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Γρ?φει ο Κωστ?ς Μουδ?τσος

Στην Ελλ?δα των μοντ?ρνων καιρ?ν ε?ναι δ?σκολο να γρ?φεις για την χρηματοδ?τηση
του πολιτισμο?. Η καταστροφ? και η ασ?φεια ?χουν με?νει χωρ?ς τη δημιουργικ?τητα . Η
οικονομ?α ε?ναι αδ?νατη εν? οι δημιουργικ?ς και παραγωγικ?ς δυν?μεις ε?ναι
καταφρονεμ?νες. Οι κ?ρυκες της απομονωμ?νης Ελλ?δας δεν νοι?θουν ?τι σε μια
εθνοκεντρικ? χ?ρα θα ανο?ξουν οι τ?φοι με τα φαντ?σματα του παρελθ?ντος και τους
εθνικο?ς δα?μονες των Βαλκαν?ων εν? οι περι?νυμοι διεθνε?ς και ντ?πιοι κερδοσκ?ποι θα
πα?ζουν τα δικ? τους παιγν?δια. Οι βιτσ?λες κ?βουν β?λτες χαμηλ?νοντας… ?μως ?χοντας
την ελπ?δα και αξιοποι?ντας γν?σεις και εμπειρ?ες ανο?γομε το δρ?μο μας για να
πετ?χομε το αν?λπιστο.
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Ο πολιτισμ?ς ?χει τις ρ?ζες του στην κοινων?α. Αυτ? του δ?νει ζω? με τις καλ?ς και τις
κακ?ς της. Τα χαρακτηριστικ? του πολιτισμο? δι?πονται απ? την κοσμοθεωρ?α που ?χει
κυριαρχ?σει και που στην ουσ?α ε?ναι καταγραφ? και αποτ?λεσμα κοινωνικ?ν εντ?σεων και
ρευμ?των. Πολιτισμ?ς και κοινων?α εξαρτ?νται απ? οικονομικ?ς, δημογραφικ?ς,
τεχνολογικ?ς και λοιπ?ς συνθ?κες. Η οικονομικ?, αν?πτυξη ? κρ?ση, ασκο?ν αν?λογο
αντ?κτυπο και στους δυο. Κ?ποτε ο υπερπληθυσμ?ς ευν?ησε τον πολιτισμ? εν? ?λλοτε
δημιο?ργησε θ?ματα επιβ?ωσης. ?ταν η δημογραφικ? τ?ση δεν συμβαδ?ζει με την
οικονομικ? αν?πτυξη τ?τε μπα?νει θ?μα της εξασφ?λισης των απαρα?τητων προς το ζην. Η
βιομηχανοπο?ηση , το 18ο-19ο αι?να, ξαν?δωσε δυνατ?τητες ζω?ς και εργασ?ας. Τα
μηχαν?ματα, οι Η/Υ και οι τεχνολογ?ες καλ?βουν αν?γκες, απελευθερ?νουν χρ?νο και
δημιουργο?ν αποθ?ματα κοινωνικο? πλο?του. Η οικονομικ? ζω? καθορ?ζεται απ?
διακυμ?νσεις. Οι φ?σεις αν?πτυξης και ?φεσης διαδ?χονται η μια την ?λλη και επιδρο?ν
θετικ? ? αρνητικ? στον πολιτισμ? εν? αν?λογα με την δι?ρκεια τους ασκο?ν αντ?στοιχες
επιδρ?σεις και πι?σεις. Στην ιστορ?α παρατηρο?με μια περ?οδο ?φεσης να την
αντικαθιστ? η οικονομικ? ?νεση, παραγωγικ?ς διαδικασ?ες, εμπ?ριο, α?ξηση του πληθυσμο?
και η πνευματικ? αν?πτυξη που χαρακτηρ?ζει ανεξ?τηλα τις σ?γχρονες δημοκρατ?ες.

