωδεία, Βιβλιο
θήκες, Πνευματικά Κέντρα, Θέατρα, Πινακοθήκες, Χορω
δίες, Χορευτικά Συγκροτήματα, Μουσικά Συγκροτήματα,
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Μπάντες, Κινηματογράφους).
Η τήρηση των παραπάνω στοιχείων, με την προ
ϋπόθεση ότι θα εξασφαλιζόταν η συνεχής και σωστή
τροφοδότηση του συστήματος, θα διευκόλυνε την κα
τάρτιση του προγράμματος των εκδηλώσεων των διαφόρων
φορέων, θα παρείχε στοιχεία για τον πολιτιστικό φορέα
που ζητά επιχορήγηση (οικονομικά στοιχεία, αριθμός
μελών, ανάπτυξη), θα διευκόλυνε την παρακολούθηση των
εκδηλώσεων (συμμετοχή του κοινού, οικονομικά) και θα
μπορούσε να παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία για τις
επιχορηγήσεις που δίνουν οι διάφοροι φορείς και στοι
χεία για τους χώρους που υπάρχουν για την πραγματο
ποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ώστε να μπορεί να
επιλεγεί ο καταλληλότερος σε κάθε περίπτωση.

92

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1988-1992
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος 19881992 στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης είναι:
η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και η
στελέχωση του με το κατάλληλο προσωπικό, η εισαγωγή
εκσυγχρονισμένων μεθόδων που επιβάλλει η σημερινή
ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εφαρμογή αυτόματων
συστημάτων πληροφόρησης,
η κατάλληλη προετοιμασία για τη διεκδίκηση
της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 στην Ελ
λάδα και ο συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων για
τη διεξαγωγή τους,
η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων για την
προστασία και αναβάθμιση ορισμένων αρχαιολογικών χώ
ρων, την απόδοση τους στο κοινό και την προσφορά πολύ
τιμων ελεύθερων χώρων στο δομημένο περιβάλλον και δη
μιουργία πλέγματος αρχαιολογικών χώρων,
η προβολή της πολιτιστικής μας δημιουργίας
στο εξωτερικό, η ανταλλαγή ιδεών και πολιτιστικών
εμπειριών,
η πολιτιστική αποκέντρωση με στόχο την
ποιοτική αναβάθμιση της επαρχίας,
η αύξηση των κρατικών δαπανών που διατίθενται
στον πολιτισμό τουλάχιστον στο 1% του συνόλου των
κρατικών δαπανών και η εξασφάλιση άλλων πηγών χρη
ματοδότησης ,
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η συνεργασία των φορέων που ασκούν πολιτιστι
κή πολιτική για την άσκηση συνεπούς και συντονισμένης
πολιτικής,
η διερεύνηση των δυνατοτήτων ίδρυσης ειδικών
Κέντρων Μελετών Πολιτισμού με παγκόσμια προβολή και
πολλαπλές δραστηριότητες,
η εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής, όπως το
Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο της Σύγχρονης
Τέχνης, το Μέγαρο Φίλων Μουσικής, το Βυζαντινό Μου
σείο Θεσσαλονίκης.
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Ε. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ε.1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. θεσμικά μέτρα
1. Επίσπευση των διαδικασιών για την ψήφιση του
νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟ.
2. Επίσπευση των διαδικασιών για την ψήφιση των
Οργανισμών των βασικών μονάδων άσκησης της πολιτιστι
κής πολιτικής, του Εθνικού Θεάτρου, του ΚΘΒΕ, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης, των Κρατικών Ορχηστρών.
3. Προώθηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία
Γραφείων Πολιτιστικών Υποθέσεων στις Νομαρχίες.
2. Συναρμοδιότητες
1. Μεταφορά στο ΥΠΠΟ από τους άλλους φορείς των
αντικειμένων της απόλυτης αρμοδιότητας του,συνεργασία
και ενημέρωση του ΥΠΠΟ από τους άλλους φορείς που
αναπτύσσουν πολιτιστικές δραστηριότητες.
3. Στελέχωση
1. Ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του υπάρ
χοντος δυναμικού.
2. Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του υπάρχοντος
προσωπικού με εργαστήρια, σεμινάρια και εξασφάλιση
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της δυνατότητας ελεύθερης ή με μειωμένο εισιτήριο πα
ρακολούθησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3. Πρόσληψη ειδικών συνεργατών (εκτάκτων ή τα
κτικών) .
4. Πρόσληψη ειδικών συμβούλων.
5. Πρόσληψη από το ΥΠΠΟ φιλολόγων και θεωρητικών
των Καλών Τεχνών, ιστορικών, ιστορικών τέχνης, λαο
γράφων, εθνολόγων, εθνομουσικολόγων, μουσειολόγων,
αρχιτεκτόνων ειδικών σε προγραμματισμό μουσείων, φω
τογράφων για φωτογράφιση έργων τέχνης και αντικει
μένων ιστορικής σημασίας, ζωγράφων, αγιογράφων, επι
μελητών εκδόσεων και άλλων ειδικοτήτων που είτε απου
σιάζουν εντελώς είτε υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό.
4. Χρηματοδότηση
1. Αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται από το
κράτος στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης. Βασικός
στόχος παραμένει η αύξηση των κρατικών δαπανών για
τον πολιτισμό στο 1* των κρατικών δαπανών.
2. Εξεύρεση άλλων πηγών χρηματοδότησης.
3. Προώθηση του νομοσχεδίου για τη φορολογική
απαλλαγή των χρημάτων που διατίθενται από οργανι
σμούς, ιδιώτες και εταιρείες για ενίσχυση πολιτιστι
κών δραστηριοτήτων.
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5. Καλλιτεχνική εκπαίδευση
1. Υλοποίηση των θεσμικών ρυθμίσεων της πεντα
ετίας 1983-1987 στο χώρο της καλλιτεχνικής εκπαίδευ
σης.
2. Στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο προ
σωπικό για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων.
3. Εξοπλισμός των σχολείων με το ανάλογο εποπτι
κό υλικό.
4. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μα
θημάτων.
5. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα
καλλιτεχνικά μαθήματα.
6. Ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με το
ανάλογο ΔΕΠ και δημιουργία νέων τμημάτων με κατευθύν
σεις που θα καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες και θα
συμβάλλουν στην αισθητική καλλιέργεια των πολιτών.
6. Προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας
6.1. Προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο
εσωτερικό
1. Εκτέλεση προγράμματος-πιλότου στα νησιά του
Β.Α. Αιγαίου και συγκεκριμένα στα νησιά Μυτιλήνη,
Ψαρά, Ικαρία, Λήμνο και Σάμο, εξέταση των ιδιαιτερο
τήτων του κάθε νησιού και μελέτη του τι πρέπει να
γίνει και συνδυασμός των προγραμμάτων των διαφόρων
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φορέων, ώστε να αποτελέσουν όλα μαζί το αντικείμενο
ενός ενιαίου προγράμματος.
2. Αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για
την προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
3. Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υψηλών
προδιαγραφών σε όλη την Ελλάδα.
4. Εκδοση πολιτιστικού περιοδικού για την προβο
λή της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
6.2.

Προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο
εξωτερικό - Διεθνείς σχέσεις

