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ΘΕΜΑ: Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης

Για μας ο Πολιτισμός δίνει τη νέα διάσταση στην πολιτική μας. Δεν
είναι απλά και μόνο τομέας πολιτικής. Είναι το νόημα και το πνεύμα, η ουσία
και το ήθος του πολιτικού μας προγράμματος και οράματος.
Φιλοδοξούμε να ωθήσουμε τον Πολιτισμό σ' ένα ψηλό - ψηλό βάθρο.
Φιλοδοξούμε να ανοίξουμε όλες τις πόρτες διάπλατα για να εισβάλει ο
Πολιτισμός παντού.
Φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ένα κράμα πολιτικής και πολιτισμού,
μια νέα αισθητική για την ελληνική κοινωνία.
Είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσουμε στην σύνταξη και ψήφιση του
νέου αρχαιολογικού νόμου (ο παλιός χρονολογείται στο 1932) που θα
αναδεικνύει και θα προστατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά από τις
προϊστορικές και κλασικές αρχαιότητες μέχρι τα βυζαντινά, τα μεταβυζαντινά ,
τα νεώτερα μνημεία μας και το λαϊκό μας πολιτισμό.
Είναι αυτονόητο ότι θα ολοκληρώσουμε την χάραξη εθνικών πολιτικών
σε όλους τους τομείς των τεχνών (Θέατρο - Μουσική - Εικαστικά Κινιματογράφος - Χορός) και θα προχωρήσουμε σ'ένα νέο σύγχρονο
νομοσχέδιο για τον ρέοντα , τον ζώντα πολιτισμό μας.
Είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσουμε
άμεσα στην καθιέρωση
τιμητικών συντάξεων για τους Ελληνες δημιουργούς.
Είναι αυτονόητο ότι θα προωθήσουμε μ'όλες μας τις δυνάμεις τα
μεγάλα έργα του Πολιτισμού, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, την
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα
Θεσσαλονίκη 1997, το Αγιο
Ορος, την ανάδειξη
του
μνημειακού συνόλου Πέλλας - Βεργίνας - Δίου κ.λπ.
Είναι αυτονόητο ότι θα προωθήσαμε την καλλιτεχνική - εικαστική
δημιουργία σ'όλα τα Δημόσια Εργα δεσμεύοντας ένα μικρό ποσοστό έως 1%
του προϋπολογισμού τους.
Είναι αυτονόητο ότι θα εργαστούμε σκληρά για την διείσδυση του
πολιτισμού μας, παλιότερου και σύγχρονου, και της ελληνικής γλώσσας στο
εξωτερικό.
Το υενάλο oucuc θέυα νια μας είναι να αισθανθούν οι απλοί πολίτεο
σ'όλα τα σηυεία π κ Χώρας τη υανεία του Πολιτισυού,
Δεσμευόμαστε ότι θα δημιουργήσουμε τουλάχιστον ένα πολιτιστικό
πυρήνα σε κάθε νομό της χώρας μέσα στο 1996. Δημοτικοί κινηματογράφοι,
δημοτικά εργαστήρια εικαστικών τεχνών, μικρά μουσικά σύνολα, Δημοτικά
Περιφερειακά Θέατρα, σχολές κλασικού χορού, βιβλιοθήκες, λαογραφικά
μουσεία κ.λπ. θα θεσμοθετηθούν μέσα από μακροχρόνιες προγραμματικές
συμβάσεις με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στόχος μας η δημιουργία 100 τουλάχιστον πολιτιστικών έργων και θεσμών

σ'όλη την Ελλάδα. Αποδεχόμαστε με χαρά την πρόταση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώθηκε στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, για
την θεσμοθέτηση ανταποδοτικού τέλους για τον Πολιτισμό μετά από απόφαση
των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων.
Δεσμευόμαστε να εξαπλώσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα
"Μελίνα: Εκπαίδευση και Πολιτισμός" που λειτουργεί ηδη σε 50 σχολεία και
αποβλέπει στην ανάδειξη της πολιτιστικής διάστασης στην εκπαίδευση και
στην αναζωογόνηση της καθημερινής σχολικής δράσης με την ακατάλυτη
δύναμη της τέχνης και του Πολιτισμού.
Δεσμευόμαστε να συνδέσουμε ακόμη περισσότερο πολιτισμό αθλητισμό με την δημιουργία αθλητικών έργων και θεσμών σε όλη τη χώρα
σε συνεργασία πάντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με βασικό μας δόγμα
ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους τους πολίτες.