Ο πολιτισμ?ς ?χει αν?γκη απ? κοινωνικ? πλεον?σματα. Χωρ?ς αυγ? ομελ?τα δεν γ?νεται
αλλ? και ?ποιος π?νει βερεσ? δυο φορ?ς μεθ?. Τα δανεικ? ε?ναι πληγ? γιατ? με ξ?να ρο?χα
ντ?νεσαι , γρ?γορα τα γδ?νεσαι! Πλεον?σματα απ? το κ?πο, την αξ?α που δημιουργο?με και
το υστ?ρημα μας. Ε?ναι συν?ρτηση της ανακατανομ?ς του πλο?του. Αναπτ?σσεται
αν?λογα με τα χρ?ματα που διαν?μονται , αν?λογα με τις επιλογ?ς των κοινωνικ?ν και
οικονομικ?ν μηχανισμ?ν φορολ?γησης και παρακρ?τησης των αναγκα?ων π?ρων που θα
ξοδευτο?ν για τον πολιτισμ?. Ε?ν για παρ?δειγμα απ? τα ν?μιμα και φορολογημ?να ?σοδα
του παλατιο? της Κνωσο? ? του σπηλα?ου του Ψυχρο? και ?λλων αρχαιολογικ?ν χ?ρων,
διατεθε? ?να ποσοστ? στην τοπικ? κοινων?α αυξ?νονται οι δυνατ?τητες ?σκησης πολιτικ?ς
πολιτισμο? στους δ?μους μας. Ο καλ?ς λογαριασμ?ς β?ζει φρ?νο στον ?πληστο και στο
λα?μαργο που μ?χρι να ?χει μ?λι δεν κ?νουν ραχ?τι. Χρει?ζεται στ?ριξη ο δημιουργ?ς και
το ?ργο του χωρ?ς να συντηρε?ται η διαπλοκ? των κυκλωμ?των, η αργ?α και η διαφθορ?
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που τρ?φουν την απληστ?α, την κολακε?α και την συκοφαντ?α. ?ταν ο πολιτισμ?ς
ελ?γχεται απ? τις αυλ?ς της εξουσ?ας ? των κερδοσκ?πων της βιομηχαν?ας του θε?ματος
ευνοο?νται κ?ποιες προνομιο?χες κ?στες και συν?θως ο λα?κ?ς πολιτισμ?ς μ?νει απ?ξω.

Ο πολιτισμ?ς της καθημεριν?ς ζω?ς δε?χνει το πραγματικ? πρ?σωπο της κοινων?ας. Τι
σημα?νει τ?χα ελευθερ?α και καλλι?ργεια σαν υπ?ρχει τερ?στια ανεργ?α, δεν υπ?ρχει το
δικα?ωμα του ελε?θερου χρ?νου και η αξιοπρ?πεια στην επιβ?ωση; Κι ?σο αυξ?νει ο
πληθυσμ?ς και αναπτ?σσεται η δημοκρατ?α τ?σοι περισσ?τεροι πρ?πει να συμμετ?χουν
στο συλλογικ? πολιτισμ?! Η παιδε?α , ο πνευματικ?ς πολιτισμ?ς , η επιστ?μη , η κοινωνικ?
?νοδος κτλ ε?ναι κατακτ?σεις που προστ?θενται σε ?τι υπ?ρχε πριν. Αποτελε? το
ζητο?μενο για το σ?μερα και το μ?λλον μιας κοινων?ας η δημιουργ?α μαζικο? λα?κο?
πολιτισμο? σε υψηλ? επ?πεδο. Ο ?διος δρ?μος π?ει και επ?νω, π?ει και κ?τω. Δεν ε?ναι ?τι
καλ?τερο να ικανοποιο?νται οι αν?γκες των ακ?λαστων . Ο πολιτισμ?ς με αξ?ες και η
παιδε?α ε?ναι ο δε?τερος ?λιος για την κοινωνικ? ζω?. Αλλο?μονο στις πολιτικ?ς
πολιτισμο? που σπαταλο?ν π?ρους και κ?πο για να βρ?σκει ηδον?ς κι ευχαρ?στηση ο
?νθρωπος στο β?ρβορο παρ? στα «καθαρ? νερ?». Αλλο?μονο στην κοινων?α που
επιβραβε?ει τον σπ?ταλο τ?πο εν? διακωμωδε? τον εργατικ? και νοικοκυρεμ?νο ?νθρωπο.
Ο λα?κ?ς πολιτισμ?ς μοι?ζει σαν το ?λιο που ?χι μ?νο ε?ναι κ?θε μ?ρα ν?ος αλλ? π?ντα θα
ε?ναι ν?ος κι ?μορφος! Βασικ? προ?π?θεση ε?ναι οι δαπ?νες και η δι?θεση π?ρων να
πι?νουν τ?πο! Χωρ?ς πλεον?σματα στη δι?θεση της κοινων?ας οι ανισ?τητες πρ?σβασης
στο πολιτισμ? αυξ?νονται και πληθα?νουν αν?μεσα στις δι?φορες κοινωνικ?ς τ?ξεις και
ομ?δες. ? θα συμβ?λουν ?λοι μαζ?, δημ?σιος και ιδιωτικ?ς τομ?ας, για να καλυπτο?ν οι
τερ?στιες ανισ?τητες ? ο πολιτισμ?ς και οι πολιτισμο? διατρ?χουν τον κ?νδυνο να χαθο?ν.