1. Συνέχιση του Προγράμματος
"Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες".
2. Οργάνωση στο εξωτερικό ενοτήτων πολιτιστικών
εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, με παρουσίαση των "συναγωνίσιμων" πολιτιστικών μας προϊόντων, όπως είναι
για τη σύγχρονη πολιτιστική μας ζωή κυρίως τα εικα
στικά, το αρχαίο δράμα, η σύγχρονη σοβαρή μουσική ή
οι λαογραφικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.
3. Περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος διάδοσης
της νεοελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στα πανεπι
στήμια εξωτερικού.
4. Διεύρυνση του προγράμματος συνεργασίας με ελ
ληνικά πολιτιστικά κέντρα κάθε μορφής, ιδρύματα, συλλόγους-σωματεία φίλων της χώρας στο εξωτερικό και
ξένα πολιτιστικά ιδρύματα στο εσωτερικό, για την
πραγματοποίηση κοινών ή μεμονωμένων πολιτιστικών δρα
στηριοτήτων σχετικών προς τη χώρα μας.
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5. Σταδιακή ενίσχυση ήδη λειτουργούντων και
ίδρυση και συντήρηση 5-6 μόνιμων Ελληνικών Πολιτι
στικών Κέντρων μεγάλου βεληνεκούς σε πόλεις του εξω
τερικού με σημαντική ελληνική παρουσία, με απώτερο
στόχο την ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, ενός, δηλαδή,
"Ελληνικού Ινστιτούτου" κατά το πρότυπο του Institut
Francais ή του British Council.
6. Αύξηση του ποσοστού εφαρμογής των Διακρατικών
Μορφωτικών Συμβάσεων και Προγραμμάτων σε ποσοστό του
λάχιστον 50-60% των προβλεπομένων σε αυτά πολιτιστι
κών ανταλλαγών.
7. Συντονισμένη προς τις άλλες Υπηρεσίες του
ΥΠΠΟ και τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς,
συστηματική και ανελλιπής συμμετοχή και παρέμβαση στα
Οργανα και Επιτροπές των Διεθνών Πολιτιστικών
Οργανισμών (UNESCO,ΕΟΚ, Συμβούλιο Ευρώπης, ΟΜΡΙ,
Περιοδικές
Διασκέψεις
Υπουργών
Πολιτισμού,
Πολιτιστικές Διασκέψεις κ.ά.).
8. Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο εσω
τερικό ή το εξωτερικό, όπως η 19η Ευρωπαϊκή Εκθεση
Τέχνης στην Ελλάδα το 1990 με θέμα: "Οι Ελληνικοί Μύ
θοι στην Ευρωπαϊκή Τέχνη τον 17ο και 18ο αιώνα" και
συμμετοχή σε δραστηριότητες και επενδυτικά έργα του
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
9. Νομοθετική υπαγωγή των Μορφωτικών Ακολούθων
στο ΥΠΠΟ και στελέχωση, σταδιακά όλων των Πρεσβειών
της χώρας με Μορφωτικούς Συμβούλους υψηλών ειδικών
προσόντων.
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10. Οργάνωση "ειδικού φορέα" εκτέλεσης των δρα
στηριοτήτων, που προβλέπονται από τις διμερείς Μορ
φωτικές Συμβάσεις και Προγράμματα και από τις πολιτι
στικές μας σχέσεις με ξένες χώρες, κατά το πρότυπο
αντίστοιχων του εξωτερικού.
11. Συνέχιση της διοργάνωσης και παρουσίασης εκ
θέσεων σε χώρες του εξωτερικού.
12. Εξασφάλιση του καθεστώτος της εγγύησης του
κράτους για τη μεταφορά έργων τέχνης από το εξωτερι
κό, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά εκθέσεων από
το εξωτερικό στην Ελλάδα.
13. Στελέχωση της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του
ΥΠΠΟ με το ανάλογο γλωσσομαθές προσωπικό και έμπει
ρους λογοτέχνες σε θέσεις μορφωτικοί συμβούλων.
14. Συλλογή στοιχείων για την πολιτιστική ζωή της
χώρας μας με τα σύγχρονα μέσα πληροφορικής και έκδοση
και κυκλοφορία τους σε περιοδική μορφή (ξενόγλωσσα
δελτία) και μονογραφίες προς χρήση των ξένων Πρε
σβειών στην Ελλάδα, των ελληνικών Πρεσβειών και άλλων
φορέων στο εξωτερικό.
15. Συλλογή και χρήση στοιχείων για την πολιτι
στική ζωή των ξένων χωρών με τις οποίες διασυνδεό
μαστε .
7. Πληροφορική
1. Εναρξη εργασιών εισαγωγής ενιαίου πληροφορι
κού συστήματος πολιτισμού στους τομείς πολιτιστικής
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κληρονομιάς, πολιτιστικής ανάπτυξης, διοικητικού και
οικονομικού.
2. Μελέτη και σχεδιασμός ενός Κέντρου σε συνερ
γασία με τις Σχολές Καλών Τεχνών και τις Φιλοσοφικές
Σχολές, που θα συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία.
Στα πλαίσια αυτά μπορεί να ξεκινήσουν:
α. Πρόγραμμα πιλότος σε συνεργασία ΥΠΠΟ-Πανεπιστημ ίου.
β. Συνέδριο με θέμα την τέχνη και την τεχνο
λογία.
3. Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, πολιτιστικών φορέων και χώρων εκδη
λώσεων.
4. Εξασφάλιση συνεχούς και σωστής τροφοδότησης
της Τράπεζας Πληροφοριών με τα ζητούμενα στοιχεία, με
την καθιέρωση υποχρεωτικής συμπλήρωσης εντύπων και τη
δημιουργ ία κατάλληλου μηχανισμού συλλογής και ταξινό
μησης των συμπληρωμένων εντύπων.
5. Στελέχωση με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσω
πικό.
8. Καλλιτέχνες
1. Βελτίωση της ασφάλισης και της περίθαλψης των
καλλιτεχνών.
2. Εξασφάλιση ευνοϊκών όρων δανειοδότησης της
καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
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E.2. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Γράμματα
1. Δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Βιβλίου με αντι
κείμενα (ενδεικτικά):
α. Σύνταξη εθνικής βιβλιογραφίας (τρέχουσας και
αναδρομικής) και έκδοση μηνιαίου σχετικού δελτίου.
β. Πραγματοποίηση ανεξάρτητων εκδόσεων ή συνεκδόσεων με άλλους εκδότες. Κυρίως, πραγματοποίηση εκ
δόσεων απαραίτητων για τη χώρα αλλά χωρίς προοπτικές
εμπορικής επιτυχίας ή με υψηλό προϋπολογισμό που δεν
μπορεί να αναλάβει ιδιώτης εκδότης.
γ. Εκδοση μεταφράσεων. Προώθηση μεταφράσεων ελ
ληνικών βιβλίων στο εξωτερικό.
δ. Προβολή του βιβλίου μέσα στη χώρα και στο
εξωτερικό με ενιαίες εκθέσεις, ταινίες μικρού μήκους
για το βιβλίο, ευπρόσωπη συμμετοχή σε διεθνή Forum
για το βιβλίο κτλ.
ε. Προσδιορισμός προδιαγραφών ποιότητας βιβλίου
και ποιότητας μεταφράσεων.
στ. Μελέτη τεχνικής υποδομής για την παραγωγή
βιβλίου.
ζ. Συνεργασία με ανάλογα ξένα ιδρύματα (π.χ.
Εθνικό Κέντρο Γραμμάτων στη Γαλλία, Inter-Nati ones
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας κτλ.) και με
Κέντρα Λογοτεχνικών Μεταφράσεων (π.χ. το ομώνυμο
Κέντρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή της πόλεως
Αρλ της Γαλλίας ή του Στράλεν Ο.Δ. Γερμανίας κτλ.).
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η. Ενταξη του ελληνικού βιβλίου στο σύστημα ISBN
(διεθνής αριθμός τυποποίησης).
2. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την προαγω
γή των γραμμάτων και για την προστασία της πνευμα
τικής ιδιοκτησίας.
3. Καθιέρωση βραβείων για τις καλύτερες από
πλευράς τεχνικής και περιεχομένου εκδόσεις.
4. Προβολή του λογοτεχνικού βιβλίου με ειδικές
εκπομπές ή διαφημιστικά από την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο, τον ημερήσιο τύπο και τα περιοδικά.
5. Οργάνωση συνεδρίων νεοελληνιστών σε τακτά
χρονικά διαστήματα με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων.
6. Φορολογική απαλλαγή του μέρους του εισοδήμα
τος των φυσικών ή νομικών προσώπων που διατίθενται
για την αγορά βιβλίων.
7. Προβολή του βιβλίου μέσω του σχολείου με ορ
γάνωση εκθέσεων, εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών
κλπ.
8. Απορρόφηση βιβλίων από τις βιβλιοθήκες.
2. Καλές Τέχνες
2.1. θέατρο
1. Ουσιαστική συνεργασία και συντονισμός των
ενεργειών όλων των φορέων που χρηματοδοτούν θεατρικές
παραστάσεις (EOT, Γ.Γ.Ν. Γενιάς, Εργατική Εστία,
ΥΠΠΟ).
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2. Αναθεώρηση όλου του συστήματος των κρατικών
επιχορηγήσεων στο θέατρο, ώστε να αναδειχθεί το ποιο
τικό θέατρο, το πειραματικό θέατρο και οι σοβαρές
προσπάθειες ένωσης των θεατρικών δυνάμεων του τόπου.
3. Διεύρυνση και τόνωση του θεσμού των Δημοτικών
Περιφερειακών Θεάτρων με τη λήψη μέτρων για την πλη
ρέστερη λειτουργία τους και την καλλιτεχνική ολοκλή
ρωση τους. Στη διάρκεια της πενταετίας προβλέπεται
να ιδρυθούν 4 νέα ΔΗΠΕΘΕ.
4. Προγραμματισμένη οικονομική βοήθεια σε Δήμους
για την ανέγερση, επισκευή ή μετατροπή διαφόρων χώρων
(παλιές αποθήκες, νεοκλασικά κτίρια κτλ.) σε θεατρι
κές αίθουσες.
5. Επενεξέταση του τρόπου οργάνωσης και λειτουρ
γίας των κρατικών θεάτρων (Εθνικό Θέατρο, ΚΘΒΕ, Εθνι
κή Λυρική Σκηνή).
6. Προώθηση και προαγωγή της ελληνικής δραμα
τουργίας από τις Κρατικές Σκηνές και δημιουργία πει
ραματικής σκηνής που θα γίνει το φυτώριο των νέων
ιδεών και της δημιουργίας, καθώς και δημιουργία παι
δικής σκηνής.
7. Δημιουργία Οπερας.
8. Αναβάθμιση του Θεατρικού Μουσείου και μετα
στέγαση σε άλλο πιο κατάλληλο χώρο.
9. Δημιουργία στο Θεατρικό Μουσείο βιντεοθηκών
και δισκοθηκών.
10. Κωδικοποίηση όλων των ελληνικών θεατρικών έρ
γων από τους κλασικούς μέχρι σήμερα καθώς και των
αξιολογότερων θεωρητικών μελετών ελληνικών ή ξένων.
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11. Συμμετοχή του Υπουργείου στην πρωτοβουλία για
την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Μελέτης Αρχαίου
Δράματος.
12. Λειτουργία των θεάτρων της Πετρούπολης, του
Υμηττού, της Ρωμαϊκής Αγοράς, της Γλυφάδας κτλ. και
ένταξη τους σε ένα γενικότερο κεντρικό πολιτιστικό
πρόγραμμα.
13. Καθιέρωση κινήτρων για τη συγγραφή νέων θεα
τρικών έργων.
2.2. Μουσική
1. Δημιουργία Ανώτερης Κρατικής Σχολής Μουσικής
στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών.
2. Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Κρατικού
Ωδείου Θεσσαλονίκης με την ίδρυση και λειτουργία Ανώ
τερης Σχολής Μουσικής και Σχολής βασικής μουσικής εκ
παίδευσης.
3. Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την
αναβάθμιση των Δημοτικών και Ιδιωτικών Μουσικών Εκ
παιδευτηρίων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές και Παραρτήμα
τα), με στόχο την κατάταξη στην ανώτερη βαθμίδα της
εκπαίδευσης όσων έχουν τις προϋποθέσεις.
4. Ενθάρρυνση και ενίσχυση των Δήμων και των
Κοινοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών
και Κοινοτικών Ωδείων και Μουσικών Σχολών,
5. Συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών κατα
σκευής του Μεγάρου Μουσικής.
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6. Αναβάθμιση της διδασκαλίας της μουσικής στα
σχολεία, στελέχωση τους με το ανάλογο προσωπικό και
επιμόρφωση των δασκάλων της μουσικής.
7. Συγγραφή νέων βιβλίων για μαθητές των Ωδείων
και Μουσικών Σχολών.
2.3. Χορός
1. Περαιτέρω αναβάθμιση της Κρατικής Σχολής Ορ
χηστικής Τέχνης.
2. Συστηματική και προγραμματισμένη ενίσχυση των
συγκροτημάτων Κλασικού Χορού.
3. Δημιουργία Εθνικού Μπαλέτου.
2.4. Εικαστικές τέχνες
1. Δημιουργία Δημοτικών Πινακοθηκών, σε συνεργα
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Εμπλουτισμός των Δημοτικών Πινακοθηκών με την
αγορά από το κράτος έργων τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών.
3. Οριστική θεσμοθέτηση και μόνιμη ανά διετία
λειτουργία της Πανελλήνιας Εκθεσης Εικαστικών Τεχνών.
4. Λειτουργία νέων εκθεσιακών χώρων με υψηλές
μουσειολογικές προδιαγραφές, ώστε να προβληθεί σωστά
η εικαστική παραγωγή.
5. Καθιέρωση σε μόνιμη βάση περιοδευουσών εκθέ
σεων υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με την Εθνική
Πινακοθήκη και τις επαρχιακές Πινακοθήκες, σε συν-
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δυασμό με διαλέξεις, ξεναγήσεις, παρουσίαση εποπτι
κού υλικού κτλ.
6. Ενίσχυση των εικαστικών καλλιτεχνών με χορή
γηση υποτροφιών, περισσότερες αγορές έργων και προ
ώθηση τους στα πολιτιστικά κέντρα της επαρχίας και
διοργάνωση εκδηλώσεων εικαστικού περιεχομένου σε όλη
την Ελλάδα.
7. Συστηματική προσπάθεια για την προώθηση στο
εξωτερικό της παραγωγής και της ενγένει δραστηριότη
τας των Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών.
8. Εναρξη της διαδικασίας για την ίδρυση και
λειτουργία Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης.
9. Αναδιοργάνωση του Προπαρασκευαστικού και
Επαγγελματικού Σχολείου Πανόρμου Τήνου με τη μετατρο
πή του σε Ανώτερη Σχολή Μαρμάρου.
10. Προώθηση νομοσχεδίου που να προβλέπει την πα
ροχή του 1% του κόστους των δημόσιων κτιρίων για δια
κόσμηση τους με έργα τέχνης.
11. Φορολογικές εκπτώσεις στα υλικά ζωγραφικής.
12. Αναβάθμιση της διδασκαλίας των τεχνικών στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αύξηση των
δασκάλων, συγγραφή νέων βιβλίων για μαθητές.
3. Κινηματογράφος
1. Ολοκλήρωση της υλοποίησης των διατάξεων του
Ν. 1597/86 για την "Προστασία και ανάπτυξη της κινημα
τογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματο-
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γραφίας και άλλες διατάξεις", έκδοση συμπληρωματικών
Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Αποφάσεων.
2. Συμμετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Ετος
Κινηματογράφου.
3. Ενίσχυση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά
φου για την πραγματοποίηση των στόχων του.
4. Παραγωγή ντοκιμαντέρ πολιτιστικού περιεχομέ
νου και διακίνηση τους σε πολιτιστικούς και εκπαιδευ
τικούς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.
5. Προώθηση της ελληνικής ταινίας στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό με:
Παρέμβαση στο δίκτυο διανομής.
Συνεργασία με τηλεόραση και δραστηριοποίηση
σύμβασης της με το ΕΚΚ.
Συμμετοχή σε ξένα Φεστιβάλ και διεθνές
μάρκετινγκ.
Διεθνοποίηση της αγοράς του Φεστιβάλ Θεσσαλο
νίκης.
Οργάνωση αγοράς βίντεο.
6. Προώθηση διμερών συμφωνιών, ανταλλαγών σε
καλλιτεχνικό και τεχνικό επίπεδο και ανταλλαγών εβδο
μάδων κινηματογράφου.
7. Ανάπτυξη του κινήματος των Κινηματογραφικών
Λεσχών, προγραμματισμός της προβολής ταινιών και της
διακίνησης ταινιών και των εκδόσεων.
8. Ενίσχυση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο
νίκης και του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.
9. Ιδρυση Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου.
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10. Απονομή χρηματικών βραβείων ποιότητας και
διακρίσεων ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές
ταινίες.
11. Ιδρυση Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεό£ασης, όπου βαθμιαίως θα λειτουργήσουν όλες οι ειδι
κότητες.
Για την ίδρυση αυτής της Σχολής κρίνονται
απαραίτητα:
η ολοκλήρωση της σχετικής νομοθεσίας εντός
του 1988,
οι κτιριακές εγκαταστάσεις (επιδιόρθωση πα
λαιού κτιρίου) και
η προμήθεια του απαιτούμενου τεχνικού εξο
πλισμού.
12. Συνέχιση των άλλων δραστηριοτήτων όπως:
χορήγηση επαγγελματικής ιδιότητας, χορήγηση ατελειών
σε εισαγωγές μηχανημάτων, χορήγηση ελληνικότητας κι
νηματογραφικών ταινιών, επιστροφή του ειδικού φόρου
για τον κινηματογράφο.
4. Βιβλιοθήκες - Ιστορικά Αρχεία
Βιβλιοθήκες
1. Ερευνα-χαρτογράφηση του ελλαδικού χώρου μέσω
των Νομαρχιών για την καταγραφή και αξιολόγηση των
υπαρχουσών βιβλιοθηκών, στοιχεία απαραίτητα για τη
μελέτη και τον προγραμματισμό νέων βιβλιοθηκών και το
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ τους.
109