Τον ευρωπα?κ? πολιτισμ? πρ?πει να τον διακρ?νομε σε επ?πεδο ηπε?ρου με την στ?ριξη
των πολιτισμ?ν των λα?ν-μελ?ν που θα επιτρ?πει την συγκατο?κηση διαφορετικ?ν
εθνοτ?των, θρησκει?ν και γλωσσ?ν με αλληλεγγ?η.
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Ας δο?με και λ?γο πιο μακρι? , το πλανητικ? χωρι?. Οι πολιτισμο? του τρ?του κ?σμου που
αντιμετωπ?ζουν πρ?βλημα επιβ?ωσης και εξε?ρεσης των ?κρως απαρα?τητων για τη ζω?
αφαν?ζονται κ?θε μ?ρα απ? το παγκ?σμιο πολιτισμ?.

Αποτελε? πρ?βλημα οι φτωχ?ς χ?ρες να πληρ?νουν υπ?ρογκα ποσ? για τα πνευματικ?
δικαι?ματα, απειλο?μενοι με εξοντωτικ?ς ποιν?ς που ορ?ζουν οι διεθνε?ς συνθ?κες στις
δυτικ?ς πολυεθνικ?ς.

Η γν?ση και τα επιτε?γματα του πνε?ματος ε?ναι δημ?σια αγαθ? κι αυτ? η τ?ση πρ?πει
να κυριαρχ?σει. Β?βαια ο πολιτισμ?ς δεν ε?ναι δεδομ?νη οικονομ?α και δεδομ?νη κοινων?α.
Ε?ναι αυτ? που ε?ναι μ?σα απ? διαδοχικ?ς οικονομ?ες και κοινων?ες. Εξακολουθε? να
επιβι?νει συνεχ?ζοντας την πορε?α του στην πολυπλοκ?τητα των σχ?σεων. Ο Μαχ?τμα
Γκ?ντι ?λεγε ?τι «ο κ?σμος ε?ναι αρκετ? πλο?σιος για να ικανοποι?σει τις αν?γκες του
καθεν?ς , αλλ? ?χι την αδηφαγ?α ?λων».

Ζο?με σ?μερα σε ?να κ?σμο ?ντονων και τρομακτικ?ν αλλαγ?ν. Η πολιτικ? , η παραγωγ?,
η οικονομ?α, ο πολιτισμ?ς , η σκ?ψη δεν λειτουργο?ν πια ?πως ξ?ραμε κι ?πως ε?χαμε
συνηθ?σει. Ν?ες αντιλ?ψεις και ν?ες προκλ?σεις ε?ναι μπροστ? μας. Ας ανοιχτο?με στις
δημιουργικ?ς διαδικασ?ες χωρ?ς να επιμ?νομε ?τι ξ?ρομε εκ των προτ?ρων το τελικ?
αποτ?λεσμα για εμ?ς, τους θεσμο?ς και τον πλαν?τη. Ας αποδεχτο?με τις προκλ?σεις , τις
αξ?ες της ζω?ς , την ελευθερ?α και το παιγν?δι που δ?νουν ν?ημα στην ?παρξη μας, σε
στιγμ?ς καλ?ς και σε στιγμ?ς δυστυχ?ας.