2. Μελέτη κατάρτισης του θεσμικού πλαισίου
(Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών) που θα εξασφαλίζει:
α. Την ενιαία και επιστημονικά τεκμηριωμένη
αντιμετώπιση θεμάτων ίδρυσης-στελέχωσης-εξοπλισμούοργάνωσης και ορθολογικής κατανομής των βιβλιοθηκών'
στον εθνικό χώρο.
8. Την ενιαία οργάνωση της βιβλιοθηκονομικής
πρακτικής.
γ. Την αποτελεσματική διάθεση και αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και
τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των βιβλιο
θηκών.
3. Για την εκπαίδευση των βιβλιοθηκαρίων:
α. Δημιουργία εκπαιδευτικού και στελεχιακού δυ
ναμικού για την απαιτούμενη στελέχωση των Σχολών
Βιβλιοθηκονομίας και των επιστημονικών, των ερευνη
τικών, της Εθνικής και των ειδικών βιβλιοθηκών και
υποτροφίες από το ΙΚΥ για τη βιβλιοθηκονομία και την
επιστήμη της πληροφόρησης.
β. Επιμόρφωση των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες
στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας.
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών να
δημιουργηθεί Μεταπτυχιακή Σχολή Βιβλιοθηκονομίας, να
βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση και να οργανωθούν
επιμορφωτικά σεμινάρια σε μόνιμη βάση.
4. Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού-ανάπτυξης των βι
βλιοθηκών:
Κατηγορίες βιβλιοθηκών που θα πρέπει να αντι
μετωπιστούν κατά προτεραιότητα:
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α. οι Βιβλιοθήκες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
Ειδικές Επιστημονικές και το Εθνικό Κέντρο Τεκμη
ρίωσης,
β. η Εθνική Βιβλιοθήκη,
γ. οι Δημόσιες-Λαϊκές Βιβλιοθήκες σε συνδυασμό
με τις βιβλιοθήκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης και
δ. οι Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Τεκμηρίωσης των
Υπουργείων και των Οργανισμών.
Ιστορικά Αργέ ία
1. Εναρξη εργασιών για την αποπεράτωση των κτι
ρίων που θα στεγάσουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
στο Ψυχικό και το Ιστορικό Αρχείο της Υδρας.
2. Εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση των κτι
ρίων που έχει παραχωρήσει το ΥΠΠΟ ή άλλοι φορείς
(ΚΕΔ, Δήμος Αίγινας, Ερμούπολης Σύρου) για τη στέγαση
Αρχε ίων.
Ειδικότερα:
στη Θεσσαλονίκη το "Ρωσικό Νοσοκομείο" για το
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας,
στην Κέρκυρα το "Κτίριο Αγγλικών Στρατώνων"
για το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας,
στη Ρόδο το "Παλαιό Ναυαρχείο" για τη στέγαση
τόσο του Ιστορικού όσο και του Λαογραφικού Αρχείου
Δωδεκανήσου,
στα Κύθηρα το Κτίριο στο Κάστρο της Χώρας για
το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων.
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3. Αναζήτηση κατάλληλης στέγης (νέες κατασκευές,
αγορές ή ενοικιάσεις) για 30 περίπου τοπικά Ιστορικά
Αρχε ία.
4. Εγκριση και εφαρμογή εκπονηθέντος νέου νόμου
για τη δομή και λειτουργία των αρχειακών υπηρεσιών.
5. Αμεση ίδρυση και λειτουργία στις Φιλοσοφικές
Σχολές έδρας ή τμήματος για τη διδασκαλία της επιστή
μης της αρχειονομίας, με παράλληλη ενέργεια για τη
λειτουργία στα TEI Αθηνών τμήματος συντήρησης και
αποκατάστασης ιστορικού αρχειακού υλικού.
6. Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους της ΑΣΚΤ
για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, προκειμένου
να ειδικευθούν στον τομέα της συντήρησης αρχειακού
υλικού.
7. Εξοπλισμός των ΓΑΚ και των Ιστορικών Αρχείων
Μακεδονίας, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Υδρας,
Κυθήρων, Κρήτης και Σάμου με όργανα σύγχρονης τεχνο
λογίας (Η/Υ και μηχανήματα μικροφωτογράφισης, εμφά
νισης μικροφίλμς και ανάγνωση κειμένου).
5, Λαϊκός πολιτισμός - Καλλιτεχνική χειροτεχνία
Στο γώοο του λαϊκού πολιτισιιού
1. Επαναπροσδιορισμός του αντικειμένου αρμοδιό
τητας της Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟ, ώστε
να δοθεί ευρύτερη ερμηνεία στην έννοια "Λαϊκός Πολι
τισμός" και να καλύπτει τόσο τον παραδοσιακό όσο και
το σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, και έτσι το αντικείμενο
112

της Διεύθυνσης αυτής να περιλάβει και άλλους τομείς
όπως η αστική λαογραφία, η μελέτη των μειονοτήτων, το
ρεμπέτικο τραγούδι, η καλλιτεχνική βιοτεχνία κτλ.
2. Υπαγωγή στη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του
ΥΠΠΟ όσων Μουσείων καλύπτουν το αντικείμενο της εθνο
λογίας και της κοινωνικής ιστορίας, όπως τα Μουσεία
Βιομηχανικής Ιστορίας και εξέλιξης της Τεχνολογίας,
τα Μουσεία Ναυτικής Παράδοσης, τα Μουσεία με αντι
κείμενο το παιδί και το παιχνίδι ή τη ζωή ιστορικών
προσωπικοτήτων κτλ.
3. Προώθηση ειδικών διατάξεων για αντικείμενα
ιστορικού και εθνολογικού ενδιαφέροντος που χρονολο
γούνται μεταξύ 1453 και 1830, για τα οποία ελλείπει
σήμερα νομική προστασία, στα πλαίσια της τροποποίη
σης της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
4. Προώθηση του ερευνητικού προγράμματος για την
Ελληνική Φορεσιά του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος Β. Παπαντωνίου που περιλαμβάνει:
την πλήρη καταγραφή όλων των φάσεων ντυσίμα
τος - με ιδιαίτερη έμφαση στα κεφαλοδεσίματα - της
κάθε μιας τοπικής φορεσιάς, με όλες τις κοινωνικές
και ηλικιακές παραλλαγές (φωτογράφιση, σχεδιασμός,
κ ινηματογράφηση, μαγνητοφώνηση),
την αρχειοθέτηση και δημοσίευση όλων των
στοιχείων και παράλληλα,
τη διδασκαλία του τρόπου ντυσίματος της κάθε
μιας φορεσιάς σε περιορισμένο αριθμό ειδικών, οι
οποίοι εργάζονται στα κυριότερα Λαογραφικά Μουσεία
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και Συλλογές και ασχολούνται με την παραδοσιακή
φορεσιά.
5. Οργάνωση Σεμιναρίου με θέμα τους Παραδοσια
κούς Χορούς (1991). Το σεμινάριο αυτό θα απευθύ
νεται σε όλους τους συλλόγους, σωματεία και λοιπά
ΝΠΙΔ που διατηρούν χορευτικά συγκροτήματα.
6. Ενίσχυση των Συγκροτημάτων Παραδοσιακών Χο
ρών. Παροχή επιστημονικής βοήθειας.
7. Ενίσχυση των φορέων που ασχολούνται με τη Δη
μοτική και Εκκλησιαστική Μουσική.
8. Ενίσχυση και εποπτεία των Περιφερειακών Λαο
γραφικών Μουσείων και Συλλογών. Παροχή επιστημονικής
και τεχνικής βοήθειας.
9. Η δημιουργία Εθνογραφικών Μουσείων-Κέντρων
Ερευνας σε κάθε περιφέρεια.
10. Αξιοποίηση του Κτιρίου Λουτρών στην Πλάκα που
έχει παραχωρηθεί στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος
(μελέτη, οργάνωση του Μουσείου, κατασκευές, προθήκες
κτλ. ).
11. Διοργάνωση σεμιναρίου για τη συντήρηση των
λαογραφικών αντικειμένων.
Στο χώρο της χειροτεχνίας - ΕΟΜΜΕΧ
1. Περιγραφή και απογραφή του υφιστάμενου δυνα
μικού.
2. Δημιουργία και τήρηση Μητρώου Χειροτεχνίας με
βάση την απογραφή.
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3. Επέκταση του προγράμματος ίδρυσης Χειροτεχνι
κών Κέντρων.
4. Ιδρυση και λειτουργία σχολών χειροτεχνικών
επαγγελμάτων και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων εκπαί
δευσης.
5. Αύξηση των πιστώσεων προς τον ΕΟΜΜΕΧ για τη
χρηματοδότηση της χειροτεχνίας με ευνοϊκούς όρους.
6. Ανέγερση του κτιρίου των Πρότυπων Εργαστηρίων
Μαρμαροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας και εκθεσιακού χώ
ρου στην Τήνο με σκοπό την προβολή της τέχνης στους
δύο τόμε ίς.
Στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας
1. Ιδρυση νέων σχολών ταπητουργίας κιλιμοποι ίας.
2. Επέκταση του προγράμματος κεντητών και χειρο
τεχνημάτων και αύξηση του αριθμού των οικοτέχνιδων.
3. Διεύρυνση του μηχανισμού εμπορίας των προϊ
όντων οικοτεχνίας με:
ίδρυση μόνιμων εκθετηρίων που θα είναι συγ
χρόνως και καταστήματα πώλησης στη Θεσσαλονίκη και
δύο ακόμα πόλεις της περιφέρειας,
οργάνωση εποχικών εκθέσεων κάθε χρόνο σε πό
λεις της περιφέρειας,
συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού.
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6. Πολιτιστική κίνηση - Πολιτιστικές εκδηλώσεις
1. Θεσμοθέτηση του τρόπου ίδρυσης, λειτουργίας,
εποπτείας και ελέγχου των Πνευματικών Κέντρων.
2. Εξεύρεση και αξιοποίηση, κατόπι ν πρωτοβουλ ίας
και ευθύνης των Δήμων και Κοινοτήτων κατάλληλων χώρων
για τη δημιουργία σε κάθε επαρχιακή πόλη Πνευματικών
Κέντρων.
3. Ολοκλήρωση της καταγραφής των Πολιτιστικών
Συλλόγων και Σωματείων της χώρας.
4. Διοργάνωση σε συνεργασία με τους ΟΤΑ καλλι
τεχνικών εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών σε όλο τον
ελλαδικό χώρο.
5. Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των προσφερό
μενων υπηρεσιών και της κατάλληλης υποδομής για τη
διοργάνωση συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας.
7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
1. Υλοποίηση του νόμου για τον Ενιαίο Φορέα.
2. Λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών
Μέσων, σύσταση των αναγκαίων υπηρεσιών, θέσεων προσω
πικού, της βιβλιοθήκης, του αρχείου και των προγραμ
μάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.
3. Ιδρυση και λειτουργία της εταιρείας παραγωγής
και εμπορίας εκπομπών και προγραμμάτων ραδιοτηλεό
ρασης .
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4. Κρατική χρηματοδότηση για την ίδρυση της τη
λεόρασης χαμηλής δυναμικότητας που αποτελεί μια πολύ
σοβαρή προσπάθεια στον τομέα της αποκέντρωσης.
5. Αναβάθμιση των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών
Σταθμών.
6. Συνέχιση των σεμιναρίων επιμόρφωσης των ρα
διοφωνικών συνεργατών των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών
Σταθμών.
7. Ιδρυση εταιρείας παραγωγής βίντεο και φιλμ.
8. Παραγωγή από τον τομέα μόρφωσης ΕΡΤ1 -ΕΡΤ2
ειδικών προγραμμάτων με τη συνεργασία του ΥΠΠΟ και
άλλων πολιτιστικών φορέων,που θα αναλύσουν το κοι
νωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της χώρας μας.
9. Αγορά προγραμμάτων από το εξωτερικό με χαρα
κτηριστικά που υποβοηθούν την πολιτιστική ανάπτυξη
στον τόπο μας και διασύνδεση της ΕΡΤ Α.Ε. με δορυφο
ρικά κανάλια του εξωτερικού.
10. Παραγωγή σειράς εκπομπών για τη διαμόρφωση
της ελληνικής γλώσσας.
11. Ερευνα των μέσων ηλεκτρονικής πληροφόρησης
αναφορικά με τη σχέση τους με τον πολιτισμό και την
πολιτιστική δημιουργία.
12. Διενέργεια σημειολογικών ερευνών γύρω από την
οπτικοακουστική επικοινωνία σε σχέση με τις κοινω
νικές τάξεις του ελληνικού πληθυσμού.