Οι αξ?ες που αντιπροσωπε?ει ?νας πολιτισμ?ς τον χαρακτηρ?ζουν εν? τα τοπικιστικ? και
στεν? εθνικιστικ? ?ρια τον περιορ?ζουν. Οι αξ?ες και οι προκλ?σεις δ?νουν κ?ρος ,
δημιουργο?ν ποι?τητα στις αν?γκες και γεννο?ν ν?ες αντιλ?ψεις. Η υπεροχ? μιας
κοινων?ας φα?νεται σαν επιχειρε? και τολμ? αλλ? και συζητ? ?τι οραματ?ζεται και θα
επιχειρ?σει εν? κ?ποιοι ?λλοι πιστε?ουν ?τι η αμ?θεια χαρ?ζει θ?ρρος και ο δι?λογος
δημιουργε? δισταγμο?ς. Η παιδε?α, η τ?χνη και ο πολιτισμ?ς ελευθερ?νουν!

Γι αυτ? τ?χνη, παιδε?α και πολιτισμ? για ?λους! Η γερασμ?νη κοινων?α ?χει αν?γκη τους
ν?ους . Οι ν?οι με τη σειρ? τους ?χουν αν?γκη να συμμετ?χουν σε μια ζω? δραστ?ρια, υγι?,
ειρηνικ? και δ?καια. Ας νοι?σομε ?τι πρ?πει να απλ?νομε τα χ?ρια στους φ?λους της ζω?ς
χωρ?ς να ?χομε λυγισμ?να τα δ?χτυλα.
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Ζο?με αν?μεσα σε ?να αδυσ?πητο ανταγωνισμ? που απ? τη μια ε?ναι οι δυναμικο?
καλλιτ?χνες και απ? την ?λλη οι συντηρητικο?, αρτηριοσκληρωμ?νοι, που αξι?νουν να
παρουσι?ζεται σαν παρ?δοση η πνευματικ? οκνηρ?α , η ανικαν?τητα και η αδηφαγ?α της
απληστ?ας για χρ?μα και προβολ?, που βοηθο?ν την διαι?νιση της παρακμιακ?ς
μετρι?τητας εν?ντια στις δημιουργικ?ς δυν?μεις. Οι καλλιτ?χνες οφε?λουν να δε?χνουν
την προβληματικ? κατ?σταση των ανθρ?πων των καιρ?ν μας που δεν μπορε? να γ?νονται
αντικε?μενο εκμετ?λλευσης απ? τις πλαστογραφημ?νες παραδ?σεις . Οι πνευματικ?ς
προοπτικ?ς οφε?λουν να ανο?γουν πλατιο?ς ορ?ζοντες ?σο πλατι? ε?ναι και τα δρ?ματα
που μας περιστοιχ?ζουν , τ?σο τα παγκ?σμια ?σο και τα τοπικ? . Να ανταποκρ?νονται στις
ν?ες υποχρε?σεις που επιβ?λλει η ολο?να μεταμορφο?μενη ιστορ?α των καιρ?ν μας. Τα
δρ?ματα που ζο?με, στην τραγικ?τητα τους, περικλε?ουν την κ?θαρση ?σο κι αν
χαρακτηρ?ζονται απ? σφ?λματα, ποτισμ?να με το α?μα, το κ?πο και τον ιδρ?τα μας.

Οι παραδ?σεις μας ?χουν βαθι?ς ρ?ζες σε οικουμενικο?ς ποιητ?ς ?πως ο ?μηρος, οι
αρχα?οι τραγωδο?, σε στοχαστ?ς ?πως ο Ηρ?κλειτος, ο Διογ?νης , ο Πυθαγ?ρας …,στο
απαρ?μιλλο δημοτικ? τραγο?δι, στην αστε?ρευτη λα?κ? μουσικ? , στους ποιητ?ς , σε
κε?μενα ,με το πνε?μα και τη γλ?σσα μας, σαν ευαγγ?λια για αγ?νες της λευτερι?ς, για τον
?ρωτα της ζω?ς , για επαναστ?σεις εν?ντια στο σκοτ?δι. ?σα αν?κουν στον θ?νατο, στο
θ?νατο θα με?νουν για να κρατο?ν παρ?α στους πεθαμ?νους και ?σα αν?κουν στη ζω? θα
διαλαλο?νε την αι?νια ?νοιξη στο ανθισμ?νο κλων?ρι της αμυγδαλι?ς !
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