1.

8. Ολυμπιακοί Αγώνες
Υιοθέτηση από την κυβέρνηση του στόχου πραγ-
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ματοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 στην Ελ
λάδα και σύγκλιση των στόχων όλων των αρμόδιων
φορέων.
2. Μεθόδευση σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ μιας σει
ράς εκδηλώσεων που θα προσελκύσουν το ευρύτερο εν
διαφέρον και θα βοηθήσουν στην έγκριση για την τέ
λεση των Αγώνων στην Ελλάδα, που θα δοθεί το 1990.
3. Πραγματοποίηση έκθεσης με θέμα τον αθλητισμό,
την τέχνη και την τεχνολογία και με αναφορά στο πα
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Μετά την έγκριση για την τέλεση των Ολυμπια
κών Αγώνων στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες στο χώρο
του πολιτισμού θα πρέπει να είναι:
1. Δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου όλων
των φορέων που θα εμπλακούν στη διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ, Υπουργείο Συγκοινω
νιών, ΥΠΕΞ, EOT κτλ.) που θα φροντίσει για την προ
ετοιμασία και την τέλεση τους.
2. Προετοιμασία των εκδηλώσεων που θα λάβουν
χώρα κατά τη διάρκεια της τέλεσης των Αγώνων και θα
πρέπει να είναι κάθε κατηγορίας, δηλαδή καλλιτε
χνικές, θεατρικές, μουσικές, χορευτικές, κινηματο
γραφικές, εικαστικές, μεγάλες εκθέσεις κτλ. συνο
δευόμενες από αριθμό συνεδρίων, συσκέψεων κτλ.
3. Εκτέλεση έργων υποδομής:
Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, αποκατά
σταση της Πλάκας, εξωραϊσμός της Πλατείας Κοτζιά,
όπου προβλέπεται αρχαιολογικό πάρκο και έργα για την
αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας της πόλης και
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την ανάκτηση της φυσιογνωμίας της, αναστηλωτικά έργα
και διαμόρφωση των αρχαιολογικών χώρων της Αττικής
(Μοσχάτο, Ραμνούς, Ωρωπός, Λούτσα, Βραυρώνα, Μαραθώ
νας), ανασκαφές στα αρχαία μεταλλεία του Λαυρίου και
το θέατρο του Θορικού.
Εκσυγχρονισμός των Μουσείων, με επανέκθεση
των εκθεμάτων, δημιουργία χώρων μέσα στα Μουσεία για
περιοδικές εκθέσεις και κέντρων πληροφόρησης, πώληση
καλαίσθητων αντιγράφων, βιβλίων κτλ.
Τα Μουσεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτε
ρη φροντίδα είναι: το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζα
ντινό, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, το Κτίριο Φίλων Μουσικής, το Μουσείο της
Ακρόπολης, το Εθνολογικό Μουσείο, το Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης, το Μουσείο του Λαυρίου.
Φροντίδα για την Ολυμπία και τους Δελφούς.
Πρόβλεψη και σχεδιασμός για πολιτιστικούς
πυρήνες ή εστίες μέσα στους χώρους του αθλητισμού,
όπως αίθουσες διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών,
βιβλιοθήκες, αίθουσες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κτλ.
9. Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων
1. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και χώρων πρά
σινου στο κέντρο της Αθήνας. Η ενοποίηση περιλαμβά
νει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους από την περιοχή
του Κεραμεικού ως το Στάδιο, βυζαντινά μνημεία, νεο
κλασικά σπίτια, την Πλάκα, χώρους πράσινου καθώς και
χώρους μνημειακού χαρακτήρα.
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2. Διαμόρφωση και διευθέτηση του αρχαιολογικού
χώρου της Ολυμπίας, του Λαύριου-Σουνίου και ανάπλαση
της ευρύτερης περιοχής τους.
3. Δημιουργία πλέγματος αρχαιολογικών χώρων,
όπως Βεργίνα - Δίον - Πέλλα.
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E.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΠΟ
1. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
1 . Οργανωτική ανασυγκρότηση, με την κατάθεση και
ψήφιση από τη Βουλή του Νόμου Πλαισίου της Λαϊκής
Επιμόρφωσης, την έκδοση των Π.Δ. με τους οργανισμούς
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΛΕ και των Νομαρχιακών
Υπηρεσιών της, όπως και τη μονιμοποίηση του περιφε
ρειακού προσωπικού της.
2. Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων επιμορφω
τικών δραστηριοτήτων, του ανθρώπινου δυναμικού (περι
φερειακά στελέχη, επιμορφωτές) και της υλικοτεχνικής
υποδομής.
3. Σύνδεση της Λ.Ε. με τα Πανεπιστήμια και τα
TEI της χώρας.
4. Στον τομέα του αναλφαβητισμού, διεύρυνση της
προσπάθειας για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,
του ημ ι αναλφαβητισμού και της συμπλήρωσης της βασικής
παι δε ίας.
Αύξηση του αριθμού των τμημάτων από 300 το
1987 σε 700 το 1988 με την προοπτική για 1.500 το
1989 με παράλληλη αναβάθμιση τους.
5. Επέκταση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με
έμφαση στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της χώ
ρας και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (τσιγγάνους, φυ
λακισμένους, στρατευμένους, απόδημους Ελληνες κτλ.)
στους τομείς του αναλφαβητισμού, της επαγγελματικής
κατάρτισης και σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
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6. Σταδιακή δημιουργία Πολυκέντρων με σκοπό την
εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για
την κάλυψη των κοινωνικοπολιτιστικών και επιμορφωτι
κών δραστηριοτήτων των Γενικών Γραμματειών.
7. Δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
8. Ιδρυση Κέντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης στο εξωτε
ρικό για επιμόρφωση των αποδήμων Ελλήνων.
9. Δημιουργία Κέντρου Επιμόρφωσης Επιμορφωτών.
10. Διεύρυνση του θεσμού των εθελοντών-επιμορφωτών, ώστε να αξιοποιηθεί η προσφορά του επιστημονικού
και καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας και να ανα
πτυχθεί η συνεργασία με τους κοινωνικούς και μαζικούς
φόρε ίς.

11. Συνεργασία με την Τ.Α. με στόχο την κοινωνική
ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα επαγγελματικά αντι
κείμενα, που αποτελούν ιδιαιτερότητες των επιλεγμένων
περιοχών.
12. Σύνδεση της Λ. Ε. με τα μέσα μαζικής επικοινω
νίας και χρησιμοποίηση του ραδιοφώνου και της τηλεό
ρασης για επιμορφωτικά προγράμματα.
13. Συστηματική παροχή γνώσεων και εκπαίδευσης σε
τομείς όπου η εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας ανοί
γει νέα πεδία ανάπτυξης και εφαρμογών, πληροφορική
κτλ.
14. Συμπληρωματική επαγγελματική προκατάρτιση και
επιμόρφωση σε συνδυασμό με την προσαρμογή στη σύγ
χρονη πραγματικότητα στο χώρο της αγοράς εργασίας και
τις ανάγκες του τόπου, σε συνεργασία με τους επι-
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μέρους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα τον ΟΑΕΔ, τον
ΕΟΜΜΕΧ, το Υπουργείο Γεωργίας κτλ.
15. Ενδυνάμωση της προσπάθειας για ευαισθητοποίη
ση του λαού στους νέους θεσμούς, συνεταιρισμούς,
Τ.Α., συνδικαλισμό κτλ. σε συνεργασία με άλλους φο
ρείς όπως ΠΑΣΕΓΕΣ, Υπουργείο Γεωργίας, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
Υπουργείο Εσωτερικών κτλ.
16. Στον τομέα της προληπτικής ιατρικής εφαρμογή
προγραμμάτων αγωγής υγείας με εθελοντές επιμορφωτές.
εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής
υγείας στην κοινότητα (πληθυσμός, ευπαθείς ομάδες ή
ομάδες υψηλού κινδύνου),
εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την
παραγωγή επιμορφωτικών στελεχών από τον υγειονομικό
χώρο που θα αναλάβουν τα προγράμματα,
εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής
υγείας στη στρατευμένη νεολαία.
17. Στον τομέα του θεάτρου:
Συνέχιση των σεμιναρίων επιμόρφωσης επιμορφωτών θεάτρου.
Συνέχιση της πειραματικής προσπάθειας με την
αποστολή έμπειρων ανθρώπων του θεάτρου κατευθείαν σε
θεατρικές ομάδες απομακρυσμένων περιοχών.
Διοργάνωση του Φεστιβάλ Αιγαίου, στο χώρο της
ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας.
Ρύθμιση των διοικητικο-οικονομικών θεμάτων
για ευρεία και απρόσκοπτη ανταλλαγή θεατρικών και
άλλων παραστάσεων καθώς και γενικότερων πολιτιστικών
ανταλλαγών μεταξύ των πολιτιστικών τμημάτων των ΝΕΛΕ.
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Σύνδεση των Κρατικών Θεάτρων και κυρίως των
ΔΗΠΕΘΕ με τη Λαϊκή Επιμόρφωση.
18. Διεξαγωγή σεμιναρίων σε συνεργασία με την ΕΡΤ
για την κατάρτιση των συνεργατών της Λ.Ε. που εργά
ζονται στους επαρχιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
19. Στο χώρο του κινηματογράφου:
Διοργάνωση Φεστιβάλ επιμορφωτικών ταινιών.
Διοργάνωση Σεμιναρίων κινηματογραφικής παιδε ίας.
Παραγωγή επιμορφωτικών ταινιών.
20. Στον τομέα της φωτογραφίας:
Αναβάθμιση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων
τμημάτων και δημιουργία νέων που να ανταποκρίνονται
σε αρκετά υψηλές προδιαγραφές.
Επιμόρφωση των επιμορφωτών φωτογράφων.
2. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
1. Δημιουργία και στήριξη νέων θεσμών που αφο
ρούν τους νέους.
2. Αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών που παρέχο
νται στους νέους στον τομέα της παιδείας, του πολιτι
σμού και τον κοινωνικό τομέα.
3. Αξιοποίηση των δημιουργούμενων πολυκέντρων
για πολιτιστικές δραστηριότητες των νέων, δημιουργία
συνθηκών και παροχή δυνατοτήτων για καλύτερη αξιο
ποίηση του ελεύθερου χρόνου.
4. Συνέχιση της δημιουργίας μαθητικών στεκιών.
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5. Προώθηση πολιτιστικών προγραμμάτων στην επαρ
χία και εξάπλωση του προγράμματος "Ανοικτή Γραμμή Εβδομάδες με την Νεολαία" σε όλους τους νομούς.
6. Διεύρυνση της χρήσης των Κέντρων Πληροφόρησης
Νεότητας για παροχή υπηρεσιών στον τομέα του πολιτι
σμού με την υιοθέτηση κατάλληλου δικτύου πληροφο
ρικής.
7. Ενίσχυση των παιδικών βιβλιοθηκών που λει
τουργούν και ίδρυση νέων σε αγροτικές και ημιαστικές
περιοχές.
8. Ανάπτυξη κεντρικής (δανειστικής) ταινιοθήκης.
9. Αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην
καλλιέργεια της δημιουργικότητας των νέων για αναζή
τηση εναλλακτικών προσεγγίσεων στις προκλήσεις της
καθημερινής ζωής. Ερευνες και προτάσεις εμπλουτισμού
των προγραμμάτων των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε
όλο το φάσμα ενδιαφερόντων των νέων.
10. Ανάπτυξη προγράμματος εναλλακτικού τουρισμού
για νέους (αγροτουρισμός, επιμορφωτικός τουρισμός,
οικολογικός τουρισμός) σε όλη τη χώρα, προώθηση προ
γραμμάτων ευαισθητοποίησης των νέων σε περιβαλλοντικά
θέματα και υλοποίηση οικολογικών προγραμμάτων, σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ.
11. Προώθηση πολ ι τ ι στ ι κών προγραμμάτων στα Κέντρα
Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων.
12. Προώθηση προγραμμάτων για νέους με ειδικές
ανάγκες.
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13. Ολοκλήρωση του ειδικού αναπτυξιακού προγράμ
ματος της Χάλκης και επέκταση σε άλλες ξεχασμένες
περιοχές του Αιγαίου.
14. Ιδρυση και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής
Παλιννοστούντων Νέων στα Γιάννενα.
15. Συμμετοχή στις Μπιενάλε νέων καλλιτεχνών.
16. Προώθηση της θεατρικής, μουσικής και εικαστι
κής παιδείας.
17. Συνέχιση των μελετών, ερευνών και εκδόσεων
του Ιστορικού Αρχείου Νεολαίας.
3. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Για τους αποδήμους:
1. Νόμος Πλαίσιο για την εκπαίδευση των αποδή
μων.
2. Συγγραφή κατάλληλων διδακτικών βιβλίων και
παραγωγή εποπτικού υλικού για τις ανάγκες της εκ
παίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού.
3. Επιμόρφωση των δασκάλων που διδάσκουν στα
σχολεία του εξωτερικού.
4. Ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας των
Ελληνικών Κοινοτήτων και ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών
για την ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής
κίνησης των ελληνικών παροικιών από τους ίδιους τους
μετανάστες.
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5. Ιδρυση πολιτιστικών Κέντρων σε χώρες του εξω
τερικού, στις οποίες συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός
μεταναστών.
6. Καθιέρωση του θεσμού των "Απόδημε ίων" που θα
επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια, με σκοπό την προβολή
της πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των
αποδήμων στην Ελλάδα και την ενίσχυση των δεσμών τους
με την Ελλάδα.
7. Ιδρυση Κέντρων Φιλοξενίας.
8. Επέκταση των υπαρχόντων προγραμμάτων φιλοξε
νίας Ελλήνων του εξωτερικού.
9. Ιδρυση Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού.
10. Παραγωγή και αναπαραγωγή κατάλληλου υλικού
για ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εμπομπές για τους
απόδημους.
11. Εκδοση μηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου για
τον απόδημο ελληνισμό.
12. Εκδοση οδηγού του μετανάστη.
13. Διεξαγωγή των Συνεδρίων των αποδήμων στην
Ελλάδα.
14. Προώθηση των διαδικασιών λαϊκής συμμετοχής,
καθιέρωση του θεσμού του Συμβουλίου Απόδημου Ελλη
νισμού (ΣΑΕ).
15. Συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων που
εμπλέκονται στα θέματα μετανάστευσης-παλιννόστησης.
16. Προώθηση της έρευνας για θέματα μετανάστευ
σης και παλιννόστησης.
Για τους παλιννοστούντες:
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1. Ιδρυση γράφε ίων πάλιννόστησης στις νομαρχίες.
2. Βελτίωση των δίγλωσσων σχολείων για παιδιά
παλιννοστούντων.
3. Δημιουργία υλικού κατάλληλου για τα σχολεία
των παλιννοστούντων και τα φροντιστηριακά τμήματα.
4. Ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής κα
τάρτισης, κοινωνικής ένταξης και επιμόρφωσης για
προσαρμογή των επαναπατριζόμενων μεταναστών στην πα
ραγωγική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας.
5. Προώθηση των προγραμμάτων αξιοποίησης των
επενδύσεων των παλιννοστούντων.
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·.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1
Ενίσχυση του λογοτεχνικού βιβλίου, 1983-1986
Είδος λογοτεχνικού
και πολιτιστικού
βιβλίου
Σύνολο
1983
1984
1985
1986
Διηγήματα
1983
1984
1985
1986

Αριθμός
λογο
τεχνών

Αριθμός
αγορασθέντων

Ποσά που
διατέθηκαν
Χιλ. δρχ.

Κρατικά
βραβε ία
που
χορηγή
θηκαν

Εργων

Αντιτύπων

433
554
648
371

433
554
648
371

61.330
63.112
62.785
36.235

14.515
19.816
18.950
15.515

1.350
1 .600
2.300
2.600

55
67
83
61

55
67
83
61

11.000
8.980
9.040
5.670

2.200
2.245
2.260
2.390

300
350
500
500

Μυθιστορήματα
1983
1984
1985
1986
Ποίηση
1983
1984
1985
1986

40
46
67
51

40
46
67
51

8.000
6.440
7.800
4.720

1 .600
1.610
1 .950
1.990

300
350
500
500

117
183
193
154

117
183
193
154

23.400
22.900
21.720
13.605

4.680
5.725
5.430
5.750

300
350
500
500

Κριτική-Δοκ ίμια
1983
1984
1985
1986

39
63
106
79

39
63
106
79

7.800
10.340
13.160
8.080

1.560
2.585
3.290
3.390

300
350
500
500

Μυθιστορηματική
βιογραφία
1983
1984
1985
1986

6
3
7
11

6
3
7
11

1 .200
460
920
1.170

240
115
230
490

150

Ταξιδιωτικές
εντυπώσεις
1983
1984
1985
1986

12
5
11
7

12
5
11
7

2.400
740
1.200
1.220

480
740
300
310

Λοιπά πολιτιστικά
1983
164
164
1984
187
187
1985
181
181
1986
8
8
0ϊΐγ_ή: ΕΣΥΕ, Υπηρεσία Στατιστικής ΥΠΠΟ.
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7.530
13.252
8.945
1 .170

3.755
7.351
5.490
1.195

300
300

200
300
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6
Επιχορηγήσεις της ΓΓΝΓ σε ΝΠΔΔ, 1983-1987
Χρηματοδοτούμενοι φορείς

Ποσά
χρηματοδότησης
δρχ.

ΔΗΜΟΙ
Κέντρα Νεότητας - Στέκια νεολαίας
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
ΚΕΤΑ Αγωγή Υγείας
Πνευματικά Κέντρα
Βιβλιοθήκες
Γενικά

67.700.000
152.142.000
22.375.000
44.190.000
17.200.000
297.728.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Κέντρα Νεότητας - Στέκια νεολαίας
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Βιβλιοθήκες
Γενικά

20.779.000
10.780.000
6.200.000
45.286.000

ΑΕΙ
Προγράμματα - Σεμινάρια
ΟΑΕΔ
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Επιχορηγήσεις γενικά σε ΝΠΔΔ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Βιβλιοθήκες -- Σχολικός τύπος
Σχολικοί συνεταιρισμοί
Γενικά
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Επιχορηγήσεις στα πλαίσια της
Τ.Α.

33.494.000
4.570.000
5.375.000
21.086.000
17.660.000
1.500.000
5.965.000
43.095.000
232.140.000

|

Πηγή: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Σημε ίωση: Τα στοιχεία αφορούν επιχορηγήσεις της ΓΓΝΓ
μέχρι 18.5.1987.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Ιταλία
Εχει εξεταστεί η δημιουργία Κέντρου Σπουδών
στη Νεάπολη Ιταλίας, αν και υπάρχει Εδρα Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Instituto Universitario
Orientale, για τη διάδοση των Νεοελληνικών Γραμμάτων
στη χώρα αυτή και την ενίσχυση των δεσμών με τις ελ
ληνόφωνες μειονότητες της Κάτω Ιταλίας.
Επίσης εξακολουθεί να λειτουργεί στο Πανεπι
στήμιο του Μιλάνου από το 1946 το Λεκτοράτο Νέων Ελ
ληνικών και από το 1978 έχει ιδρυθεί Εδρα Νεοελλη
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
2. Μεγάλη Βρετανία
Λειτουργεί Τμήμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο
Πανεπιστήμιο του Bradford της πόλης Leeds για την εκ
παίδευση πτυχιούχων στη μετάφραση και διερμηνεία των
Νέων Ελληνικών. Το τμήμα έχει ενισχυθεί από το ΥΠΕΞ
για τις περιόδους 1985-1986 και 1986-1987 με το ποσό
των 2.000 λιρών Αγγλίας για κάθε περίοδο.
Υπάρχει επίσης Τμήμα Νεοελληνικών στο Πανεπι
στήμιο του Birmingham (έχει χρηματοδοτηθεί με 800 λί
ρες Αγγλίας για την περίοδο 1986-1987 από το ΥΠΕΞ).
Νεοελληνικά διδάσκονται
στο
Πανεπιστήμιο
του
Καίμπριτζ, στο Πανεπιστήμιο King's College του Λονδί140

νου στην έδρα "Κοραή" (χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση
από το ΥΠΠΟ) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (η
έδρα Βυζαντινών Σπουδών χρηματοδοτείται ενμέρει από
το ίδρυμα Bywaters και Sotheby's, αλλά ζητείται ετή
σια ενίσχυση 50.000 λιρών για να συνεχιστεί η λειτουργ ία της).
3. Ιρλανδία
Υπάρχει πρόταση για πρόγραμμα ελληνικών
σπουδών στο Trinity College του Πανεπιστημίου του
Δουβλίνου, στο οποίο ήδη λειτουργεί τμήμα Αρχαίων Ελ
ληνικών.
4. Νορβηγία
Εχει ζητηθεί η θεσμοθέτηση έδρας για τη διδα
σκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο
Πανεπιστήμιο του Οσλο, όπου σε πανεπιστημιακό επίπεδο
διδάσκονται οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ
η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας γίνεται μόνο σε
φροντιστηριακό επίπεδο.
5. Αυστραλία
Εχει αποφασιστεί η ίδρυση Εδρας Νέων Ελληνικών
στο Πανεπιστήμιο Flinders Αδελαϊδας,η πραγματοποίηση
της οποίας ήταν αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής
συνδρομής της κυβέρνησης της Αυστραλίας (50.000 δολά141

pia), της συγκέντρωσης χρημάτων από τους ομογενείς
(40.000 δολάρια) και της χρηματοδότησης του ΥΠΕΠΘ
(2.000.000 δρχ.) για τη δημιουργία βιβλιοθήκης.
Ηδη λειτουργεί Εδρα Νεοελληνικών στο Πανεπι
στήμιο του Σίδνεϋ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο (νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και κοινω
νιολογία των τελευταίων 200 ετών).
6. ΗΠΑ
Στο Οχάιο λειτουργεί Κέντρο Νεοελληνικών Σπου
δών του Κρατικού Πανεπιστημίου του Οχάιο, το οποίο
έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση των νεοελληνικών
μελετών και τη γενικότερη προβολή των πολιτιστικών
και εθνικών μας θεμάτων (ενισχύεται από το ΥΠΠΟ).
Στη Βοστώνη η διδασκαλία των νεοελληνικών γί
νεται στα πλαίσια του τμήματος Κλασικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου της Βοστώνης, που χορηγεί δίπλωμα
Bachelor of Arts στις νεοελληνικές σπουδές.
Στο Πρίνστον το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον πε
ριλαμβάνει την "Επιτροπή για τις ελληνικές σπουδές"
με αντικείμενο τις κλασικές, τις βυζαντινές και τις
νεοελληνικές σπουδές. Η επιτροπή χορηγεί κάθε χρόνο
ερευνητικές υποτροφίες για μελέτες στην Ελλάδα τη θε
ρινή περίοδο.
Στη Φλόριντα έχει συσταθεί Συμβούλιο Ελληνικών
Σπουδών στην Τάμπα, με στόχο την ίδρυση Κέντρου Ελ
ληνικών Σπουδών στο University of South Florida (ενί
σχυση 25.000 δολ. από τα ιδρυτικά μέλη και 14.000
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δολ. από τη ΓΓΑΕ).
Στη Νέα Υερσέη στο Πανεπιστήμιο Rutgers υπάρ
χει η έδρα Ελύτη (ποίησης και νεοελληνικών σπουδών)
και γίνεται προσπάθεια να μετεξελιχθεί σε κανονικό
τμήμα Ελληνικών Σπουδών (έχει συγκεντρωθεί το ποσό
των 180.000 δολαρίων γι' αυτό το σκοπό).
Στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο UCLA, επιση
μαίνεται η έλλειψη τμήματος διδασκαλίας της νέας ελ
ληνικής λογοτεχνίας, ενώ λειτουργεί ανάλογο τουρκικό
τμήμα. Στο Πανεπιστήμιο αυτό διδάσκεται βυζαντινή
και τουρκική ιστορία.
Στη Νέα Υόρκη, στο New York University ιδρύ
θηκε το Ωνάσειο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών με γενικό
αντικείμενο την προβολή της ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού. Η έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου
προβλέπεται για μέσα στο 1988 (ενίσχυση 15.000.000
δολ. από το Ιδρυμα Ωνάση).
To Queens College, που είναι το μεγαλύτερο εκ
παιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ για τις ελληνικές σπουδές,
απονέμει το βραβείο "Κάλβος" και χορηγεί το δίπλωμα
Bachelor of Arts.
Στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το πρόγραμμα αντι
μετωπίζει πρόβλημα χρηματοδότησης, δεδομένου ότι το
Barnard College δεν μπορεί μόνο του να το χρηματοδο
τήσει (πρόσφατα ενισχύθηκε με δωρεά 400.000 δολ. από
τον ομογενή Κ. Δούκα, 5.000 δολ. από την Αρχιεπισκοπή
και 9.000 δολ. από συλλογή).
Στο Πανεπιστήμιο Harvard υπάρχει η έδρα Νεοελ
ληνικών Σπουδών "Γ. Σεφέρης" και το νεοελληνι κό τμήμα
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της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει 50.000 τόμους.
Στο Κοννέκτικατ λειτουργεί έδρα Νεοελληνικών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κοννέκτικατ από το 1985.
(Ενίσχυση 85.000 δολ. από την Ελληνοαμερικανική Οργά
νωση "Παιδεία", 60.000 δολ. από ειδικό λαχείο,
500.000 δρχ. από το ΥΠΠΟ και 3.000 δολ. από το ΥΠΕΞ).
Το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί τακτικά
δραστηριότητες της "Modern Greek Association, MGSA".
7. Καναδάς
Στο Τορόντο καταβάλλεται προσπάθεια για τη
διατήρηση του τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών και την
ίδρυση μόνιμης έδρας Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανε
πιστήμιο του Τορόντο.
Στο γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ το
τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1973 και από
το 1978 περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα για τη νεοελλη
νική γλώσσα, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία. Από το
1981 όμως, με την εφαρμογή οικονομικών περικοπών, οι
νεοελληνικές σπουδές έχουν τοποθετηθεί στα μη προσο
δοφόρα προγράμματα και το Πανεπιστήμιο προχωρεί στη
σταδιακή αποδυνάμωση του. Εχει υπολογιστεί ότι απαι
τείται ετήσια ενίσχυση τουλάχιστον 2-3.000 δολ.
Καναδά.
Στο αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο McGill απαιτούνται
750.000 δολ. Καναδά για τη δημιουργία μόνιμης έδρας.
Η Ελληνική Κοινότητα θα εκάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος
και το υπόλοιπο 250.000 δολ. ζητήθηκε από το ελληνικό
κράτος.
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ
Δασοπονία. Αθήνα. 1989.
Πολεοδοιιία. Αθήνα. 1989.
Αλιε ία. Αθήνα. 1989.
Υδατικοί πόροι. Αθήνα. 1989.
Επικοινωνίες:
Τηλεπι κοινωνίες
Ελληνικά
Ταγυδροιιε ία. Αθήνα. 1989.
Μεταφορές. Αθήνα. 1989.
Κοινωνική πρόνοια. Αθήνα. 1989.
Μικροιιεσαίες Μεταποιητικές Επιγειρήσεις. Αθήνα.
1989.
Μεταποιητική
Βιοαηγανία
(Πληροφορική
Ηλεκτρικές Μηγανές και Συσκευές - Μεταφορικά
Μέσα). Αθήνα. 1989.
Κοινωνική ασφάλιση. Αθήνα. 1990.
Εαπορική Ναυτιλία. Αθήνα. 1990.
Eunópio - Διανοιιή. Αθήνα. 1990.
Κατασκευές. Αθήνα. 1990.
Ύδρευση - Αποχέτευση. Αθήνα. 1990.
Εισοδήιιατα - Tméç - Ανταγωνιστικότητα. Αθήνα.
1990.
Απασχόληση - Ανεργία. Αθήνα. 1990.
Χηυκκές Βιουηγανίες. Αθήνα. 1990.
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αθήνα. 1990.
Δηιιόσια διοίκηση. Αθήνα. 1991.
Ζωική παραγωγή. Αθήνα. 1991.
Ενέργεια. Αθήνα. 1991.
Ισότητα των δύο φύλων. Αθήνα. 1991.
Νοιιισϋατοπιστωτι κό σύστηιια. Αθήνα. 1991.
Περιφερειακή πολιτική. Αθήνα. 1991.
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Φυτική παραγωγή. Αθήνα. 1991.
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